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 תקציר

 רקע

הובילו  ,בעולם המערבי רופאיםמחסור בוהתפתחויות רפואיות וטכנולוגיות, אילוצים כלכליים, 

, ובעיקר, לבחינת בין אחיות ורופאיםת יוחלוקת האחריות והסמכו לשוגבולות הלבחינה מחודשת של 

סוגיות על סדר היום עומדות  גם בישראלהרחבת התפקיד והאחריות המוטלת על מקצוע הסיעוד. 

 .סיעוד(המקצוע חבת גבולות המקצוע )בעיקר לצורך הר הבריאות הקשורות לממשק בין מקצועות

נאונטולוגיה, במומחים( הוא ה סובלים ממחסור ,אחד המקצועות הרפואיים הנמצאים במצוקה )כלומר

 מיוחד לטיפול על כתפיהם של מומחים ומתמחים ביחידותבשל עומס העבודה הכבד המונח  ,בין היתר

ד אחיות לרופאים התפקידים בין החלוקת . ם בישראליהכללי החולים-בתיב הפגיות(, להלן) 1ביילו

ח . המחסור בכומקצועסמכויות של כל ואחריות על בסיס מה שהחוק מגדיר כפעילויות,  יאה יחידות אלהב

ריות תחומי האחחלו שינויים במהלך השנים הביא לכך שב ,הן של רופאים והן של אחיות ,אדם

תפקידו במסגרת  הוראות משרד הבריאות אמצעותבזאת, )בפגיות  ת של הרופאים והאחיותיווהסמכו

ת יוסמכוהאחריות והחלוקת את מגדירה המדיניות אחידה שינויים אלה לא גובשו לכדי  ,אולם .(כרגולטור

 . פגייההעצמה של צוות הלו ייעול תהליכי עבודהלתביא לשיפור באיכות הטיפול, ש ,בין רופאים לאחיות

באופן בו הן מתמודדות כי קיימים הבדלים  העלההנעשה בתחום זה בארצות אחרות ללמוד על  ניסיון

מצב וה התפתחויות היסטוריותגורמי רקע שונים ובהם ל ,במידה רבה, הקשורים הבדלים - עם הנושא

מסודרת של הפעולות  חינהבעד כה  לא נערכה בישראל .ארצות אלה מצויותו ב כלכליהתעסוקתי וה

של  ועמדותיהם ,הסבירות לביצוע פעולות אלה, בפגיות לבצע בנוגע להרחבת סמכות האחיות ישש

ת יוהסמכוהאחריות וחלוקת בבגבולות המקצוע ושינויים פי לכ יחידות אלהבהרופאים והאחיות 

 .ולכך נועד מחקר זה, ביניהם

 מטרות המחקר

 פגיותלסקור ולתעד את תהליכי העבודה וחלוקת העבודה בפועל בין רופאים לאחיות ב 

 תפקיד, האצלת סמכויות או שינוי הוהאחיות ביחידות אלו לגבי הרחבת  לבחון את עמדות הרופאים

 ולקבל מהם תשומות למודל אפשרי לביצוע. ,"אחות טיפול ביילודשל "תפקיד ויצירת תפקיד 

 "מודלובחינת יישומו של  ,לסקור את המצב הקיים בעולם בתחום "אחות מומחית בנאונטולוגיה 

 זה בישראל

 פגייהאחות המומחית בלהסדרת תהליכי העבודה ולפיתוח תפקיד ה להציע מודל יישומי. 

 שיטת המחקר

 :הבאים (, התבצע בשלביםcase studyנערך כ"חקר מקרה" )שהמחקר 

 .סקירת המודלים הקיימים בעולם בתחום "אחות מומחית נאונטולגיה". א 

                                                   
 חלק מן הפגיות כוללות גם טיפול נמרץ ביילוד 1
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 .ו יחידות לטיפול מיוחד ביילוד )הפגיות(מנהלי ופאים ר 30עם מובנים  חציעומק ראיונות נערכו  ב- 

לצורך זיהוי והצפת בעיות וסוגיות מרכזיות הראיונות נערכו  .יחידות אלהב ראשיות אחיות 7

בסיס לבניית שאלון משו י. ממצאי הראיונות שרופאים ואחיות ת שליובתחום האחריות והסמכו

 אוכלוסיית המחקר. בקרב כלל סקר ל

 שנמסר שנערך בעזרת שאלון סגור בפגיות בישראל העובדים  הרופאים והאחיותסקר בקרב כלל  .ג

 560. השתתפו בסקר 0030ועד מארס  0033במהלך יוני למלוי עצמי אנשי הצוות בפגיות לידי 

אחיות )שיעור  683. מהם, מאוכלוסיית המחקר 40%-כ – פגיות שנכללו במחקר( 00-משיבים )מ

 (.53%שיעור היענות של רופאים ) 53-ו (58%היענות של 

 וצע מודל מ ,ן המחקרוהממצאים שעלו מ ,על בסיס הניסיון הקיים בעולם -יישומי מודל בניית  .ד

 .פגייהלהסדרת תהליכי העבודה ולפיתוח תפקיד האחות המומחית ביישומי 

  ממצאיםעיקרי ה

 ןשתי הבעיות המרכזיות עליה -)משאבים, כוח אדם ותשתיות(  בעיות מרכזיות המאפיינות פגיות 

-ו 39%בהתאמה(, וצפיפות פיזית ) 39%-ו 96%בכוח אדם ) מחסור הןמדווחים האחיות והרופאים 

המחסור בכוח אדם נוגע הן לרופאים והן לאחיות אך הוא חמור יותר לגבי בהתאמה(.  90%

בפגיות הינם מומחים, גילאים מבוגרים, עם צפי פרישה כיום עובדים שרוב הרופאים הרופאים: 

ובשל המחסור בהם נופל  ,מקצוע הנאונטולוגיה אינו מושך מתמחיםם בתוך עשור. מה 50%-של כ

 .םלמתמחיבדרך כלל פעילויות המשויכות גם נאלצים לבצע עומס רב על הרופאים הבכירים ה

כלל מ 50%-זוהה כבעיה משמעותית נוספת )כ )מזכירה, עו"ס וכדומה( בכוח אדם משלים מחסור

בהשוואה  פגייהאת הבעיות ביות מעריכות באופן חמור יותר אחהברוב המקרים המשיבים(. 

זמינות רופאים, היעדר בעיות בחלוקת עבודה לא נכונה בין רופאים לאחיות, כולל , לרופאים

 נהלים אחידים לטיפול בפג, והיעדר כללים לפעילויות אדמיניסטרטיביות ולוגיסטיות.

  חלק גדול מהפעולות המותרות  - פגייההאחיות ב ידי-על מימוש ושמירה של גבולות המקצוע

ידן. החסם -מבוצעות על אינןקורס על בסיסי  בוגרותאחיות לאחיות מוסמכות או ללביצוע 

. החולים-ביתמנהל  , בעיקר,החולים-ביתים של דרגים ארגוניים בצורך באישורההינו לכך העיקרי 

על פי הכשרתן הקלינית.  ,להן תותרומה פעילויותגבי חוסר מודעות של האחיות לחסם נוסף הוא 

מצבים בהם אחיות נאלצות לבצע פעולות גם כי קיימים  דיווחוהאחיות מחצית מן , במקביל

 .העבודההן אי זמינות רופא ועומס לכך ולקבל החלטות שאינן בסמכותן. הסיבות העיקריות 

  מכלל  30% – אחיותשל סמכויות ביצוע הרחבת עמדות לגבי הגבולות בין המקצועות ולגבי

כי  מוהסכישיעור גבוה מהם ; פגייהתמכו בהרחבת סמכויות האחיות ב  האחיות והרופאים בפגיות

 ניתוח מדדי הנשמה והחלטה לגביצריכות לבצע באופן עצמאי על בסיסי אחיות בוגרות קורס 

טיפול באור החלטה על לגבי נמצאו שיעורים קצת יותר נמוכים של הסכמה  .(38%) תכנית הנשמה

 נמצאבמקביל, (. 03%החלטה על הזמנת רופא מומחה לפג )לגבי ו ,(53%והוצאה מטיפול באור )

הכוללים  ,רופאים כי תפקידים מסורתיים של רופאיםהאחיות והכלל  שיעור הסכמה גבוה בקרב

 ,(בהתאמה 83%-ו 75%החדרת צינור תוך קני )ו דיקור מותני כגון ,ביצוע פעולות חודרניותבעיקר 

 .שאר בסמכות הרופא בלבדיצריכים לה
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 מסקנות 

תהליכי  לייעולפעולות שיובילו של נושאים המצריכים מכלול מעלים  סקר וראיונות העומקממצאי ה

 . פגיותשימורו בלח אדם איכותי ווגיוס כלעבודה, 

 חלק מסמכויות  - מתן סמכויות לאחיות על פי תהליכי טיפול שלמים ולא על בסיס פעילויות

 פגייההופך את הפעילות במה ש ,אינן מבוססות על תהליכי טיפול שלמיםלביצוע פעולות האחיות 

בתחומי אחיות התמחות  בנייתואף על  ,מקשה על מתן הטיפולזה דבר  .למקוטעת ולא רציפה

סמכויות האחיות הגדרת  לשקול ניתןלאור זאת  טיפול נשימתי, שחרור פגים(. ,למשל)טיפול 

 על תהליכי טיפול שלמים וקוהרנטיים ולא על פעילויות ספורדיות.  פגייהב

 גבולות ההגבלת כי  נמצא - קיום ושמירה של גבולות המקצוע של האחיות כפי שכבר הוגדרו כיום

. לאור זאת, חשוב החולים-ביתב יםשונ יםארגוני דרגים ידי-עלאחיות נעשית המקצועיים של ה

את ולאכוף  ,אחיות ידי-עליצוע הפעולות שהותרו לבהמידע על רענן בקרב הצוותים את חזור ולל

 ביצוען. 

  טיפול הגם ובהן הרופאים המוטלות על כתפי מטלות הריבוי  - פגייהמתוך העבודה בצוות אורגני

בחלק מהפגיות . במקביל, פגייהבתינוקות ויילודים ביחידות אחרות, גורר היעדרות שלהם מה

ללא הכשרה נאונטולוגית. דבר אף למחלקות אחרות, חלקם  שייכיםנמצא כי הרופאים התורנים 

 עבודת צוותועל פיתוח  פגייה, מקשה על ניהול עבודת צוות הזה יוצר קשיים בתקשורת

יהיה  פגייה. לשם כך חשוב שהצוות המקצועי בבממשק שבין הרופאים והאחיותאינטגרטיבית 

 .פגייהמתוך השיבוא רגני צוות או

  בניית תפקיד אחות מומחית כבסיס ל והעצמת האחותהרחבת תחומי קבלת ההחלטות

 וכןמסוגלות ה של נמצאה תחושבקרב האחיות בעלות ההשכלה האקדמית  - בנאונטולוגיה

בקרב נכונות נמצא כי יש  ,במקביללהרחיב סמכויות בתחומי קבלת החלטות.  גבוההמוטיבציה 

שמרבית האחיות העובדות  מאחרמסוימים לסמכות האחות. פעולה  תחומי העבירל הרופאים

בעלות מרביתן ו קורס על בסיסי בוגרותלות תואר ראשון לפחות, מעל למחציתן בפגיות הינן בע

ובכך  ,בקלות יחסיתאחות מומחית קבוצה זו לתפקידי ניתן לקדם  ,פגייהבעבודתן ב ניכרותק 

 .ואף להקל על מצוקת כוח האדם בה ,פגייהלייעל את העבודה ב

 המודל המוצע(בהסתמך על ) כיווני פעולה עתידייםהשלכות למדיניות ו

תשתיות קיימות ותהליכי על בסיס סדרה של שינויים של ע וציבלשקול כי ניתן עולה המחקר  ממצאימ

 .כבר היוםעבודה ותחומי פעילות שיש לגביהם הסכמה 

  בתחומים הניתנות לאחיות לפתח את סמכויות הטיפול  - לאחיותהבניית סמכויות ברורה יותר

קורס בוגרות )אחיות מוסמכות ואחיות  שתי רמות התפקוד של האחיותגבי לולעשות זאת  שלמים

תחום הטיפול הנשימתי והאיזון התרופתי הסכמה רחבה כי יש כבר כיום יצוין כי . על בסיסי(

  .על בסיסיהקורס האחיות בוגרות  ידי-לעביצוע עצמאי ללהעברה להחלטה ו מתאימים

  לנתב את  -הגדרת רמות ההשכלה הקלינית של האחיות לטיפול במורכבות שונה של פגים

העל  ות הקורסוגראחיות בל ,האחיות בעלות הידע הרחב ביותר לטיפול בפגים מורכבים יותר. כך

 בעיקר ביחידות לטיפול נמרץ.טפלו בפגים המורכבים, יוהן ינתנו סמכויות רחבות יותר, י בסיסי
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  פיתוח אחות מומחית בנאונטולוגיה(ANP )- הכשרת אחות מומחית למסלול  פיתוח של

בנאונטולוגיה על בסיס לימודים מתקדמים )לתואר שני(. תפקיד האחות המומחית יכלול סמכויות 

ול אבחון, החלטה על טיפ הםוב ה,רחבות בתחומים שלמים ומובחנים משאר אחיות המחלק

לצוות ידע משאב תהווה המומחית האחות , כן-כמו תרופתי, ופעילויות קליניות מתקדמות.

 .פגייהב הסיעודי

סיון להציע מודל יישומי להסדרת תהליכי העבודה יבשל הנוזאת, תרומה ייחודית למחקר זה  ,לסיכום

לעומק של תהליכי העבודה וחלוקת העבודה ה ולפיתוח תפקיד האחות המומחית בפגייה על סמך בחינ

להרחבת תפקיד  פגייהשל אנשי הצוות בבחינת מידת המוכנות , כמו גם, בפועלבין רופאים לאחיות 

. לדוח המחקר עשויה להיות תרומה חשובה פגייהבעבודתה בלאחות סמכויות לת האחות ולהאצ

ואף לבניית הגדרת תפקידה של האחות  פגייהלתהליך החשיבה והפיתוח של תפקידי האחיות ב

גבולות סוגיית לבחינת  ניתן לגשתהוא עשוי לשמש דוגמה לאופן שבו . בנוסף, נאונטולוגיההמומחית ב

תרומתו למקצוע ל מקצועות בריאות אחרים. בנוסףהמקצוע והממשקים בין מקצועות גם ב

גבולות המקצוע במערכות  עלקר עוסקים במחכל מי שתרומה לעשויה להיות לדוח גם הנאונטולוגיה 

 בריאות בישראל ואף בעולם.
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 תודות

תודתנו נתונה הסתייענו באנשים רבים ותודתנו נתונה להם.  ,בהכנת המחקר, במהלכו ובכתיבת דוח זה

על תמיכתם ונכונותם  ,דולברג וד"ר שמואל צנגן לראשי האיגוד הישראלי לנאונטולוגיה, פרופ' שאול

אור הבעיות ברמת יקר. בנוסף, בכירי מערכת הבריאות הקדישו לנו מזמנם לתלשתף פעולה עם המח

 ועל כך תודתנו.  ,רכי המדיניות הנובעים מכךווצ ,המקרו

ולמנהלות הסיעוד על שסייעו בקבלת האישורים הנדרשים לאיסוף  החולים-בתילמנהלי גם  אנו מודים

ולאחיות הראשיות שהעניקו מזמנם לצורך ראיונות רופאים מנהלי הפגיות ל , תודותכן-כמוהנתונים. 

