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שלום לכל חברי העמותה למחקר בסיעוד ולשותפים ולמתעניינים בעמותה.

לאחר שנה לא פשוטה שכולנו עברנו, הוחלט לערוך בחירות, בהתאם לתקנון, לועד העמותה. אני שמחה שנבחר ועד נפלא ופעיל, שבראשו עומדת 
גוריון באר שבע. אליה נבחרו עוד שלושה אנשים לועד  - ד״ר אילנה ליבשיץ-ריבן מהמחלקה לסיעוד באוניברסיטת בן  היושבת ראש שלנו 
העמותה. מר מורסי ג׳בארה, מבית החולים ביילינסון שהוא אחראי על המחקר בסיעוד במוסד, כמו כן, גב׳ נורית כהן, שלאחרונה מונתה כסגנית 
מנהלת הסיעוד בסורוקה, לאחר שעבדה כמרכזת תחום איכות ובטיחות במוסד ואנוכי - ד״ר אילנה קדמון מבית הספר לסיעוד של הדסה 
יועצת אקדמית בהנהלת הסיעוד בהדסה. המזכירה של העמותה היא סטודנטית  וגם  והאוניברסיטה העברית בפקולטה לרפואה בירושלים 

לסיעוד באוניברסיטת בן גוריון שבנגב בשנה רביעית בשם שי הרצמן.

כל אחד מחברי הוועד קיבל על עצמו ריכוז תפקיד. אני לקחתי על עצמי להיות העורכת הראשית של העיתון הרשמי שלנו בשם ״גוף ידע״ או 
בלועזית - ״Body of Knowledge״. את העיתון כולנו רוצים מאוד לקדם לרמה בינלאומית ובשביל זה נבחרו כמה עורכי משנה - ד״ר אילנה 
ליבשיץ ריבן היושבת ראש שלנו, ד״ר אורלי גרינשטיין-כהן, ראש המחלקה לסיעוד באוניברסיטת בן גוריון שבנגב וד״ר אהובה ספיץ מהחוג 

לסיעוד במכללת טל שבירושלים. 

כל מאמר שנשלח אלינו מקבל סקירה משני סוקרים כאשר הכותבים לא יודעים מי סקר והסוקר לא יודע מי הם הכותבים - מה שנקרא סקירה 
עוורת, דבר שכל ביטאון מקצועי שמכבד את עצמו מנהיג.

אנחנו כולנו שמחים ונרגשים להגיש לכם את העיתון הראשון בעריכתנו, שהוא עבודה מאוד מאומצת, ומעודדים את כולכם, באשר אתם, אחים 
ואחיות שביצעו מחקר או סקירת ספרות בנושא מסויים, כמו גם סטודנטים לסיעוד בתארים מתקדמים, להגיש לנו מאמר לעיתון הבא.

באיחולים לקיץ שמח ונעים ואשמח תמיד להיות עם כל אחד מכם בקשר, 

בברכה חמה,
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עמיתות ועמיתים, יקרות ויקרים,

העמותה הישראלית למחקר בסיעוד נוסדה בשנת 2002, מתוך מטרה לעודד ולהרחיב קיום והוצאה לאור של מחקר המתבצע על ידי אחיות 
זה. לאורך  והענקת במה מכובדת למחקר  ואחים בישראל. ב-19 השנים מאז הקמתה, העמותה פעלה רבות לעידוד המחקר הסיעודי בארץ 
ובאנגלית  ידע, כתב העת של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד״,  ״גוף  ומקצועי, בשם  השנים, העמותה הקפידה לפרסם כתב העת מדעי 
״Body of Knowledge, The Journal of the Israeli Nursing Research Association״. כתב עת זה הוא שפיט ומבוסס על בקרת 
עמיתים עיוורת, נאמן למטרתו לפרסם מחקר סיעודי מקורי ברמה דיסציפלינרית גבוהה ונמצא ברשימת כתבי העת בעברית המוכרים על ידי 

המועצה להשכלה גבוהה )המל״ג( והוועדה לתכנון ותקצוב )ות״ת(. זאת, בנוסף לכנסים שנתיים וכינוסים אחרים המתקיימים מעת לעת.

בדצמבר 2020, התקיימו בחירות להנהגת הוועד המנהל של העמותה למחקר בסיעוד. הייתה לי הזכות להיבחר לתפקיד יו״ר הועד המנהל החדש 
של העמותה. יחד איתי, נכנס לתפקיד עוד חבר ועד מנהל חדש: מר מורסי ג׳בארה, מרכז תחום מחקר ברבין, הכולל את בית החולים בילינסון 
והשרון, שנבחר לשמש כגזבר העמותה. כמו כן, הצטרפו לוועד המנהל שתי חברות חדשות: דר׳ אילנה קדמון, מרצה בכירה בבית הספר לסיעוד 
של הדסה והאוניברסיטה העברית בפקולטה לרפואה בירושלים, שנכנסה גם לתפקיד העורכת הראשית של העיתון גוף ידע וגב׳ נורית כהן, 

סגנית אחות ראשית בבית החולים סורוקה שנכנסה כחברה רביעית בוועד המנהל. 

המטרות העיקריות שלנו יהיו לבסס את העמותה כסוכנות מובילה בפיתוח ושימוש במחקר בסיעוד, בארץ ובעולם. אנו נבנה תוכנית אסטרטגית 
קצרה וארוכת טווח, במטרה לשלב כמה שיותר עמיתות ועמיתים בעשייה המחקרית, תוך ביסוס שיתוף פעולה עם עמותות סיעוד אחרות בארץ 
 .https://nira.org.il-ובעולם לשילוב המחקר בכל תחומי הידע הסיעודי. את התוכניות שלנו ואת קולות הקוראים אנו נפרסם באתר העמותה, ב
אנו מזמינים אתכן ואתכם עמיתות ועמיתים יקרים, העושים ומשתמשים במחקר לצרכי הענקת הטיפול הסיעודי הטוב ביותר, ליזום ולפנות 

אלינו עם רעיונות למחקר ולהקמת פורומים לקידום המחקר התיאורטי והיישומי. 

כאן גם המקום להודות ליו״ר הועד היוצאת, דר׳ עירית אטיאס-שוורץ, ולעורכת הראשית היוצאת של העיתון, דר׳ מירב בן-נתן, לדר׳ מרינה 
ליוננקו, הגזברית היוצאת, ולחברי הועד המנהל הקודם, על עשייתם הנפלאה לקידום המחקר בסיעוד. כל אחת ואחד מהם תרמו רבות לבניית 

העמותה ואין לי ספק שימשיכו ויתרמו לקידום המחקר בסיעוד בארץ, כל אחד בדרכו הייחודית.

גם העיתון גוף ידע עובר שינויים והרחבה. בקול הקורא להגשת כתבי יד, המצורף לגיליון זה ומצוי גם באתר העמותה, תמצאו הזמנה לשלוח 
מתאים  שונה  דיווח  שהיקף  תקווה  תוך  זאת,  למערכת.  ומכתב  קצר  דיווח  ושיטתית,  נרטיבית  ספרות  סקירות  לרבות  יד,  כתבי  סוגי  מספר 
לפרויקטים מחקריים בהיקפים שונים והיקף הדיווח יכול להשתנות ממחקר למחקר. בנוסף, הוקם גוף מערכת הכולל, בנוסף לעורכת הראשית, 
עורכות חברות. פרט לח״מ, עורכות חברות הן דר׳ אורלי גרינשטיין-כהן, ראש המחלקה לסיעוד באוניברסיטת בן גוריון ודר׳ אהובה ספיץ, ראש 
החוג לסיעוד במרכז אקדמי לב בירושלים ויועצת אקדמית בהנהלת הסיעוד בשערי צדק. שורה ארוכה של חוקרות בסיעוד הסכימו לשמש 

כסוקרות, reviewers, לתהליך השיפוט בבקרה העיוורת של כתבי היד שמתקבלים למערכת, ועל כך אנחנו מודים להן מקרב לב.

תקופה ארוכה ומאתגרת אנו חווים בימים אלו. בין המגפה העולמית שהפכה את כל הנחות היסוד שלנו על פיהן לבין התגברות קולות קיצוניים 
ויכולים ללמוד מטעויות, לשפר, לדייק ולהרחיב את  יכולות  של פילוג ומדון. אני מאמינה שאפשר לצמוח מהמשברים. אני מאמינה שאנחנו 
התודעה שלנו להיבטים המורכבים והיפים של המציאות בה אנחנו חיים. ויותר מכל אני מאמינה שהסיעוד הוא ציר מרכזי בתהליכי ההחלמה 

של החברה ובהבניית חברה טובה, ערכית וחסונה יותר.

הוראה ומחקר הם העיסוקים העיקריים שלי בעבודתי כמורה בכירה במחלקה לסיעוד, באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בנוסף, יש לי את הזכות 
לעבוד כאחות ביחידת האיכות הקלינית בבית חולים סורוקה. ועתה, כבוד גדול הוא לי לקחת על עצמי את תפקיד יו״ר העמותה למחקר סיעוד. 
כולי תקווה, שיחד עם הועד המנהל, צוות העורכות, הסוקרות הנפלאות, ובעיקר אתכן ואתכם עמיתי, נמשיך לבסס את המחקר בסיעוד כחלק 

בלתי נפרד מכל עשיה סיעודית באשר היא.

תודה מקרב לב על האמון שנתתן ונתתם בי להוביל את העמותה למחקר בסיעוד בשנים הקרובות,

  RN, PhD אילנה ליבשיץ-ריבן
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-6489-8556
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APA7 עדכונים בשיטת אזכורים בכתיבה אקדמית

 American Psychological( לפסיכולוגיה  האמריקנית  האגודה  של  הכתיבה  כללי  מכבר  זה  נהוגים  הסיעוד  בתחום  מדעיים  בטקסטים 
Association [APA](, שמסוכמים במדריך ה-APA. כיום יש להתבסס על ההנחיות החדשות, המפורטות במהדורה השביעית של המדריך 
הששית  במהדורה  הוצגו  אשר  קודמות  הנחיות  של  שינויים  כולל  שחלקן   ,)American Psychological Association, 2020( הזה 
)American Psychological Association, 2010(. השינויים הללו מסוכמים בטבלה 1, במגמה לסייע לחוקרים מתחום הסיעוד ביישומם. 
יצויין, שהטבלה איננה מתייחסת להנחיות חדשות, שלא נכללו במהדורה הששית, דוגמת כאלו שנוגעות לאופן הרישום הביבליוגרפי של פריטים 

בפייסבוק ובטוויטר.

טבלה 1

APA-ההבדלים בין הנחיות המהדורה הששית והשביעית של מדריך ה

APA-הנחיות המהדורה הששית של הAPA-הנחיות המהדורה השביעית של ה

סוג הגופן, גודל האותיות ומספור העמודים

הדפסת הטקסט התאפשרה רק בגופנים David )בעברית( 
ו-Times New Roman )באנגלית( בגודל 12.

מתאפשרת הדפסה בעברית ובאנגלית גם בגופן Arial בגודל 11, 
וכשהטקסט באנגלית בלבד - גם בגופנים נוספים, שנגישים לכולם, 
 Lucida-בגודל 11 ו Georgia או Calibri כשבמיוחד מומלצים

Sans Unicode או Computer Modern בגודל 10.
יש לציין את מספר העמוד בראש הדף משמאל )בעברית( ומימין לא צויינה הנחיה לגבי המיקום של מספרי העמודים.

)באנגלית(.

הרווח בין משפטים ובין שורות בתוך לוחות

דרוש רווח של תו אחד בין משפטים.נדרש רווח של שני תווים בין משפטים.

בתוך לוחות מתאפשר לציין מידע גם ברווחים של שורה וחצי.בתוך לוחות התאפשר לציין מידע ברווח בודד או כפול בין השורות.

כותרות משנה וכותרות של לוחות ותרשימים

כשהמחקר עוסק בבני אדם, התאפשר לציין ״Subjects״ או 
״Participants״ בכותרת הסעיף, שעוסק במאפייניהם.

כשהמחקר עוסק בבני אדם, יש לציין ״Participants״ בלבד 
בכותרת הסעיף, שעוסק במאפייניהם.

כותרת מדרגה 3 הצריכה הזחה, אותיות מודגשות ונקודה 
בעקבותיה. כותרת מדרגה 4 הצריכה הזחה, אותיות נטויות 

ומודגשות ונקודה בעקבותיה. כותרת מדרגה 5 הצריכה הזחה, 
אותיות נטויות ולא מודגשות ונקודה בעקבותיה.

כותרת מדרגה 3 יש לציין באותיות נטויות ומודגשות מעל לטקסט, 
ללא הזחתה וללא נקודה בעקבותיה. כותרת מדרגה 4 מצריכה 

הזחה, אותיות מודגשות ונקודה בעקבותיה. כותרת מדרגה 5 
מצריכה הזחה, אותיות נטויות ומודגשות ונקודה בעקבותיה.

בראש לוחות יש לציין באותיות מודגשות את מספרם )למשל, טבלה בראש לוחות נדרש ציון של מספרם באותיות לא מודגשות.
3( ברווח כפול מעל לכותרתם.

למרות שמה שלהלן לא צויין כהנחיה, כשהצגת לוח נמשכה בעמוד 
עוקב, היה נהוג לחזור ולציין בתחילת העמוד הזה את מספר הלוח, 

בצירוף המילה ״)continued(״.

כשהצגת לוח נמשכת בעמוד עוקב, יש לציין בעמוד הזה רק את 
שורת הכותרת של הלוח עצמו.

כשהוצגו תרשימים/איורים/צילומים, נדרש ציון מתחתיהם של 
מספרם באותיות נטויות, ובעקבות נקודה - ציון באותיות רגילות 

של כותרתם ובמידת הצורך גם של המקור, שממנו הם נלקחו, או של 
הסבר אחר לגביהם.

כשמוצגים תרשימים/איורים/צילומים, יש לציין מעליהם את 
מספרם באותיות מודגשות )למשל, תרשים 3(, וברווח כפול 

מתחתיו - את כותרת התרשים/האיור/הצילום באותיות נטויות. 
במידת הצורך, יש לרשום מתחת לתרשים/לאיור/לצילום את המילה 
״Note״ באותיות נטויות, ובעקבות נקודה - לציין באותיות רגילות 

את המקור, שממנו הם נלקחו, או הסבר אחר לגביהם.

מכתב למערכת
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APA-הנחיות המהדורה הששית של הAPA-הנחיות המהדורה השביעית של ה

הפניות בגוף הטקסט

בהפניה הראשונה לפריט עם 3-5 מחברים נדרש ציון של כל 
שמותיהם. ציון שם המחבר הראשון בלבד, בתוספת .et al, נדרש 
בהפניות נוספות לפריט כזה וכבר בהפניה הראשונה לפריט עם 6 

מחברים ויותר.

כבר בהפניה הראשונה לפריט עם 3 מחברים ויותר יש לציין את שם 
.et al. המחבר הראשון בלבד, בתוספת

הציון ברשימת המקורות של מחברים ומו״לים

ברישום פריט עם 1-7 מחברים נדרש ציון של כל שמותיהם. 
כשמדובר ב-8 מחברים ויותר, נדרש ציון שמותיהם של 6 המחברים 

הראשונים, ובעקבות פסיק ושלוש נקודות - ציון שמו של המחבר 
האחרון.

ברישום פריט עם עד 20 מחברים דרוש ציון של כל שמותיהם. 
כשמדובר ב-21 מחברים ויותר, דרוש ציון שמותיהם של 19 

המחברים הראשונים, ובעקבות פסיק ושלוש נקודות - ציון שמו של 
המחבר האחרון.

כשלספר יש יותר ממו״ל אחד, יש לציין את כולם לפי סדר הצגתם כשלספר יש יותר ממו״ל אחד, נדרש ציון של הראשון מביניהם בלבד.
במקור, תוך הפרדת שמותיהם בנקודה ופסיק.

בנוסף להשמטת מונחים כמו Publishers, Co. ו-Inc. משם 
המו״ל, נדרש לציינו בצורה הקצרה ביותר שמאפשרת את זיהויו.

פרט להשמטת מונחים דוגמת Inc., Ltd. ו-LLC משם המו״ל/ים, 
אין לקצרו אלא אם כן הוא הוצג במקור בצורה מקוצרת.

כששם המו״ל זהה לשם המחבר, נדרש ציון של המילה ״Author״ 
במקום שם המו״ל.

כששם המו״ל זהה לשם המחבר, אין לציין בצורה כלשהי את שם 
המו״ל.

הציון ברשימת המקורות של ספרים ומאמרים מכתבי עת

ברישום ספרים אין לציין את מקום הוצאתם לאור.ברישום ספרים נדרש ציון של מקום הוצאתם לאור.

ברישום מאמרים מכתבי עת נדרש ציון של מספר הכרך בלבד, כשרק 
אם המספור של כל חוברת בכרך מתחיל בעמוד מס׳ 1, נדרש גם 

ציון בסוגריים של מספר החוברת.

ברישום מאמרים מכתבי עת, שכוללים מספר חוברות בכרך, תמיד 
יש לציין את מספר הכרך ובסוגריים - את מספר החוברת.

הציון ברשימת המקורות של ספר אלקטרוני, שקיים בגירסה מודפסת, ושל דפי אינטרנט

ברישום של ספר אלקטרוני, שקיים גם בגירסה מודפסת, נדרש ציון 
של הפורמט של הספר האלקטרוני ושל כתובת האינטרנט שלו.

ברישום של ספר אלקטרוני, שקיים גם בגירסה מודפסת, יש לציינו 
כפי שמקובל לציין ספר מודפס.

ברישום של פריט מדף אינטרנט תמיד נדרש ציון של המילים 
״Retrieved from״ לפני הצגת כתובתו. כשמדובר בפריט, שבמשך 

הזמן משתנה/מתעדכן, נדרש גם ציון התאריך שבו הוא אוחזר.

ציון המילים ״Retrieved from״ )בצירוף ציון תאריך האחזור( 
דרוש רק ברישום של פריט מדף אינטרנט, שבמשך הזמן משתנה/

מתעדכן.

הציון ברשימת המקורות של עבודות תזה/דוקטורט ושל הרצאות/פוסטרים בכנסים

ברישום של עבודת תזה/דוקטורט נדרש ציון של מקום המוסד 
האקדמי, שבמסגרתו העבודה בוצעה.

ברישום של עבודת תזה/דוקטורט אין לציין את מקום המוסד 
האקדמי, שבמסגרתו העבודה בוצעה.

ברישום של הרצאה/פוסטר, שהוצגו בכנס, נדרש ציון החודש והשנה, 
 Paper/Posterשבהם הוא התקיים. כמו כן, נדרש ניסוח במונחי ״

session presented at…״.

ברישום של הרצאה/פוסטר, שהוצגו בכנס, יש לציין גם את ימי 
התחלתו וסיומו, כבדוגמא שלהלן: )June 24-27 ,2019(. כמו כן, 
 Paper/Poster session presentedבמקום הניסוח במונחי ״

at…״, בעקבות ציון כותרת ההרצאה/הפוסטר יש לציין בסוגריים 
מרובעים את המילים ״[Paper/Poster presentation]״.

טבלה 1

ההבדלים בין הנחיות המהדורה הששית והשביעית של מדריך ה-APA )המשך(
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APA-הנחיות המהדורה הששית של הAPA-הנחיות המהדורה השביעית של ה

(Digital Object Identifier [DOI]) הציון ברשימת המקורות של מזהה אובייקט דיגיטלי 
)Uniform Resource Locator [URL]( ושל מען משאבים אחיד

ציון ה-DOI נדרש בפורמט, שמודגם להלן:

doi:10.123.403.x

יש לציין את ה-DOI כהיפר-קישור, שמתחיל ב-http:// או 
ב-https://, כמודגם להלן:

https://doi.org/10.1037/rev0000275
מתאפשר לציין את ה-DOI/ה-URL גם כהיפר-קישורים פעילים, לא התאפשר לציין את ה-DOI/ה-URL כהיפר-קישורים פעילים.