 לכלל הרופאים והאחיות בפגיות שענו על שאלון המחקר. ו העומק

 ,הדסהמרכז הרפואי האוניברסיטאי ה, פגייהלגה פוטשניקוב, אחות ראשית בגב' אותודות מיוחדות ל

הרפואי מהמרכז עוז -ולד"ר סמדר אבן טוב וד"ר בני בר ;על עזרתה בעריכת הפיילוט למחקר

 על מתן המשוב והסיוע בגיבוש שאלון המחקר.  ,האוניברסיטאי הדסה

 רויטללגב' ו ;על עזרתה בביצוע העיבודים הסטטיסטיים ,תודות מקרב לב גם לגב' טלי בדולח אברהם

 על עזרתה הרבה באיסוף וקידוד הנתונים.  ,ששון

לד"ר ברוך רוזן שתמך במחקר, לפרופ' ג'ק מכון ברוקדייל, -ג'וינט-תודה לחברינו במאיירס כן-כמו

 כן-כמובהם נעזרנו בשלבים שונים של העבודה על המחקר. ברוקדייל ולכל עמיתינו במכון  ,חביב

 שערכה וללסלי קליינמן על ההפקה וההבאה לדפוס.בלהה אלון ל
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 מבוא. 1

שינויים שחלו במערכות בריאות בעולם המערבי, כולל התפתחויות בתחומי הרפואה והטכנולוגיה, 

של חולים קשים ומורכבים. אילוצים כספיים, בעיות של מאפשרים כיום לטפל במספר גדול יותר 

דורשים בחינה מחדש של גבולות  ושל חלוקת האחריות  ,זמינות רופאים ומחסור בכוח אדם

ת בין מקצועות הבריאות השונים, ובמיוחד הקדשת מחשבה להרחבת התפקידים ותחומי יווהסמכו

 (.Chaboyer et al., 2001; Cowman, 2006; Rafferty, 2001)האחריות של מקצועות הסיעוד 

הצורך בבחינה מחודשת של גבולות המקצוע בין רופאים לאחיות נמצא על סדר היום של מערכת 

הבריאות גם בישראל. הנושא מקבל משנה חשיבות בימים אלה, עקב הצפי למחסור הן ברופאים והן 

ותן של אחיות מוסמכות כדי באחיות. לאור זאת, החל משרד הבריאות בתהליך שעיקרו הרחבת סמכ

)משרד הבריאות,  לאפשר להן לבצע טיפולים רפואיים שהיו עד עתה נחלתם הבלעדית של הרופאים

דונו ינ 0008בשנת התשיעי שהתקיים . עדות לחשיבות הנושא היא העובדה שבכנס ים המלח (0009

יים מקצועות רפוא סוגיות הקשורות לממשק בין המקצועות, לצורך בהרחבת גבולות המקצוע בין

ולדרכים להפעלת השינויים הנחוצים. בכנס נדון גם מודל להרחבת סמכות  שונים )ובעיקר סיעוד(

; המכון הלאומי לחקר 0008, בנור)האחיות והעברת תפקידים אליהן, כולל קריטריונים לביצוע 

מחקר יחיד, אשר בחן את עמדות הרופאים והאחיות  .(0007שירותי הבריאות ומערכת הבריאות, 

מצא הסכמה בין שני המקצועות לגבי הרחבת סמכויות לאחיות בנושאים נושא זה פי לכבישראל 

 יש. פרט לכך, עד היום, לא נערכה בישראל בדיקה מסודרת של הפעולות ש(0009קי, צ)ברודמסוימים 

יצוע פעולות אלה, כולל בחינת דעותיהם של לבצע בנוגע להרחבת סמכות האחיות או הסבירות לב

 אנשי המקצוע בשדה, לפי התמחויות רפואיות שונות. 

אחד המקצועות הרפואיים הנמצאים במצוקה )כלומר סובלים ממחסור במומחים( הוא הנאונטולוגיה, 

 מיוחדלטיפול יחידות ב בין היתר בגלל עומס העבודה הכבד המונח על כתפיהם של מומחים ומתמחים

 הרופא ומעמד הציבורית הרפואה לבחינת עדהוהו)ועדת אמוראי  ידי-על , כפי שדווח(הפגיות) ביילוד

הכלליים מטפלות בפגים וביילודים בעלי משקל לידה נמוך,  החולים-בתיב הפגיות. (0000, בה

התמדה. וביילודים בעלי ליקויים מולדים הזקוקים לטיפול מיוחד. מספר הלידות בישראל עולה ב

. 3773בשנת  304,904-ו ,0003בשנת  363,368-לידות חי, בהשוואה ל 358,390, לדוגמה, היו 0003בשנת 

בקרב כלל אלה כמו גם אחוז היילודים ביחידות  פגיותבהמאושפזים במקביל גדל מספר היילודים 

, פגיותים באוכלוסיית היילודהרכב . זאת ועוד, חל שינוי ב(0005)מבקר המדינה, אוכלוסיית היילודים 

שכן במקביל לגידול במספר לידות החי בישראל, ההתפתחויות הרפואיות והטכנולוגיות הביאו לגידול 

 גרם(. 3,400בשיעורי ההישרדות של יילודים בעלי משקל לידה נמוך )עד 

כלליים בישראל. מספר מיטות  חולים-בתי 09-בפגיות  03 0033-על פי נתוני משרד הבריאות, היו ב

למרות הגידול במספר המיטות, לא מיטות טיפול נמרץ.  309 , ומתוכן305התקן ביחידות אלה עמד על 

)משרד אלו אינו הולם את הגידול במספר היילודים ביחידות בפגיות זו בלבד שמספר מיטות התקן 

, כשישנם 60%-כב טיפול נמרץטות להגדיל את שיעורן של מינאלצו הפגיות אלא ש ,(3775הבריאות, 

להיות היה יש מיטות טיפול נמרץ שאינן מוכרות. פתרון אפשרי לבעיית העומס יכול  םשבה חולים-בתי
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משה, לא )הגדלת התקן וכוח האדם בפועל. אולם, המחסור החריף במשאבים אינו מאפשר זאת 

רופאים היו בעלי  334רק  0009נת בסוף ש - םינאונטולוגירופאים יש מחסור חמור ב ,בנוסף (.פורסם

 .(0009)משרד הבריאות, התמחות בנאונטולוגיה  בשנה זוסיימו רק שבעה התמחות בנאונטולוגיה, כש

 סקנותיה, ושמפגיותאת הנהלים וההנחיות ל 3775-שבחנה ב (3775 ,הבריאות)משרד ועדת בויקס 

עד היום את הבסיס לכל דיון בנושא זה, המליצה שכל האחיות העובדות ברמות הגבוהות מהוות 

ושבכל זמן נתון לפחות  ,מתקדם על בסיסיקורס ב הכשרהביותר של הטיפול יהיו מוסמכות שעברו 

)במסגרת בדיקת  פגיותיהיו בוגרות הקורס. בחינה של כוח האדם הסיעודי ב יחידהמן האחיות ב 40%

מן האחיות ביחידות  69%-( העלתה ש0004-אגף הסיעוד במשרד הבריאות ב ידי-על הכרפיקוח שנע

בפגים, יילודים,  טיפול נמרץל על בסיסימהן היו בוגרות הקורס ה 40%-היו אחיות מוסמכות ו אלה

 .(0004 ,הבריאות)משרד .י.ת.י( פתינוקות וילדים )

פתרונות חלופיים במטרה לענות על צורכיהם במדינות רבות המתמודדות עם מצבים דומים, נמצאו 

ופיתוח תפקידי סיעוד באזור  ,של הפגים ומשפחותיהם, רובם קשורים בהרחבת סמכותן של אחיות

 Advanced Neonatal מבין התפקידים הוא תפקידהחשוב ביותר סיעודי. להחיץ שבין הטיפול הרפואי 

Nurse Practitioner (ANNP)במסגרת לימודים יות שהתמחו בטיפול נאונטלי ות אח. בתפקיד זה מועסק

 ידי-על מתקדמים )תואר מאסטר(, וניתנות להן סמכויות נרחבות. השוואות שנערכו בין הטיפול שניתן

ן ושאין יתרו ,העלו שאיכות הטיפול דומה הנאונטולוגיב רופאים מתמחיםאחיות אלה לבין טיפול של 

 ,ANNPבתפקיד של ן הכרה שראל איבי . (Smith & Hall, 2002)מובהק לטיפול הניתן בידי מתמחה

 .את הסמכויות של אחיות מוסמכותבתהליך שנועד להרחיב  ומשרד הבריאות החלבאולם, כאמור, 

בין רופאים לאחיות כפי תהליכי העבודה וחלוקת העבודה לעומק את בוחן  נוכחימחקר ההלנוכח זאת, 

הצוות הרפואי והסיעודי לגבי הרחבת סמכות  עמדות תא בוחן בפגיות, הלכה למעשה מתבצעתשהיא 

 העבודה תהליכי הסדרתמודל יישומי ל מציענאונטולוגי בישראל, ו  פוליטבהאחיות ושינוי תפקידן 

  .פגייהב המומחית האחות תפקיד ולפיתוח בפגיות

 סקירת ספרות. 2

 ביניהםתהליכים המובילים לשינויים במקצועות בריאות וחלוקת התפקידים  2.1

ספק בנוגע לחלוקת התפקידים והמטלות בין אנשי מקצועות הבריאות משקפת בדרך כלל שיקול דעת 

אך היא תלויה גם בתפקידים מסורתיים, בחקיקה, בנורמות תרבותיות  ,המתאים ביותר של השירות

רגתי, ובחלוקת הכוחות בין מקצועות שונים. רוב השינויים בתפקידים מקצועיים מתרחשים באופן הד

 (.McKee et al., 2006)כאשר קבוצה אחת לוקחת על עצמה תפקיד חדש וקבוצה אחרת מוותרת עליו 

. בהם והמיומנויות הנדרשים לביצוע תפקידגורמים שונים אחראים על השינויים בהרכב הכישורים 

הצורך לצמצם ניתן למנות: מחסור בכוח אדם או מחסור באנשי צוות בעלי כישורים או ידע מסוימים; 

עלויות כוח אדם, דבר שעשוי לגרום לשינוי בהרכבי האיוש; הרצון לשפר את איכות הטיפול, שיכול 

להביא לשיפור בניצול כישורי הצוות כדי להגיע להרכב מיטבי של כוח אדם; חידושים טכנולוגיים, 

בעלויות ושיפור  מערכתיות המדגישות קיצוץ-יוזמות חדשות או תכניות למתן טיפול; רפורמות כלל

ה מחדש של הרכב כוח האדם החדש, ואפילו רשים הכשרת צוותים רפואיים, הבניבאיכות הטיפול, הדו
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את  ,או להגביל ,גיוס של סוגים חדשים של כוח אדם. לבסוף, שינויים בחקיקה יכולים להרחיב

צירת תפקידים , ילמשלתוך השפעה על תפקידים מקצועיים ) ,הגבולות שבתוכם הם יכולים להתרחש

 .(Buchan & Dal Poz, 2002)חדשים( 

 סיווג השינויים במקצוע 2.2

השינוי בהרכב הכישורים במערכת הבריאות, הקשור לעתים בשינוי בגבולות המקצוע בהתמחויות 

נם הדרגתיים ולעתים קרובות מתבצעים ימסוימות, אינו אחיד ואף לא מוחלט. רוב השינויים ה

 שונה בתכלית. במקומות שונים בצורה 

 ידי-על העצמת ההתמחות -( שינויי תפקיד: העצמה 3את השינויים ניתן לחלק לשתי קטגוריות: )

 החלפת קטגוריה אחת של כוח אדם -הרחבת התפקידים או הכישורים של קבוצה מסוימת; החלפה 

העברת  -או הרחבת תפקיד מסוים באמצעות חציית הגבולות של אותו מקצוע; האצלה  באחרת,

 יצירת מקצוע חדש -מטלה מסוימת במעלה או במורד הסולם ההיררכי בתוך מקצוע מסוים; חידוש 

העברת הספקת  -( שינויים ביחסים בין השירותים: העברה 0הוספת קטגוריית עבודה חדשה. ) ידי-על

יקום שינוי המ -לקהילה; מיקום מחדש  החולים-ביתהשירות ממסגרת בריאות אחת לשנייה, כגון מ

שבו ניתן השירות משירות רפואי אחד לשירות אחר מבלי להחליף את כוח האדם )לדוגמה, העברת 

שימוש במומחים  -חולים(; קישור -עצמו למרפאת קופת החולים-ביתחולים מ-הניהול של מרפאת בית

 . (Sibbald et al., 2004)במסגרת רפואית אחת לחינוך ולתמיכה בעובדים של מסגרת רפואית אחרת 

 גורמי הצלחה או כישלון 2.2

Sibbald  מציינים סוגיות שיש לקחתן בחשבון במהלך תהליך שינוי באחריות מקצועית ( 0005)ואחרים

לביצוע מטלה מסוימת: האם הטיפול הניתן הוא טוב ללא קשר לקטגוריה המקצועית של נותן 

ים חדשים? האם השינוי נתון מספיק הכשרה ותמיכה לאימוץ תפקידיש הטיפול? האם לנותן הטיפול 

כל הקשורה למערכת הבתוך כספית לפיקוח או להגבלות חוקיות? האם קיימת מערכת תמריצים 

ביצוע תפקיד תמורת התמחות או מקצוע )מכיוון שמערכת המתגמלת מקצוע או התמחות מסוימים 

 אחר(.מקצוע יכולה לעכב את העברת התפקיד ממקצוע זה ל ,מסוים

להצלחה או לכישלון הניבה רשימה בסיסית של הדרישות שהביאו לשינוי, לדוגמה בחינת הסיבות 

צמצום ההגבלות החוקיות, יצירת תמריצים כספיים מתאימים )והפסקת תמריצים אחרים לשמירה 

כן, מכיוון -על-על הסטטוס קוו( ומתן הכשרה לאנשי מקצועות הבריאות שתפקידיהם משתנים. יתר

כיוון שהשינויים הדרושים לתמיכה בתפקידים החדשים מורכבים, חשוב שההכשרה היא ארוכה, ומ

 (.McKee et al., 2006)לא לעכב את פיתוח הפתרונות לבעיה של מחסור עתידי 

על תפקיד מסוים.  יועדים לוותרהמעל התכנון האסטרטגי להביא בחשבון את צורכי אנשי המקצוע 

אחר דורשת תמיכה באמצעות פיתוח של קצוע מ, העברת אחריות כלשהי ממקצוע אחד לזאת ועוד

פיתוח תכנית כזו היא השלב הראשון.  (.Thomas et al., 2000)ראיות -הנחיות ופרוטוקולים מבוססי

התאמת הרכב התפקידים, הפיתוח  ידי-על בנוסף, צריך לנהל את תהליך השינוי באופן שיטתי

ובפיתוח הצוות ומחויבות לסיוע לאנשי  המתודולוגי של שינוי בהשתתפות העובדים, תמיכה בהכשרה
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חשוב שהשינוי יתמקד בהנחלת תרבות ארגונית תומכת הדואגת לצרכים הרכים של  כן-כמוהצוות. 

 .(Harris et al., 2000; )משאבי האנוש )כגון שביעות רצון, פיתוח אישי ואיכות טיפול(

 (Advanced Nurse Practitioners) מומחית אחות 2.2

 Advancedאחת הדוגמאות הבולטות של שינוי תפקידים במערכת הבריאות היא יצירת תפקיד של 

Nurse Practitioner (ANP) תפקיד זה החל להתהוות במערכת הסיעוד מאז שנות השישים בתגובה .

 ושינויים ברפואה כלכליות-חברתיותסוגיות בהקשר ללשינויים דמוגרפיים ולמחסור ברופאים, כמו גם 

(Dillon & George, 1997; Callaghan, 2008.)  

שונים מאוד  ANP-וכן הגדרת תפקידה של ה (advanced nursingהשימוש במושג "מומחיות בסיעוד" )

 & ANP (Huges-ספקת השירות של ההבמערכות סיעוד ברחבי העולם. קיימים מודלים שונים של אופן 

Carryer, 2002).  כללית, אחות בתפקיד זה הינה בעלת הכשרה קלינית ואקדמית רחבה המאפשרת לה

קבלת החלטות וביצוע טיפולים רפואיים מתקדמים במסגרת התחום הקליני הנכלל בדיסציפלינה, 

ושימוש במודלים לעידוד חיים בריאים ומניעת  (Hanson & Hamric, 2003)הרחבה של פעולות סיעוד 

מהווה מודל קליני ודוגמה לאחיות  ANP -. חוקרים אחרים מוסיפים שה(Blasdell et al., 2002)מחלות 

 (.Ball & Cox, 2004)צעירות יותר וכן משמשת כחוקרת, יועצת ומנהיגה 

ביחידות שונות עולה כי הן מבצעות הערכות פיזיות, בדיקת  ANP-מאמרים בנושא ה 354מסקירת 

מקצועי ומבצעות טיפולים חודרניים )תפרים, הכנסת מחטים -חולים, עורכות ביקור רפואי עם צוות רב

וריד מרכזי והכנסת עירויים לעורק, סיוע בניתוחים תחת פיקוח רופא(. תפקידים נוספים כוללים: ול

 ANP-תפקוד  הבין  ה. בהשווא(Kleinpell et al., 2008)לים ורישום תרופות ייעוץ, קבלה ושחרור של חו

חולה -נמצא כי לאחיות המומחיות השפעה חיובית על יחסי אחות ,מתמחיםדם של רופאים ותפקל

ותוצאות טובות יותר עם החולים, כגון שביעות רצון, היענות טובה יותר לטיפול ובריאות טובה יותר 

  .(Charlton et al., 2008)בקרב החולים 

  (ANNP)נאונטלי נמרץ טיפול ביחידות מומחית אחות 2.2

נאונטלי באזור  טיפול נמרץ, בעקבות מחסור משמעותי בכוח אדם רפואי, הוכנס ליחידות 3770בשנת 

אחות ל יועד. תפקיד זה Advanced Neonatal Nurse Practitioner (ANNP)ווסקס באנגליה תפקיד של 

לה להרחיב את גבולות האחריות בטיפול  שאיפשרושהמשיכה בלימודים מתקדמים והכשרה מעשית 

( 3773)ואחרים  Mitchell. (Zukowsky & Coburn, 1991; Mitchell et al., 1991)בתינוקות בסיכון גבוה 

פיקוח  ככולל: אבחון רפואי, רישום תרופות, ניהול הטיפול הרפואי תחת ANNP-מגדירים את תפקיד ה

 רופאים. תפקיד נוסף שמבוצע ידי-על של נאונטולוג וביצוע מספר פרוצדורות רפואיות שבעבר בוצעו

באנגליה הוא ניצול הידע המקצועי הנרחב שלהן להכשרת צוות סיעודי ורופאים  ANNPאחיות  ידי-על

צעירים )מתמחים(. הדבר מתבצע בעיקר באמצעות השתלמויות, העשרה ואף פיקוח על צוות סיעודי 

. מעורבותן בייעול תהליכי התיעוד הרפואי והאחדת הרישום (Dillon & George, 1997)ורפואי זוטר 

 גורם מסייע בניהול ובניטור רפואי. בתיקים צוינה כ
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נהנות ממעמד מיוחד שבו הן ממלאות את  ANNPבמרבית היחידות הנאונטליות באנגליה, אחיות 

 תפקיד הרופא האחראי על בריאות הפגים ביחידה כאשר הרופא אינו נמצא באופן סדיר במקום.

להיות נוכח פיזית במקרים  ביחידות אלה, תפקידו העיקרי של הרופא הוא לספק ייעוץ טלפוני או

 Hall. יתרה מכך, (Dillon & George, 1997)ספציפיים המוגדרים בהנחיות הרפואיות לטיפול נאונטלי 

& Wilkinson  מצאו כי איכות הטיפול שמספקות אחיותANNP  איננה נופלת מזו הניתנת בידי

דן ביחידות הנאונטליות נשארות בתפקי ANNPמתמחים, המתחלפים כל כמה חודשים, בעוד שאחיות 

 .(Hall & Wilkinson, 2005)למשך תקופות ארוכות 

לא קיים תפקיד של אחות מומחית בפגים. על פי דרישות אגף הסיעוד במשרד הבריאות,  בישראל

)פגים, ת פ.י.ת.י כאחות על בסיסיאחיות המטפלות בפגים נדרשות מזה שנים רבות לעבור הכשרה 

מתמקדת בטיפול נאונטלי. ההכשרה מבוססת על הכשרה פורמלית רחבה היילודים, תינוקות ילדים( 

טיפול יותר, המספקת את הידע והכישורים הנדרשים לעבודה בטיפול נמרץ, ולאחר מכן התמחות ב

מדות נאונטלי. ההכשרה ניתנת בבתי הספר לסיעוד ואורכה כשנה. כדי להתקבל לקורס, על המוע נמרץ

להיות אחיות מוסמכות בעלות ניסיון מקצועי של שנה לפחות ותואר ראשון. עם סיום הקורס, עליהן 

של פעולות שאינן בסמכות אלה  להיבחן במבחן רישוי ממשלתי המקנה לעוברות אותו סמכויות ביצוע

ת לעורק ורידית, לקיחת דמים מווריד פריפריאלי, הכנסת צינורי-שלא עברו את הקורס )הזרקה תוך

 (.3777)משרד הבריאות, חוזר מנכ"ל,  מחולה( מנשםוניתוק  חיבורפריפריאלי, 

  מטרות המחקר. 2

 טיפול נמרץללבדוק ולתעד את תהליכי העבודה ואת חלוקת העבודה בין רופאים לאחיות ביחידות  .1

 ליים בישראל.לכ חולים-בתיבמיוחד ביילוד )הפגיות( ולטיפול 

לבחון את עמדות הרופאים והאחיות ביחידות אלה לגבי הרחבת תפקיד האחיות, האצלת סמכויות  .2

ם רופאילקבל מהו ;(ANNPאו שינוי תפקידים, ויצירת תפקיד של אחות מומחית בנאונטולוגיה )

 תשומות לגבי מודל אפשרי להפעלה.ומהאחיות 

לסקור את הספרות העוסקת בממשק שבין רופאים לאחיות העובדים ביחידות אלה במקומות  .3

ולאפיין את הסמכויות שניתנות לאנשי מקצוע בתפקידים שונים במודלים שונים  ,אחרים בעולם

 בארצות אחרות. 

 .פגייהלהסדרת תהליכי העבודה ולפיתוח תפקיד האחות המומחית בלהציע מודל יישומי  .4

 יטות המחקר ש. 2

 ומרכיביו סוג המחקר 2.1

 שכלל את השלבים הבאים: נמרץ ביילוד )הפגיות(/היחידות לטיפול מיוחדהמחקר הינו חקר מקרה של 

 .(אנספח סיכום ב)ראה  במקומות שונים בעולם ANNPסקירת מודלים של  .1

כדי להבין ולתעד את תהליכי העבודה;  בפגיותראשיות ואחיות  הפגיות מנהליראיונות עם רופאים  .2

עמדות הרופאים והאחיות ביחידות אלה לגבי הרחבת תפקיד האחיות, האצלת סמכויות  לבחון את
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)סיכום ממצאי  (ANNPיצירת תפקיד של אחות מומחית בנאונטולוגיה )כלפי או שינוי תפקידים, ו

 . (בבנספח מובא שלב זה 

של רופאים ואחיות  תהליכי העבודהבחינה של סקר בקרב כלל הרופאים והאחיות בפגיות לצורך  .3

עמדותיהם לגבי האפשרות של שינוי בתהליכי העבודה בכיוון של הרחבת הסמכויות של  ושל בפגיות

 האחיות ויצירת תפקיד של אחות מומחית.

המבוסס על  פגייהתפקיד האחות המומחית בלהסדרת תהליכי העבודה ולפיתוח בניית מודל יישומי  .4

  .הניסיון שנצבר בעולם ועל ממצאי המחקר

 המחקר סוף נתונים ואוכלוסייתיא 2.2

-פניםנערכו  הראיונותאחיות ראשיות בפגיות.  7-רופאים מנהלי מחלקה ו 30 בקרבראיונות עומק  .1

 .שאלון חצי מובנהבאמצעות  פנים-אל

יחידות לטיפול נמרץ ולטיפול יש חולים בישראל שבהם -בתי 00-רופאים ואחיות בסקר בקרב  .2

למלוי עצמי שנמסר לידי אנשי הצוות בפגיות הסקר נערך בעזרת שאלון סגור  .ביילוד )פגיות( מיוחד

מאוכלוסיית  40%-כ -רופאים ואחיות  560. השיבו לסקר 0030ועד מארס  0033במהלך יוני 

 . ((53%רופאים )שיעור היענות של  53-( ו58%אחיות )שיעור היענות של  683.  מהם, המחקר

 כלי המחקר 2.2

השאלון למילוי עצמי התבסס על סקירת הספרות ועל סוגיות שעלו מהראיונות המקדימים. השאלון 

כלל: משתנים דמוגרפיים, מקצוע )אחות או רופא(; ותק ובכירות )כולל תאריכי רישוי למקצוע 

; סוג היחידה, דרגה/תפקיד בתוך הארגון; החולים-ביתהשתלמויות והכשרות; סוג  ולהתמחות(;

 ;שאלות על אופי העבודה )לדוגמה מספר שעות עבודה ביום ובשבוע והאם המשרה מלאה או חלקית(

עומס, אוטונומיה, תפיסת איכות  ,שאלות לגבי תפיסת המרואיינים את סביבת העבודה )לדוגמה

וסדרת שאלות על תהליכי עבודה ותפיסת ההשפעה  ;המרואיין( ידי-עלול הניתן השירות ואיכות הטיפ

וסוגיות  ,של שינוי גבולות מקצוע הסיוע בפגיות על תהליכי העבודה, אופן מתן הטיפול ושיטת הטיפול

 . (גנספח נוסח השאלון ב ו)רא אתיות הנוגעות לטיפול

 סטטיסטיים ניתוחים 2.2

)או כאלו שנמדדו על סולם נומינלי(  קטגוריאלייםידי משתנים -רוב ממצאי המחקר מבוטאים על

הן בעזרת מבחן  נהנבח קטגוריאלייםהקשר בין משתנים מובהקות והוצגו באמצעות לוחות צולבים. 

Chi ( בריבוע והן בעזרת המבחן המדויק של פישרFisher's Exact test.) ים כדי להשוות משתנים כמותי

להשוואת שתי קבוצות. כל המבחנים  tתלויות נעשה שימוש במבחן -בין שתי קטגוריות בלתי

כל הניתוחים  או פחות נחשב כמובהק סטטיסטית. 4%של  pכיווניים, וערך -הסטטיסטיים היו דו

 . 38גרסה  SPSS הסטטיסטיים נעשו בעזרת תוכנת
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הפתוחות נותח באמצעות ניתוח תוכן. לצורך זה, התשובות לשאלות מהמידע מתוך ראיונות העומק ו

ברוקדייל לקידוד שאלות פתוחות. התוכנה  מכון-ג'וינט-מאיירסהשתמשנו בתוכנה שפותחה ב

 ולכמת את התשובות לשאלות הפתוחות. SPSS-מאפשרת להעביר תשובות מקודדות ל

 ממצאים. 2

 רופאים ואחיותשל נתוני רקע  2.1

הרופאים בפגיות  3רופאים. כפי שניתן לראות בלוח  53-אחיות ו 683 - משיבים 560 כללהמחקר 

מהאחיות(. כמחצית מהרופאים  00%, לעומת 40מהרופאים מעל גיל  50%מבוגרים יותר מהאחיות )

 80%-ו 85%(. רוב הרופאים והאחיות נשואים )79%האחיות הן נשים ) כמעט כלהם גברים ואילו 

( 43%מהאחיות(. רוב האחיות ילידות ישראל ) 85%-מהרופאים ו 73%בהתאמה( והרוב הם יהודים )

 עוסקים בהוראה אקדמית 93%-, ורופאים מומחיםהם  80% בקרב הרופאים, מהרופאים. 56%לעומת 

-( אקדמאיות וכ94%רבעים מהן )-ושהמהאחיות מוסמכות, כשל 79% . בקרב האחיות,)לא מוצג בלוח(

 הוותק המקצועי הממוצע של האחיות הינו )לא מוצג בלוח(. .ת.יפ.יבקורס על בסיסי  בוגרותמהן  33%

 34 הןאצל רופאים  פגייהשנות הוותק ב שנות ותק של הרופאים )לא מוצג בלוח(. 00שנה לעומת  33

 .)לא מוצג בלוח( בין רופאים ואחיות נוכחית כמעט זהה, פגייהאצל אחיות. שנות ותק ב 30שנה לעומת 

 )באחוזים( 1אישיים רקע : נתוני1לוח 

  הכל-סך  
N=432 

 אחיות
N=386 

 רופאים
N=46 

  0  34  13 60עד  גיל 
50-63 36  69  36 
40-53 25  26 55  
30-43 11  39  66  

  9  6  4 ומעלה 30

  40  6  5 זכר מין
  58  79  12 נקבה

  85 82  53 נשוי מצב משפחתי
  9 11  11 רווק
 7 7  6 אחר

  73  85  55 יהודי דת
  0  4  6 נוצרי

  0  9  5 מוסלמי
  4 4  4 אחר

  56  43  55 ישראל ארץ מוצא
 49  55  45 אחר

 בלשון זכר. בלוח לנוחות הקריאה אנו משתמשים   3
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 פגייהבעיות מרכזיות ב 2.2

 96%-ו 39%בכוח אדם ) מחסורהן  ותפגירופאים ואחיות בדיווחו  ןשתי הבעיות המרכזיות עליה

משלים, זוהה כבעיה משמעותית וח אדם בכ מחסורבהתאמה(.  39%-ו 90%בהתאמה(, וצפיפות פיזית )

 .(0)ראה לוח  (60%-ל 03%מהמשיבים(. שאר הבעיות מקבלות הערכה נמוכה יותר )בין  50%-נוספת )כ

חלוקת עבודה לא נכונה בין הבדלים בין רופאים ואחיות )על סף המובהקות( נמצאו בקטגוריות: 

רופאים לאחיות, זמינות רופאים, היעדר נהלים אחידים לטיפול בפג, והיעדר כללים לפעילויות 

, רופאים בכירים ראו באופן מובהק וחמור יותר את הנושא של כן-כמו .אדמיניסטרטיביות ולוגיסטיות

אחיות ראו את כלל הוצג(. בהשוואה למתמחים )לא מ ,עדר נהלים לטיפול בפגיחוסר באחיות וה

 משלים. כוח אדםבאופן דומה, פרט לקטגוריה של  פגייההבעיות ב

 )באחוזים( אחיות ורופאים בפגיות ידי-על הן נתפסות כמרכזיותבה , והמידה פגייה: בעיות ב2לוח 

 
 

 בעיות

 ענו: במידה רבה/רבה מאוד
 הכל-סך

N=425 
 אחיות

N=380 
 רופאים

N=45 
 39 96 72 רפואי וסיעודיחוסר בכוח אדם 

 72 67 67 צפיפות פיזית
 50 50 42 חוסר בכוח אדם משלים )מזכירה, עו"ס וכדומה(

 24 33 32 ידע והכשרה של רופאים
 37 31 32 חוסר בביצוע מחקרים במחלקה

 22 32 31 ציוד ישן
 20 29 28 חלוקת עבודה לא נכונה בין רופאים לאחיות*

 16 28 27 *זמינות רופא
 24 28 27 ידע והכשרה של אחיות

 33 26 26 סמכויות מעטות מדי לאחיות
 13 25 24 *היעדר כללים לפעילויות אדמיניסטרטיביות ולוגיסטיות

 36 00 21 היעדר נהלים אחידים לטיפול בפג
 * 0.05<p<0.1  
 

  במחלקהחיות פעילות א 2.2

משרד הוראות בשאלון ביקשנו לדעת האם האחיות מבצעות את כל הפעילויות המותרות להן על פי 

משרד הבריאות ושהן מבצעות  יפל האם יש פעילויות שאסורות לאחיות ע ,כן-כמו. (6הבריאות )לוח 

  (.5אותן, ומה הסיבה לכך )לוח 

 משרד הבריאות ידי-על סיבות לאי ביצוע פעילויות המאושרות לאחיותא. 

לשאלה האם האחיות מבצעות את כל הפעילויות שמותרות להן על פי הוראות משרד הבריאות, השיבו 

מן הרופאים חשבו כי האחיות מבצעות את כל הפעולות  שבעים ואחד אחוזיםמהאחיות.  45%בחיוב 

 .(p=0.02)המותרות לאחיות לביצוע. הבדל זה בין הקבוצות נמצא מובהק 
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 החולים-ביתים דיווחו כי הסיבה לאי ביצוע הפעולות קשורה בכך שאין אישור ממנהל שאלרוב הנ

מהאחיות ענו שהסיבה לכך היא שאין אישור ממנהל  50% מהרופאים(. 96%-מהאחיות ו 30%)

(. עוד נמצא )לא p<0.01המחלקה, זאת בהבדל מובהק מהרופאים אשר אף אחד מהם לא ציין סיבה זו )

קורס על בסיסי ציינו את הסיבה לאי ביצוע פעולות בחוסר אישור  ותוגרבאחיות ותר ימופיע בלוח( כי 

 (.60%( לעומת אחיות ללא קורס על בסיסי )55%ממנהל ממחלקה )

 אחוזים(ב)משרד הבריאות  ידי-על : הסיבה לאי ביצוע פעילויות המאושרות3לוח 

 הכל-סך 
N=177 

 אחיות
N=166 

 רופאים
N=11 

 73 60 60 חולים-מנהל ביתאין אישור של 
 0 50 37 אין אישור של מנהל מחלקה***

 18 18 18 חוסר ידע/מיומנות
 0 3 1 אין אישור של רופא תורן

 0 4 5 אין אישור בחוק
 38 00 22 לא יודע

***p<0.01  
 

 האם אחיות מקבלות החלטות ומבצעות פעולות שאינן בסמכותן? ב. 