כמודגם להלן:

https://doi.org/10.1037/rev0000275

.Ph.D ,ליאורה נבון

המכללה האקדמית אחוה* ואוניברסיטת תל אביב**

navonl@tauex.tau.ac.il :כתובת דוא״ל להתכתבות

מקורות

American Psychological Association. )2010(. Publication manual of the American Psychological Association 
)6th ed.(. https://www.apa.org/pubs/books/4200067

American Psychological Association. )2020(. Publication manual of the American Psychological Association 
)7th ed.(. https://doi.org/10.1037/0000165-000

מרצה בכירה, המחלקה לפסיכולוגיה, וראש חטיבת סוציולוגיה, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, המכללה האקדמית אחוה  *

עמית הוראה, החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל אביב  **

טבלה 1

ההבדלים בין הנחיות המהדורה הששית והשביעית של מדריך ה-APA )המשך(
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, דר׳ סימה רייכר2, דר׳ אילה בלאו3 דר׳ ג׳יזל גרין1 
1מרצה במחלקה לסיעוד - אוניברסיטת אריאל, ישראל. 2מרצה בכירה במחלקה לסיעוד ומומחית במנהל ומדיניות בסיעוד - אוניברסיטת אריאל, 

ישראל. 3מרצה בכירה וראש המחלקה לסיעוד - אוניברסיטת אריאל, ישראל.

תקציר
עקב  שליליות  מסטיגמות  מאוד  סובלים  משפחותיהם  ובני  נפשיות  הפרעות  עם  מתמודדים 
שלילות  סטיגמות  אילו  לזהות  חשיבות  קיימת  לסיעוד.  סטודנטים  בקרב  גם  נפוצות  אלו  מחלתם. 
של הפרעות נפשיות נפוצות בקרב סטודנטים לסיעוד, כמטפלים לעתיד. מחקר זה נועד לחקור את 
שלהם  העניין  ואת  נפשיות  הפרעות  עם  המתמודדים  באנשים  בטיפול  לסיעוד  הסטודנטים  חווית 
בעבודה כאחים ואחיות בתחום בריאות הנפש. המחקר הינו איכותני פנומנולוגי ובוצע בשני שלבים. 
בשלב הראשון התנדבו סטודנטים לסיעוד לכתוב על חוויותיהם בהקשר להתנסות בטיפול באנשים 
בשלב  הנפש.  בריאות  בתחום  להתמקצעות  באשר  דעותיהם  ואת  נפשיות  הפרעות  עם  שהתמודדו 
השני נתבקשו ארבע סטודנטיות לספר אם היו מעוניינות לעבוד בתחום בריאות הנפש ומה חשבו 
לגבי תחום עבודה זה. מתשובות המשתתפים עלו 3 תמות מרכזיות סכנה, תחושת חוסר מסוגלות של 
הסטודנטים בקיום תקשורת יעילה עם מטופלים, והיעדר עניין לעבוד בסיעוד בבריאות הנפש. מומלץ 
לתכנן התערבויות חינוכיות במסגרת הקהילה, תוך שיתוף הסטודנטים בסיפורי מקרה של אנשים 
המתמודדים עם הפרעות נפשיות. כמו כן מומלץ לאפשר דיון פתוח ואובייקטיבי לגבי סטיגמות סביב 
נפשיות  הפרעות  של  וההבנה  הידע  את  הסטודנטים  בקרב  להעמיק  חשוב  בבד  בד  הנפש.  בריאות 
אינפורמטיבי  רציונליזציה  מנגנון  על  הסתמכות  תוך  הקליניות,  ובהתנסויות  תיאורטית  בלמידה 
אובייקטיבי ופדגוגי. יצירת סביבת למידה תיאורטית והתנסותית שתאפשר שיח חופשי ומכיל של 

מחשבות ודעות הסטודנטים כלפי הפרעות נפשיות לקראת ובמהלך ההתנסויות הקליניות.

מילות מפתח: חווית הסטודנט, סטיגמות, בריאות הנפש, סטודנטים לסיעוד, חינוך, למידה, הפרעות נפשיות, התנסות 
קלינית

חוויות סטודנטים וסטיגמות במהלך התנסות קלינית בסיעוד 
בריאות הנפש ובחירה מקצועית לעתיד: מחקר פנומנולוגי

מאמר מחקר

מחברת מכותבת: דר׳ ג׳יזל גרין - ggrin@alumni.technion.ac.il פנומנולוגי 

https://orcid.org/0000-0002-3649-2145
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מבוא
מתמודדים עם הפרעות נפשיות, כמו גם משפחותיהם, 
סובלים לעיתים מדעות קדומות וכתוצאה גם מאפליה 
 .)Gaebel Rössler & Sartorius, 2017( מצד הסביבה
לכן, אנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות נוטים פחות 
לפנות לטיפול ולהשתתף בתוכניות טיפול. הסטיגמה בהקשר 
להפרעות נפשיות, עלולה לגרום לאיכות חיים ירודה בקרב 

.)Corrigan, 2004( אלו המתמודדים עם הפרעות נפשיות
סטיגמות בהקשר להפרעות נפשיות נפוצות גם בקרב 
אחים ואחיות ועלולות להשפיע על איכות הטיפול הסיעודי 
)Happell et al., 2009(. לפיכך, חשוב לברר ולסייע לסטודנטים 
 Chan, & Cheng,( לסיעוד בעניין זה עוד במהלך לימודיהם
İnan et al., 2018 ;2001(. הסטיגמות הנפוצות ביותר בקרב 
סטודנטים לסיעוד כלפי אנשים המתמודדים עם הפרעות 
נפשיות: שהם מסוכנים ובלתי צפויים. תפיסה זו של מסוכנות 
 Bennett &( עלולה לגרום לרתיעה בקרב הסטודנטים 
Stennett, 2015; Poreddi et al., 2013( כמו גם לתגובות 
של התנכרות חברתית )İnan et al., 2018(. נמצא כי סטיגמות 
כלפי אנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות היו נפוצות יותר 
בקרב סטודנטים לסיעוד אשר שלא היו מעוניינים בסיעוד 
בבריאות הנפש כמקצוע. סטודנטים אלה נוטים לראות 
אנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות כבלתי צפויים, 
 Bennett & Stennett, 2015;( וכנוטים לבצע פשעים אלימים
Poreddi et al., 2013(. על מנת לפתח גישות חיוביות יותר 
בקרב סטודנטים לסיעוד, יש צורך לעצב מחדש את ההכשרה 
 Cam( התאורטית והמעשית בתחום הסיעוד בבריאות הנפש

.)& Bilge, 2013
בישראל, הוראת נושאים בסיעוד, וביניהם סיעוד בתחום 
בריאות הנפש, משלבת בעיקר שתי שיטות למידה: תאורטית 
ומעשית )התנסויות קליניות(. סטודנטים נדרשים למזג ידע 
תיאורטי ואמפירי בלמידת הקורס תאורטי בתחום בריאות 
הנפש )Green, 2020(. אולם עלפי ארגון הבריאות העולמי, 
למידה תיאורטית של הסיעוד בבריאות הנפש לוקה בחסר. 
הסטודנטים ילמדו בצורה היעילה ביותר כאשר יהיו מעורבים 
באופן פעיל )World Health Organization, 2005(. מומלץ 
לסטודנטים להתנסות וליישם ידע והבנה במצבים קליניים 
מורכבים במהלך ההתנסות המעשית והתאורטית בתחומים 
 Green, 2020; Lim et al., 2020; Wong( הקליניים השונים
et al., 2015(. ללמידה באמצעות התנסויות קליניות יתרונות 
רבים וביניהם פיתוח גישות חיוביות כלפי אנשים המתמודדים 
עם הפרעות נפשיות, הדבר העשוי, בתורו, להגביר את העניין של 
 Kopera et al.,( הסטודנטים במקצוע הסיעוד בבריאות הנפש
2015(. מחקרים מצביעים על כך שהתנסות קלינית יכולה גם 
להפחית את הפחד של הסטודנטים מפני אנשים המתמודדים 
עם הפרעות נפשיות, להגביר את הידע של הסטודנטים בנושא 
 Patterson et al., 2018;( ולהכין אותם טוב יותר למקצוע
Poreddi et al., 2013(. למרות שכל הסטודנטים לסיעוד 
במוסדות האקדמיים בישראל מתנסים מעשית בסיעוד 

בבריאות הנפש, תפיסותיהם לגבי הפרעות נפשיות כמו גם 
רצונותיהם ומניעיהם לעבוד בתחום בריאות הנפש, עדיין 

אינם מובנים לעומק ומצריכים בדיקה.
אחים ואחיות הם כוח אדם חיוני בכלל, ובמערך שירותי 
בריאות הנפש בפרט, הן בבתי החולים והן בקהילה. לפיכך, 
מחסור בכוח אדם בסיעוד בבריאות הנפש בישראל וברחבי 
העולם הוא גורם מרכזי המשפיע על קבלת טיפול נפשי הולם 
ואיכותי )Delaney, 2017; Redknap et al., 2015(. על מנת 
לייעל את שירותי בריאות הנפש עבור אנשים המתמודדים 
עם הפרעות נפשיות קיים צורך בינלאומי בגיוס אחים ואחיות 
לתחום זה )Slemon et al., 2020(. מחקרים העוסקים בבחירת 
קריירה של סטודנטים לסיעוד מדגימים באופן עקבי כי בריאות 
 Happell &( הנפש היא המומחיות הפחות מועדפת בקרבם
.)Gaskin, 2013; Hastings et al., 2017; Stevens et al., 2013
אחד ההסברים לחוסר המשיכה של מקצוע הסיעוד 
הבריאות הנפש הוא חוסר מוכנות אישית של הסטודנט 
)Slemon et al., 2020(. התנסות קלינית בסיעוד בבריאות 
הנפש עשויה להשפיע באופן חיובי על תפיסות אישיות, 
מפחיתה את הסטיגמות, ואף בעלת יכולת למשוך אחים 
 .)Jack Ide et al., 2016( ואחיות לעתיד לתחום בריאות הנפש
עם זאת, החלטות של סטודנטים לסיעוד שלא לבחור קריירה 
בסיעוד בריאות הנפש עלולות להיות מושפעות גם מסיבות 
אחרות, כגון חוויות שליליות בהתנסויות קליניות בסביבות 
הטיפול בבריאות הנפש, )Slemon et al., 2020(. גם במחקר 
נוסף נמצא כי למידה תאורטית והתנסות קלינית בסיעוד 
בבריאות הנפש עשויות להוות גורם חשוב בבחירת מסלול 
קריירה בתחום זה לאחר סיום הלימודים. תכניות לימוד, 
אשר מספקות סביבת למידה חיובית ומכילה, ואשר מגבירות 
מודעות בנוגע לסטיגמות כלפי הפרעות נפשיות והשלכותיהן, 
יעניקו הזדמנויות חיוביות לטיפול באנשים המתמודדים עם 
הפרעות נפשיות )Duman et al., 2017(. לאור זאת יש לבחון 
את תוכניות הלימוד בסיעוד בבריאות הנפש ואת ההעדפות 

המקצועיות של הסטודנטים.
לאור האמור מטרות המחקר הנוכחי: 1. לבחון את החוויות 
של סטודנטים לסיעוד בהתנסות הקלינית בתחום בריאות 
הנפש 2. לבחון את עמדת הסטודנטים לסיעוד לגבי תחום 
סיעוד בריאות הנפש כקריירה מקצועית עתידית כאשר הם 

נמצאים בשלב מתקדם של לימודיהם.
שיטה

המחקר היה איכותני פנומנולוגי והתבסס על גישת ניתוח 
 .)Hsieh & Shannon, 2005( תוכן קונבנציונלי איכותני
הנתונים שנאספו תיארו את חוויותיהם של סטודנטים 
וסטודנטיות לסיעוד מישראל בהתנסות הקלינית בסיעוד 
בבריאות הנפש, בדגש על תובנות ומסקנות אליהן הגיעו לגבי 
הסיעוד בבריאות הנפש כתחום לקריירה מקצועית עתידית.

מדגם ומשתתפים
במדגם נוחות נדגמו 81 סטודנטים שלמדו בשנה שלישית 
ורביעית לתואר ראשון בסיעוד. המשתתפים עברו התנסות 
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קלינית בסיעוד בבריאות הנפש במוסדות פסיכיאטריים 
ברחבי מדינת ישראל. מיעוט המשתתפים היו גברים )8% ;9( 
 )SD= 2.95( ממוצע הגילים היה .)והרוב היו נשים )92% ;72
25.34 שנים. רב המשתתפים היו רווקים )59% ;48( והשאר 
היו נשואים )38% ;30(, גרושים )2% ;2( או בזוגיות )56% ;1(.

שיקולים אתיים
המחקר אושר על ידי ועדת האתיקה של האוניברסיטה. 
מטרות המחקר הוסברו למשתתפי המחקר, סטודנטים לסיעוד, 
והסכמה ניתנה באופן אלקטרוני על ידי המתנדבים שהסכימו 
להשתתף במחקר. למשתתפים הובטח כי הנתונים ינותחו 

וידווחו בעילום שם.
זירת המחקר

תכנית הלימודים בסיעוד בבריאות הנפש לאחים ואחיות 
משלבת בתוכה שתי שיטות למידה עיקריות: למידה תאורטית 
ומעשית. ראשית, הסטודנטים נדרשים ללמוד למידה תאורטית 
במסגרת קורס סיעוד בבריאות הנפש על מנת להרחיב את 
בסיס הידע בתחום זה. שנית, לאחר שנוצר בסיס תאורטי רחב 
בסיעוד בנושא, מתנסים הסטודנטים באופן מעשי בסיעוד 
בבריאות הנפש. כך הם מיישמים מיומנויות תיאורטיות שהושגו 

קודם לכן, במוסדות לטיפול בבריאות הנפש.
איסוף נתונים והליך המחקר

איסוף הנתונים התבצע בשני שלבים. בשלב הראשון נשלח 
 Google-למשתתפי המחקר שאלון חצי מובנה אשר נבנה ב

Forms וכלל שלושה חלקים:
החלק הראשון כלל שתי שאלות פתוחות שעליהן הסטודנט/

ית התבקש/ה לענות.
השאלות היו:

אנא תאר/י את החוויות מההתנסות המעשית בסיעוד   .1
בבריאות הנפש.

פרט, איך ההתנסות גרמה לך להרגיש?  .2
החלק השני היה מורכב משאלות לגבי כוונות להתפתחות 
מקצועית בבריאות הנפש. נשאלו 4 שאלות, כגון: ״האם אני 
רוצה להתמחות ולהתפתח מבחינה מקצועית בתחום סיעוד 
בריאות הנפש?״. על שאלות אלה התבקש המשתתף לענות 

באופן דיכוטומי: כן או לא )ראה גרף 1(.
בחלק השלישי, נאספו נתונים אישיים על הסטודנט/ית, 

כגון: גיל, מין ומצב משפחתי.
בשלב השני ,בהסתמך על ממצאי השלב הראשון ובעקבות 
הרצון להמשיך ולחקור את שאלת ההתפתחות המקצועית 
בסיעוד בבריאות הנפש, נדגמו באופן אקראי 4 משתתפות 
מתוך אלו שהשתתפו בשלב הראשון. משתתפות אלו התבקשו 
לענות על שאלון המשך, אשר נבנה ב-Google Forms ובו 

הוצגו 2 שאלות פתוחות. השאלות היו:
לקראת סיום הלימודים, האם כבר חשבת באיזה תחום   .1

סיעודי היית רוצה לעבוד? אם כן, איזה? ולמה?
האם תחום סיעוד בריאות הנפש הינו אחד מן התחומים   .2

שהיית רוצה לעבוד בו? אם כן או לא, למה?
בשני שלבי המחקר נאספו הנתונים עד שהחוקרות הרגישו 

שהגיעו לרוויה מבחינת איסוף הנתונים. לסיכום הליך המחקר 
ראה תרשים 1.

תרשים 1. סיכום הליך המחקר

ניתוח נתונים
בשני השלבים הועברו התשובות המוקלדות לקובץ אקסל 
ונותחו באופן אנונימי. המלל הכתוב נקרא ונבדק שוב ושוב 
עד אשר עלו התמות מן התשובות. איסוף הנתונים נמשך עד 
להגעה לרוויה של נתונים. בניתוח המלל נעשה שימוש בניתוח 
תוכן איכותני קונבנציונלי השכיח במחקר בסיעוד. בדרך כלל 
נעשה שימוש בניתוח תוכן קונבנציונאלי במחקרים שמטרתם 
לתאר תופעה או חוויה ממבט אישי של המשתתף. במחקר 
זה נעשה ניסיון לגלות את חווית התנסות של הסטודנטים 
לסיעוד במסגרת התנסות מעשית בסיעוד בבריאות הנפש 
)Hsieh & Shannon, 2005( .בניתוח שכזה, החוקרים קוראים 
באופן מעמיק את הנתונים עד שהמסקנות והתובנות צצות 
 Kondracki, Wellman & Amundson,( ועולות מן המלל
2002(. לאחר קידוד פתוח של 25 תמלילים, הוחלט על 
שלושה קודים ראשוניים. לאחר מכן קודדו שאר התמלילים 
באמצעות קודים אלה והוספו קודים חדשים כאשר הופיעו 
נתונים שלא התאימו לקוד קיים. בהמשך הקריאה, לאחר 
שכל התמלילים קודדו, נבחנו שוב כל הנתונים ששויכו לקוד 
מסוים. מספר קודים מוזגו במהלך תהליך זה, ולהפך. לבסוף, 
 Hsieh( נבחנו הקודים הסופיים שהוו את התמות המרכזיות

.)& Shannon, 2005
על מנת לשמור על תוקף ומהימנות הניתוח, ניתוח הנתונים 
התבצע על ידי שלוש חוקרות העוסקות במחקר איכותני 

והתמות שנמצאו היו משותפות לכולן.
ניתוח הנתונים של החלק השני בשלב הראשון של המחקר, 
אשר כלל שאלות בנושא כוונות להתפתחות מקצועית בבריאות 
הנפש, עליהם נתבקשו המשתתפים לענות באופן דיכוטומי, 

נעשה באמצעות חישוב שכיחויות ואחוזים של התשובות.
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תוצאות
מניתוח הנתונים בשלב הראשון של המחקר עלו שלוש 
תמות עיקריות. הראשונה הייתה סכנה, כאשר תת-התמות 
שלה היו רתיעה, בהלה וחשש ודאגה מפגיעה פיזית בסטודנט/

ית ובמטופלים. התמה השנייה הייתה תחושת חוסר מסוגלות 
של הסטודנטים לקיים תקשורת יעילה עם מטופלים כאשר 
התת-תמות שלה היו תחושת חוסר מסוגלות בתקשורת 
הקשורה להדרכה סיעודית ולטיפול תרופתי, תחושת חוסר 
מסוגלות לקיים תקשורת ליצירת שיתוף פעולה וחשדנות 
ותחושת חוסר מסוגלות לקיים תקשורת עם מטופל במצב 
רוח בלתי יציב. התמה השלישית הייתה העדר עניין לעבוד 
בסיעוד בריאות הנפש, כאשר תת-התמות שלה היו צמצום 
התפקיד הסיעודי לתקשורת וחלוקת תרופות, העדר משאבים 
לטיפול הולם באנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות, וחוסר 
חיבור לתחום )ראה טבלה 1(. יש לציין כי התמות היו חופפים 
ושזורים זה בזה. להלן הסברים וציטוטים של המשתתפים, 

לכל תמה ותת-תמה.

טבלה 1: תמות ותת-התמות שעלו מניתוח הנתונים.