מן האחיות השיבו כי קיימים מצבים בהם אחיות נאלצות לבצע פעולות ולקבל  חמישים אחוזים

היה הבדל )לא מובהק( בתשובות בין  (.p<0.01מן הרופאים ) 38%החלטות שאינן בסמכותן לעומת 

(. בין הרופאים לא 58%קורס )ה בוגרות( לעומת אחיות 46%) קורס על בסיסי שאינן בוגרותאחיות 

 ים למתמחים.נמצא הבדל בין בכיר

מציג את  5לוח  נשאלו מדוע. ,ענו שאחיות מבצעות פעילויות שאינן בסמכותןמרואיינים ש

. הסיבה העיקרית לביצוע פעולות שאינן בסמכות האחיות הן אי זמינות רופא )אחיות בותיהםתשו

 ( 04%, רופאים 69%(. הסיבה השנייה השכיחה ביותר היא עומס )אחיות 40%, רופאים 67%

: הסיבות לכך שקיימים מצבים בהם אחיות נאלצות לבצע פעולות ולקבל החלטות שאינן 4 לוח
 בסמכותן )באחוזים( 

 
 

 הכל-סך
117=N 

 אחיות
307=N  

 רופאים
8=N 

 50 39 40 אי זמינות רופא
 04 69 63 עומס

 36 35 35 צוות חסר ניסיון
 36 30 30 אחר

 

אחיות הואישורים נדרשים בעבודת בין אחיות ורופאים חלוקת תפקידים בפועל  2.2
 פגייהב

. הפעולות מחולקות לשלוש קבוצות, פגייההצגנו למרואיינים שורה של פעולות והחלטות אשר נעשות ב

 משרד הבריאות: ידי-על לפי הגדרתן
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  של אך אין הגדרה, מנהלי המחלקות כנדרשות לביצוע עםפעילויות אשר עלו מתוך הראיונות 

 (.4מי מבצע אותן )לוח לגבי משרד הבריאות 

  אחיות בוגרות קורס על  ידי-עלכמותרות לביצוע רק משרד הבריאות  ידי-עלפעילויות המוגדרות

 (.3)לוח  בסיסי בפ.י.ת.י

  (. 9)לוח  פגייהמותרות לכל אחות מוסמכת בפעילויות אשר על פי משרד הבריאות 

 :השונותלגבי הפעילויות  םנייואירמשאלנו את ה

 ?אלו במחלקההפעילויות האת בפועל מי מבצע  .1

 ?האישורים נדרשים במחלקה בה הם עובדים כדי לבצע פעילויות אל לוהאם ואי .2

ים, בחלוקה לפי תשובותיהן של האחיות המוסמכות, ואיינרמהלוחות בפרק זה יציגו את תשובות ה

 ות קורס על בסיסי, והרופאים.וגראחיות ב

 פעילויות אשר אין הגדרה של משרד הבריאות, האם לאחיות סמכויות ביצוע א.

 ,בירור צהבת לילד, תיקון מנח אינטובציה -מתוך הראיונות עם הרופאים והאחיות עלו מספר פעולות 

 האחיות ידי-על הן מותרות לביצוע שלא היה ברור האם -ואקסטובציה  החלטה על גמילה מהנשמה

מי מבצע פעולות אלה בפועל  פגייהשאלנו את הצוות ב .משום שאין לגביהן הגדרה של משרד הבריאות

 (.3לוח בה הם עובדים ) פגייהאישורים נדרשים כדי לבצע פעילויות אלה ב ילו, וא(4)לוח 

 הם כי( 39%-73%) הרופאים רוב השיבו(, 4, )לוח פגייהמי מבצע פעילויות אלו בבתשובה לשאלה 

יש התאמה בין  .האלה הפעילויות את מבצעות השיבו שהן אינן האחיות כשרוב, אלו פעילויות מבצעים

גבוה  דיווחו שאינם מבצעים פעולההרופאים שככל ששיעור  –תשובות האחיות לתשובות הרופאים 

 .גבוה יותר שיעור מן האחיות המדווחות שהן מבצעות פעולה זו יותר, כך גם 

  (אחוזיםב) פעילויות, שאין לגביהן הוראה של משרד הבריאות כי הם מבצעים המשיבים  :5לוח 

 
 

 פעולה

 השיבו כי הם מבצעים פעילות זו
  אחיות מוסמכות

N=81 
 קורס  בוגרותאחיות 
 N=235  פ.י.ת.י

 רופאים 
N=46 

 39 60 33 תיקון מנח אינטובציה

 87 36 66 החלטה על צורך וביצוע בירור צהבת לילד

החלטה על גמילה מהנשמה והוצאת צינור 
 תוך קני )אקסטובציה(

 
6 

 
9 

 
73 

 

אנשי מ 68%עד  33% , נמצא כיפגייהאישורים נדרשים לביצוע פעילויות אלו ב אילובתשובה לשאלה 

וביצוע בירור צהבת ותיקון מנח  צורךהחלטה לגבי ההצוות השיבו כי אין צורך באישור מיוחד ב

הצוות חשבו כי יש צורך באישור כלשהו לגבי כלל אנשי מ 55%ואחד אחוזים עד עשרים אינטובציה. 

 ידי-על מהרופאים השיבו כי פעולות אלו אינן מבוצעות 35%חמישים ושמונה אחוזים עד  הפעולות.

מבוצעות  אינןמהאחיות בוגרות קורס על בסיסי אשר טענו כי פעולות אלו  09%-40%האחיות, לעומת 

 .(3 לוח) אחיות ידי-על
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שאין לגביהן הוראה מיוחדת של משרד  פגייההאישורים הנדרשים לביצוע פעילויות ב :6לוח 
 )באחוזים( , לפי תשובות בעלי המקצוע בפגייההבריאות

 
 
 

 הפעולות

 
 

 בעלי המקצוע בפגייה
 )המשיבים(

 התשובות:
 

אין צורך 
 באישור

 יש צורך באישור
)מוסדי, מנהל, 

 רופא(

לא מבוצע  
ידי -על

 אחות

לא ידוע אם 
יש צורך 
 באישור

 תיקון מנח אינטובציה
 

 3 51 27 16 אחיות מוסמכות
הכשרה ות וגראחיות ב

 2 52 23 23 קורס על בסיסיב
 0 59 21 20 רופאים

החלטה על צורך וביצוע 
 בדיקת צהבת לילד

 6 38 53 38 אחיות מוסמכות
אחיות בוגרות הכשרה 

 3 09 67 35 בקורס על בסיסי
 0 48 06 19 רופאים

החלטה על גמילה 
מהנשמה והוצאת 

צינור תוך קני 
 )אקסטובציה(

 44 5 53 0 אחיות מוסמכות
אחיות בוגרות הכשרה 

 0 44 55 1 בקורס על בסיסי
 0 30 68 0 רופאים

 משרד הבריאות כמותרות לביצוע לאחיות בוגרות קורס פ.י.ת.י בלבד ידי-על פעילויות המוגדרות ב.

 ות קורס על בסיסי וגרפעילויות אשר הותרו לביצוע לאחיות ב כי הם מבצעים המשיבים :7לוח 
 אחוזים(ב)

 
 

 פעולה

 השיבו כי הם מבצעים פעילות זו
 אחיות מוסמכות

N=81 

קורס  בוגרותאחיות 
 N=235 פ.י.ת.י

  רופאים
N=46 

 44 90 7 שאיבת דם מקו עורקי פתוח

 33 33 40 (Pushמתן תרופות לווריד בדחף )

התחלת עירוי ורידי פרפרי ליילוד בגפיים 
 עליונות, בגפיים תחתונות ובקרקפת 

 
33 

 
48 

 
49 

וריד והזרקה בדחף של תרופות, לצנתר ב
 וריד ומרכזי ולמערכות חילופיות ל

 
30 

 
48 

 
47 

 38 63 30 הוצאת קו עורקי

 80 0 30 שאיבת דם לסוג והצלבה 
 

בלוח מותרות לביצוע לאחיות בוגרות קורס פ.י.ת.י, ניכר המובאות עולה כי למרות שהפעולות  9מלוח 

 מבצעות את כל מה שהחוק ונהלי משרד הבריאות מתירים להן. אינןהן בחלקן, בשיעורים משתנים, ש

( ומתן תרופות 90%מבצעות שאיבת דם מקו עורקי פתוח )רוב האחיות בוגרות פ.י.ת.י מציינות כי הן 

(, 63%מבצעות באופן מועט הן הוצאת קו עורקי ) ות קורס פ.י.ת.יוגר(. פעילויות שאחיות ב33%) בדחף

 בהתאמה(. 80%-ו 38%) הרופאים ידי-על לה מבוצעות יותרת אופעול ;(0%) ושאיבת דם לסוג והצלבה

הפעולות המפורטות בלוח ש ,מהאחיות המוסמכות 7%-33%-כ ,למרות שבאחוזים נמוכים ,במקביל

 מבצעות אותן.הן מדווחות כי  ,לביצועלהן לא הותרו 
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של סמכות בה הם עובדים, יש צורך באישור  פגייהשאלנו רופאים ואחיות בוגרות קורס פ.י.ת.י, האם ב

משרד  ידי-על לביצועלביצוע הפעילויות שהותרו להם  )מהמוסד, מנהל המחלקה או רופא(כלשהי 

 הבריאות.

רוב המשיבים סבורים כי למרות שכאמור, פעילויות אלו הותרו לביצוע על ידי אחיות בוגרות פ.י.תי., 

האחיות שיעור נמוך יותר מן ניתן ללמוד כי  לביצוע הפעולה. יש צורך באישור של סמכות כלשהי 

הרופאים. הפעולות להן הייתה ההסכמה מ 36%-60% כי אין צורך באישור לעומת (, סבורות6%-00%)

כי נדרש אישור לביצוע היו מתן תרופות בדחף  אחיות בוגרות קורס פ.י.ת.י ידי-על הגבוהה ביותר

( והזרקה בדחף של 48%(, שאיבת דם מקו עורקי פתוח )33%(, התחלת עירוי ורידי פריפרי )33%)

  (.45%תרופות )

 ידי-עלנדרשים לשם קבלת החלטות וביצוע פעילויות, אשר הותרו לביצוע  האישורים ה :5לוח 
 , לפי תשובות בעלי המקצוע בפגייה )באחוזים(יאות לאחיות בוגרות קורס פ.י.ת.ימשרד הבר

 
 
 

 הפעולות

 
 

 בעלי המקצוע בפגייה
 )המשיבים(

 התשובות
 

אין צורך 
 באישור

 יש צורך באישור
)מוסדי, מנהל, 

 רופא(

מבוצע  לא 
ידי -על

 אחות

לא ידוע אם 
יש צורך 
 באישור 

מתן תרופות לוריד 
 (Pushבדחף )

אחיות בוגרות הכשרה 
 5 00 30 14 בקורס על בסיסי

 0 66 57 16 רופאים
התחלת עירוי ורידי 
פרפרי ליילוד בגפיים 

עליונות, בגפיים 
 תחתונות ובקרקפת

אחיות בוגרות הכשרה 
 0 34 61 00 בקורס על בסיסי

 0 31 49 29 רופאים

שאיבת דם מקו 
 עורקי פתוח

אחיות בוגרות הכשרה 
 5 37 58 19 בקורס על בסיסי

 0 03 45 30 רופאים 
אחיות בוגרות הכשרה  הוצאת קו עורקי

 6 43 40 7 בקורס על בסיסי
 0 47 60 11 רופאים

הזרקה בדחף של 
תרופות, לצנתר 

וריד מרכזי וב
ולמערכות חילופיות 

 רידולו

אחיות בוגרות הכשרה 
 5 63 54 11 בקורס על בסיסי

 0 56 67 18 רופאים

שאיבת דם לסוג 
 והצלבה

אחיות בוגרות הכשרה 
 0 30 64 6 בקורס על בסיסי

 34 0 00 36 רופאים

 פגייהפעילויות המותרות לכל אחות בג. 

משרד הבריאות  יפל מהאחיות המוסמכות, מעידות כי הן מבצעות את הפעולות אשר ע 40%-מ פחות

אחות  ידי-עלהפעולה השכיחה ביותר לביצוע  (.7לוח ראה פרוט פעולות אלו ב) לביצועמותרות להן 

מתן דם בידי שתי  (, ולאחריה57%מוסמכת היא חיבור וניתוק חולה ממנשם לצורך שאיבת הפרשות )
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 ידי-על צע רקומב OTC(. מתן תרופות 63%) Heparinשטיפת וריד פריפרי עם ו( 55%אחיות מוסמכות )

  מהאחיות המוסמכות. 60%

 אחוזים(ב) פגייהפעילויות אשר הותרו לביצוע לכל אחות ב כי הם מבצעים המשיבים :1לוח 

 
 
 

 פעולה

 השיבו כי הם מבצעים פעילות זו
אחיות 

 מוסמכות 
N=81 

 בוגרותאחיות 
 קורס פ.י.ת.י 

N=235 

 
  רופאים

N=46 

 87 3 0 דפיברילציה באמצעות מכשיר חצי אוטומטי 
 00 36 57 חיבור וניתוק חולה מונשם לצורך שאיבת הפרשות

 67 67 55 מתן דם בידי שתי אחיות מוסמכות

 Heparin/NaCL 63 37 05 0.7%שטיפת וריד פריפרי עם 

 OTC 60 39 40מתן תרופות 

 Heparin 35 40 05ריד מרכזי ומערכות חלופיות עם ושטיפת צנתר בו

 90 06 7 הוצאת צנתר מוריד מרכזי 
 73 0 0 החלטה על מתן אדרנלין במצבי חירום

 40 40 4 רידוריד מרכזי, ומערכות חילופיות לוושאיבת דם מצנתר בו

 
משרד  ידי-עלנדרשים לשם קבלת החלטות או ביצוע פעילויות, אשר הותרו האישורים ה :11וח ל

 .)באחוזים( הבריאות לביצוע לאחיות המוסמכות

      
 
 

  הפעולות

 
בעלי המקצוע 

 בפגייה
 )המשיבים(

 התשובות:
 

אין צורך 
 באישור

 יש צורך באישור
)מוסדי, מנהל, 

 רופא(

לא מבוצע  
ידי -על

 אחות

לא ידוע אם 
 צורךיש 

 באישור
חיבור וניתוק חולה ממנשם 

 לצורך שאיבת הפרשות
 0 6 60 65 אחיות מוסמכות

 0 4 05 69 רופאים
שטיפת וריד פריפרי עם 

1.9% Heparin/NaCL 
 4 5 43 48 אחיות מוסמכות

 0 7 44 47 רופאים
ריד מרכזי ושטיפת צנתר בו

ומערכות חלופיות עם 
Heparin 

 5 08 57 19 אחיות מוסמכות

 0 03 53 36 רופאים

 6 09 48 12 אחיות מוסמכות OTCמתן תרופות 
 4 64 53 19 רופאים

מתן דם בידי שתי אחיות 
 מוסמכות

 5 39 35 15 אחיות מוסמכות
 0 65 40 14 רופאים

דפיברילציה באמצעות 
 מכשיר חצי אוטומטי 

 8 33 05 2 אחיות מוסמכות
 0 80 33 0 רופאים

מצנתר בווריד שאיבת דם 
מרכזי, ומערכות חילופיות 

 לווריד

 7 66 57 9 אחיות מוסמכות

 0 69 69 26 רופאים

 5 40 50 4 אחיות מוסמכות וריד מרכזי והוצאת צנתר מ
 0 99 38 5 רופאים

החלטה על מתן אדרנלין 
 במצבי חירום

 4 56 50 0 אחיות מוסמכות
 0 30 68 0 רופאים



14 

הותרו לכל אחות, הצוות מעיד שיש צורך באישורים של  7 בלוח המוצגותלמרות שהפעילויות 

המוסד/מנהל מחלקה/רופא, על מנת לבצע אותן. שתי הפעולות הבולטות עליהן דווחו אחיות כי אין 

(. 58%( ושטיפת וריד פריפרי עם הפרין )34%צורך באישור הם חיבור וניתוק ממכשיר הנשמה )

(, מתן 35%ידי שתי אחיות )-אישור כלשהו בתוך המוסד הן מתן דם עלהפעולות העיקריות הדורשות 

(. ברוב 57%ריד )וריד מרכזי ומערכות חילופיות לוו(, ושאיבת דם מצנתר בו48%)  OTCתרופות

 (.30הפעולות לא היו הבדלים בולטים בין האחיות והרופאים לגבי הצורך באישור )לוח 

ת האמור לקבל החלטות ולבצע פעילויות לגבי איש הצוו פגייהעמדות צוות ה 2.2
  פגייהב

כגון ביצוע דיקור  ,רשימת פעולות ותחומי החלטה בנוגע לביצוע פעולות פגייההצגנו בפני אנשי הצוות ב

מותני, הנשמת יילוד, החלטה בבירור זיהומי, או החלטה על צורך במתן אנטיביוטיקה. שאלנו אותם 

או לקבל את ההחלטות על נושאים אלה. זאת,  ,צריך לבצע את הפעילות פגייהמי מבעלי התפקיד ב

. לגבי כל פעולה שאלנו אם היא צריכה להיות חלק מן התפקיד של כל 2בהינתן קבלת הכשרה מתאימה

  , רק של אחות בוגרת קורס על בסיסי בתחום, או רק של רופא.פגייהאחות ב

  .דבנספח הלוחות המסכמים של תוצאות פרק זה, נמצאים 

  הרופאים  ידי-על הלגבי ביצוע פעילות אל ,פגייה, ואת דעות צוות הפגייהמציג פעילויות ב 3דלוח

 פגייהב

  אחיות  ידי-על הלגבי ביצוע פעילות אל פגייהות צוות הדמ, ואת עפגייהמציג פעילויות ב 0דלוח

 בוגרות פ.י.ת.י

  כל אחות  ידי-על הלגבי ביצוע פעילות אל פגייהות צוות הדמואת ע פגייהמציג פעילויות ב 6דלוח

 .פגייהב

, לגביהן יש הסכמה רבה בקרב הרופאים והאחיות בפגיות פגייהמהלוחות עולה כי ישנן פעילויות ב

ללא הבדל מובהק בין בעלי התפקידים. הגדרנו הסכמה  ,לגבי מי אמור לבצע אותן )או לא לבצע אותן(

ומטה  00%כאשר פך, ילה ,ויותר הסכימו שהפעולה שייכת לאחד מבעלי התפקיד, או 30%רבה כאשר 

 הסכימו שהפעולה כלל אינה שייכת לאחד מבעלי התפקידים.