תת תמותתמות עיקריות

רתיעהסכנה

בהלה וחשש

דאגה מפגיעה פיזית 
בסטודנט/ית ובמטופלים

תחושת חוסר מסוגלות 
של הסטודנטים לקיים 

תקשורת יעילה עם 
מטופלים

תחושת חוסר מסוגלות 
בתקשורת הקשורה 

להדרכה סיעודית ולטיפול 
תרופתי

תחושת חוסר מסוגלות 
לקיום תקשורת ליצירת 
שיתוף פעולה וחשדנות 

תחושת חוסר מסוגלות 
לקיום תקשורת עם מטופל 

במצב רוח בלתי יציב

העדר עניין לעבוד בסיעוד 
בריאות הנפש

צמצום התפקיד הסיעודי 
לתקשורת וחלוקת תרופות 

העדר משאבים לטיפול 
הולם באנשים המתמודדים 

עם הפרעות נפשיות

חוסר חיבור לתחום 

סכנה
בתמה המרכזית המשתתפים הביעו את רגשותיהם בהקשר 
לחוויית הטיפול באנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות. 
דאגה פיזית ותחושת סכנה בלטו במיוחד בתחילת ההתנסות. 
במהלך ההתנסות פחתו מעט תחושות אלו ,אך עדיין נותרו 

כרגשות המרכזיים שליוו את ההתנסות.

רתיעה
מספר סטודנטים הדגישו כי חוו רתיעה בעקבות התנהגות 
תוקפנית של מטופלים. הם היו מודאגים מהאפשרות שייגרם 
נזק לא רק לעצמם אלא גם למטופלים אחרים, כתוצאה 

מהתנהגותו של המטופל.
״המטופלת הגיעה לקבל טיפול והייתה תוקפנית כלפי 
הצוות ולא הסכימה שניתן לה טיפול, התנהגות זאת יצרה 
אצלי תחושת הרתעה גם כלפי מטופלים אחרים ששהו 

בקרבתה.״ סטודנטית לסיעוד, בת 26.
״ההתנסות הייתה מרתיעה לפרקים, כן הרגשתי שאני 
צריכה להיזהר אבל לא נמנעתי מאינטראקציה ותקשורת 
עם המטופלים, אני יודעת שזה מרכיב חשוב בטיפול.״ 

סטודנטית לסיעוד, בת 25.
אפשר לראות שככל שחלף הזמן והסטודנטים צברו ניסיון, 

פחתה תחושת הרתיעה , אך לא נעלמה לחלוטין.
״כאשר פגשתי את המטופלים המתמודדים עם הפרעות 
נפשיות אפילו גם לפני שהייתי בהתנסות בפסיכיאטריה אז 
המפגש היה מרתיע קצת... ההתנהגות הלא צפויה שלהם 
הרתיעה אותי. עכשיו אם אפגוש הוא לא יהיה כל כך מפחיד.״ 

סטודנטית לסיעוד, בת 25.
בהלה וחשש

ניתן היה לראות כי הסטודנטים חשו בהלה וחשש אמיתיים 
לבטיחות הפיזית שלהם ושל המטופלים, במיוחד בהקשר 
למטופלים שהתמודדו עם הפרעות נפשיות מורכבות. התנהגות 

המטופלים לא פעם נטעה בהם חשש זה.
״בהתחלה מאוד נבהלתי מהמטופלים ומהשהות במחלקה 
פסיכיאטרית סגורה, ששם נמצאים אנשים המתמודדים 
עם הפרעות נפשיות מורכבות, לאחר שחלפו מס׳ משמרות 
התחלתי להרגיש מאוד בנוח והחששות קטנו.״ סטודנטית 

לסיעוד, בת 27.
ניתן היה לראות שככל שעבר זמן הסטודנטים העלו גם 
נקודות לחיוב, כגון הנאה ורצון לסייע למטופלים במסגרת 

ההתנסות בסיעוד בבריאות הנפש.
״כאשר הייתי בתחילת ההתנסות חששתי מהפרעות 
נפשיות בכלל אך לאט לאט למדתי להכיר את הנושא, וכך 
החשש ותחושת הסכנה פחתו להם וכן הצלחתי ליהנות 

קצת.״ סטודנטית לסיעוד, בת 27.
״ההתנסות בסיעוד בריאות הנפש הייתה מהולה ברגשות 
מעורבים היא הייתה מביכה ולא פעם הרגשתי חשש כתוצאה 
מהתנהגות המטופלים, גם כלפי מטופלים אחרים, יחד עם זאת 
היו בי חמלה ורצון לעזור למטופלים במיוחד הפסיכוטיים.״ 

סטודנטית לסיעוד, בת 24.
ודאגה מפגיעה פיזית בסטודנט/ית ובמטופלים

״מסיפורים ששמעתי בעבר בהתנסות חששתי שיכו אותי, 
לא ידעתי בחלק מהפעמים איך לגשת אליהם ולתת להם 

טיפול.״ סטודנטית לסיעוד, בת 26.
״במקרה אחד המטופל היה תוקפני וחשדני, הוא לא לקח 
את הטיפול התרופתי שלו, חששתי לו ולבטיחות הפיזית 
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שלי.״ סטודנטית לסיעוד, בת 23.
״ההתנסות הייתה מבהילה ולא נעימה, דאגתי כל הזמן 
לא להימצא לבד על מנת שאם מטופל יהיה תוקפני אוכל 
להיעזר בעמית שאיתי, בעקבות כך אני לא חושבת שארצה 

לעסוק בזה בעתיד.״ סטודנטית לסיעוד, בת 26.
תחושת חוסר מסוגלות של הסטודנטים לקיים תקשורת 

יעילה עם מטופלים
תחושת חוסר מסוגלות בתקשורת הקשורה להדרכה 

סיעודית ולטיפול תרופתי
״הטיפול היה מינימלי, היה מעט קשה לטפל ולתקשר עם 
המטופל. הוא התנגד לטיפול והיה בפסיכוזה פעילה, הייתי 

מתוסכלת מזה.״ סטודנטית לסיעוד, בת 26.
״במהלך ההתנסות הרגשתי שקיים קושי של תקשורת 
עם מטופלים המתמודדים עם הפרעות נפשיות, אבל אפשר 
לנסות התגבר עליו בעזרת הכלים המתאימים. לי אין אותם 
כעת. צריך הרבה ניסיון. כמו למשל היה לי מטופל שידע 
שהוא צריך לקחת את הטיפול התרופתי שלו אבל סרב 
בתוקף בטענה שהתרופות גורמות לו לא להרגיש... למרות 
שניסיתי להסביר לו את הצדדים החיוביים לא הצלחתי 
לשכנע אותו לקחת את הטיפול אבל המדריכה כן הצליחה.״ 

סטודנטית לסיעוד, בת 26.
״ההתנסות הייתה מורכבת, במיוחד בגלל שפעם אחת 
היה גבר שהיה אלים וסיעודי ואפילו משפחתו לא הסתדרה 
אתו. ניסיתי בכל זאת לתקשר אתו ורק במצבים המעטים 
שהוא היה רגוע ונינוח הצלחתי להרגיע, הרגעים הקטנים 
האלה העניקו סיפוק רב. לדוג׳ הדרכתי אותו על החשיבות 
להשתתף בטיפול קבוצתי ברוגע ובסבלנות ובסוף הוא 

הסכים״ סטודנטית לסיעוד, בת 25.
תחושת חוסר מסוגלות לקיים תקשורת ליצירת שיתוף 

פעולה וחשדנות
הסטודנטים הרגישו שפעמים רבות במהלך ההתנסות 
המטופלים התנגדו וסרבו לשתף פעולה עם המטפלים בכלל 
וביניהם גם הסטודנטים לסיעוד. כמו כן המטפלים חשו 

חשדנות מצד המטופלים.
״החוויות של ההתנסות לוו ברגשות מעורבים, בסך הכל 
הייתה חוויה נעימה בהתנסות. לדוגמא הייתה שיחה כנה 
שבה מטופל הפגין נכונות לשיתוף פעולה עם הטיפול. אך 
חוויה זאת התחלפה והייתה לא נעימה וקשה כי הרגשתי 
שאין לי את המענה הנכון עבורו שגרם בסוף לחוסר שיתוף 

פעולה מצד המטופל.״ סטודנטית לסיעוד, בת 29.
הסטודנטים נתנו דוגמאות בהן לפעמים הם הצליחו 
להפיג את חוסר שיתוף הפעולה והחשדנות, אך לפעמים לא 
הצליחו בכך. הם חשבו שאין להם ניסיון וכלים שהספיקו 

לצורך ההתמודדות עם המצבים המורכבים.
״בהתנסות המעשית בסיעוד בריאות הנפש נתקלתי 
באנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות. הם היו חשדניים 
כלפינו ורצו שיטפלו בהם רק אנשים שהם מכירים, אבל יש 
החלפת משמרות ויש צוות חדש, צריך לרכוש את האמון 
שלהם מחדש ולהיות סבלניים... אני רואה בזה אתגר, לפעמים 

מצליחים ולפעמים לא מצליחים בכך.״ סטודנטית לסיעוד, 
בת 23.

״... לא מספיק לדבר בהיגיון, צריך לחשוב מה הנקודות 
שחשובות/מפריעות למטופל ולתת הסבר שמתייחס אליהן 
על מנת שישתף פעולה. לדוג׳ היה מטופל חשדן, שלא הספיק 
לומר לו שאף אחד מהצוות לא יעשה לו דבר רע. אלא היה 
גם צורך לתת לו הסברים מוכוונים למצבים שהוא העלה, 

זה עבד בסוף אתו.״ סטודנטית לסיעוד, בת 24.
״היה מרתק, בהתנסות במחלקה לבריאות הנפש לא 
הרגשתי שיש לי את היכולת הנפשית והמעשית לספק 
להם לגמרי את צרכיהם )בהקשר של רווחה נפשית ושל 
סיוע בהשגת חיים מלאים ומספקים(. נתקלתי במצבים 
בהם הרגשתי שידי כבולות ולא הייתה לי אפשרות לתת 
טיפול מושלם. לדוגמה: מטופל סכיזופרן שמסרב בכל תוקף 
להתקלח/לקחת תרופות מכל סוג, ובקושי מאפשר חבישה 
של פצעים. ניסיונות שכנוע חוזרים ונשנים בגישות שונות 

לא עזרו בכלל.״ סטודנטית לסיעוד, בת 25.
תחושת חוסר מסוגלות לקיים תקשורת עם מטופל במצב 

רוח בלתי יציב
״המפגש הראשון שלי עם מטופלת מתמודדת עם הפרעת 
נפש הייתה במחלקת יולדות ולא בהתנסות בסיעוד בריאות 
הנפש. לקח זמן עד שהבנתי במה מדובר, המטופלת התנהגה 
באופן לא עקבי ולא צפוי פעם צחקה ופעם בכתה. אני מצד 
שני התנהגתי אליה עם המון סבלנות, הסברתי כמה פעמים 

כל דבר.״ סטודנטית לסיעוד, בת 24.
״מצד אחד עם חלקם היה קשה לתקשר עקב מחשבות 
שונות מתחלפות שלהם, שהשפיעו גם על מצב הרוח שלהם 
בהתאם, לפרקים, מצד שני חלקם היו מאוזנים והיו קלים 
לטיפול ולא סרבו לקחת טיפול תרופתי.״ סטודנטית לסיעוד, 

בת 24.
העדר עניין לעבוד בסיעוד בריאות הנפש

חוסר חיבור לתחום
״חוויה טובה מעניינת אך לא התחברתי לעבודתה של 
כימיה.״  הייתה  לא  במחלקה הפסיכיאטרית,  האחות 

סטודנטית לסיעוד, בת 25.
סטודנטית אחרת כתבה:

״בהצלחה לאחרים! היה מפחיד ומורכב, התחום הזה לא 
בשבילי.״ סטודנטית לסיעוד, בת 27.

״חוויה טובה ומנגישה, ההתנסות הורידה מחיצות ופחדים 
מהנושא אבל זה לא בשבילי, לא נקשרתי לתחום, אני אוהבת 

יותר מיומנויות טכניות.״ סטודנטית לסיעוד, בת 25.
צמצום התפקיד הסיעודי לתקשורת וחלוקת תרופות
״כולם עוברים תקופות לחוצות, חלק מצליחים להתמודד 
לבד וחלק לא מצליחים להתמודד וזה גורם להם ללחץ ובלבול 
ולכן הם נזקקים לתמיכה פסיכולוגית ותרופתית. לפעמים 
אלו אנשים עצמאים כמונו שמגיעים למחלקה פסיכיאטרית 
לאשפוז ולא זקוקים לטיפול סיעודי, במחלקה מייצבים 
אותם מבחינה תרופתית ושם הם מקבלים אוזן קשבת.״ 

סטודנטית לסיעוד, בת 23.
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״הטיפול הסיעודי היה מינימלי במחלקה, היה מעט 
קשה לטפל ולתקשר עם המטופל. הוא התנגד לטיפול 
והיה בפסיכוזה פעילה... מה שעוד יותר צמצם את הטיפול 

הסיעודי...״ סטודנטית לסיעוד, בת 26.
״אם הכוונה להתנסות הפסיכיאטרית אז בהתנסות הזו 
לא נהניתי. הרגשתי שמצד אחד האחיות יודעות הרבה על 
התחום ויודעות איך לגשת לתקשר ולדבר איתם ולתקשר 
איתם. ומצד שני החלק של עבודה הסיעודית לא היה 
משמעותי במכלול של עבודת האחות שם. מעבר לכך, אני 
פחות התחברתי לתחום, אני לא רואה את עצמי עוסקת 

בכך בעתיד.״ סטודנטית לסיעוד, בת 27.
העדר משאבים לטיפול הולם בחולה הנפש

״ההתנסות הייתה מרתקת, אבל כצופה מהצד ולא כמישהי 
שאחראית על הטיפול בהם, לא התחברתי. בהתנסות 
במחלקה לבריאות הנפש לא הייתה לי את היכולת לספק 
באופן מושלם את צרכיהם שלהם גם פיזיים וגם נפשיים. 
לפעמים לא הצלחתי לתת טיפול. מטופל במצב המאני שלו 
שלא נתן למטפלים בכלל להתקרב אליו, לקח הרבה זמן עד 
שנטל את הטיפול שלו ,מה שגזל זמן של אחרים והכביד על 
העומס שהיה גם ככה במחלקה.״ סטודנטית לסיעוד, בת 25.
״ההתנסות הייתה לעיתים חיובית יותר ולעיתים פחות. 
תלוי במטופל, עד כמה הוא מאוזן תרופתית וגם תלוי ביחס 
וביכולת של הצוות בעיקר בבתי חולים, שלפעמים בגלל 
הרבה משתנים לא מצליחים להכיל את המטופל.״ סטודנטית 

לסיעוד, בת 23
״... היה קשה להדריך אותו להמשך הטיפול בו והיה 
קשה להבין את האנמנזה שלו. הוא הקשה על הצוות לטפל 
בו והפריע להתנהלות הצוות שגם ככה היו מאוד עמוסים, 
תפוסת המחלקה הייתה מלאה והם לא יכלו במתכונת 
הנוכחית שלהם להקדיש את הזמן הדרוש על מנת לתת 

טיפול מצוין.״ סטודנטית לסיעוד, בת 24.
בשלב הראשון של איסוף נתונים נשאלו בנוסף 4 שאלות 
בנושא העניין שהיה לסטודנטים בהתפתחות מקצועית 
ובעבודה בתחום סיעוד בבריאות הנפש, אפשרויות התשובות 

על שאלות אלה היו: ״כן / לא״ )תרשים 2(.

תרשים 2. עניין של הסטודנטים בהתפתחות מקצועית בתחום 
בבריאות הנפש

בתרשים מס׳ 1 ניתן לראות כי הרוב הגדול של הסטודנטים 
לא היו מעוניינים לעבוד ולהתפתח מקצועית בתחום סיעוד 
בבריאות הנפש עם זאת יותר מחצי מהם היו מעוניינים לטפל 

באנשים שהתמודדו עם הפרעות נפשיות באופן כללי.
מתוך ניתוח ממצאי הנתונים בשלב השני עלתה תמה 
מרכזית נוספת, משותפת לתמה שכבר עלתה בשלב הראשון 
והיא ״העדר עניין לעבוד בתחום סיעוד בבריאות הנפש.״ 
אפשר לראות ששלוש סטודנטיות מתוך ארבע הביעו חוסר 
רצון לעבוד בסיעוד בבריאות הנפש ותשובת הסטודנטית 
הרביעית לא הייתה חד-משמעית. הסטודנטית ענתה שאולי 

תעבוד בתחום זה לתקופה קצרה.
״אני לא מעוניינת לעבוד בסיעוד בריאות הנפש כי למרות 
שחומר הלימוד מאוד מעניין, העבודה הלכה למעשה לא 
באותה רמת עניין. למרות שדווקא מעניין לראות איך מוח לא 
רגיל עובד.... נראה לי שהרוב לא רוצים כי הם חושבים שזה 
משעמם וזה רק לחלק תרופות.״ סטודנטית בת 27, שנה ג׳.
״זה מפחיד אותי, כרגע לא, אבל יכול להיות שזה ישתנה, 
זה תחום שפחות מעניין אותי, אני רוצה לטפל בגוף ופחות 
בנפש, העבודה של האחות הינה פחות עבודה סיעודית. 
לדעתי זה תחום שהכי פחות מתאים לאחיות\ים. בנוסף 
במחלקה התוצאות פחות נראות לעין, במחלקות אחרות 
כמו מיון, טיפול נמרץ, לא מתחום בריאות הנפש רואים יותר 

התקדמות בטיפול, תוצאות.״ סטודנטית בת 24, שנה ג׳.
״... אולי לא יודעת, הייתי רוצה לעבוד שם רק מספר שנים 
בודדות או בשילוב עם עוד מחלקה כמו מיילדות, קשה 
להגיע לשם. התפקיד של האחות במחלקות פסיכיאטריות 
לא מאוד משמעותי. הרצון להיות שם על מנת להעניק טיפול 
נפשי הוא חשוב, אבל מרוב שיש צוות מקצועי אחר במחלקה 
כמו פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ועוד, התפקיד שנשאר 

לאחות הוא לחלק תרופות.״ סטודנטית בת 24, שנה ג׳.
״תחום סיעוד בריאות הנפש לא מדבר אליי, זה יותר 
חוקים והתמודדות עם מצבים קיצוניים, חרדות, אלימות, 
סמים, הפרעות אכילה. מקום נוקשה עם מלא חוקים. זה 
תחום מאוד מסוים ולא כולם מתחברים לזה.״ סטודנטית 

בת 23, שנה ג׳.
דיון

למחקר זה היו שתי מטרות: לבחון את חוויות סטודנטים 
לסיעוד במהלך התנסות קלינית בבריאות הנפש ולברר את 
דעתם לגבי תחום סיעוד בריאות הנפש כהתמחות מקצועית. 
ניתוח הנתונים בשלב הראשון הניב שלוש תמות. הראשונה 
הייתה סכנה, כאשר התת-תמות היו תחושת רתיעה, בהלה 
וחשש ודאגה מפגיעה פיזית בסטודנט/ית ובמטופלים. התמה 
השנייה הייתה תחושת חוסר מסוגלות של הסטודנטים לקיים 
תקשורת יעילה עם מטופלים, כאשר התת-תמות היו תחושת 
חוסר מסוגלות בתקשורת הקשורה להדרכה סיעודית ולטיפול 
תרופתי, תחושת חוסר מסוגלות לקיים תקשורת ליצירת 
שיתוף פעולה וחשדנות, ותחושת חוסר מסוגלות לקיים 
תקשורת עם מטופל במצב רוח בלתי יציב. התמה השלישית 
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הינה העדר עניין לעבוד בתחום סיעוד בריאות הנפש, כאשר 
התת-תמות צמצום התפקיד הסיעודי לתקשורת וחלוקת 
תרופות, העדר משאבים לטיפול הולם באנשים המתמודדים 
עם הפרעות נפשיות וחוסר חיבור לתחום. כמו כן נמצא כי הרוב 
הגדול של הסטודנטים לא הראה עניין בעבודה ובהתפתחות 
מקצועית בסיעוד בבריאות הנפש. בשלב השני של איסוף 
נתונים עלתה תמה מרכזית זהה לתמה שכבר עלתה בשלב 
ראשון והיא העדר עניין לעבוד בסיעוד בריאות הנפש, דבר 
שחידד והפך עניין זה למרכזי יותר במחקר. שלוש מתוך 
ארבעת המשתתפות בשלב השני במחקר הביעו חוסר רצון 
מוחלט לעבוד בסיעוד בבריאות הנפש וגם הרביעית ענתה 

שאולי תעבוד בתחום תקופה קצרה.
הסטודנטים הרגישו, במיוחד בתחילת ההתנסות, רתיעה 
מסוימת, אשר פחתה בחלוף הזמן. שילוב של חוסר הבנה, 
סטיגמות ופעולות הימנעות, עשוי לגרום לרתיעה מצד 
המטפלים. יתכן שבמקרים רבים רווחות ההנחות שאנשים 
המתמודדים עם הפרעות נפשיות הינם מסוכנים ובלתי 
 Gyllensten et al.,( צפויים ואינם מסוגלים לטפל בעצמם
2011(. העניין מתעצם כאשר מדובר באנשים המתמודדים 
עם הפרעות נפשיות הנחשבות חמורות, כגון סכיזופרניה או 
מאניה דפרסיה. מתוך הממצאים עלה כי הסטודנטים חשו 
פחד כלפי אנשים שהתמודדו עם הפרעות נפשיות אלה. 
ממצאים אלה תואמים את תוצאות המחקר שהראה שתגובת 
חשש מסכיזופרניים עלולה להוביל לריחוק חברתי מצד 
 Angermeyer & Matschinger, 1996;( הסובבים אותם
 Angermeyer et al., 2003; Levey, Howells & Levey,
Stefanis, 1987 ;1995( תגובת חשש המתבטאת בריחוק 
חברתי אצל מצד מטפלים עלולה להביא להשלכות שליליות. 
המטפלים עלולים לעיתים לתפוס את המתמודדים עם הפרעות 
נפשיות כילדותיים ובלתי צפויים, דבר שבתורו עלול להעלות 
 .)Bennett & Stennett, 2015( את תחושת המסוכנות שלהם
יתרה מכך, חוקרים טענו שאחדים מן הגורמים שיכולים לתרום 
להיעדר משיכה לעבוד בתחום סיעוד בבריאות הנפש הינם 
חשש וחרדה, אשר עלולים להיגרם בגלל תחושות המסוכנות 
 .)Brien, 2018; Thongpriwan et al., 201׳Bingham & O(
לכן חשוב שסטודנטים ידונו בנושאים ורגשות אלו במהלך 
 Happell et( לימודיהם ואלו גם ייכללו בתוכנית הלימודים

.)al., 2019
התמה השנייה אשר עלתה מניתוח הממצאים הייתה 
תחושת חוסר מסוגלות של הסטודנטים לקיים תקשורת 
יעילה עם מטופלים, הסטודנטים שהשתתפו במחקר הרגישו 
תחושת חוסר מסוגלות בתקשורת הקשורה להדרכה סיעודית 
ולטיפול תרופתי. במחקר קודם נטען כי כישורי תקשורת 
יעילים הינם חשובים במיוחד לטיפול באנשים המתמודדים 
עם הפרעות נפשיות. כישורים בינאישיים נחשבו שווים אם 
לא יותר לכישורים טכניים סיעודיים בתחום סיעוד בבריאות 
הנפש )Happell et al., 2019(. גם במאמר הסוקר את הקשר 
הטיפולי ״אחות-מטופל״, פורטו שישה תחומים מרכזיים 

חשובים ליחסים טובים בין האחות למטופל: כאשר אחד מהם 
היה כישורי תקשורת )Eldal et al., 2019(. בהקשר זה חשוב 
לציין גם את רצונם של המטופלים אשר מעוניינים שיתקשרו 
איתם באופן מכובד ויקשיבו להם. הם מבקשים שלא לקבל 
רק הוראות, אלא רוצים שלא ישכחו שהם אנושיים ושיתנהגו 
אליהם בהתאם. אדם המתמודד עם הפרעה נפשית מרגיש 
לעתים קרובות שהוא נשכח )Happell et al., 2019(. במחקר 
נוסף ציינו מטפלים מסיעוד בבריאות הנפש את התקשורת עם 
המטופל, שכללה בניית קשרים חזקים ומרגיעים עם המטופלים, 
כאחד מהגורמים החשובים ביותר בתחום בריאות הנפש. 
 Hylén( יתכן שתקשורת טובה עם המטופלים תורמת לכך
et al., 2019( ואף ירגישו פחות חשדנות כלפי המטפלים. 
בנוסף, הסטודנטים במחקר הרגישו שהיה קשה להם להכיל 
את הדינמיות בהתנהגות המטופל שהיה במצב רוח בלתי 
יציב והדבר פגע ביכולות התקשורת שלהם. במחקר אשר 
בדק את עמדותיהם של סטודנטים לסיעוד לאחר למידה 
תיאורטית והתנסות קלינית בסיעוד בבריאות הנפש, נמצא 
כי רוב המשתתפים חשבו שאנשים המתמודדים עם הפרעות 
נפשיות הם בלתי צפויים, ואינם יכולים להתמודד עם לקיחת 
אחריות על תחומים בחייהם. עם זאת, בניגוד לתוצאות המחקר 
הנוכחי, נמצא באותו מחקר כי יותר ממחצית המשתתפים 
התכוונו להמשיך את הקריירה שלהם כאחים ואחיות בתחום 

.)Poreddi et al., 2013( בריאות הנפש
במחקר הנוכחי עבר העדר העניין לעבוד בתחום סיעוד 
בבריאות הנפש כאחים ואחיות כחוט השני בחלקי המחקר 
השונים . הממצאים הראו שחוסר העניין לעבוד בתחום נבע 
מהתרשמות הסטודנטים מתפקיד האחות בהתנסות הקלינית 
בבריאות הנפש. הם לא התחברו לתפקיד האחות בבריאות 
הנפש מכיוון שהרגישו שבתחום זה התפקיד היה חד ממדי 
והצטמצם למיומנויות תקשורת מפותחות וחלוקת תרופות. 
לכך התווספו חוסר יכולת לספק את צרכי המטופלים בשל 
העדר משאבים שבעיקרם היו מחסור בכוח אדם. בספרות 
המחקרית צוינו סיבות שונות לחוסר המשיכה של תפקיד 
האחות בבריאות הנפש בקרב סטודנטים לסיעוד בהשוואה 
לתחומים אחרים, כגון מיילדות, כירורגיה וטראומה. אחת 
מהסיבות הינה חשש לעבוד עם אנשים המתמודדים עם 
הפרעות נפשיות מכיוון שלדעת הסטודנטים הם מסוכנים 
 Bennett( ובלתי צפויים וחלק מהם מבצעים מעשים פליליים
Stennett, 2015; Poreddi et al., 2013 &(. גם הבושה 
הקשורה להתמודדות עם הפרעות נפשיות אינה מהווה גורם 
 Duman et( מעודד לעבודה בתחום סיעוד בריאות הנפש

.)al., 2017; Happell & Gaskin, 2013
מסקנות והשלכות לחינוך בסיעוד

במחקר הנוכחי צף ועלה העדר העניין של סטודנטים לסיעוד 
לעבוד כאחים ואחיות בתחום בריאות הנפש. נושא מרכזי זה 
עלה מתוך תובנות הסטודנטים לגבי מקצוע סיעוד בבריאות 
הנפש, אותן פתחו בהתבסס על ההתנסויות הקליניות בתחום 
זה. על כן ראוי לשלב בהכשרות הקליניות של הסטודנטים 
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את ההמלצות החינוכיות הבאות:
פיתוח תוכניות חינוכיות בתחום בריאות הנפש במסגרת   .1
הקהילה, אשר יכללו חשיפת הסטודנטים שם לסיפורי 
מקרה ממקור ראשון של מתמודדים עם הפרעות נפשיות, 
אשר יספרו את הצד שלהם ואת היסטוריית החיים שלהם.

קיום דיונים פתוחים ומאפשרים לגבי סטיגמות על בריאות   .2
הנפש וקישורם לידע ולהבנה של ההפרעות נפשיות תוך 
הסתמכות על מנגנון רציונליזציה אינפורמטיבי אובייקטיבי 

ופדגוגי.
אשר  והתנסותית  תאורטית  למידה  סביבת  יצירת   .3
תהווה מקום תומך, מאוורר רגשות, מכיל ובלתי שיפוטי 

לסטודנטים.

תודות
מאמר זה נערך באוניברסיטה והמחברות מבקשות להודות 

לעוזרת מחקר, גב׳ לילה קלארק  על הסיוע שלה.
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Student Experiences and Stigmas during Clinical 
Practice in Mental Nursing and Professional Choice 
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Abstract
People coping with mental disorders and their families suffer greatly from negative 
stigmas due to their illness. These are also common among nursing students. It is 
important to identify what stigmas regarding mental disorders are common among 
nursing students, as future caregivers. This study was sigsned to explore the nursing 
student experience with people coping with mental disorders and expression of 
interest in working as a nurse in mental health. The study is a two-stage qualitative 
phenomenological study. At the first stage, nursing students volunteered to write about 
their experience in mental health clinical training. At the second stage, four female 
students were asked to tell whether they were interested in working in the field of 
mental health and what they thought about this field of work. Three main themes 
emerged from our results: danger, a feeling of inability among the students to maintain 
effective communication with patients and a lack of interest in the field of mental 
health care. Accordingly, the recommendations are to build educational interventions 
within the community, while sharing with student stories of people coping with mental 
disorders, as well as establishing relationships and providing an open and objective 
discussion on mental health stigmas, knowledge and understanding of mental disorders 
in theoretical learning and clinical experiences, based on an objective׳s information 
and pedagogical rationalization mechanism. Creating a theoretical and experiential 
learning environment will allow discourse on students׳ thoughts and opinions towards 
mental disorders prior to and during clinical experiences.

Key words: student experience, stigma, mental health, nursing students, education, learning, mental 
disorders, clinical practice
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1מכון הלב, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, 2המחלקה לסיעוד, בית- ספר על שם רקנאטי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 3יחידה לטיפול נמרץ-

לב, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, 4יחידה לטיפול נמרץ-ילדים, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, 5יחידת האיכות הקלינית, מרכז רפואי 
אוניברסיטאי סורוקה

תקציר
הסיכון  להפחתת  תוכננו   (Standard Precautions[SPs]) שגרתיים  זהירות  אמצעי  הנחיות  רקע: 
היסודות  כאחד.  והמטופלים  הבריאות  עובדי  על  להגן  ונועדו  בריאות  בשירותי  נרכשים  לזיהומים 
להיענות להנחיות אלו, מונחים בקרב עובדי הבריאות כבר בשנים הראשונות של החינוך הפורמלי, 

בהיותם סטודנטים למקצועות הבריאות.
מטרות: מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את הידע של סטודנטים למקצועות הבריאות בנוגע 
לבקרה ומניעה של זיהומים הנרכשים בשירותי בריאות. בנוסף, הוערכה כוונתם ההתנהגותית להיענות 
להנחיות ה-SPs ונבחנה מידת ההתייחסות לנושא זה בתוכניות הלימודים באוניברסיטה במחלקות 

לסיעוד, פיזיותרפיה ורפואת חירום.
שיטות: מחקר חתך. כלל הסטודנטים לתואר ראשון במחלקות לסיעוד, לפיזיותרפיה ולרפואת חירום 
באחת האוניברסיטאות בישראל, התבקשו לענות על שאלון כדי להעריך את הידע וכוונות ההיענות 
ידי  על  נקבעה  המחלקות  שלוש  של  הלימוד  בתוכניות  לנושא  ההתייחסות  מידת   .SPs-ה להנחיות 
בשירותי  נרכשים  לזיהומים  קשורות  שהיו  מפתח  מילות  לאיתור  הלימוד  תכניות  כל  של  סקירה 

בריאות.
היו  במחקר  המשתתפים  רוב  היענות(.   58%( השאלונים  את  השלימו   283/484 הכול  סך  תוצאות: 
לפיזיותרפיה  ולבסוף   )%26(  74/90 חירום,  לרפואת  אחריהם   ,)55%(156/214 לסיעוד,  סטודנטים 
53/180 )19%(. הציון הממוצע בידע היה 63.4±11.1, 58.8±10.3, 55.3±11.5, עבור סיעוד, פיזיותרפיה 
להיענות  התכוונו  לסיעוד  הסטודנטים   .(F = 13.98, df = 2, P<0.05) בהתאמה  חירום,  ורפואת 
.(H = 11.1, df = 2, P < 0.05) יותר מאשר סטודנטים לרפואת חירום SPs לפעולות השכיחות של

תכניות הלימוד בסיעוד כללו 8 מילות מפתח בנושא זיהומים הקשורים בשירותי בריאות. לא נמצא 
לרפואת  והמחלקה  לפיזיותרפיה  המחלקה  של  הלימודים  בתוכניות  אלה  מפתח  מילות  אזכור  אף 

חירום.
מסקנות: תוצאות מחקר זה מדגישות את התפקיד המוביל של סיעוד בבקרת זיהומים ומניעתם ואת 
הצורך להעמיק את הידע של כל הסטודנטים למקצועות הבריאות בנושאים אלה במהלך הכשרתם 

המקצועית.

מילות מפתח: זיהום נרכש בבית חולים, אמצעי זהירות שגרתיים, היגיינת ידיים.
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מבוא
התפרצות נגיף הקורונה בעיר ווהאן בסין, בדצמבר 2019, 
עוררה מחדש את חשיבות השימוש באמצעי מיגון כדרך יעילה 
למניעת העברת הזיהום מאדם לאדם. ארגון הבריאות העולמי 
הצהיר כי חינוך, בידוד, מניעה, שליטה בהעברת הזיהום וטיפול 
 Lotfi) באדם הנדבק הם הצעדים המכריעים לשליטה במחלה
 Standard,,הנחיות אמצעי זהירות שגרתיים .(et al., 2020
Precautions (SPs) כוללים בין היתר: היגיינת ידיים, עטית 
כפפות חד-פעמיות, עטית מסיכה או מגן פנים ולבישת סינר 
או חלוק, השלכת מחטים וכלים חדים לתוך מיכל ייעודי 
ועוד (Hassan, 2018; Siegel et al., 2007). אמצעי זהירות 
אלו נועדו להגן על עובדי הבריאות ולמנוע העברת זיהומים 
הנרכשים בבית חולים (Tavolacci et al., 2008). על ידי 
אמצעי בקרה ומניעה ניתן למנוע לפחות 20% מהזיהומים 
הנרכשים. אחד האמצעים החשובים הללו הינו היגיינת ידיים 

.(Ciofi degli-Atti et al.,2011)
Ward (2010) טען כי ישנם מספר גורמים המביאים לחוסר 
היענות לאמצעי זהירות למניעת זיהומים. אחד מהגורמים 
הללו נוגע לחוסר ידע ומחסור במודל חיקוי חיובי בקרב 
סטודנטים במדעי הבריאות. מחקרים נוספים דיווחו על 
 Bello) גורמים אחרים כמו תפיסת הסיכון ועמדות אישיות
et al., 2011; Ciofi degli-Atti et al., 2011). לעומת זאת 
Cheung ועמיתיו )2015( ציינו גורמים אשר יכולים להעלות 
ההיענות כמו הגברת ידע, התנסויות ושיפור ההיענות בקרב 
הצוות הסיעודי. כמו כן, עמדות חיוביות וניסיון קליני בנוסף 
 .(Nofal et al.2017) לידע נחשבים כמעודדים להיענות
מחקרים רבים השוו בין קבוצות סטודנטים בנושא היגיינת 
ידיים. לדוגמא, במחקר שנערך בקרב סטודנטים לרפואה 
ולסיעוד במטרה להעריך את רמת הידע שלהם בנושא מניעת 
זיהומים, הצביעו התוצאות על רמת ידע גבוהה יותר בקרב 
הסטודנטים לסיעוד בשלושה תחומים שנבדקו: אמצעי 
זהירות שגרתיים, היגיינת ידיים וזיהום נרכש בבתי חולים 
(Nosocomial infection) (Colosi et al., 2011). מחקר 
אחר של Tavolacci ועמיתיו )2008( נערך בקרב סטודנטים 
לסיעוד, רפואה, פיזיותרפיה ועוזרי רנטגן. הסטודנטים ענו 
על שאלונים שבדקו ידע בנושאים: אמצעי זהירות שגרתיים, 
היגיינת ידיים וזיהום נרכש בבתי חולים. הסטודנטים לסיעוד 
השיגו את התוצאות הטובות ביותר. המקור העיקרי לידע 
במיוחד בנושא אמצעי זהירות שגרתיים הינו למידת החומר 

במסגרת תוכניות הלימודים.
מחקר נוסף נערך בקרב רופאים, אחיות וסטודנטים 
לרפואה ולסיעוד (Sansoni et al., 2011), נמצא כי הידע 
של הסטודנטים לרפואה היה פחות בהשוואה לסטודנטים 
לסיעוד, וכך גם היתה ההיענות להיגיינת ידיים. ממצאים 
דומים התגלו במחקר שנערך באיטליה בקרב סטודנטים 
לרפואה ולסיעוד במטרה להשוות רמת ידע, אמונות וביצוע 
בקשר להיגיינת ידיים. התוצאות הראו שלסטודנטים לסיעוד 
היה ידע רב בהשוואה לסטודנטים לרפואה. גם אחוז ההיענות 

והדיווח העצמי על ביצוע היו גבוהים יותר בקרב הסטודנטים 
.(Van De Mortel et al., 2012) לסיעוד

לעתים קרובות סטודנטים מעריכים בצורה מוגזמת את 
הידע שלהם ואין בהכרח קשר בין הידע לבין הביצוע שלהם 
 .(Cole, 2009; Snow et al., 2006) בפועל במסגרת העבודה
במחקרם של Alshammari ועמיתיו )2018( דיווחו שההיענות 
בקרב הסטודנטים לסיעוד הינה 60.1% שמבחינתם זה נחשב 
היענות בינונית. לעומת זאת, במחקר אחר שבוצע בטורקיה 
בקרב סטודנטים לסיעוד נמצא כי 80.2% מהסטודנטים דיווחו 
על הקפדה על היגיינת ידיים לפני ואחרי פעולות קליניות. 
תשובות הסטודנטים הראו שתוכנית הלימודים בסיעוד 
עודכנה ושמה דגש על הקפדה על היגיינת ידיים כאמצעי 
למניעת הזיהומים, אך הסטודנטים לא בהכרח יישמו הידע 

.(Celik & Koçaşli, 2008)
Cole (2009) טען שחינוך להיגיינת ידיים במסגרת 
הלימודים והצגת אסטרטגיות קוגניטיביות לשיקוף ולהערכה 
עצמית עשויים לשפר את יכולת הסטודנטים לשלוף מידע 
חדש, להסיק מסקנות מניסיון קודם ולהשיג הבנה יותר 
עמוקה בנושא. למרות שלימודים עיוניים במהלך ההכשרה 
תורמים להעשרת הידע של סטודנטים בנושא מניעת זיהום 
נרכש בבתי החולים, Tavolacci ועמיתיו )2008( מצאו שגם 
ההתנסות המעשית במחלקות שיפרה את הידע וההיענות 
לבקרה על הזיהומים. במחקר נוסף דווח כי לא מספיק ללמד 
Al-) את התאוריה אלא יש צורך ללמד מיומנויות מעשיות

Rawajfah & Tubaishat, 2015; Brosio, et al., 2017). יתירה 
מזו, מדריכים קליניים במחלקות מהווים מנבא חזק למידת 
ההקפדה על היגיינת ידיים בקרב סטודנטים ומשפיעים במידה 
.(Snow et al.,2006) רבה על התנהגות הסטודנטים בעתיד

ניטור היגיינת ידיים נתפס על ידי סטודנטים כגורם חשוב 
המשפיע על שיפור היענותם להיגיינת ידיים. כמו כן, יש 
הגורסים כי פוסטרים העוסקים בנושא ומעודדים היגיינת 
 Waltman) ידיים הינם אמצעי יעיל לשיפור היגיינת הידיים
Xiong .(et al., 2011 ועמיתיו )2017(, דיווחו כי שילוב חינוך 
באמצעות המדיה עשוי לשפר רמות הידע, עמדות והיענות 

לאמצעי זהירות שגרתיים.
המטרה העיקרית של המחקר הנוכחי הייתה לאמוד את 
רמת הידע של סטודנטים למקצועות הבריאות בנושא בקרת 
זיהומים הנרכשים בשירותי הבריאות ומניעתם באמצעות 
אמצעי זהירות שגרתיים. המטרות המשניות היו: 1( לאמוד 
את כוונות ההתנהגות להיענות לאמצעי זהירות שגרתיים, 2( 
לבחון את מידת ההתייחסות לנושא זה בתוכניות הלימודים 

במחלקות לסיעוד, לפיזיותרפיה ולרפואת חירום.