 .(3דופאים )לוח הפעולות שיש עליהן הסכמה גורפת לגבי מי אמור לבצען, הן פעולות מסורתיות של ר

(, ואף 83%(, החדרת צינור תוך קני )75%ביצוע פעולות חודרניות, כמו דיקור מותני )ות בעיקר כוללה

 (.33%ביצוע בדיקה ראשונה ליילוד בריא )

על כך כי  מומצאנו כי שיעור גבוה מכלל אנשי הצוות הסכי (,0דבנוגע לפעילותן של אחיות פ.י.ת.י )לוח 

ושיעורים קצת יותר נמוכים  ;(38%תוח מדדי הנשמה והחלטה לגבי תכנית הנשמה )הן צריכות לבצע ני

(, מניעת זיהומים במחלקה 50%(, טיפול קליני ושחרור פג )46%של הסכמה לגבי ביצוע הדרכת הורים )

(, החלטה על הזמנת רופא מומחה לפג 53%החלטה על טיפול באור והוצאה מטיפול באור ) (,59%)

(03%.) 

                                                   
צריכות להיות נוסח השאלה היה: בהינתן הכשרה מתאימה, האם קבלת ההחלטות וביצוע הפעולות הבאות  2

 חלק מהתפקיד של: כל אחות בפגיה; אחות בוגרת קורס על בסיסי בתחום; הרופאים בפגיה.
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(, מצאנו הסכמה גורפת לכך שהן 6דהקורס העל בסיסי )לוח שאינן בוגרות אחיות המוסמכות לגבי ה

 , יש הסכמה רבה שהן אינןכן-כמו(. 35%( ושחרור פג )83%אמורות לעסוק במניעת זיהומים במחלקה )

י צריכות לעסוק בפעילויות רפואיות מסורתיות כמו דיקור מותני, ניתוח מדדי הנשמה והחלטה על שינו

 וכן החלטה על צורך במתן אנטיביוטיקה. ,תכניות הנשמה

מוסמכות. בוגרות אחיות בין ל בוגרות קורס פ.י.ת.יאחיות ניתן לראות, כי הרופאים מבחינים בין 

בהשוואה יותר רבה בשתי הפעולות הקשורות למדדי הנשמה כבעלות מסוגלות מעריכות עצמן  הקורס

באופן קורס פ.י.ת.י השיבו  בוגרותשל רופאים ואחיות מוסמכות. בשאר הפעולות, העצמית הערכה ל

 דומה לאחיות המוסמכות. 

 פגייהבעמדות לגבי תפקיד הרופא  2.5

תפקיד בדבר שערכנו עם מנהלי מחלקות ואחיות אחראיות בפגיות עלתה סוגיה הפתוחים בראיונות 

באיזו  ,מספר פעילויות שעלו בראיונות, ושאלנו ייהפגהרופא במחלקת פגים. הצגנו לרופאים ואחיות ב

 מן הרופאים והאחיות בפגיות 70%-יותר מ. פגייההרופא ב ו שלתפקידעיקר מידה תפקיד זה הוא 

שיעור  (.אבחון וטיפול קליניתפקיד הרופא הוא בעיקר בתחום הקליני )ייעוץ,  מצביעים על כך כי

עומד על  פגייהובקרה על הטיפול בפג כתפקיד הרופא בניהול המחלקה  ,מחקרעיסוק בהמצביעים על 

 .(33)לוח בהתאמה  96%-ו 96%, 99%

ענו על כך  פגייהבהינתן הכשרה מתאימה אחות תנהל את הבתשובה לשאלה האם לדעתם אפשרי כי 

ות המוסמכות, מן האחי 56%-ובפ.י.ת.י בחיוב כמחצית מן האחיות בוגרות ההכשרה העל בסיסית 

מכלל האחיות והרופאים בפגיות חשבו כי  55%הכל, -זים בודדים מן הרופאים. בסךאולם רק אחו

 הדבר אפשרי.

 )באחוזים(  פגייהוניהול ה פגייהעמדות לגבי תפקיד הרופא ב :11לוח 

 
 

 :תפקיד הרופא בפגיות צריך להיות בעיקר

 ענו: במידה רבה/רבה מאוד
 הכל-סך

N=409 

 אחיות
N=365 

 רופאים
N=44 

 78 73 16 רפואיייעוץ 
 300 78 15 אבחון קליני

 73 74 15 טיפול רפואי קליני
 98 99 77 מחקר

 87 93 73 בקרה על הטיפול בפג**
 80 90 73 ניהול המחלקה

 **p<0.05 

 

 הוהאפשרות לשנות חלוקת העבודה בין רופאים ואחיות לגבי פגייהעמדות צוות ה 2.7

 חלוקת עבודה בין רופאים ואחיותא. 

-על התשובות שניתנו .(30 לוח)ראו  שאלנו את האחיות והרופאים לגבי אופן חלוקת העבודה ביניהם

מהרופאים והאחיות הסכימו כי חלוקת העבודה כיום  33% :אחיות היו דומותהרופאים וה ידי



16 

מהרופאים( השיבו כי היא  45%-מהאחיות ו 48%מאפשרת עבודה יעילה במחלקה, ואחוז דומה )

כמעט מחצית מהמשיבים סבורים כי חלוקת העבודה עם זאת,  הטיפול האיכותי ביותר. מאפשרת את

מתאימה לעומס הקיים  ורק כשליש סבורים שהיא (מהרופאים 56%-מהאחיות ו 59%דורשת שינוי )

בנוגע לכך שחלוקת העבודה "מאלצת את האחיות לפנות לרופאים יותר  בעבודת הרופאים והאחיות.

בקרב אחיות  53%לעומת מאוד  קורס פ.י.ת.י במידה רבה/רבהבוגרות חיות מא 66%מדי", ענו 

  מוסמכות.

 דעות לגבי חלוקת עבודה בין רופאים לאחיות בפגיות כיום )באחוזים(  :12לוח 

 
 

 קטגוריה

 ענו: במידה רבה/רבה מאוד
 הכל-סך

N=411 
 אחיות
N=369 

 רופאים
N=45 

 33 33 61 מאפשרת עבודה יעילה במחלקה

 45 48 55 מאפשרת את הטיפול האיכותי ביותר

 56 59 47 דורשת שינוי

 54 60 34 מתאימה לעומס הקיים בעבודת האחיות*

 55 63 37 מתאימה לעומס הקיים בעבודת הרופאים

מאלצת את האחיות לפנות לרופאים יותר מדי 
 פעמים, דבר המקשה על עבודת האחות

 
35 

 
68 

 
68 

* 0.05<p<0.1  

 

 הרחבת תחומי קבלת החלטות ופעילויות של אחיותב. 

 אחוזים(בעמדות לגבי תחומי קבלת החלטות ופעילויות של אחיות ) :13לוח 

 
 

 קטגוריה

 ענו: במידה רבה/רבה מאוד
 הכל-סך

N=409 
 אחיות
N=366 

 רופאים
N=43 

  הפעילויותרופאים בפגיות מעוניינים להרחיב את מגוון 
 שמבצעות האחיות 

 
61 

 
33 

 
48 

 69 47 57 שלהן** קבלת ההחלטותאחיות בפגיות רוצות להרחיב את יכולת 

 60 54 43 שהן מבצעות  הפעילויותאחיות בפגיות רוצות להרחיב את מגוון 

  קבלת החלטותרופאים בפגיות מעוניינים להרחיב את יכולת 
 של אחיות בפגיות 

 
42 

 
50 

 
67 

 **p <0.01  

 
 שיעורכי  36בלוח בנוגע להרחבת תחומי קבלת החלטות ופעילויות של אחיות בפגיות, ניתן לראות 

דומה של רופאים ואחיות השיבו כי רופאים מעוניינים להרחיב את מגוון הפעילויות שמבצעות אחיות 

( השיבו כי אחיות 69%( מרופאים )47%) יותר אחיות מהרופאים(. 48%-מהאחיות ו 33%בפגיות )

מהאחיות חושבות שהרופאים בפגיות  50%  -ורוצות להרחיב את יכולת קבלת ההחלטות שלהן, 

מעוניינות  מהאחיות השיבו כי הן 54%-מעוניינים להרחיב את יכולת קבלת ההחלטות של האחיות. כ

ן אחיות עם תואר אקדמי וללא תואר בי השוואהבמבצעות. בנוסף, הן להרחיב את מגוון הפעילויות ש

 .אקדמי, מצאנו כי השכלה אקדמית תורמת לרצון האחות להרחיב את סמכויותיה
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 תחומי השפעת הרחבת תחומי קבלת ההחלטות של האחיותג. 

כי הרחבת תחומי קבלת ההחלטות  יםסבור)הן בקרב הרופאים והן בקרב האחיות(  הצוותאנשי רוב 

( 86%ילה יותר של האחיות, כאשר נמצא הבדל מובהק בין האחיות )תביא לעבודה עצמאית ויע

בנוסף, רוב האחיות והרופאים סבורים כי נושא זה יביא למענה טוב יותר  (.p<0.01( )43%לרופאים )

בהתאמה(,  43%-ו 94%לשיפור באיכות הטיפול בפג ) בהתאמה(, 39%-ו 83%במצבי טיפול נמרץ )

גדיל תכי הרחבת תחומי קבלת ההחלטות גם  יםהצוות סבוראנשי ב ולתחושת העצמה של האחיות. רו

 .(35)לוח  בהתאמה( 48%-ו 93%את העומס על האחיות )

 חבת תחומי קבלת החלטות של אחיות )באחוזים(למה תביא הר :14לוח 

 
 

 תחום קבלת ההחלטות של האחיות תביא ל: הרחבת

 ענו: במידה רבה/רבה מאוד
 הכל-סך

N=409 

 אחיות
N=366 

 רופאים
N=43 

 43 86 51 עבודה עצמאית ויעילה יותר של אחיות**
 39 83 51 מענה טוב יותר במצבי טיפול נמרץ*

 80 97 71 תחושת ההעצמה של האחיות
 58 76 74 הגדלת העומס על האחיות**
 51 75 72 שיפור איכות הטיפול בפג**

   * 15.p<0 

p<0.01   ** 

 פעילויות קליניות של אחיות בתחומים שוניםתרומה של הרחבת הד. 

עמדות האחיות והרופאים לגבי הרחבת הפעילויות הקליניות של האחיות דומות, על אף שאחוז 

רוב האחיות  (.34הרופאים )לוח ההסכמה לגבי כל ההיגדים גבוה יותר אצל האחיות מאשר אצל 

והמיומנויות של  פרו את ניצול הידעוהרופאים חושבים כי הרחבת פעילויות קליניות של אחיות יש

(, יתנו מענה טוב יותר במצבי 94%יביאו לעבודה עצמאית ), (99%יעצימו את האחיות )(, 83%האחיות )

ענו כי  ,מרופאים יותראחיות  יצוין כי (. 39%ישפרו את איכות הטיפול בפג )ו(, 95%טיפול נמרץ )

 (., בהתאמה48%-ו 83%) הרחבת פעילות זו גם תגדיל את העומס על האחיות

 אחוזים(בעמדות לגבי הרחבת פעילויות קליניות של אחיות ) :15לוח 

 
 

 הרחבת הפעילויות הקליניות של אחיות תתרום ל:

 ענו: במידה רבה/רבה מאוד
 הכל-סך

N=413 

 אחיות
N=368 

 רופאים
N=45 

 68 82 51 ניצול הידע והמיומנות של האחיות*
 58 81 78 הגדלת העומס על האחיות**

 68 78 77 העצמת האחיות

 59 77 75 עבודה עצמאית ויעילה יותר של אחיות, עם תלות קטנה יותר ברופא**
 63 76 74 ענה טוב יותר במצבי טיפול נמרץמ

 49 38 67 לשפר את איכות הטיפול
   * 15.p<0 

p<0.01  ** 
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 הצעדים הנדרשים על מנת לחולל שינוי בפגיות 2.8

 השינוי לצורך לענות יש עליהם צרכים .א

הצגנו בפני רופאים ואחיות בפגיות היגדים בנוגע לצעדים הנדרשים על מנת לחולל שינוי בפגיות. 

; השינוי שצוות האחיות והרופאים מציינים כצורך הגדול ביותר הוא 33בלוח התשובות מוצגות 

 כמה רחבה בשתי הקבוצות, אולם גם היגדים נוספים זכו להס(75%בהוספת כוח אדם סיעודי )

 התפלגות התשובות לגבי צרכים עליהם יש לענות כדי להביא שינוי בפעילות בפגיות :16לוח 
 )באחוזים(

 ענו: במידה רבה/רבה מאוד 
 הכל-סך

N=405 

 אחיות
N=362 

 רופאים
N=43 

 76 75 14 הוספת כוח אדם סיעודי לפגיות
 94 83 54 הכשרה והסמכה נוספת לאחיות

 99 80 52 חקיקה ומתן אישורים ממשרד הבריאות

הוספת כוח אדם ממקצועות רפואיים )רוקחות, עו"ס, 
 בעיסוק( אשר יתמכו בעבודת אחיות ירפיה, ריפותפיזיו

 
51 

 
80 

 
80 

 94 99 76 שינוי נהלים פנימיים של מחלקות פגים
 43 46 52 העברת פעילויות קליניות מרופאים לאחיות

 בעבודתן פגייהשעשויים לעזור לאחיות ב. משאבים ב

(. ניכר כי 39לוח  ) פגייהשאלנו רופאים ואחיות בפגיות לגבי המשאבים אשר עשויים לעזור לאחות ב

הרופאים והאחיות מזהים באופן דומה מאוד את בעלי התפקידים הנוספים אשר יעזרו לאחיות 

 34%רה לאחיות בפגיות, מקבלים מעל , כל בעלי התפקיד שהוצעו כאפשרויות לעזכן-כמובפגיות. 

רופאים ה. המשאב אשר נדרש ביותר לפי פגייההסכמה גבוהה )במידה רבה/רבה מאוד(, מצוות ה

(. המקצוע אשר רופאים ואחיות מדווחים כי 85% הכל-סךאחראי הנשמה )של תפקיד האחיות, הוא הו

 (. 33% הכל-סךא הפיזיותרפיסטית )והוא פחות נדרש כעזרה לאחיות ה

 אחוזים(ב) בעבודתה פגייההמשאבים אשר עשויים לעזור לאחות ב :17לוח 

 ענו: במידה רבה/רבה מאוד 
 הכל-סך

415=N 

 אחיות
636=N 

 רופאים
54=N 

 73 86 54 הנשמה טכנאי
 90 86 51 רוקח 
 98 99 77 צוות ה ולימודבציוד טכני  לתמיכה מחשובאיש 

 96 90 72 מזכירה רפואית
 37 39 67 סוציאליתעובדת 

 37 33 66 פיזיותרפיסטית
 3 33 11 '( וכורפיה ת)רוקחות, פיזיו נוספתתמיכה באין צורך 
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של האחיות תחומים חשוב לדעתם לשפר את הידע  לובאי שאלנו רופאים ואחיות בפגיות,בנוסף, 

תחומי ידע בעיקר כי התחומים בהם חשוב לשפר את הידע של האחיות הם . מהנתונים עולה פגייהב

וכן טיפול  ,מהמשיבים( 40%כגון אבחון קליני, אבחון מחלות פגים וטיפול במומים מולדים )כ ,קליני

 . מהמשיבים( 54%-כ)נמרץ והנשמה 

להסדרת תהליכי העבודה ולפיתוח תפקיד יישומי  מודלהצעה ל .5

 פגייההאחות המומחית ב

שתוביל מכלול גורמים המצריכים חשיבה חדשה  והוז , הן בסקר והן בראיונות העומק,מחקרב

 : שימורו במערכת זולח אדם איכותי ווגיוס כלתהליכי עבודה, לייעול פעולות ל

 עיות צפיפות פיזית )בבהפגיות מאופיינות במחסור כרוני בכוח אדם וכיום  -אדם  חובכ מחסור

 המחסורם כמו מבקר המדינה ומשרד הבריאות(. רחבה מגורמי התייחסותשקיבלו במהלך השנים 

הרופאים הן בשל הקושי לגייס מתמחים חדשים והן בשל  בקרבחמור יותר  פגייהאדם ב חובכ

שמקורה קשור  אדם חוכגם בתחום הסיעוד ישנה מצוקת עם זאת, עזיבה טבעית של מומחים. 

 קושי באיוש.למאשר יותר למחסור בתקנים 

 עם יחסית הרופאים העובדים בפגיות הינם מומחים, גילאים מבוגרים רוב - האדם חוכ פרופיל ,

האדם העובד בפגיות הן אחיות )רובן המכריע  חוכמרבית . מהם בתוך עשור 50%-צפי פרישה של כ

קורס על בסיסי, דבר המאפשר  בוגרותבעלות תואר ראשון לפחות, ומעל למחציתן , רובן מוסמכות(

שנות  לא רק זאת אלא שממוצע .בקלות יחסית אחות מומחית קידום של קבוצה זו לתפקידי

מחויבות  על עובדה שעשויה להצביע, הנוכחית בה הן עובדות הוא גבוה פגייהב האחיות של תקוהו

 למקום העבודה.

 האחיות בפגיות ובהם: ידי-על חסמים למתן הטיפוליש  - טיפול חסמי 

למרות שלאחיות יש ידע נרחב ומיומנות רבה בטיפול בפג, חלק גדול  -מיצוי ידע והכשרה  אי -

  המפורטות להלן: בא לביטוי במחלקה בשל סיבות שונותאיננו מידע זה 

סמכויות שונות על בסיס הכשרה מוקנות למרות שלאחיות  -מיצוי סמכויות סיעודיות  אי -

בוגרות  ידי-על האחיות המוסמכות ולא ידי-על , לאקלינית מקצועית, הן לא מבוצעות במלואן

 הקורס העל בסיסי. 

לאחיות  מתן סמכויות מדיניות - פגייהפעילויות המותרות לאחות בבסמכויות ובהכרה  אי -

 ,מוסמכותכלל האחיות הל חלקןמתירה ביצוע של פעילויות ממוקדות בתחומים שונים, 

לאחיות מותרות לבוגרות הקורס העל בסיסי. לאורך השנים, התווספו פעילויות ואחרות רק 

מתקיים תהליך של "גידול למעשה, פעולה ספציפית. בממוקד מאוד חלקן הגדול ש בפגיות

קושי לזכור את ויש  אחת לשנייההזוחל" של הוספת פעילויות רבות שאינן קשורות בהכרח 

תחומי קבלת כלל הפעילויות ון יודעים מה אינםכי הן הרופאים והן האחיות אכן נמצא ו. כולן

עילויות את הפ . אי הכרת הצוות הרפואי והסיעודיההחלטות המותרים לאחיות בפגיות

ביצוע או  ,אי ביצוע פעולות מותרות -לאחת משתי תופעות  תגורמהמותרות לאחיות בפגיות, 

  פעולות שאין הרשאה לעשותן.
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 סמכויותשמשרד הבריאות העניק לאחיות  על אף - ומחלקות חולים-בתי של נימייםפ חסמים -

המפורטות בחוזרי המנכ"ל,  ספציפיות פעילויותסדרת  לבצע אחות לכל זכות מקנות אשר

הן  נמצאו אלה חסמים. מהפעולות חלק ביצוע התרת אי של חסמים החולים-בתי בכל מצאנו

 .החולים-בית ברמתוהן  מחלקה ברמת

 גם , כולל פגייהאים בל הרופומס העבודה שעבראיונות העומק עלה כי  –מקוטעים  תהליכים

כיוון מ. פגייהה לצוותשלהם טיפול בתינוקות ויילודים ביחידות אחרות, גורר זמינות נמוכה 

 ,בהיעדר רופא תהליכי טיפול שלמיםנקטעים , מוגבלותאחיות בפגיות הן בעלות סמכויות הש

מצב זה הופך את  את הטיפול בפג באופן כוללני ושלם.באופן רציף להשלים כך שלא ניתן 

על גם  ומקשה ,ותסכולמשרה תחושת עומס הדבר  ,למקוטעת ולא רציפה פגייההפעילות ב

מצב זה מוחרף בשל  פגים(. שחרור או טיפול נשימתי למשל,)יצירת התמחות בתחומי הטיפול 

אחיות והטיפול של  ,בוגרות קורס על בסיסיבין השונות בסמכויות בין אחיות מוסמכות ל

  .שתי רמות ההסמכה באותם מטופליםב

 ת אחרות, מהפגיות נמצא כי הרופאים התורנים משתייכים למחלקו בחלק - עבודה משקימ

התפתחות עבודת צוות, ב. דבר זה יוצר קשיים בתקשורת ונאונטולוגיתחלקם ללא הכשרה 

 בעיה ברמת הטיפול ותפעול המשמרת.כן ו ,בממשק שבין הרופאים והאחיות

 אחיות  בקרבואף תחושה של מסוגלות,  ,במחקר נמצאה מוטיבציה - נכונות להרחבת סמכויות

נכונות די במקביל נמצאה להרחיב סמכויות בתחומי קבלת החלטות.  ,בעלות השכלה אקדמית

 לסמכות האחות.  מסוימיםתחומים  העבירגבוהה של הרופאים ל

 המוצע המודל

 אחות של תפקיד לבנותהתקבלה במשרד הבריאות החלטה  ,(סקרה של סיומו)במועד  0030 שנת בסוף

מוצע  לאור ממצאי המחקר .נטולוגיהונאאחד מהם הוא השבשלושה תחומים בסיעוד,  (ANP) מומחית

 מערביותמדינות במספר ניסיון הידע ועם ה המשלב צרכים ומאפיינים של המערכת הישראליתמודל 

 .כפי שעלה מסקירת הספרות

 :המודל מרכיבי

 בנאונטולוגיה מומחית אחות פיתוח ( - (ANPנרחבת אקדמית השכלה מחייב זה תפקיד 

 אחות הכשרת מסלול לפתח מוצע. רחבה קלינית השכלה ובנוסף, שני תואר לימודי על המתבססת

, בתחום נרחב ידע מתן על יתבססו אלה לימודים. שני תואר לימודיב, בנאונטולוגיה מומחית

 ההמלצה, מקצועי ניסיון לביסוס רבה חשיבותיש  שלוותק כיווןמ. ארוכות קליניות והתנסויות

 שנים 4 במשך הילדים תחום או הנאונטולוגיה בתחום עבדו אשר אחיותלתפקיד זה  להכשיר היא

 .המומחיתהאחות  של הקליני בפיתוח שלביהוה  בסיסי העל קורסה. לפחות

 תחומים שני תכלול המומחית האחות של התפקיד הגדרת: 

יוגדרו סמכויות בתחומים שלמים ומובחנים משאר האחיות במחלקה.  -קלינית  מומחיות .1

  , החלטה על טיפול תרופתי, פעילויות קליניות מתקדמות.אבחוןהסמכויות יהיו בתחומים של 
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 ויישום, עדכני ידע פיתוח בנושא ודיהסיע לצוות משאב תהווה - הסיעודי לצוות משאב .2

 .מחקרים

  בנאונטולוגיה מומחית אחות האת סמכויותיה של הלפתח  מומלץ -פיתוח סמכויות בהדרגה

מורכבות שהפגים שהואצלו לה בעבודה עם כך שבתחילה תיישם את הסמכויות  ,בהדרגה

 הכפיפות כי מומלץפגים מורכבים. תעבור לטיפול בגבוהה, ובהדרגה  שלהם אינהקלינית ה

-ביתב הסיעוד למנהלת המקצועית והכפיפות ,המחלקה למנהל תהיה( המחלקה)ברמת  הניהולית

בשלב הקליטה הראשוני תהיה עם רופא בכיר במחלקה  ANPתפקיד של ל החניכה .החולים

תוך העברת מידע  בצוות יחד יעבדווהרופאים  ANP-ה. החולים-ביתובפיקוח של הנהלת הסיעוד ב

 . זה לזהשלם מחברי הצוות 

 מומלץ לפתח את סמכויות הטיפול בתחומים שלמים,  -סמכויות ברורה יותר לאחיות  הבניית

 בוגרות)אחיות מוסמכות ואחיות המועסקות כיום בפגיות  שתי רמות התפקוד של האחיותגבי ל

תחום הטיפול הנשימתי את  ריהסכמה רחבה להעביש ן המחקר עלה כי . מקורס על בסיסי(

את הסמכות בוגרות קורס על בסיסי, ולכן מוצע להגדיר  אחיות ידי-על לביצועוהאיזון התרופתי 

 לבוגרות הקורס.  ולהעניקה ,באופן רחב ככל האפשר

  מוצע לנתב את  -הגדרת רמות ההשכלה הקלינית של האחיות לטיפול במורכבות שונה של פגים

העל  הקורס בוגרותאחיות ה ,ביותר לטיפול בפגים מורכבים יותר. כך האחיות בעלות הידע הרחב

ביחידות רצוי שגם סמכויות רחבות יותר, יטפלו בפגים המורכבים. באופן זה,  יינתנולהן ש, בסיסי

  .על בסיסי יעבדו רק אחיות בוגרות קורסבפגיות לטיפול נמרץ 

 יאפשרות וביעילותו. בנוסף הוא גם יאפשר שיפור באיכות השירהמודל המוצע מאפייני יישום 

 למשל,)פחות  מבוצעים שכיום בתחומים להתמקדכך שיוכלו  זמן יפנהו ,יותר רציפה עבודה לרופאים

 .ומאפייניה המחלקה למטרות יותר המחויב אורגני צוות גיבוש יאפשר המודלבנוסף, (. מחקר

 והשלכות למדיניות דיון, . סיכום7

העבודה וחלוקת העבודה בפועל בין רופאים לאחיות ביחידות לטיפול מיוחד את תהליכי בוחן המחקר 

ואת עמדות הרופאים והאחיות ביחידות אלו לגבי הרחבת  ;כלליים )פגיות( חולים-בתיביילוד ב

. בנוסף, יד מומחה של אחות לטיפול ביילודאו שינוי תפקיד ויצירת תפק ,תפקיד, האצלת סמכויותה

תן מענה להסדרת תהליכי העבודה ואפשרות הפיתוח של תפקידי נומי אשר מודל יישומציע המחקר 

בשעה בה נושא גבולות המקצוע בין המקצועות תוצאות המחקר מגיעות בסיעוד.  יתמומחאחות הה

לא זה משרד הבריאות אישר  .בישראל עומד על סדר היום ,ובין הרופאים לאחיות ,הרפואיים השונים

אשר תבצע יותר ויותר יוכשרו לתפקיד "אחות מומחית"  אחיות כבר רפורמה נרחבת במסגרתה

תחום הטיפול בפג הינו אחד מתחומי , יותר מכךתרופות. ובהם גם רישום עצמאי של  "תפקידי רופא"

 . (0030)אבן,  0036המומחיות עליו הוחלט במשרד הבריאות בתכניות העבודה של שנת 

 העלה את הנושאים הבאים: פגייהמיפוי הבעיות בעבודת ה

דיווחו הן הרופאים והן האחיות, הן  ןשתי הבעיות המרכזיות עליה :ותשתיות כוח אדם -משאבים 

מחסור בכוח אדם משלים זוהה כבעיה משמעותית נוספת. ממצא  וצפיפות פיזית. מחסור בכוח אדם
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ח אדם ומיטות בפגיות וזה נמצא בהלימה עם כלל הדוחות וממצאי ועדות שונות בנוגע למחסור בכ

בחינת מאפייני הרופאים הראתה כי פרופיל הרופאים נוסף, ב (.0030; פירוגובסקי, 0009קי, צ)ברוד

רוב הרופאים העובדים מחזק את הידוע בנוגע לצפי למחסור ברופאים בפגיות בעשור הקרוב.  פגייהב

מקצוע . בתוך עשור מהם 50%-בפגיות הינם מומחים, גילאים מבוגרים, עם צפי פרישה של כ

ובשל המחסור בהם נופל עומס רב על הרופאים הבכירים  ,הנאונטולוגיה אינו מושך מתמחים רבים

  .למתמחיםבדרך כלל פעילויות המשויכות גם נאלצים לבצע ה

יש הסכמה בין הרופאים לאחיות לגבי שורה של קשיים כי עולה מניתוח הנתונים  :תהליכי עבודה

 סוגיותהאחיות מעריכות באופן חמור יותר  ,בהשוואה לרופאיםבתהליכי העבודה. יחד עם זה, 

זמינות אי חלוקת עבודה לא נכונה בין רופאים לאחיות, כגון  ,הקשורות לרצף העבודה במחלקה

ת אדמיניסטרטיביות ולוגיסטיות. והיעדר כללים לפעילויורופאים, היעדר נהלים אחידים לטיפול בפג, 

בשל ריבוי משימות גם , בין היתר פגייהנראה כי המחסור ברופאים גורם לזמינות מוגבלת של הרופא ב

 משרד הבריאותובחדרי לידה, כפי שעלה גם במסמך של  פגייהלטיפול ביילודים ופגים מחוץ ל

  (.0030, פירוגובסקי)

אחיות בפגיות לא מממשות את כל מחד נמצא כי  -אחיות  ידי-על בולות המקצועמימוש ושמירת ג

פעילויות שאינן לעתים מבצעות הן הסמכויות שהוגדרו כפעולות המותרות להן לביצוע, ומאידך 

סמכויות ביצוע של  על בסיסי למרות ההיתרים החוקיים שהקנו לאחיות בוגרות קורסכך, בסמכותן. 

החלטה על מתן אדרנלין בשעת , בהן ידן-אינן מבוצעות עלכאלו כלל פעולות , שורה של פעולות שונות

החייאה, הוצאת צנתר מווריד מרכזי, דפיברילציה באמצעות מכשיר חצי אוטומטי. פעולה נוספת 

הינה שאיבת דם לסוג והצלבה. אחת  מדווחות כי אינן מיישמות אותה (97%)מרבית האחיות ש

 - חסמים ארגוניים שדורשים אישור מקומי כלשהו היאהפעולות המותרות  הסיבות לאי מימוש

תכן גם כי לאי מימוש סמכויות הביצוע יש קשר יימהמוסד, ממנהל המחלקה או מהרופא המטפל. 