שיטות המחקר
המחקר היה מחקר חתך. אוכלוסיית המחקר כללה את כל 
הסטודנטים במחלקות לסיעוד לפיזיותרפיה ולרפואת חירום 
- אשר למדו לתואר ראשון באוניברסיטה גדולה בישראל. כלי 
המחקר היה שאלון אשר נבנה על ידי עורכי המחקר והתבסס 

ידע וכוונות התנהגות בתחום בקרה ומניעת זיהומים נרכשים בשירותי בריאות בקרב סטודנטים למקצועות הבריאות
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על שאלונים קודמים. השאלון היה בנוי משלושה חלקים: )1( 
פרטים דמוגרפיים )7 שאלות(; )2( שאלות ידע בנושא בקרה 
ומניעת זיהומים הנרכשים במסגרת שירותי בריאות, אשר 
כללו 19 שאלות שאומצו משאלון ארגון הבריאות העולמי 
 World Health Organization) בנושא היגיינת ידיים
2009,[WHO]) ו-4 שאלות שנוספו על ידי עורכי המחקר. 
חלק מהשאלות היו ״אמריקאיות״ ובחלק נדרש לסמן ״נכון/
לא נכון״. )3( שאלות ששיקפו עמדות בנושא בקרה ומניעת 
זיהומים הנרכשים במסגרת שירותי בריאות ודיווח על התנהגות 
הקשורה לנושא.בחלק זה נכלל שאלות שהתבססו על ״תיאורית 
 Prochaska) Prochaska-ו Prochaska השינוי בשלבים״ של
et al.,1994; DiClemente & Norcross, 2001). ושאלות 
 Ajzen שהתבססו על תיאוריית ההתנהגות המתוכננת של
(1991). בחלק זה נעשה שימוש בסולם Likert בו 5 דרגות 

מ ״מסכים מאוד״ עד ״מתנגד מאוד״.
תהליך תיקוף השאלון כלל: 1( תוקף מומחים: חמישה 
מומחים ועובדי בריאות מתחום בקרה ומניעת זיהומים, בדקו 
את התאמת תכני השאלון לגוף הידע הנדרש בנושא אמצעי 
 Pilot) זהירות שגרתיים בקרב עובדי בריאות. 2( מחקר חלוץ
Study): בטרם בוצע המחקר המתוכנן, בוצע מחקר חלוץ 
בקרב סטודנטים לרוקחות, אשר שימש לבדיקת בהירות 
הניסוח ומדידת משך מילוי השאלון. מהימנות השאלון נבדקה 
באמצעות עקביות פנימית (Internal Consistency) בעזרת 

.Alpha Cronbach מבחן
בנוסף, בוצע ניתוח גורמים - (Factor Analysis) לשאלות 
 ,DiClemente-ו Prochaska שהתבססו על התיאוריה של
במטרה לזהות קשרים בין מספר רב של משתנים, ולמצוא 
את המכנה המשותף לקבוצות המשתנים שהתקבלו, בניתוח 
התגבשו שתי קבוצות משתנים: 1.הפעולות היותר שכיחות 
בשטח )עטיית כפפות, רחצת ידיים...( 2.הפעולות הפחות 

שכיחות בשטח )שימוש במגן פנים, סינר...(.

לבדיקת היקף ההתייחסות בחומרי הלימוד לנושא בקרה 
ומניעת ובקרת זיהומים הנרכשים בשירותי הבריאות, נסקרו 
הסילבוסים שנאספו מהמזכירויות של כל תוכניות הלימודים, 
ונספרו מספר הפעמים בהן הופיעו מילות מפתח הקשורות 

לנושא, על פי רשימה שנקבעה מראש.
שיקולים אתיים: התקבלה הסכמה מראשי המחלקות 
לסיעוד, לפיזיותרפיה ולרפואת חירום. התקבלה הסכמת 
וועדת אתיקה של הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטה. 
עצם מילוי השאלונים על ידי הסטודנטים היווה הסכמה 

להשתתפות במחקר, כמתואר בתחילת כל שאלון.
נותחו באמצעות תוכנת  ניתוח סטטיסטי: הנתונים 
SPSS-v17. נעשה שימוש בסטטיסטיקה תיאורית בכדי 
לתאר את מאפייני המדגם. הניתוח הסטטיסטי של התוצאות 
נעשה ע״י שימוש במבחנים סטטיסטיים מקובלים כגון - מבחן 
 Pearson, Spearman, One-way ANOVA חי בריבוע
 Structural - בהתאם לסוג המשתנים. ובוצע ניתוח נתיבים
 AMOS באמצעות תוכנת Equation Modeling (SEM)
 p < 0.05 ערכים של .(Analysis of Moment Structures)

נחשבו למובהקים סטטיסטית.

תוצאות
במחקר השתתפו 283 סטודנטים מתוך 484 סטודנטים 
הרשומים בתוכניות הלימודים )58.5% השתתפות(. 156 
 53 214 )72.9%( סטודנטים,  סטודנטים לסיעוד מתוך 
סטודנטים לפיזיותרפיה מתוך 180 )29.5%( סטודנטים ו-74 
סטודנטים לרפואת חירום מתוך 90 )82.2%( סטודנטים. 96% 
מקרב הסטודנטים שנכחו בכיתות בעת חלוקת השאלונים נענו 
לבקשה להשתתף במחקר )294/283(. הגיל הממוצע של העונים 
היה )+ס.ת( 2.8+ 24.9 שנים. הנתונים נאספו בין התאריכים 
דצמבר 2012 עד לינואר 2013. בטבלה1 ניתן לראות שלא היו 
הבדלים בגיל הסטודנטים או במוצאם בשלוש התוכניות, אך 

טבלה 1: מאפיינים סוציודמוגרפיים של הנחקרים

מובהקות 
סטטיסטית

פיזיוטרפיה
)n=53(

רפואת חירום
)n=74(

סיעוד
)n=156(

כל המשתתפים
)n=283(

F=1.17 25.13 )2.90(  24.4 )3.13( 25.03 )2.52( 24.9 )2.77( גיל ממוצע )סטיית תקן(

חי בריבוע = 57.09 * 39 )73.6%( 27 )36.5%( )85.2%( 132 198 )70.2%( מין נקבה-מספר )%(

חי בריבוע = 5.86 43 )81.1%(
10 )18.9%(

52 )70.3%(
22 )29.7%(

99 )63.5%(
57 )36.5%(

)68.6%( 194
)31.4%( 89

מוצא -
ישראל- )%(

אחר - )%(

חי בריבוע = 30.45 * 0 )0%( 32 )43.2%( 55 )35.3%( 87 )30.7%(
עבודה-

עובד/ת במערכת 
הבריאות- )%(

*p <0.05 לפי הדיווח של המזכירות של המחלקות השונות, כלל הסטודנטים נחשפו להתנסויות מלבד שנה א׳ פיזיותרפיה 
ושנה א׳ רפואת חירום שמתחילים התנסויות בסמסטר ב׳.
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ברפואת חירום היו באופן מובהק פחות נשים, ויותר עובדים 
בשדה הקליני במקביל ללימודים.

רמת הידע בנושא בקרה ומניעת זיהומים בקרב סטודנטים 
לסיעוד היתה גבוהה יותר מאשר בקרב סטודנטים לפיזיותרפיה 
ורפואת חירום. ממוצע הציונים בשאלות הידע של כלל הנחקרים 
היה 11.58±60.41 מתוך 100 )ממוצע ± ס.ת.(. הסטודנטים 
לסיעוד השיגו ציונים גבוהים יותר באופן מובהק )טבלה 2(. 
ממוצע הציונים של הסטודנטים לסיעוד היה 11.12±63.43, 
ממוצע הסטודנטים לפיזיותרפיה היה 10.32±58.82 וממוצע 
 ANOVA הסטודנטים לרפואת חירום היה 11.50±55.25. מבחן
גילה שההבדל בין המחלקות בממוצע הציונים היה מובהק 
 Scheffe מבחן המשך מסוג .(F=13.98, df 2, p value <0.05)
לימד כי מקור ההבדל נבע מהפער בין הציונים של המחלקה 

לסיעוד לבין שאר המחלקות.
בוצע מבחן Kruskal-Wallis, נמצא הבדל מובהק בין 
המחלקות במשתנה ״כוונה לנקוט אמצעי זהירות שגרתיים״. 
כאשר הפער בין הציונים למחלקה לסיעוד לבין המחלקה 
לרפואת חירום הוא התורם להבדל הסטטיסטי המובהק בין 
המחלקות (Mann-Whitney U=4300, p <0.05). כאשר 
הטודנטים לסיעוד התכוונו לבצע את הפעולות השכיחות 

יותר מהסטודנטים לרפואת חירום.
תוכניות הלימודים של המחלקה לסיעוד כללה יותר 
אזכורים ותכנים הקשורים בבקרה ומניעת זיהומים הנרכשים 
בשירותי בריאות, מאשר תוכניות הלימודים של המחלקות 
לפיזיותרפיה ורפואת חירום. חשוב לציין שנמצא קורס שנלמד 
במחלקה לסיעוד בשם ״בקרת ומניעת זיהומים הקשורים 
בשרותי בריאות״, אך קורס זה היה קורס בחירה ורק חלק 
מהסטודנטים השתתפו בו. הסילבוס של יחידת הוראה זו לא 
נכלל בניתוח מילות מפתח למעט הכותרת. הממצאים הצביעו 
על אזכור ל-8 מילות מפתח שהיו קשורות במניעת זיהומים 
הנרכשים בשירותי הבריאות בתוכנית הלימודים של הסיעוד. 

ולא נמצא אף אזכור למילות מפתח כאלה בתוכניות הלימודים 
של המחלקה לפיזיותרפיה והמחלקה לרפואת חירום.

147 מהסטודנטים דיווחו כי קיבלו הכשרה בנושא היגיינת 
ידיים, נמצא הבדל מובהק בין המחלקה בה הסטודנט/ית 
למד/ה לבין הדיווח על קבלת הכשרה בנושא היגיינת ידיים, 
83.8% מהסטודנטים לסיעוד דיווחו שקיבלו הכשרה, לעומת 
31% מהסטודנטים לרפואת חירום ו-1.9% לפיזיותרפיה )חי 

.)124.86,p < 0.05 = בריבוע
שמונים וחמש אחוז מכלל הסטודנטים ״הסכימו״ או 
״הסכימו מאוד״ עם האמירה שמדריכים הקליניים מעודדים 
לשימוש באמצעי זהירות שגרתיים. לא נמצא הבדל מובהק 
בין המחלקות השונות, )חי בריבוע = 1.51 ו-p >0.05(. לעומת 
זאת, 73% מהסטודנטים ״הסכימו״ או ״הסכימו מאוד״ 
שהצוות במחלקה מעודד התנהגות כזו. בהיגד זה נמצא הבדל 
 ,)p< 0.05 67.5%-מובהק בין התוכניות, )חי בריבוע 6.69 ו
מהסטודנטים לסיעוד, 76.7% מהסטודנטים לרפואת חירום 

ו-84.9% מהסטודנטים לפיזיותרפיה הסכימו עם האמירה.
בביצוע מבחן Spearman לבדיקת קשר בין ידע לכוונת 
התנהגות לפי התיאוריה של Ajzen, לא נמצא קשר מובהק 
בין ממוצע הציון במבחן הידע למידת ההצהרה על הכוונה 

.(r =-0.077, p>0.05) לנקיטת אמצעי זהירות שגרתיים
(Path Analysis) שנעשה על סמך  בניתוח נתיבים 
התיאוריה של Ajzen )תרשים 1(, ניתן לראות כי לשלושת 
המשתנים: עמדות חיוביות, נורמות סובייקטיביות ותפיסת 
שליטה היה קשר חיובי מובהק עם כוונת ההתנהגות. 96.8% 
מכלל הסטודנטים ״הסכימו״ ו״הסכימו מאוד״ עם האמירה 
שנקיטת אמצעי זהירות שגרתיים נחשבת לאמצעי יעיל למניעת 
העברת זיהומים. כלומר, הם נחשבו כבעלי עמדה חיובית 
לגבי הנושא הנחקר. לגבי נורמות סובייקטיביות, 85% מכלל 
הסטודנטים ״הסכימו״ או ״הסכימו מאוד״ עם האמירה ש: 
״במסגרת ההתנסות הקלינית, המדריכים הקליניים מעודדים 

טבלה מספר 2: הציונים בשאלות הידע בשלושת המחלקות הנבדקות*

מובהקות 
סטטיסטית

סך הכל
)n=283(

פיזיותרפיה
)n=53(

רפואת חירום
)n=74(

סיעוד
)n=156(

F=13.98*** 60.41
)11.58(

58.82
))10.32

55.25
)11.50(

63.43 
)11.12(

ממוצע הציונים 
בידע %

)סטיית תקן(**

57.66
)11.40(

57.42
)10.42(

53.96
)11.78(

)11.09)60.67 שנה א׳

62.79
)10.44(

60.33
)11.72(

54.78
)7.85(

66.67
)9.18(

שנה ב׳

61.82
)11.90(

60.60
)9.72(

57.47
)13.11(

63.50
)11.70(

שנה ג׳ וד׳****

* מספר שאלות הידע היה 23 שאלות. ** חישוב הממוצע: מספר התשובות הנכונות לחלק למספר שאלות הידע כפול 100 
)%(. *** מבחן ANOVA, p<0.05. **** צורפו שנה ג׳ וד׳ ביחד בכדי ליצור אחידות בהשוואה בין המחלקות, מכיוון שתוכנית 

הלימודים של הסיעוד והפיזיוטרפיה היא בת 4 שנים, והתוכנית של רפואת חירום הינה בת 3 שנים.

ידע וכוונות התנהגות בתחום בקרה ומניעת זיהומים נרכשים בשירותי בריאות בקרב סטודנטים למקצועות הבריאות



ע ד י ף  ו ג חוברת 19 )יוני 2021(24

התנהגויות התואמות הנחיות אמצעי זהירות שגרתיים״, ו-73% 
״הסכימו״ או ״הסכימו מאוד״ ש: ״הצוות במחלקה מעודד 
התנהגות כזו״. לגבי תפיסת שליטה, 92.6% מכלל הסטודנטים 
״הסכימו״ ו״הסכימו מאוד״ עם האמירה: ״אני מאמינ/ה 
שקיימים כלים ומשאבים שיעזרו לי לנקוט באמצעי זהירות 
שגרתיים״. כלומר, הם נחשבו כבעלי תפיסת שליטה חיובית. 
שלושת המשתנים מנבאים באופן נמוך אך מובהק את כוונת 
ההתנהגות (β=0.14, β=0.16, β=0.13 בהתאמה(. השונות 
המוסברת של המודל הינה 0.134, כלומר המודל מסביר רק 

13.4% מהשונות בכוונות ההתנהגות של הסטודנטים.

דיון
המחקר הנוכחי בחן היבטים חינוכיים בנושא בקרה 
ומניעת זיהומים הנרכשים בשירותי הבריאות באמצעות 
אמצעי זהירות שגרתיים. המחקר התמקד ברמת הידע של 
סטודנטים למקצועות הבריאות ובחן הבדל בכוונות ההתנהגות 
להיענות לאמצעי זהירות שגרתיים. בנוסף בחן המחקר הבדל 
במידת ההתייחסות לנושא זה בתוכניות הלימודים בשלוש 
המחלקות - סיעוד, פיזיותרפיה ורפואת חירום. ייחודו של 
המחקר הנוכחי במחלקות שנחקרו ובבדיקת ההתייחסות 

לנושא בתוכניות הלימודים.
בשלב ראשון נבדקה רמת הידע של הסטודנטים. ההבדל 
בציון בין המחלקות לא נבע משנת הלימודים אליה השתייכו 
הסטודנטים והיה עקבי במשך כל שנות הלימוד. הממצאים 
הראו שהסטודנטים לסיעוד השיגו את הציון הטוב ביותר 
בהשוואה לסטודנטים שלמדו במחלקות האחרות. ממצא 
 Colosi et al., 2011;) זה דומה לממצאי מחקרים אחרים
Sansoni et al., 2011 & Tavolacci et al.,2008). הסבר 
לממצא זה יכול לנבוע מרמת ההתייחסות לנושא מניעת 
זיהומים הנרכשים בשירותי הבריאות בתוכנית הלימודים של 
המחלקה לסיעוד. בתוכנית הלימודים לסיעוד נמצאו אזכורים 
למילות מפתח הקשורות במניעת זיהומים ואילו בתוכניות 
הלימודים במחלקות האחרות ולא נמצא אף אזכור כזה. 
בנוסף, 83.8% מהסטודנטים לסיעוד במחקר הנוכחי דיווחו 

שקיבלו הכשרה פורמלית בנושא היגיינת ידיים, לעומת רק 31% 
מהסטודנטים ברפואת חירום ו-1.9% בפיזיותרפיה, דבר היכול 
להסביר את ההבדל ברמת הידע בין שלוש המחלקות. ממצא 
זה דומה לממצאי המחקר של (Ariyaratne et al.,2013) בו 
הסטודנטים לסיעוד דיווחו שקיבלו הדרכה פורמלית בנושא 
היגיינת ידיים יותר מאשר הסטודנטים לרפואה. באותו מחקר 
הסטודנטים לסיעוד השיגו ציון כללי טוב יותר מהסטודנטים 
לרפואה, 84% מלומדי הסיעוד השיגו ציון בינוני )50-74%( 

לעומת 75% מלומדי הרפואה.
בשלב השני נבדקה כוונת ההתנהגות להיענות לאמצעי 
זהירות שגרתיים. הסטודנטים לסיעוד דיווחו על כוונה לנקוט 
באמצעי זהירות שגרתיים במסגרת עבודתם יותר מאשר 
הסטודנטים במחלקות האחרות, אנו לא שיערנו שימצא הבדל 
בין המחלקות, מתוך מחשבה שהסטודנטים בשלוש המחלקות 
עוסקים בשירותי בריאות וחשופים לנושא זיהומים הנרכשים 
בשירותי בריאות. ממצא זה יכול להיות מוסבר, לפחות בחלקו, 
על ידי מידת ההתייחסות לנושא בתוכניות הלימודים, ועל 
ידי החשיפה לנושא ולאמצעים למניעת זיהומים הנרכשים 
בשירותי הבריאות במהלך הלימודים. סיבה נוספת שיכולה 
להסביר את הממצא היא העובדה ש-35.3% מהסטודנטים 
לסיעוד דיווחו שעבדו במערכת הבריאות, סטודנטים עובדים 
נחשפים כמעט מדי יום לחומרת העברת הזיהומים הנרכשים 
בשירותי הבריאות. תוצאות אלה דומות לתוצאות המחקר של 
(Ciofi degli-Atti et al., 2011) בו נמצא כי ניסיון בעבודה 
נחשב כגורם מכריע להיענות עובדי בריאות להיגיינת ידיים. 
יתירה מזו, הבדל זה יכול לנבוע מהעובדה שסביבת העבודה 
של סטודנטים לפיזיותרפיה ורפואת חירום שונה מזו של 
סטודנטים לסיעוד. סטודנטים לסיעוד עובדים בסביבת 
עבודה המאופיינת בצפיפות גדולה ותחלופה רבה של חולים 
וכך הם נחשפים יותר למחוללי המחלות האחראים לזיהומים 
הנרכשים בשירותי בריאות. לעומת זאת, סטודנטים לרפאות 
חירום, לדוגמא, יעבדו רב הזמן בסביבת עבודה שתכלול 
רק מטופל אחד בו זמנית )רק במיעוט המקרים הם יידרשו 
לטפל ביותר ממטופל אחד בו זמנית, לדוגמא, בתאונת דרכים 

תרשים 1: תוצאות ניתוח הנתיבים לניבוי רמת כוונת ההתנהגות לפי עמדות, נורמות סובייקטיביות ותפיסת השליטה על פי 
.Ajzen התיאורייה של
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או אירוע רב נפגעים(. עם זאת, חשוב לציין שגם כאשר הם 
מטפלים במטופל אחד הם עלולים להיות חשופים לזיהומים 
ומצופה מהם להשתמש באמצעי זהירות שגרתיים. הדבר נכון 
גם לגבי הסטודנטים לפיזיותרפיה החשופים גם הם למחוללי 
מחלות. לפי Boal ועמיתיו )2008(, בעיני הסטודנטים יש 
חשיבות גדולה לנושא החשיפה לזיהומים הקשורים במקצוע 
והעוברים באמצעות דם ונוזלי גוף. הם מצאו ש-538 מתוך 
2664 פרמדיקים שהשתתפו במחקר חוו 895 מקרים של 
חשיפה לזיהום במהלך השנה האחרונה, דבר היכול לנבוע 
מחוסר היענות לאמצעי הזהירות השגרתיים. Kelen ועמיתיו 
)1990( בדקו את מידת ההיענות לאמצעי זהירות שגרתיים 
ומצאו שרק 8% מהפרמדיקים נענו לאמצעי זהירות שגרתיים 

לעומת 44% מהאחיות.
בשלב השלישי נבדקה מידת ההתייחסות לנושא בקרה 
ומניעת זיהומים הנרכשים בשירותי הבריאות בתוכניות 
הלימודים בשלוש המחלקות. הממצאים הראו הבדל בין 
המחלקות נמצאו יותר מילות מפתח בתוכנית הלימודים 
לסיעוד. כאשר בתוכניות הלימודים של המחלקה לפיזיותרפיה 
והמחלקה לרפואת חירום לא נמצא אף אזכור. בהקשר זה, 
לא נמצאו בסקירת הספרות שערכנו, מחקרים שהתייחסו 

לתוכניות הלימודים.
בשלב הרביעי נעשה ניסיון למצוא קשרים בין משתני הידע 
לבין כוונת ההתנהגות. במחקר הנוכחי לא נמצא קשר בין 
רמת הידע לבין כוונת ההתנהגות. ממצאים דומים דווחו גם 
במחקרים אחרים (Cole, 2009; Snow et al., 2006), אשר 
דיווחו שלעיתים קרובות סטודנטים העריכו בצורה מוגזמת 
את הידע שלהם בנושא היגיינת ידיים ומניעת זיהומים, אך 
גם כשידעו מספיק לא היה בהכרח קשר בין רמת הידע 
לבין הביצוע שלהם בפועל במסגרת העבודה. במחקרם של 
(Snow et al., 2006), התבקשו סטודנטים לענות על שאלונים 
בכדי להעריך את מידת ההיענות להיגיינת ידיים. התקבלו 
ממוצעים גבוהים במצבים שונים, אך כאשר בוצעו תצפיות 
בכמה הזדמנויות לביצוע היגיינת ידיים, על מנת למדוד אם 
הסטודנטים אכן ביצעו את הפעולה הנדרשת, נמצא שרק 
בכ-50% מהמקרים הסטודנטים שטפו ידיים. ממצא זה דומה 
לדיווח של Suliman ועמיתיו )2018( בקרב אחיות שעובדות 
בפועל, 90% מהאחיות הפגינו ידע טוב בנושא אמצעי זהירות 

שגרתיים, אך רק 65% מהן דיווחו על היענות.
הממצאים במחקר הנוכחי דומים למחקרים קודמים אשר 
הראו שמדריכים קליניים במחלקות היוו מנבא חזק למידת 
ההקפדה על היגיינת ידיים בקרב סטודנטים והשפיעו במידה 
 Snow et al.,2006),) רבה על התנהגות הסטודנטים בעתיד
Zimmerman ועמיתיו )2020( טענו שהסטודנטים מושפעים 
מהפרקטיקה והעמדות של אנשי צוות אחרים שנחשפים 
אליהם בסביבה הקלינית. גם במחקר הנוכחי הסכימו 85% 
מכלל הסטודנטים ש״המדריכים הקליניים מעודדים התנהגויות 
התואמות הנחיות אמצעי זהירות שגרתיים״. ו-73% מהם 
הסכימו שהצוות במחלקה מעודדי התנהגות זו. דבר זה יכול 

 Social) להיות מוסבר על ידי ״תיאורית הלמידה החברתית״
Learning Theory) של Bandura, אשר לפיה הן גורמים 
סביבתיים והן גורמים שבפרט מסבירים את התנהגותו. 
Bandura קבע,בין היתר, שאנשים לומדים התנהגות מסויימת 
על ידי צפייה וחיקוי של אחרים. הוא טוען כי רוב התנהגויות 
 .(Modeling) -האדם הן תצפיות נלמדות על ידי מידול
כאשר האדם צופה באחרים הוא מפתח מושג כיצד יש 
לבצע התנהגויות חדשות, ובשלב מאוחר יותר, כאשר יתקלו 
במצבים דומים, ישתמש במידע מקודד זה כהנחיה לפעולה 

.(Bandura,1986)
בנוסף מצאנו כי ככל שהסטודנט היה בעל עמדות חיוביות 
)המידה בה האדם מעריך התנהגות מסוימת כחיובית או 
כשלילית(, נורמות סובייקטיביות חיוביות )תפיסה האדם את 
הדעות של אנשים אחרים לביצוע או אי ביצוע ההתנהגות( 
ותפיסת שליטה חיובית )באיזה מידה ההתנהגות האמורה 
נראית לאנשים קלה או קשה לביצוע(, כך התחזקה הכוונה 
לנקוט באמצעים למניעת זיהומים. ממצא זה תואם את 
 Theory of Planned) ״תיאורית ההתנהגות המתוכננת״
Action) של Ajzen (Ajzen,1991) הטוענת שהגורם העיקרי 
שמשפיע על ההתנהגות בפועל היא הכוונה לבצע אותה, והיא 
מושפעת משלושה גורמים: 1( עמדה כלפי ההתנהגות 2( נורמות 

סובייקטיביות 3( שליטה התנהגותית נתפסת.

מגבלות המחקר
מילוי השאלונים התבצע במהלך קורסי חובה בתקווה 
לנוכחות מלאה. למרות זאת, נוכחות הסטודנטים הייתה נמוכה 
יחסית. בסיעוד נכחו 73%, בפיזיותרפיה 29% ו-ברפואת חירום 
82% מהסטודנטים. ייתכן שהתוצאות היו שונות לו מספר 
המשתתפים היה רב יותר. שיתוף סטודנטים מאוניברסיטה 
אחת בלבד במחקר מגביל את היכולת להכליל את הממצאים 
לכלל אוכלוסיית הסטודנטים במחלקות: סיעוד, רפואת 
חירום ופיזיותרפיה בארץ. יתכן שוני בתוכניות הלימודים בין 
אוניברסיטאות שונות. שוני העלול להשפיע על ידע וכוונת 
ההתנהגות של סטודנטים בנושא זיהומים הנרכשים בשירותי 
הבריאות. כמו כן. ייתכן כי בחלק של כוונת התנהגות ענו 
הנבדקים כפי שחשבו שמצופה מהם לענות )תופעת הרצייה 
החברתית(. כוונות התנהגות אינן התנהגויות אלא רק כוונות. 
ולמרות שאנשים מבצעים התנהגויות אשר בכוונתם לבצע, 
בדרך כלל אין הדבר מבטיח שכל מי שבכוונתו לבצע התנהגות 

מסוימת אכן יבצע אותה.

מסקנות והמלצות
אמצעי זהירות שגרתיים ובמיוחד היגיינת הידיים נחשבים 
לאמצעי היעיל ביותר למניעת ההיארעות של זיהומים הנרכשים 
בבית חולים ולהפחתתה. לאור התוצאות של המחקר יש מקום 
לשפר את הנחלת הידע לעובדי הבריאות במסגרת לימודיהם, 
כחלק מתוכנית הלימודים וההתנסויות המעשיות במחלקות. 
חשוב שהמסקנות העולות ממחקר זה יעודדו את קובעי 
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תוכניות הלימודים בפקולטות למדעי הבריאות, ואת משרד 
הבריאות, ליצירת תוכניות כאלה. בנוסף, יש צורך לרענן נהלים 
בנושא זה בשדה הקליני, להעלות מודעות לחשיבות נקיטת 
אמצעי הזהירות למניעת העברת הזיהומים הנרכשים בבית 
החולים, במיוחד בקרב המדריכים הקליניים וצוות מערכת 
הבריאות, הבאים במגע יום - יומי עם סטודנטים ומשמשים 
מודל חיקוי עבורם, עליהם לתרום לעיצוב התנהגויות המונעות 

העברת זיהומים.
ראוי להתייחס לכך שהנתונים המוצגים כאן נאספו לפני 
מספר שנים. ייתכן ובשנים שעברו חלו שינויים בתוכניות 
הלימודים ונכון יהיה לחזור על המחקר שוב, במיוחד לאור 
מגיפת ה-COVID19. במחקר נוסף בתחום ניתן יהיה להקיף 

את כל הסטודנטים במדעי הבריאות בארץ, ולערוך השוואה 
בין הסטודנטים באוניברסיטאות השונות. מחקר כזה ראוי 
אף להיות מורחב לאוכלוסיית העובדים המוסמכים במערכת 
הבריאות. כמו כן ראוי לערוך מחקר שיבדוק את הקשר בין 
כוונת ההתנהגות במהלך הלימודים לבין כוונות ההתנהגות 

וההתנהגות הממשית במהלך החיים המקצועיים.
לסיכום ניתן להדגיש כי העלאת המודעות בנושא זיהומים 
הנרכשים בשירותי הבריאות בקרב סטודנטים בפקולטה 
למדעי הבריאות עשויה להשפיע על התנהגות המונעת העברת 
הזיהומים ועל המודעות להשלכות הנושא, אשר עשויות 
להוביל לתחילתו של שינוי המצב. על קובעי המדיניות להגביר 

ההתייחסות לנושא בתוכניות הלימודים.
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Knowledge and Behavioral Intentions Regarding 
Control and Prevention of Nosocomial Infections 
among Students in the School for Community Health 
Professions
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Riven

Abstract
Background: Standard precautions (SPs) guidelines are planned to decrease
The risk for healthcare associated infections. These precautions were introduced 
to protect healthcare workers (HCWs) and patient alike. The foundations for the 
compliance of HCWs to SPs guidelines are laid out during the formative years of their 
formal education.
Objectives: The objective of the present study was to assess the knowledge of health 
professions students regarding control and prevention of healthcare associated infections 
and SPs. the Students׳ behavioral intentions to comply with SPs guidelines was assessed. 
Additionally, the extent to which this subject is addressed in the curriculums of the 
nursing, physical therapy and emergency medicine university programs was assessed.
Methods: A cross-sectional study. All Bachelor degree students in the departments 
of nursing, physical therapy and emergency medicine, at a Israeli university were 
asked to answer a questionnaire to assess knowledge and intentions to comply with 
SPs guidelines. The extent to which the subject was addressed in curriculums of the 
three departments was determined by screening all syllabuses for key words related to 
healthcare associated infections.
Results: A total of 283/484 (58%) students completed the questionnaires. The majority 
were nursing students, 156/214 (55%), followed by emergency medicine students, 
74/90(26%), and physical therapy 53/180 (19%). The average grade and standard 
deviation in knowledge were 63.4+ 11.1, 58.8+10.3, and 55.3+11.5, for nursing, physical 
therapy and emergency medicine, respectively (F = 13.98, df = 2, P < 0.05). Nursing 
students had higher intentions to comply with frequent SPs than emergency medicine 
students (H = 11.1, df = 2, P < 0.05). The syllabuses of the nursing program included 
eight key words related to healthcare associated infections. No such key words were 
found in syllabuses of the physical therapy and emergency medicine departments.
Conclusions: The results of this research highlight the leading role of nurses in 
infection control and prevention and the need to enhance the knowledge of healthcare 
students regarding this subject during their training.

Kay words: Hospital-acquired infections, standard precautions, Hand-hygiene.
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אהובה ספיץ1, ויקי קופנהגן2, גלי וייס3
1יועצת אקדמית, 2אחראית כוח אדם בסיעוד, 3סמנכ"ל סיעוד ואחות ראשית, הנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי שערי צדק

תקציר
רקע: במהלך חודש דצמבר 2012 בוצע בעיר ירושלים מיזוג של בית החולים ״בקור חולים״ עם המרכז 
הרפואי ״שערי צדק״. עבור בית החולים ״ביקור חולים״ הביא המיזוג לסיום של תקופה ממושכת של 
רבים  במישורים  מורכבת  בהתארגנות  כרוך  היה  המיזוג  תהליך  כלכלית.  יציבות  ואי  וודאות  חוסר 

בתחומי הרפואה, הלוגיסטיקה והסיעוד בשני המוסדות.
המחקר הנוכחי עוסק בתחום הסיעוד. במהלך המיזוג בוצעו חילופי צוותים של אחיות וכוחות עזר: 
חלק עברו מהמרכז הרפואי ״שערי צדק״ לעבוד בשלוחת ״בקור חולים״, חלק מעובדי ״ביקור חולים״ 
נקלטו במרכז הרפואי ״שערי צדק״ וחלק נוסף מהצוות הסיעודי נשאר לעבוד בשלוחת ״בקור חולים״. 

שנה לאחר המיזוג נראה שתהליך המיזוג עבר בהצלחה.
מטרה: בעבודה זו נבדק תהליך המיזוג והשפעתו על הצוות.

כלי המחקר, הליך המחקר: החלק הכמותני עקב אחר התהליך ב-3 שלבים. הופצו שאלונים בקרב 
חודשים   6 כעבור   ,)T0( למיזוג  הראשון  בחודש  חולים  בקור  החולים  בבית  שעבד  הסיעודי  הצוות 
הארגון  תפיסת  תחומים,  שלושה  הכיל  המחקר  כלי   .2014 ינואר   ,)T12( למיזוג  שנה  וכעבור   ,)T6(
]ביה״ח ביקור חולים[, תפיסת תהליך המיזוג ותפיסות לגבי איכות טיפול. הפריטים נתונים בסקאלה 
2 שאלות פתוחות, מה יתרום להצלחת תהליך  5 ]רבה מאוד[. בנוסף הכלי הכיל   - 1 ]כלל לא[  של 
וכן מספר שאלות רקע.  המיזוג ומה כדאי לשמר מסביבת העבודה בביקור חולים בתהליך המיזוג, 
10 ראיונות עומק עם אחיות שנשארו לעבוד ב״ביקור חולים״, אחיות שעברו  החלק האיכותני כלל 
מ״ביקור חולים״ ל״שערי צדק״ ואחיות שעברו מ״שערי צדק״ ל״ביקור חולים״. לאחר תמלול וניתוח 

פרשני בגישת תיאוריה מעוגנת בשדה, חולצו תמות מרכזיות מתוך החוויות של המרואיינים.
תוצאות: מתוך הנתונים עולה כי למרות הטלטלות הכלכליות שעבר בית חולים בקור חולים, הצוות 
הסיעודי אהב את המקום ואת האווירה המשפחתית הייחודית, ונשאר נאמן ומסור לו במשך שנים 

רבות. החלק המתייחס לחששות מהמיזוג מבטא את החשש הגדול מהשינוי ומאי הוודאות.
מסקנות: לאחר שנה, הנתונים מלמדים שמרבית האחיות סבורות שהמיזוג סייע לקידומן המקצועי 
]69%[, גאות להיות חלק מהצוות הסיעודי של המרכז הרפואי ״שערי צדק״ ]84%[ ומברכות על המשך 

עבודתן כאחיות ב״שערי צדק״ ]92%[.

מילות מפתח: מיזוג מוסדות רפואיים, אקלים ארגוני, איכות טיפול, הובלת שינוי בארגון

״מבית חולים קטן ומתנדנד הפכנו למעצמה״
תהליך מיזוג בי״ח ״ביקור חולים״ והמרכז הרפואי ״שערי צדק״
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רקע:
במהלך חודש דצמבר 2012 בוצע בעיר ירושלים מיזוג 
של בית החולים ״בקור חולים״ עם המרכז הרפואי ״שערי 
צדק״. עבור בית החולים ״ביקור חולים״ הביא המיזוג לסיום 
תקופה ממושכת של חוסר וודאות ואי יציבות כלכלית. עובדה 
זו הכתיבה, נוסף לפרמטרים אחרים, את נקודות הפתיחה 
השונות של שני המוסדות בכניסה לתהליך. למרות היות בית 
החולים ״ביקור חולים״ הוותיק מבין השניים )הוקם ב-1867, 
כ-35 שנים לפני הקמתו של המרכז הרפואי ״שערי צדק״( 
הרי שבעת ביצוע המיזוג כלל ביה״ח כ-200 מיטות אשפוז 
ב-8 מחלקות ועבדו בו 650 עובדים, לעומת כ-1,000 מיטות 
ב״שערי צדק״ ב-30 מחלקות ו-3,750 עובדים. נתוני פתיחה 
אלה הציבו את המרכז הרפואי ״שערי צדק״ בעמדת עליונות 
מובהקת בהשוואה ל״ביקור חולים״. תהליך המיזוג היה כרוך 
בהתארגנות מורכבת במישורים רבים בתחומי הרפואה, הסיעוד 
והלוגיסטיקה בשני המוסדות, הרבה מעבר לחתימת הסכמים 
והסדרת זכויותיהם הסוציאליות של עובדי ביה״ח ״ביקור 

חולים״, אלה שעבודתם הופסקה ואלה שנשארו.
בפועל, קלט ״שערי צדק״ 360 עובדים לשורותיו. מחלקות 
ילדים וקרדיולוגיה ב״ביקור חולים״ שהיו בתפוסה מועטה 
ביותר ולא כלכליות באותה עת, נסגרו. כמו כן נסגר חדר 

המיון שם.
המחקר הנוכחי נועד לבחון את תהליך המיזוג מבעד 
לעיניהם של עובדי הסיעוד אשר בפועל מצאו עצמם בחזית 
השינוי הארגוני. בעיקר ראו עצמם עובדי הסיעוד ב״בקור 
חולים״ כ״בטן הרכה״ של ביה״ח״ )שער פתוח, 2013(. המחקר 
בדק את חוויותיהם, רגשותיהם ועמדותיהם של עובדי הסיעוד, 
בשני הארגונים שתוארו, כלפי התהליך ואופן ביצועו ואת 
תפיסתם את איכות הטיפול. המחקר בוצע תוך כדי התהליך, 
במהלך שנה מתחילתו, וכלל שאלונים וראיונות עומק במשך 
התקופה. עובדה זו אפשרה קבלת נתונים והפקת לקחים 