מזוהות לאורך השנים שמזוהות עם הפרופסיה הרפואית פעולות ההן  האלמשום ש, לאופי הפעולות

כי נמצא כי באחוזים נמוכים,  אםבמקביל,  רופאים. ידי-על תכפעולות המבוצעות כמעט בלעדי

 ,מוסמכותאחיות  ידי-על גםבלבד מבוצעות על בסיסי פעילויות המותרות לאחיות בוגרות קורס 

 מתן סמכויותמדיניות שתופעה זו קשורה לתכן גם יימדווחת לכך הינה אי זמינות רופא. הסיבה הו

וחלקן לבוגרות  ע של פעילויות, חלקן רק למוסמכותמתירה ביצוה ,מדיניות זו. הביצוע לפעולות

"גידול זוחל" של הוספת פעילויות רבות שאינן קשורות בהכרח  , נעשית כתהליך שלהקורס העל בסיסי

כלל  ןנמצא כי הן הרופאים והן האחיות לא יודעים מה האכן, ו ;קושי לזכור את כולן, כך שיש זו לזו

 לביצוע פעולות שאינן בסמכות.  , בין השאר,דבר הגורם ,יות בפגיותהפעילויות המותרות לאח

 העלתה שורה של סוגיות: תפקידי רופאים ואחיות בפגיותבנוגע ל פגייהבצוות העמדות בחינת 

מתוך הממצאים עולה כי קיימת הסכמה של אנשי הצוות  - לאחיות עמדות לגבי הרחבת סמכויות

שחלוקת העבודה בין שני המקצועות כיום איננה מאפשרת עבודה יעילה במחלקה, או השגה של 

האחיות רוצות להרחיב סמכויות הן בתחום קבלת ההחלטות מ חלק גדולהטיפול האיכותי ביותר. 

מן הרופאים מעוניינים להרחיב את  30%(. גם 54%ידן )-( והן ברמת מגוון הפעולות המבוצעות על30%)

(, זאת 67%( ומעט פחות בתחום קבלת ההחלטות )48%סמכויותיהן של האחיות, הן במגוון פעילויות )

 48%-אחיות ו 93%למרות ההסכמה כי הרחבת הסמכויות תביא להגדלת העומס על האחיות )
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 כאשר נמצאא בכלל מדינות המערב, בנושספרות ממצאים רבים במים לרופאים(. ממצאים אלה דו

 ,.Charlton et al)מעוניינים בהרחבת סמכויות האחיות כאחד, הצוות, רופאים ואחיות אנשי רוב ש

2008; Zukowsky & Coburn, 1990). 

סוברות כי הרחבת הסמכות תביא לעבודה עצמאית ויעילה יותר ומענה טוב האחיות באופן מובהק 

במיוחד במצבי טיפול נמרץ. בניתוח הגורמים המשפיעים על עמדות אלה, נמצא כי  ,למטופלים יותר

זה דומה לממצאים שעלו  השכלה אקדמית תורמת לרצון האחות להרחיב את סמכויותיה. ממצא

אחיות מעוניינות להרחיב את לפיהם  ,(Brodsky & Van Dijk, 2008)בישראל  נערךבמחקר ש

 בקרבאחד המשתנים המנבאים עמדות אלה  ן כי, וכבמגמה זוסמכויותיהן והרופאים תומכים 

 השכלה אקדמית.  הואהאחיות 

תחומים בהם ישנה הסכמה רחבה של  מן הממצאים עלו מספר - גבולות בין המקצועותהעמדות לגבי 

הממצאים מצביעים על כך כי לדעת הרופאים למשל,  ,כךרופאים ואחיות באשר לגבולות המקצוע. 

 רלהישארופאים עד היום צריכות  ידי-על שבוצעו פעולות מסורתיות )רובן חודרניות( ,בפגיותוהאחיות 

ואף ביצוע בדיקה  ,החדרת צינור תוך קני ,קור מותנידי ,הבתחום הסמכות הבלעדית של הרופא )לדוגמ

 . לגבי פעילויות בתחום הביצוע של האחיות המוסמכות, מסכימים כלל אנשי(ראשונה ליילוד בריא

פיינות פעילות המאת מסורתית עם פעילויות סיעודיות הצוות כי הן אמורות לעסוק בפעילויות המזוהו

פג. בנוגע לפעילותן של אחיות בוגרות  ושחרור כמו מניעת זיהומים במחלקה ,"רגילות"במחלקות 

של יתוח על כך כי הן צריכות לבצע נ מוקורס על בסיסי נמצא כי שיעור גבוה מכלל אנשי הצוות הסכי

וכמחצית מאנשי הצוות הביעו הסכמה לגבי ביצוע הדרכת  ;ט לגבי תכנית הנשמהיהחללמדדי הנשמה ו

ידע  שבופג. התחום הנשימתי בקורס העל בסיסי הינו אחד התחומים  ושחרורהורים, טיפול קליני 

רחב התייחסות מיוחדת. לאור העלייה בכמות הפגים המונשמים, והשימוש הנמקבלים ומיומנות 

ניתן לשער כי הידע והמיומנות של האחיות בוגרות הקורס  ,בטיפול הנשימתי ביחידות לטיפול נמרץ

 הרופאים.  ידי-על בא לידי ביטוי ומוערךהעל בסיסי 

מפתיע הממצא כי בוגרות הקורס העל בסיסי אינן תופסות עצמן כבעלות מסוגלות טובה יותר לביצוע 

בוגרות האחיות תכן שאי ההבחנה )ארגונית ומקצועית( בין ייהפעולות ביחס לאחיות המוסמכות. 

מייצרים מצב בו לא מתקיים  ,ותהליכי סוציאליזציה ולכידות צוות ,מוסמכותבין האחיות ההקורס ל

 בידול בין שתי הקבוצות. 

ם כי התפקידים מימסכיבפגיות הצוות אנשי כלל , פיתוח תפקידי סיעוד נוספיםבנוגע לעמדות אשר ל

כי  יצויןרתיים של הרופאים ביחידה הם בתחומי האבחון, הייעוץ הרפואי והטיפול הקליני. המסו

בישראל בנוגע לתחומי פעילות של רופאים ואחיות נמצא כי לרופאים היה קושי גדול  שנערךבמחקר 

פעולות הקשורות לרישום מרשמים בעוד ש ,יותר להעביר לאחיות פעילויות הקשורות באבחון

 & Brodsky)אחיות מומחיות  ידי-על הסכמה של הרופאים כי ניתן לבצען 54%-יפול זכו לכוהתוויות ט

Van Dijk ,0008) . 

, נמצאו פתרונות שרובם ביחידות הנאונטליות המתמודדות עם מצבים דומים ,במדינות המערב

לבין ופיתוח תפקידי סיעוד באזור החיץ שבין טיפול רפואי  ,אחיותהקשורים בהרחבת סמכותן של 
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פגים ומשפחותיהם. מבין התפקידים האלה, הטיפול סיעודי, זאת במטרה לענות על צורכיהם של 

 . בתפקיד זה מועסקותAdvanced Neonatal Nurse Practitioner (ANNP)-ה החשוב ביותר הוא תפקיד

השכלתן במסגרת לימודים מתקדמים )תואר את כשו רש אחיות מומחיות בתחום הטיפול בפג

אחיות אלה לבין  ידי-על מאסטר(, וניתנות להן סמכויות נרחבות. השוואות שנערכו בין הטיפול שניתן

טיפול של רופאים נאונטולוגים העלו שאיכות הטיפול דומה ושאין יתרון מובהק לטיפול הניתן בידי 

 .(Smith & Hall, 2002)רופא מתמחה 

 מסקנות 

ח וגיוס כלעבודה, התהליכי לייעול פעולות שיובילו ים המצריכים נושאשל מכלול עלה מחקר, מנתוני ה

  פגיות:שימורו בלאדם איכותי ו

חלק מסמכויות האחיות  - מתן סמכויות לאחיות על פי תהליכי טיפול שלמים ולא על בסיס פעילויות

זה דבר . מקוטעת ולא רציפה פגייההופך את הפעילות בש מה ,אינן מבוססות על תהליכי טיפול שלמים

טיפול נשימתי,  ,למשל ,בתחומי הטיפול )כמואחיות יצירת התמחות ואף על  ,מקשה על מתן הטיפול

על תהליכי טיפול שלמים  פגייהלאור זאת מומלץ לבסס את הגדרת סמכויות האחיות ב שחרור פגים(.

 ולא על פעילויות ספורדיות.  ,רנטייםוקוה

גבולות נמצא כי ה - קיום ושמירה של גבולות המקצוע של האחיות כפי שכבר הוגדרו כיום

. לאור זאת, חשוב החולים-ביתב יםשונ יםארגוני דרגים ידי-על מוגבליםאחיות המקצועיים של ה

ולאכוף את  ,אחיות ידי-על לחזור ולרענן בקרב הצוותים את המידע על הפעולות שהותרו לביצוע

 ביצוען. 

טיפול הגם ובהן  ,הרופאיםהמוטלות על כתפי מטלות הריבוי  - פגייהמתוך ה עבודה בצוות אורגני

בחלק מהפגיות נמצא כי . במקביל, פגייהבתינוקות ויילודים ביחידות אחרות, גורר היעדרות שלהם מה

הכשרה נאונטולוגית. דבר זה יוצר ללא אף חלקם תורנים משתייכים למחלקות אחרות, הרופאים ה

אינטגרטיבית  עבודת צוותכמו גם על פיתוח  פגייהניהול עבודת צוות המקשה על ו ,קשיים בתקשורת

יהיה צוות אורגני מתוך  פגייהלשם כך חשוב שהצוות המקצועי ב. בממשק שבין הרופאים והאחיות

 .פגייהה

 לבניית תפקיד אחות מומחית בנאונטולוגיהכבסיס  והעצמת האחותהרחבת תחומי קבלת ההחלטות 

מסוגלות ומוטיבציה גבוהה להרחיב  ה שלנמצאה תחושבקרב האחיות בעלות ההשכלה האקדמית  -

פעולה  תחומי העבירהרופאים לבקרב נכונות במקביל, נמצא כי יש סמכויות בתחומי קבלת החלטות. 

ת הינן בעלות תואר ראשון לפחות, פגיושמרבית האחיות העובדות ב מאחרמסויימים לסמכות האחות. 

קבוצה  ניתן לקדם, פגייהומרביתן בעלות ותק ניכר בעבודתן ב ,קורס על בסיסי בוגרותמעל למחציתן 

ואף להקל על מצוקת כוח  פגייהובכך לייעל את העבודה ב ,בקלות יחסיתאחות מומחית זו לתפקידי 

 .האדם בה
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להסדרת תהליכי העבודה ולפיתוח מוצע המודל בהתאם ל) וכיווני פעולה עתידיים השלכות למדיניות

 (פגייהתפקיד אחות מומחית ב

תשתיות קיימות ותהליכי על בסיס סדרה של שינויים  לשקול ביצוע שלמראים כי ניתן המחקר  ממצאי

  כבר היום:עבודה ותחומי פעילות שיש לגביהם הסכמה 

לשתי וזאת, סמכויות הטיפול בתחומים שלמים, את לפתח  – הבניית סמכויות ברורה יותר לאחיות

יצוין כי כבר כיום יש . קורס על בסיסי( בוגרות)אחיות מוסמכות ואחיות  רמות התפקוד של האחיות

ביצוע ללהעברה להחלטה ו מתאימיםתחום הטיפול הנשימתי והאיזון התרופתי הסכמה רחבה כי 

  .אחיות בוגרות קורס על בסיסי ידי-על עצמאיבאופן 

לנתב את האחיות  -הגדרת רמות ההשכלה הקלינית של האחיות לטיפול במורכבות שונה של פגים 

, להן העל בסיסי הקורס בוגרותהאחיות  ,בעלות הידע הרחב ביותר לטיפול בפגים מורכבים יותר. כך

 עיקר ביחידות לטיפול נמרץ.טפלו בפגים המורכבים, ביינתנו גם סמכויות רחבות יותר, 

מסלול הכשרת אחות מומחית בנאונטולוגיה על לפתח  –( ANP)פיתוח אחות מומחית בנאונטולוגיה 

בסיס לימודים מתקדמים )לתואר שני(. תפקיד האחות המומחית יכלול סמכויות רחבות בתחומים 

אבחון, החלטה על טיפול תרופתי, ופעילויות קליניות  הםוב ה,שלמים ומובחנים משאר אחיות המחלק

 .פגייהב לצוות הסיעודיידע משאב תהווה המומחית האחות , כן-כמו דמות.מתק

 

סיון להציע מודל יישומי להסדרת תהליכי העבודה יתרומה ייחודית וזאת, בשל הנלמחקר  לסיכום,

ולפיתוח תפקיד האחות המומחית בפגייה על סמך בחינה לעומק של תהליכי העבודה וחלוקת העבודה 

להרחבת תפקיד  פגייהבפועל, כמו גם, בחינת מידת המוכנות של אנשי הצוות בבין רופאים לאחיות 

. לדוח המחקר עשויה להיות תרומה חשובה פגייההאחות ולהאצלת סמכויות לאחות בעבודתה ב

ואף לבניית הגדרת תפקידה של האחות  פגייהלתהליך החשיבה והפיתוח של תפקידי האחיות ב

וא עשוי לשמש דוגמה לאופן שבו ניתן לגשת לבחינת סוגיית גבולות המומחית בנאונטולוגיה. בנוסף, ה

המקצוע והממשקים בין מקצועות גם במקצועות בריאות אחרים. בנוסף לתרומתו למקצוע 

הנאונטולוגיה עשויה להיות לדוח גם תרומה לכל מי שעוסקים במחקר על גבולות המקצוע במערכות 

 בריאות בישראל ואף בעולם.
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השוואה  :גבולות, אחריות וסמכויות -רופאים ואחיות בפגיות  :אנספח 

 בין מדינות

 רקע

במסגרת המחקר על גבולות התפקיד בין רופאים ואחיות בפגיות בישראל, עלה הצורך לברר מודלים 

אפשר תמודלים במדינות אחרות לבין של תפקידי אחיות בעולם. ההשוואה בין המודל הקיים בישראל 

 .6 ;תובנות לגבי אופן פיתוח תפקיד האחות .0; והרופאהאחות פערים בתפיסה לגבי תפקיד  .3 :לבחון

 העלאת אפשרויות חדשות לגיבוש מודל פעילות אחיות בפגיות בישראל.

, בריטניה, הברית-ארצותמדינות:  5-לפיכך, נסקרו מאמרים ואתרים העוסקים בתפקיד האחות ב

 נד וקנדה. השיקולים לבחון ולהשוות את תפקיד האחות במדינות אלה היו: אירל

 רמת טיפול קליני דומה לישראל 

  של אחיות ת יווסמכופרסום ומחקר בתחום אחריות 

 ווזמינות נגישות מידע 

 מדינות מפותחות 

  דוברות אנגליתמדינות 

בסיס סקירת הממצאים נסמכים על להלן, יוצגו ממצאים מרכזיים מההשוואה בין המדינות שנסקרו. 

במדינות אלו.  נטיים, והגדרות פורמליות של תפקיד האחותוואתרים רלחיפוש ב, מחקריםוספרות 

לאור הממצאים, יוצגו תובנות לגבי המאפיינים המובילים בהתפתחות מקצוע האחות במדינות 

לפי יות הפעילו)סיכום  פגייההשונות, ומסקנות ומשמעויות לגבי המודל הישראלי של תפקיד האחות ב

 (. לוחבהארצות מובא 

 ממצאים מרכזיים

תפקיד, ניהול הטיפול, טיפול קליני והתערבויות, העצמה הממצאים חולקו לארבע קטגוריות: הגדרת 

 .ורוחב עיסוק

 הגדרת תפקיד

 מאמרים, מחקרים ואתרים של גופים רשמיים( המתארים את תפקיד האחות,  מקורות שונים(

 . שונים ביניהם במיקוד ובתיאור הפעילות

 על )"בשטח"( הוא נמצא כי למרות שבכל המדינות יש נהלים והחלטות לגבי תפקיד האחות, בפו

 מבוצע באופן שונה מהגדרתו הפורמלית. 

 חום של שהוא מתמקד בת כךמוגדר  ,, יותר מאשר במדינות האחרותאירלנדתפקיד האחות ב

 .איכות הטיפול

  מהממצאים ברור כי תפקיד האחות הוא תפקיד דינמי אשר מתפתח ומשתנה לאורך השנים, לאור

, חולים-בתיסביבתיים אחרים )מרחק גיאוגרפי בין צרכים של המערכת הרפואית ושינויים ה
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התפתח תפקיד האחות  הברית-ארצותב ה,צרכים מקומיים, לחצים פוליטיים וכדומה(. לדוגמ

, אשר ARNPדה התפתח תפקיד נהאחות בפריפריה. בק ידי-על לאור הצורך לתת מענה רפואי רחב

 .הברית-ארצותהקיים ב NNP-תפקיד הוהפך דומה ל ,לאורך השנים קיבל יותר סמכויות

 מיומנויות טיפול

 : בכל המדינות האחות מבצעת

  אינטובציה, לקיחת דמים, דיקור מותני, קטטר  -פעילויות טכניות ברמה גבוהה )בכל המדינות

 . (ניקור חזה, מרשמי תרופות, הזמנת יועצים ומומחים -טבורי. בחלק מהמדינות 

 קבלת החלטות עם רמת סיכון גבוהה. 