תוך כדי עשייה.
מיזוג מוסדות רפואיים והשלכותיו על ההון האנושי

מיזוג ארגונים הינו תהליך המתרחש בארגונים רפואיים 
באורח דומה לחברות עסקיות. הסיבות הן בדרך כלל כלכליות 
ונובעות מהרצון להתייעל, לחסוך במשאבים ולשפר תהליכים. 
עבודות שונות דנו בהצלחתם של מיזוגים בעיקר בהיבטים 
הכלכליים. השפעת התהליך על ההון האנושי, קרי, כוח האדם 
המיישם בפועל את ההחלטות ואשר חווה שינוי משמעותי 
נדונה פחות )Langley et al., 2012(. כמו כן, ניתן לראות 
שלא קיימת התייחסות מספקת לתרומתם של העובדים 
להצלחת המיזוג )Idel, 2003(. למעט מחקר חלוץ שנעשה 
בישראל, אשר בדק את ההשלכות הרגשיות של מיזוג בתי 
החולים בילינסון והשרון לפני כ-15 שנים על עובדי הסיעוד 
)שם(, מעט מאוד נכתב על הנושא בארץ. בספרות נידונים 
בעיקר תחושות האיום שחווים העובדים בשל אי הוודאות 
והחשש מאובדן הזהות המקצועית כפי שהורגלו אליה טרם 
 .)Langley et al., 2012; Melinkov et al., 2012( השינוי

כמו כן נידונים האופנים השונים של תגובות העובדים לתהליך, 
התלויים בעיקר בתפיסת רמת האיום המרחף עליהם ובכושרם 
להסתגל )זהו מושג סובייקטיבי שכולל חוסנים ומיומנויות 
הסתגלות של הפרט(. מנעד התגובות האפשריות נמצא על רצף: 
מיחס שלילי ביותר כלפי המיזוג, אשר בא לידי ביטוי בעזיבה 
מחאתית את מקום העבודה מיד עם תחילת התהליך, ועד 
הגשמת התחזית האידיאלית: שיתוף פעולה מלא והיטמעות 
בארגון הממזג. במרכזים רפואיים מתרחשים מיזוגים בתדירות 
גבוהה, ולא מעט מהם הינם מיזוגים תוך-ארגוניים כגון איחוד 
 .)Idel et al., 2003; Xu et al., 2015( מחלקות או מרפאות
לאור זאת נראה כי קיימת חשיבות להאזין בתשומת לב לקולם 
של העובדים בארגונים אלה מאחר שפעמים רבות הצלחת 

התהליך תלויה בהם.
תפיסת אקלים הארגון

בראש ובראשונה הורגש הצורך למפות את תפיסת הארגון 
אצל עובדי ״ביקור חולים״. ההנחה הייתה כי קיים פער באקלים 
הארגוני של שני המוסדות. אקלים ארגוני הינו הפועל היוצא 
של התרבות הארגונית ובא לידי ביטוי במערכת הנורמות, 
דפוסי התנהגות, שפה ושיח היוצרים את אווירת הארגון 
 .)Shaw, 2002( והאופן שבו הוא מבודל מארגונים אחרים
בעת מיזוג ארגונים, במיוחד כאלה שיש ביניהם פער, ההנחה 
היא כי העובדים יגנו בקנאות על האקלים של הארגון ממנו 
הגיעו על מנת לשמור מפני אי הוודאות שמלווה במשבר זהות 
)Langley et al., 2012(. החוקרים ממפים את סוגי האקלים 
 Burton &( הארגוני בחלוקה לארבע קטגוריות מרכזיות
Obel, 1998(, אשר אחת מהן היא אקלים קבוצתי. לפי 
הגדרת החוקרים אקלים קבוצתי - group climate מתאר:

״ארגון הנתפס כמקום ידידותי לעבוד בו, שבו אנשים 
משתפים אחרים בפרטים על עצמם. אקלים זה דומה 
למשפחה מורחבת. המנהיגים או ראשי הארגון משמשים 
כדמויות מנחות, ואף דמויות ׳הוריות׳. מסורת ונאמנות 
מחזיקים את הארגון מלוכד והמחויבות כלפי הארגון וכלפי 
מנהיגיו גבוהה. הארגון מדגיש את הרווח, בטווח הארוך, 
של פיתוח המשאב האנושי, וזאת בצד שמירה על רמה 
גבוהה של גיבוש ועל מורל גבוה. הצלחה מוגדרת במונחים 
של רגישות ללקוחות ודאגה לאנשים. הארגון מדגיש את 
החשיבות של עבודת צוות, השתתפות בתהליכי קבלת 
החלטות כאשר החלטות מתקבלות על בסיס הסכמה...״ 

.)Burton & Obel, 1998(
השערת המחקר הנוכחי הייתה כי תפיסת עובדי ״ביקור 
חולים״ את הארגון תתאים להגדרה של אקלים קבוצתי. 

בחלק זה של השאלון נבחרו שאלות המייצגות אקלים זה.
חשוב לציין כי לאחר שנה לא הועבר חלק זה של השאלון 

מאחר שהיה רושם שהיה מיותר.
תפיסת איכות הטיפול

איכות הטיפול הוא מושג רב-ממדי שלא קל להגדירו, 
 McHugh &( ומעסיק את שדה המחקר זה כמה עשורים
Witkoski Stimpfel, 2012(. אחת ההגדרות המקובלות 

"מבית חולים קטן ומתנדנד הפכנו למעצמה" - תהליך מיזוג בי"ח "ביקור חולים" והמרכז הרפואי "שערי צדק" בעיני הצוות הסיעודי
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על ציבור רחב של חוקרים הינה ההגדרה של דונבדיאן 
)Donabedian( משנת 1980 )גרוס, 2006, עמ׳ 179(

 That kind of care which is expected to״
maximize an inclusive measure of patient 
welfare, after one has taken account of the 
balance of expected gains and losses that attend 
the process of care in all its parts״.

לפי הגדרה זו, טיפול רפואי באיכות גבוהה תורם לרווחה 
כללית של המטופל, ולא רק לפתרון בעיה רפואית ספציפית. 
כמו-כן, איכות גבוהה נבחנת על פי היחס שבין תועלת לנזק 
בכל אחד משלבי הטיפול שהמטופל מקבל. התועלת או הנזק 
מוצגים בהגדרה זו אף הם באופן רחב, ולפיכך יכולים לכלול 
היבטים רפואיים כמו גם היבטים סובייקטיביים/אישיים 
)הנקבעים לפי ציפיות המטופל, העדפותיו האישיות וכד(׳. 
דונבדיאן הבחין במספר ממדים הנוגעים לתהליך הטיפול: 
היבטים טכניים של הטיפול הרפואי, יחס בין-אישי בין נותני 
ומקבלי הטיפול ותנאי קבלת הטיפול )נוחיות, פרטיות, תחזוקת 
המתקנים וכד׳(. כמו כן הוא הציע למיין את הממדים השונים 
לשלוש קבוצות: מבנה - הכולל בין השאר תנאים פיזיים, ציוד, 
מיומנות הצוות; תהליך - הכולל בין השאר נגישות וזמינות 
השירות, כוללנות השירות, תיאום, המשכיות מיומנות נותני 
השירות, הלימות הטיפול, יחס בין-אישי; תוצאה - הכולל בין 
השאר פתרון בעיות ותסמינים, רמת בריאות וכן שביעות רצון 

המטופל )בריאות ותקשורת 179(.
לאיכות הטיפול משמעות בקבלת החלטות של הצוות 
 McHugh( המטפל וברגולציה הנובעת מהארגון בו הוא עובד
Witkoski-Stimpfel, 2012 &(. לכן חלק מהצלחת תהליך 
המיזוג תלוי בניסוח והטמעת נהלים אחידים אשר ישמשו את 
הארגון ה״חדש״ הממוזג. במקרה של המיזוג במחקר הנוכחי 
הייתה אסטרטגית המיזוג הראשונית להטמיע את נהלי המרכז 
הרפואי ״שערי צדק״ בקרב עובדי בית חולים ״ביקור חולים״ 
בהיותו הגדול, המובנה והממוסד מבין שני המרכזים. על מנת 
לזהות כיצד תפס הצוות הסיעודי את איכות הטיפול ב״ביקור 
חולים״ ולאתר את מוכנות הצוות ללמידה והטמעת נהלים, 
שאולי לא היו מוכרים להם באופן חלקי או מלא, נשאלו 

שאלות מייצגות אודות היבטים של איכות טיפול.
התמקצעות הטיפול הסיעודי בכיוון האקדמי מעמתת, 
בהיבט של איכות הטיפול, את הידע האינטואיטיבי, הנרכש 
מניסיון מצטבר ליד מיטת המטופל, עם הידע העיוני לכאורה 
 Bogaert,( הנמצא בספרים, במחקרים ובנהלים אוניברסליים
et al., 2013(. במחקר הנוכחי, ההשערה הייתה כי עובדי 
״ביקור חולים״, יתפסו את איכות הטיפול כמבוססת על 
הניסיון המצטבר שלהם במתן יחס בלתי אמצעי למטופלים, 
וימעיטו בחשיבותם של יעדים מקצועיים מדידים כקובעים 

את איכות הטיפול.
במטרה להשוות בין תפיסת איכות הטיפול ע״י עובדי 
״ביקור חולים״ בתחילת התהליך ולאחר שנה ולבחון אם חל 
בה שינוי, בוצעו במחקר הנוכחי בדיקות בשני מועדי מדידה.

אופן ביצוע המיזוג
הספרות המחקרית העוסקת במיזוגים עשירה בהמלצות 
והנחיות כיצד להצליח בביצוע מיזוג מוצלח באופן שימזער 
את הנזקים הנלווים לתהליך. בין ההמלצות החשובות שנמנו 
מופיעות: שיתוף העובדים בהחלטות ההנהלה ובתכנון מהלכי 
המיזוג ומתן מענה לשאלות ומצוקות הנובעות מאיבוד הביטחון 
 Idel et al., 2003; Kullé n( התעסוקתי והזהות המקצועית
Engstro¨m et al, 2002(. תהליך המיזוג אותו ליווה המחקר 
הנוכחי בוצע בפרק זמן קצר, בו תוך מספר ימים בודדים מצאו 
עצמם עובדי ״ביקור חולים״ מפוטרים, מועברים לתפקידים 
אחרים או כפופים לאחיות ראשיות חדשות. השינוי בוצע על 
רקע חוסר אמון מצטבר של עובדים אלה להבטחות שניתנו 
להם בתקופת הניסיון לשקם את בית החולים - הבטחות אשר 
לא קוימו למעשה. לאור זאת, נבדקו בקרב הנחקרים דעותיהם 
לגבי אופן ביצוע תהליך המיזוג והצעותיהם לשיפור התהליך.

שיטה
אוכלוסיית המחקר:

במהלך המיזוג בוצעו חילופי צוותים של אחיות וכוחות 
עזר: חלק עברו מהמרכז הרפואי ״שערי צדק״ לעבוד בשלוחת 
״בקור חולים״, וחלק מעובדי ״ביקור חולים״ נקלטו במרכז 
הרפואי ״שערי צדק״. חלק נוסף מהצוות הסיעודי של ״ביקור 

חולים״ נשאר לעבוד בשלוחת ״בקור חולים״.
השאלונים הכמותיים חולקו לעובדי ״ביקור חולים״ - אלה 
אשר המשיכו לעבוד בשלוחת ״ביקור חולים״,ואלה אשר נקלטו 
 )T0( במרכז הרפואי ״שערי צדק״. בסה״כ השתתפו בשלב א׳
91 אחיות ואחים )96% מתוכם נשים(, ובשלב ב׳, בתום שנה 

)T12( - 52 אחיות ואחים )94% נשים(.
כניסה

התקבלו נתונים מ-n=91 אחיות, 85 ]96%[ נשים, גיל 
49±8.7 ש׳ וותק במשרה בשנים 26±9.6.

שישה חודשים
התקבלו נתונים מ-n=52 אחיות, 51 ]98%[ נשים, גיל 

46±9.2 ש׳ וותק במשרה בשנים 22±10.4.
אחרי שנה

התקבלו נתונים מ-n=52 אחיות, 49 ]94%[ נשים, גיל 
47±11.1 ש׳ וותק במשרה בשנים 25±11.8.

בחלק האיכותני השתתפו 10 מרואיינות:4 אחיות שנשארו 
לעבוד בשלוחת ״בקור חולים״, 3 אחיות שעברו מ״שערי צדק 
״לשלוחת ״בקור חולים״, ו-3 אחיות שעברו מ״בקור חולים״ 

ל״שערי צדק״(.
שיטת המחקר

במחקר זה נעשה שילוב של שיטות מחקר כמותיות עם 
שיטות מחקר איכותניות. החלק הכמותי אפשר לקבל מידע 
ממוקד מכמות גדולה של עובדים בזמן קצר. במיוחד בזמן 
0, עם תחילת התהליך, בו היה מחסור בזמן וגם חוסר פניות 
של העובדים לראיונות עומק. ניתוח הנתונים סיפק תוצאות 

כמעט בזמן אמת, וסייע בהפקת לקחים תוך כדי עשייה.
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בחירת החלק האיכותני נעשתה מתוך מטרה לשמוע את 
העובדים ולקבל ידע חדש שלא הופיע בשאלונים כגון: חוויות 
אישיות, ביטויי רגשות עזים וכן דימויים ונרטיבים הלקוחים 

מעולמם של העובדים ומניסיונם.
בעוד שהשאלון עסק בתפיסות של עובדי ב״יקור חולים״ 
בלבד, בראיונות העומק השתתפו גם עובדי ״שערי צדק״ שעברו 
לעבוד בשלוחת ״ביקור חולים״. המידע המשלים שהתקבל 
באמצעות ראיונות העומק סיפק אפשרות להתבונן בתהליך 

מזוויות ראיה אחרות.
הראיונות עם הנבדקים הוקלטו, תומללו ונותחו, ומהם 
חולצו מספר נושאים מרכזיים שתמכו בתוצאות הכמותיות.

כלי המחקר: החלק הכמותי עקב אחר התהליך ב-3 שלבים. 
הופצו שאלונים בקרב הצוות הסיעודי שעבד בבית החולים 
״בקור חולים״ בחודש הראשון למיזוג )T0(, כעבור 6 חודשים 
)T6( וכעבור שנה למיזוג )T12(. המחקר התחיל בחודש ינואר 
2013. כלי המחקר כלל שלושה תחומים: תפיסת הארגון ]ביה״ח 
ביקור חולים[, תפיסת תהליך המיזוג ותפיסות לגבי איכות 
טיפול. התשובות על הפריטים היו בסולם מ-1 ]כלל לא[ עד 5 
]רבה מאוד[. בנוסף כלל הכלי 2 שאלות פתוחות: ״מה לדעתך 
יתרום להצלחת תהליך המיזוג?״ ו״מה כדאי לשמר בתהליך 

המיזוג?״ וכן מספר שאלות רקע לצורך ניתוח דמוגרפי.
החלק האיכותני כלל 10 ראיונות עומק עם אחיות שנשארו 
לעבוד ב״ביקור חולים״, אחיות שעברו מ״ביקור חולים״ ל״שערי 
צדק״ ואחיות שעברו מ״שערי צדק״ ל״ביקור חולים״. לאחר 
תמלול וניתוח פרשני בגישת תיאוריה מעוגנת בשדה, חולצו 

נושאים מרכזיים מתוך החוויות של המרואיינים.

תוצאות:
תפיסה ארגונית - נמדדה בקרב עובדי ״ביקור חולים״ רק 
בתקופה ראשונה, ונמצא כי בהתאמה להשערת המחקר, רוב 
מוחלט של הצוות הסיעודי )97%( היה בעל תחושת שייכות 
למקום. האקלים הארגוני כפי שנתפס על ידו היה אקלים 
קבוצתי, למעט בנושא קידום מקצועי ואקדמי, אותו דירגו 

המשתתפים כנמוך.
הפרק האיכותני במחקר תמך בממצא הכמותי והעשיר 
את התפיסה הארגונית בנושא שהוגדר כ״משפחתיות״. על פי 
הניתוח היה שימוש רב בביטויים כגון: ״חיבוק של משפחה״, 
״אהובים״, ״אוירה של בית״ על מנת לתאר את מערכת היחסים 
הקרובה, הבלתי אמצעית ונטולת תחושת ה״התנשאות״ 
ששררה ב״בקור חולים״. התיאורים הללו התייחסו במידה שווה 
לקרבה בין הצוות ללקוחות החוץ - המטופלים, אשר שמרו 
אמונים למקום, ובין הצוות לבין עצמו - לקוחות הפנים שכלל 
כוחות עזר ועובדי ניקיון. חשוב לציין כי מיקוד ה״משפחתיות״ 
היה בהתחשבות והשתתפות בחיים הפרטיים של העובדים או 
הלקוחות, ולא בהיבט המקצועי. גישה זו מסבירה את המסקנה 
הכמותית שעלתה מהמחקר לפיה הצוות הסיעודי נתן משקל 
נמוך לפיתוח המקצועי והאישי, למרות רמת שביעות הרצון 
שהביע לגביי היחס לאדם כפרט בתוך וכחלק מהאקלים 

הארגוני. אחד מהמאפיינים של אוירה משפחתית ומסורתית 
היא פטריארכליות. לפי הדגם המסורתי שהוצג בראיונות, 
שבו החלטות מקצועיות נתונות בעיקר בידי הצוות הרפואי, 
קידומו המקצועי של הצוות הסיעודי היה ככל הנראה מוגבל.

איכות הטיפול - הזהות המקצועית
בניגוד להשערה כי עובדי ״ביקור חולים״ ימעיטו בחשיבותם 
של נהלים וסטנדרטים אוניברסליים לטובת היחס האישי 
למטופל והקירבה למיטתו, נמצא כי תפיסת איכות הטיפול 
הייתה גבוהה בכל המדדים בתחילת התקופה ונשארה כזו גם 
לאחר שנה. יודגש כי גם בהתייחס למדדים כמו ״חיפוי על 
טעויות״, או ״שיתוף הצוות הסיעודי בהחלטות רפואיות״, )אשר 
ההנחה לגביהם הייתה כי האקלים הקבוצתי המסורתי ישפיע 
עליהם לרעה(, תמכו המשיבים בסטנדרטים מקצועיים גבוהים.
מעניין כי ממצאי המחקר האיכותני היו בהלימה גבוהה 
יותר עם ההשערה הראשונית לעומת ממצאי המחקר הכמותי. 
הנושא ״ניסיון מהשטח״ שעלה מדברי המרואיינות בהקשר 
לזהותן המקצועית, התבסס על ריבוי אמירות שהיו קשורות 
לניסיון המצטבר מהשטח ולהתמסרות מוחלטת למטופל 
ופחות ל״ניירות, מחקרים ותיאוריות״. ראיונות עם אחיות 
ב״שערי צדק״, שביצעו הדרכה וחפיפה בתהליך המיזוג,חשפו 
פערים בסטנדרטים של טיפול בין שני הארגונים. אנו סבורים 
כי יש בממצאים אלה כדי לחדד את התפיסה של הזהות 
המקצועית בקרב עובדי ביקור חולים, תפיסה שעלתה מתוך 
דבריהם האינטואיטיביים ותחת השפעת ההתנגדות לשינוי 

בה נעסוק להלן.
תפיסת תהליך המיזוג -

ממצאי השאלונים הציגו תמונה של שביעות רצון כללית 
מתוצאות המיזוג בקרב עובדי ״ביקור חולים״. שביעות רצון 
זו אף גדלה במהלך השנה )75% מרוצות בתחילת התקופה 
ו-88% בסופה(. בתום התקופה ניכרה עליה בשביעות הרצון 
גם משיבוץ בתפקידים החדשים )78% ו-92% בהתאמה(, וגם 
בחבירה לצוות חדש )88%(. רוב הנשאלות )84%( הצהירו כי 
הן גאות להיות עובדות ״שערי צדק״ וחשות כי התהליך סייע 
להן בהתפתחותן המקצועית )69%(. ללא כל ספק המיזוג 
הביא ליציבות כלכלית עבור הצוות הסיעודי ואיפשר לעובדים 

שגשוג וקידום מקצועי.
על ההיבט של התהליך עצמו - דרכי הפעולה ושלבי הביצוע 
ניתן היה ללמוד מראיונות העומק ומהשאלות הפתוחות 
בשאלונים. שם התמונה הייתה פחות מעודדת. התוכן שעלה 
מן הראיונות ביטא שלבי אבל )לפי המודל של קובלר-רוס(: 
הלם, הכחשה, התנגדות, זעם והשלמה. עובדות ״ביקור חולים״ 
הגיעו לתהליך מתוך מצב של בלבול ואי וודאות ולאחר אכזבה 
קשה ממספר ניסיונות שיקום שכשלו. באווירה זו הן התקשו 
לתת אמון בתהליך ולשתף פעולה. מתחת לפני השטח היה 
ברור לעובדות אלו שהן עמדו לקבל מיתוג מחדש ו״להיבלע״ 
כלשונן במערך כוח האדם של ״שערי צדק״ שהצטייר כפטרון 
גדול וחזק, אולי עקב תחושות של רגשי הנחיתות שלהן. הן 
הביעו חשש לאבד את זהותן המקצועית ואת אקלים הארגון 
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כפי שהורגלו אליו, שכן, אלו היו העוגנים שהשאירו אותן 
נאמנות ומסורות ״לביקור חולים״, במהלך הטלטלות שעבר 
הארגון. חשש זה בא לידי ביטוי בהיגדים שהוצגו בממצאים 
נוספים: ה״רומנטיזציה״ של תיאור האקלים הארגוני כאווירה 
משפחתית אידיאלית, והחידוד של היחס למטופל מתוך 
קירבה אליו ולשטח, ביטאו למעשה את הפחד לאבד ערכים 
אלה. בתשובות לשאלה: ״מה לדעתך יש לעשות להצלחת 
המיזוג?״ חזרו על עצמן ההמלצות המילוליות אשר תמכו 
בממצאים: מתן יחס של כבוד, אמון, הקשבה ואי זלזול בצוות 
הסיעוד, מתן זמן לעיכול התהליך, ביצוע פעולות לגיבוש 
חברתי ושיתופי מידע, מחויבות ההנהלה ושיתוף העובדות 

בכל השלבים, וכיוצא באלה.

דיון
תהליך המיזוג, נשוא המחקר, הציג תהליך שינוי בשני ארגוני 
בריאות - ממזג וממוזג. אי הוודאות, החשש מאיבוד זהות 
מקצועית ותחושות המתארות תהליך של אבל, כפי שבאו 
לידי ביטוי בממצאי המחקר מפי עובדי ״ביקור חולים״, עולים 
בקנה אחד עם הספרות העוסקת בשינוי ארגוני ובתפיסות של 
עובדים העוברים מיזוג בארגוני בריאות. גם במחקר הנוכחי, 
כמו במחקרים קודמים, היה ברור ששיתוף ועדכון העובדים 
מתוך יחס של כבוד, עשוי היה לתרום להצלחת התהליך וביסוסו 
 Idel, 2003; Langley et al., 2012; Hirschfeld & Moss,(

.)2011; Kullé n Engstro¨m et al., 2002
אין ספק כי התהליך בוצע באמצעות ״בליעת״ המרכז 
הרפואי ״ביקור חולים״ על ידי השותף הגדול והחזק - המרכז 
הרפואי ״שערי צדק״. הצלחת התהליך נמדדה בזמן ובאופן 
שבו הזהות הארגונית כולה תיטמע בתוך ״שערי צדק״ ותהיה 
לאחידה. בהיות ״ביקור חולים ״המרכז הקטן והנחות מבחינה 
כלכלית ומבנית ביחס למוסד הממזג, התמקדו ממצאי המחקר 
בעיקר בהשפעת המיזוג על עובדי ״ביקור חולים״, שהיו 
השותפים הסבילים והפגיעים יותר. למרות זאת, יש לתת את 
הדעת גם לדברים שעלו בראיונות עם צוות ״שערי צדק״, הצוות 
הממזג, שאף הוא חווה חשיפה לגישות וסטנדרטים שונים 
מאלה שהכיר. הצורך לבנות ולהטמיע מערך הדרכה מחודש 
עם תחביר ושפה משלו, הביא בנקודת הזמן ההיא, לבחינה 
מחודשת של הידע הקודם שהיה לכאורה ברור מאליו לצוות 
״שערי צדק״. מחקרים מראים כי השפעת סביבת העבודה 
כגון, שיתוף פעולה בין אנשי הצוותאו מאפיינים אישיותיים, 
 .)Bogaert, et al., 2013( משליכים על טיב ואיכות הטיפול
נראה כי הצוות הממזג נחשף לצוות בסביבת עבודה מלוכדת 
אשר, בניגוד להנחה הראשונית, הוכיח במשך שנים טיפול מסור 
ומקצועי. עובדה זו הביאה את הצוות הקולט ב״שערי צדק 
״לעצור ולהציב סימני שאלה. חברות הצוות הממזג תיארו 
תהליך שערער את הסדר שהיה קיים ומוכר, ועורר צורך לארגון 
 Langley( מחדש דווקא בארגון הקולט. בדומה לכך, לנגלי ואח׳
et al., 2012( הוכיחו, כי לא ניתן להתעלם מהזהות המקצועית 
של מרכזים רפואיים, אף אם קטנים, כיון שיש מקום ללמוד 

מניסיונם לתועלת הארגון החדש, הממוזג. אחת המרואיינות 
מצוות ״שערי צדק״ שעסקה בהטמעה, היטיבה לתאר זאת 
במילים: ״נדרשנו להמציא את עצמנו מחדש״. כלומר, לא פעם 
נשאלה השאלה: ״מדוע, בעצם, אנחנו עושים דווקא כך ולא 
אחרת?״ הלמידה של דפוסי השירות שנהגו ב״ביקור חולים״ 
הציפה בפניהן את הדילמה של טיפול שבבסיסו שמרנות מול 
זה המבוסס על חדשנות, ואת שאלת המינון: ״מה נכון, או כמה 
נכון יותר עבור המטופלים? ״בהיות שני המרכזים קרובים 
מאוד רעיונית, הדילמה שפכה אור על הצרכים וההעדפות 
של קהל היעד הפוטנציאלי שאליו פנו שניהם. לכך נדרשה 
לא פעם התבוננות פנימית ושיח בין הצוותים משני המקומות 
לבחינת הסטנדרטים של הטיפול הנכון. שכן הסוגיה, הנוגעת 
בבטן הרכה של איכות הטיפול, משפיעה, במונחים כלכליים, 
על אסטרטגיית השיווק של הארגון. הנה כי כן, סיבות כלכליות 
היו המניע הראשוני לתהליך המיזוג אשר חזר, בסופו של תהליך, 
במידת מה לנקודת המוצא. ל״שערי צדק״, מרכז רפואי הנמצא 
בתנופת פיתוח מקצועית מרשימה בתקופה הנוכחית, ניתנה 
הזדמנות, באמצעות תהליך המיזוג, להתבונן אל תוך עצמו 
ולתת מקום לניסוח מחודש של ערכי החזון הייחודי והמקורי 

של הארגון המשותף.

סיכום והמלצות:
לאחר שנה של תהליך, ניתן לומר כי המיזוג עבר בהצלחה. 
הנתונים מלמדים שמרבית האחיות סבורות כי המיזוג סייע 
לקידומן המקצועי )69%( הן גאות להיות חלק מהצוות 
הסיעודי של המרכז הרפואי ״שערי צדק״ )84%( ומברכות 

על המשך עבודתן כאחיות בשערי צדק )92%(.
עם זאת, מסקנות המחקר מובילות להמלצות העיקריות 

הבאות:
רצוי כי הנהלות המוסדות המתמזגים תשתפנה את הצוות   #
בתהליך המיזוג ותאפשרנה זמן ״עיכול״ והטמעה לעובדים, 

תוךשיתוף בקבלת ההחלטות בכל שלב.
יש לנהל את תהליך המיזוג מתוך כבוד הדדי והערכה   #

למסירות העובדים ולשינוי הקשה העובר עליהם.
תהליך מיזוג מאפשר הזדמנות להפריה עבור הארגון   #
הקולט, הנדרש להתבונן אל תוך עצמו ו״להמציא את 

עצמו מחדש״.
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The acquisition of ״Bikur Holim״ Hospital by 
״Shaare Zedek Medical Center״

Ahuva Spitz1, Viki Copenhagen2, Gali Weiss3

1Academic advisor, 2Nursing Human resources manager, 3Deputy Director General and head nurse, The nursing 
department, Shaare Zedek Medical Center

Abstract
Background: During December 2012, Shaarei Zedek Medical Center acquired Bikur Holim 
Hospital, both in Jerusalem. This acquisition has concluded an era of financial insecurity and 
uncertainty that overshadowed Bikur Holim Hospital for many years. The process was complex 
and multi-faceted involving medical, nursing, logistics infrastructures.
The proposed research explored the merging process from the nursing perspective. Some parts of 
the nursing staff were transferred from Shaare Zedek to Bikur Holim; other staff were transferred 
in the other direction, from Bikur Holim to Shaare Zedek, while some of the Bikur Holim staff 
remained there.
A year after the acquisition it appeared that the process was successful.
Aim: The aim of this study was to explore the acquisition process and its impact on nursing staff.
Methodology: This research utilized both quantitative and qualitative analysis.
The quantitative tool was an anonymous questionnaire that was handed to nurses that were working 
in Bikur Holim at three points: T0, T6, T12 (after 0, 6, and 12 months respectively). The questionnaire 
consisted of questions relating to three measures: perceptions of Bikur Holim hospital, perceptions 
of the acquisition, and perceptions regarding quality of care. The answers were graded on a Likert 
scale (1-5, 1=not at all, 5=very much). In addition to a few demographic questions about years of 
experience. In addition, there were two open questions: ״What would contribute to the success of 
the acquisition?״ and ״What should be preserved from the working environment of Bikur Holim 
during the acquisition?״
The qualitative part focused on 10 in-depth interviews of: four nurses that were transferred from 
Bikur Holim to Shaare Zedek; three nureses that stayed in Bikur Holim; and three nurses that were 
transferred from Shaare Zedek to Bikur Holim. The interviews were transcribed verbatim; a few 
themes were extracted from the text.
Results: From the data it appears that despite the economic upheavals undergone by the hospital 
in the past, the staff expressed strong preference for its unique familial atmosphere and culture, 
remaining loyal to the organization for many years prior to the acquisition. The responses which 
related to concerns about the acquisition, reflected fear of change and uncertainty.
Conclusions: After the first year, data shows that 69% felt the acquisition helped them advance 
their nursing career; 84% expressed pride in being a part of the Shaare Zedek nursing staff; and 
92% were satisfied to continue working for Shaare Zedek Medical Center.

Key words: Acquisition of health care facilities, organizational climate, quality of care, leading a change in an 
organization.
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 קול קורא לכתיבת מאמרים לגוף ידע:
כתב העת של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד

Body of Knowledge: 
The Journal of the Israeli Nursing Research 
Association

שלום רב לכל האחיות והאחים שמחקר בנפשותיהם או שעסקו ועוסקים במחקר. בשם חברות מערכת של העיתון וחברי הוועד המנהל של 
העמותה למחקר בסיעוד, אני פונה אליכם לשלוח מאמרים לעיתון שלנו ״גוף ידע״, שחלקכם וודאי מכירות/ים ומוקירות/ים. העיתון מתוכנן 
לצאת פעמיים בשנה, לפי כמות המאמרים שיישלחו ויתקבלו לפרסום. מחברות/ים מגישי/ות מאמר לפרסום בעיתון זה מתחייבות/ים שהמאמר 
מקורי ולא פורסם בעיתון אחר ולא נמצא בתהליכי שיפוט לעיתון אחר. המאמר שיוגש לפירסום בעיתון יעבור סקירה עיוורת, כלומר שסוקרים 
מומחים בתחום המחקר המוצג במאמר, לא מודעים למי כתב את המאמר וגם הכותב לא ידע מי סקרו אותו. אנו עושים מאמצים לקדם את 

העיתון גם ברמה הבינלאומית ולכן כל מאמר יידרש גם לתקציר באנגלית.

לוח זמנים להגשה לפירסום

על מנת שמאמר יישקל לפרסום בגיליון חודש יוני אנא שילחו עד סוף מרץ באותה השנה. לעיתון שאמור לצאת בדצמבר יש לשלוח מאמרים 
לא מאוחר מסוף ספטמבר. 

ikadmon@hadassah.org.il לכל שאלה ולהגשת המאמר לפרסום נא לשלוח למייל

לבירורים ניתן לפנות גם לטלפון הנייד 050-7874165

שלכם ובשבילכם,

בשם כל חברי הוועד ועורכי המשנה,

ד״ר אילנה קדמון

עורכת ראשית של כתב העת ״גוף ידע״
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הנחיות למחברים לגוף ידע: כתב עת למחקר בסיעוד
ikadmon@hadassah.org.il :כתובת למשלוח מאמרים

העיתון גוף ידע נועד לשמש במה מדעית לכל העוסקים במקצועות הסיעוד ושרותי הבריאות. העיתון מקבל כמה סוגי כתבי יד:

Research article מאמר מחקרי  .1
המאמר יכלול עד 4000 מילים ועד 5 טבלאות או איורים המשרתים את הבנת הנקרא.  

מבנה המאמר יהיה: מבוא, מטרה, שיטה, תוצאות, דיון, מסקנות והמלצות או השלכות אפשריות. המאמר יכלול תקציר בעברית ובאנגלית.  
ספירת המילים לא כוללת את רשימת המקורות או את הטבלאות והאיורים אלא רק את הטקסט עצמו.  

Narrative review סקירת ספרות נרטיבית  .2
סקירת ספרות בנושא קליני או מחקרי שקשור לסיעוד מקורות עכשוויים בסקירה ובסופו סיכום, מסקנות והמלצות כולל השלכות לסיעוד   

ולאנשי מקצועות הבריאות האחרים. המאמר יכלול עד 4000 מילים ועד 5 טבלאות או איורים המשרתים את הבנת הנקרא.
ספירת המילים לא כוללת את רשימת המקורות או את הטבלאות והאיורים אלא רק את הטקסט עצמו.  

Systematic review סקירת ספרות שיטתית  .3
סקירה המבוצעת על פי פרוטוקולים בינלאומיים מקובלים כגון PRISMA (2021) או MECIR (2021). המאמר יכלול עד 4000 מילים   

ועד 5 טבלאות או איורים המשרתים את הבנת הנקרא.
ספירת המילים לא כוללת את רשימת המקורות או את הטבלאות והאיורים אלא רק את הטקסט עצמו.  

Case study תיאור מקרה  .4
תיאור מקרה ייחודי ומעניין שמשלב בתוכו הבנה של צוות שלם בנושא סיעודי שאין עליו מידע רב בספרות. התיאור יכלול את ההיבטים   
ו-2  2000 מילים  עד  והמדעית.  וכמה מקורות רלוונטיים שכן נמצאו בספרות המקצועית  והניהוליים של האירוע,  הקליניים, ההוראתיים 

תרשימים או טבלאות.

Brief report דיווח קצר  .5
תיאור מחקר בקצרה עד 1000 מילים ו-2 טבלאות או תרשימים.  

ספירת המילים לא כוללת את רשימת המקורות או את הטבלאות והאיורים אלא רק את הטקסט עצמו.  

Letter to the Editor מכתב למערכת  .6
מכתב למערכת ניתן לשלוח לפרסום בעיתון גוף ידע, בתיאום מראש עם העורכת הראשית. לרוב, מכתב למערכת יהיה בנושא חדש, בעל   
משמעות לסיעוד ולמדעי הבריאות, ונכתב על ידי מומחי ומומחיות בתחום המובילים את המחקר או ניהול התחום. עד 1000 מילים ו-2 

טבלאות או תרשימים.
ספירת המילים לא כוללת את רשימת המקורות או את הטבלאות והאיורים אלא רק את הטקסט עצמו.  

המחברים/ות מתבקשים/ות להקפיד על הכנת כתב היד בהתאם להנחיות שלהלן. 

נא להקפיד שכתב היד שנשלח לפרסום יעבור עבור עריכה לשונית והגהה.

.ikadmon@hadassah.org.il את כתבי היד יש לשלוח למייל

בכל הגשה יש לשלוח מספר קבצים:
קובץ עיקרי עם המאמר  .1

יש להגיש עותק בקובץ word כולל טבלאות ותרשימים. כותרת תקציר וכל חלקי המאמר. ללא פרטים מזהים.  #

המאמר יוקלד על גודל דף A4 ברווח כפול באותיות בגודל 12.  #

יש להשאיר שוליים ברוחב 2.5 ס״מ מכל צד.  #

בדף נפרד שיכלול כותרת שיכלול: כותרת המאמר, שמות המחברים, תארים אקדמיים, מקום העבודה, תפקיד וכתובת מייל להתכתבות   .2
עם מגיש המאמר.

http://www.prisma-statement.org/Protocols/
https://community.cochrane.org/mecir-manual/standards-reporting-protocols-new-cochrane-intervention-reviews-pr1-pr44
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הערות כלליות:  

במקרה של שימוש בתמונות או בחומר שפורסם במקור אחר יש לצרף הסכמה בכתב של המחבר הראשי והמוציא לאור. האחריות על   #
מניעת פגיעה בזכויות יוצרים חלה על המחברים.

העורכת תאשר את קבלת החומר במייל. לאחר חוות דעת הסוקרים/ות תאשר העורכת הראשית את קבלת כתב היד לפרסום או תשלח   #
למחרים בקשה לתיקונים או תדווח על דחיית כתב היד.

סגנון כתיבה   

 the of Manual Publication (APA7) Association המאמר ייכתב בעברית והמקורות על פי המהדורה השביעית )2020( של  #
Psychological American ולפי הנחיות נוספות, שמופיעות באתר https://apastyle.apa.org/ אין לציין מקורות שלא מוזכרים 

בגוף העבודה.

אין לרשום הערות שוליים.  #

יש לצרף טבלאות ושרטוטים רק במידה שהם מוסיפים להבנת הכתוב.  #

המאמר ייכתב בעברית תקינה. מילים לועזיות יירשמו בתרגומן לעברית ובהעדר תרגום - ירשמו בשפת המקור או בתעתיק. אין לרשום   #
מילים לועזיות בעברית. רשימת מקורות תירשם בשפת המקור.

כל מחבר שיש לו מספר חוקר ב-Orchid ID מתבקש להוסף את המספר ליד שמו.  #

פרקי כתב היד   

תקציר בעברית ובאנגלית ומילות מפתח - התקציר יכלול את מטרת המחקר, שיטת המחקר, ממצאים, מסקנות והשלכות לסיעוד. יש   #
לציין 4-5 מילות מפתח. אורך התקציר לא יעלה על 250 מילים.

מבוא - המבוא למאמר יכלול את הרקע, סקירת הספרות והרציונל לביצוע המחקר, מטרות והשערות או שאלות המחקר.  #

שיטה - פרק השיטה יכלול תיאור המדגם, מערך המחקר כולל שנת ביצוע המחקר ואישור אתי לקבלת הסמכה מדעת של הנבדקים,   #
תיאור כלי המחקר, כולל בדיקות תוקף ומהימנות ושיטת ניתוח הנתונים.

ממצאים ודיון - הפרק יתאר את הממצאים ובסופו יכלול דיון והשלכות לסיעוד.  #

אורך המאמר - עד 4000, 2000 או 1000 מילים לפי סוג המאמר, לא כולל רשימת מקורות, טבלאות ואיורים.  #

.DOI או עמוד האינטרנט אם לא קיים DOI-רשימת מקורות )בהתאם לשפה בא נכתב המקור( כולל מספר ה  #
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