 מרשמים לתרופות מתן.  

 .ייעוץ והדרכה לצוות ולמשפחות 

 ניהול ותפעול הטיפול

 ( ניתן טיפול ראשוני לפגיםהברית-ארצותבשלוש מדינות ,)כן-כמוהאחות.  ידי-על , קנדה ואירלנד ,

האחות מבצעת פעילויות רפואיות ברמות גבוהות, נותנת מרשמי תרופות, ואחראית על הטיפול 

 והמסובכת של הפגים.בקבוצה המורכבת 

 סוציאליים עם המשפחה.-באירלנד, כחלק מתפקידה, האחות מובילה תהליכים פסיכו 

 אחיות או בר וחסמיש כאשר רפואי הצוות ה ממלאת את תפקידקנדה, האחות ביה ובריטנב

 רופאים.ב

 .בכל הארצות האחות נמצאת תחת ניהול ובקרה של רופא 

 העצמה ורוחב עיסוק

  ופיתוחו.פגייההאחיות מובילות את הנעת הצוות הסיעודי בבכל המדינות , 

 .האחות אחראית על פיתוח מחקר, ומשתתפת בכתיבת מאמרים ומחקרים 

 רפואי, והן למשפחות -יבכל המדינות, האחות עוסקת בתהליכי ייעוץ והדרכה הן לצוות הסיעוד

 הילודים.
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          מדינות לפיסיכום פעילויות  לוח   

Country  Title Focus Role Leadership  

United 

States 

NNP / PNP 

(Neonatal Nurse 

Practitioner / 

Pediatric Nurse 

Practitioner) 

Improved 

Quality of 

Service and Care 

for NICU patient 

To act as primary health care 

manager of NICU patient 

effectively based on a masters 

level education and years of 

clinical experience.   

 

(a) Educator - resource to nursing staff and students 

(b) Researcher - Develop standards of care  

(c) Counselor - Support parents 

(d) Expert Practitioner/Clinician - Provide physical 

assessment, medical diagnosis and diagnostic testing 

based on advanced knowledge 

(e) Also too: motivate RNs, provide outreach education, 

publish research 

United 

Kingdom 

ANNP  

(Advanced Neonatal 

Nurse Practitioner) 

Clinical focus 

toward 

replacement of 

"middle grade" 

staff 

 

To act as primary caregiver by 

using advanced practice skills 

acquired through NP training.  

Also serves as a consultant and 

educator for other medical 

professionals in the NICU and 

participant in protocol writing for 

the unit. 

(a) Expert Practitioner/Clinician - Attend High Risk 

Deliveries and performance of resuscitation, Initiate 

complex procedures 

(b) Primary Care Provider - Presence at Ward Rounds 

(c) Educator - Teacher for nursing skills and Junior 

Medical Staff 

Ireland ANP  (Advanced 

Nurse Practitioner in 

(Neonatology) 

 

Quality 

Assurance 

Serves to promote and facilitate 

Quality Assurance, wherein s/he 

practices evidence-based care at 

an advanced level while 

encompassing a family-centered 

care framework.  This position 

also serves to create an 

advancement of career path for 

registered nurses. 

(a) Researcher - conducts quality assurance research on 

procedures 

(b) Educator - teach staff as mentor 

(c) Future: part of ANP-led transport team in the 

National Transport Service 
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Country  Title Focus Role Leadership  

Canada ARNP  (Advanced 

Practice Registered 

Nurse -not specific 

to neonates) 

Complete care 

combining 

medical and 

nursing aspects 

of care and 

treatment 

Acts under supervising physician 

to provide complete care and 

management of patient through 

lenses of medicine and nursing. 

 

(a) Complete Care Provider - Manage specific patients 

and their families 

(b) Clinical leadership 

(c) Researcher - Participate in research team, Publishes 

in reference articles 

(d) Educator - Presents at conferences 

(e) Expert Practitioner/Clinician - Performs medical 

diagnosis and orders medications and investigations 
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Country  Title Management Medical Skills  

United 

States 

NNP / PNP 

(Neonatal 

Nurse 

Practitioner / 

Pediatric Nurse 

Practitioner) 

(1) Primary provider - Bedside Clinical Management for 

specific number of patients (tend to be assigned to sicker 

babies) 

(2) Performs Medical intervention with both medical and 

nursing frameworks (ventilator adjustment, fluid 

management, acute situation takeover). 

(3) Supervised by physician 

Intubation of infant, Lumbar puncture, Insertion of 

umbilical catheters, Insertion of peripheral lines, Insertion 

of chest tube. Also found: Supra pubic taps, exchange 

transfusions 

 

 

United 

Kingdom 

ANNP 

(Advanced 

Neonatal Nurse 

Practitioner) 

(1) Attend high risk deliveries and lead Resuscitation teams 

when trained 

(2) Primary provider - Manages caseload of specific 

neonates and their families (by incorporating both 

medical and nursing perspectives).   

(3) Performs Medical Intervention - Perform initial exam of 

specific newborn problems and initiate complex 

procedures 

(4) Cover for any staff shortages 

(5) Not officially permitted to prescribe, but prescribe 

nevertheless 

Intubation of baby (with extra training), Intravenous 

cannula insertion, Take blood by venous puncture, 

Withdraw blood from arterial catheter, Administer IV 

antibiotics, Administer IV other drugs, Calculate and order 

TPN (.5), Order x-rays, Prescribe medication (.5), 

Prescribe fluids (.5), Administer surfactant (.5) ,  

Also found: Lumbar puncture, Insertion of umbilical 

catheter, Insertion of peripheral arterial lines, Insertion of 

chest tubes 

With extra training: Drying, stimulation and facial O2 

administering, Mask ventilator, Intubation and ventilation, 

Intubation, cardiac massage, and drug administering 
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Country  Title Management Medical Skills  

Ireland ANP  

(Advanced 

Nurse 

Practitioner in 

(Neonatology) 

 

(1) Initial manager - Initial resuscitation and stabilization of 

premature and term infants, Physical assessment and 

diagnosis, Referral for screening tests (eye, cerebral, 

ultrasound, audiology, x-rays, metabolic). 

(2) Management of psychosocial aspects of premature 

delivery (family). 

(3) Detailed Clinical Management of abnormalities and 

disorders (see end for details).  

(4) Long term management - Initiates and receives 

appropriate referrals, Discharge planning and follow up 

(5) Not to Prescribe: blood transfusions, medications, 

parenteral fluids(TPN), and electrolyte solutions, but 

must know when to request physician to prescribe  

Insertion of endotracheal tubes, Lumbar puncture, 

Initiation of resuscitation, Initiation of mechanical 

ventilation, Setting ventilation parameters, Ordering and 

signing for blood and laboratory test and x-rays, Surfactant 

administration (within a collaborative protocol) , 

Venipuncture and capillary blood sampling, Percutaneous 

arterial sampling, Peripheral and umbilical venous 

cannulation, Peripheral and umbilical arterial cannulation, 

Insertion of percutaneous central venous lines. 

Insertion of chest drains and diagnostic needle insertion 

into the intra-pleural space when pneumothorax is 

suspected, Ultrasound scans. 

Canada APRN  

(Advanced 

Practice 

Registered 

Nurse - not 

specific to 

neonates) 

(1) 24 APRN care with "in house" neonatology backup 

(2) Works under supervision of physician 

 

Intubation, Lumbar puncture, Insertion of umbilical 

catheters, Peripheral arterial lines, Chest drains, Supra 

pubic taps, Exchange transfusions. 

Also found: Resuscitation, Write orders for parenteral 

nutrition, Writing orders for dopamine infusion. 
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 )פגיות( ביילוד מיוחד לטיפול ביחידות העומק ראיונות סיכום: בנספח 

 מרכזיות וסוגיות בעיות והצפת זיהוי לצורך נערכו הם .במחקר ראשון כשלב נערכו העומק ראיונות

 במטרה בישראל)פגיות(  ביילוד מיוחד לטיפול במחלקות אחיות של תיווהסמכו האחריות בתחום

 :ולהבין ללמוד

 את הבעיות המרכזיות של מחלקת פגיות .1

 בין אחיות לרופאים במחלקות אלות יווסמכוהאם יש צורך בשינוי תחומי אחריות  .2

 תיווסמכו האם יש נכונות של אחיות ורופאים לשינוי בתחומי אחריות .3

 מה ניתן לעשות כדי להניע שינוי בתחומים אלו  .4

 והאחיות הרופאים כלל בקרב בהמשך יערךנש יותר רחבה לסקר השאלון לבניית כבסיסהן , זאת כל

 .מלץווהן כבסיס למסקנות המחקר ולעיצוב המודל היישומי המ בישראל בפגיות

 השיטה

 שוניםחולים -בבתי פגיות בעשר פנים-אל-פנים ראיונות נערכו 0033 אפריל-ינואר החודשים במהלך

. וסוכמו הוקלטו והם ורבע לשעה השעה רבעי-שלושת בין היה הראיונות משך. הארץ ברחבי

 בפגיות הראשיות האחיות ואת המחלקות מנהלי הרופאים את כללהבשלב זה  המחקר אוכלוסיית

 סירבו חולים-בתי ובשני, מוקלטים להיות סירבו רופאים שני. אחיות 7-ו רופאים 30 הכל-סךב, אלו

 .הנהלה באישור צורך עקב להתראייןאנשי הצוות 

 המחקר כלי

היה מבוסס על שאלון חצי מובנה אשר כלל שאלות פתוחות בנושאים אלה: מהן הבעיות  ןהריאיו

המרכזיות במחלקה? מהי חלוקת העבודה בין רופאים לאחיות במחלקת פגיות? האם ומדוע יש צורך 

הסמכות והתפקוד של האחיות והרופאים? מהם השינויים הנדרשים  ,בשינוי חלוקת האחריות

 בין רופאים ואחיות בפגיות? מה ניתן לעשות כדי לקדם שינויים אלו?ת יוכווהסמבחלוקת האחריות 

 הראיונות תוכן ניתוח

. תוכנה זו מאפשרת להעלות סדרה אקססהראיונות הוקלדו לתוכנת מחשב המבוססת על  תוצאות

מלאה של כל התשובות לשאלה נתונה. התשובות לכל השאלות קודדו לפי קטגוריות. כך, נבנה ספר 

 SPSSד לשאלון. לאחר מכן, קודדו התשובות של כל מרואיין לפי הקטגוריות והועברו לתכנית קידו

לניתוח כמותי. בדרך זו ניתן לחזור לשאלה פתוחה ולהשתמש בהסברים שניתנו ואף לצטט תשובות 

 לתחומי עניין נוספים.  המשתניםמסוימות ולהרחיב את 

 הממצאים עיקרי

 במחלקה המרכזיות הבעיות

-על חולקו המרואיינים ידי-על שהוצגו הבעיות. פגייהב המרכזיות הבעיות הן מה נשאלו המרואיינים

 :להלן המוצגים, מקבצים לארבעה נוידי
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מחסור בכוח אדם: לדברי המרואיינים, המחסור בכוח אדם בפגיות נובע הן מחוסר תקנים והן  .א

את בעיית כוח האדם כבעיה ראשונה במעלה מקושי באיוש התקנים הקיימים. כל המרואיינים ציינו 

 פגייהומרכזית. המרואיינים ציינו כי תוצאותיו של המחסור בכוח אדם הן עומס ושחיקה של צוות ה

. ההשערות שהעלו המרואיינים בנוגע לסיבות למחסור המחלקהאשר מביאים לבעיות בתפקוד של 

מספק והיעדר  כוח אדם"היעדר  :הנאונטולוגיהבכוח אדם נגעו לחוסר האטרקטיביות של מקצוע 

תקנים הם בעיות מרכזיות. חלק מזה זה בגלל שיש רתיעה מעיסוק בנאונטולוגיה"; האינטנסיביות 

 :בצורה לא נכונה פגייההקיימת בעבודה במחלקת פגיות לעומת מחלקות אחרות; ותקנון כוח האדם ב

 ומסע, עלה כי בנוסףולא מחלקת טיפול נמרץ". עקב תיקנון של מחלקה רגילה  כוח אדם"יש בעיית 

טיפול בתינוקות ויילודים ביחידות אחרות, גורר זמינות נמוכה  גםל הרופאים בפגייה, כולל ש העבודה

, נקטעים תהליכי טיפול מוגבלותאחיות בפגיות הן בעלות סמכויות הכיוון שמלצוות הפגייה.  שלהם

רציף את הטיפול בפג באופן כוללני ושלם. מצב זה  באופןם שלא ניתן להשלי כךשלמים בהיעדר רופא, 

על  גם, ומקשה ותסכולמשרה תחושת עומס ההופך את הפעילות בפגייה למקוטעת ולא רציפה, דבר 

פגים(. מצב זה מוחרף בשל השונות  שחרור, טיפול נשימתי או למשליצירת התמחות בתחומי הטיפול )

שתי רמות ב אחיותבוגרות קורס על בסיסי, והטיפול של  ביןבסמכויות בין אחיות מוסמכות ל

מהפגיות נמצא כי הרופאים התורנים משתייכים  בחלקרק זאת,  לא .ההסמכה באותם מטופלים

התפתחות ב. דבר זה יוצר קשיים בתקשורת ונאונטולוגיתלמחלקות אחרות, חלקם ללא הכשרה 

 ברמת הטיפול ותפעול המשמרת. בעיה כןעבודת צוות, בממשק שבין הרופאים והאחיות, ו

תנאים פיזיים: תנאים פיזיים לא מספקים לעבודה במחלקת פגיות עלו אף הם כבעיה מרכזית  .ב

 ;או מחשוב ישן חוסר במחשוב :מחשוב ;ציוד ישן וחוסר בציוד :ציוד - לארבע קטגוריות שנחלקה

"יש צורך במערך של תקינה טכנולוגית ותשתיתית מפוקחת  :תקינה נמוכה של ציוד ,סטנדרט תקינה

צפיפות מיטות אשר פוגעת בפעילות המחלקה ומגבירה זיהומים בקרב  :צפיפות ;הרגולטור" ידי-על

 הפגים. 

: המרואיינים שהעלו סוגיה ומחשובציוד מתקדם  בתפעולמיומנות לא מספקת של אחיות ורופאים  .ג

הנוגעת לבעיות במיומנויות של רופאים ואחיות, טענו כי בעידן בו פעולות רבות ממוחשבות יש  ,זו

"יש מערכת מחשוב טובה אך היא לא מוכרת". באופן כללי  :חוסר ידע לגבי הפעלת הציוד הממוחשב

את היכולות של הציוד המתקדם, ואף  יםהצוות מכיראנשי עלה מדבריהם של המרואיינים כי לא כל 

 זה.הציוד הת א לימספיק להפע א כולם מיומניםל

המרואיינים  ידי-על תחומי בטיפול בפג: חלק מהבעיות שהועלו-עבודת צוות רב היעדר הבניה של .ד

חוסר נוסף שעלה היה  נושא מרכזיעסקו בתפעול מחלקת הפגיות, בעיקר בעיות בניהול צוות המחלקה. 

תחומי, שיהיה -"היעדר התייחסות לצוות במחלקת פגים כצוות רב :האינטגרטיביות בעבודת המחלקה

 בנוי כיחידה. כיום זה לא מוסדר והאינטגרציה בצוות הולכת לאיבוד". 

במחלקות,  חלק מהמרואיינים טענו כי חסרה פעילות מחקרית -היעדר הבניית פעילות מחקרית  .ה

ואין הבניה של תהליכים במחלקה אשר  ,והם ייחסו זאת לכך שהתרבות הארגונית אינה מעודדת זאת

"אין הבניה של מחקר, הן מבחינת זמן, הכשרה, פיקוח, עידוד, קידום. יש צורך לפתח  :יעודדו מחקר

 את מסד הנתונים במחלקה"
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 פגייהב עבודהה בחלוקת בשינויים צורך יש מדוע

המרואיינים בנוגע לכך . תשובות פגייההנשאלו האם ומדוע יש צורך בשינויים בעבודת  המרואיינים

 לקו לחמשה מקבצים:וח

מרואיינים רבים כחלק משיפור והתייעלות בתהליכי  ידי-על הצורך בשינוי נתפס - צורך בהתייעלות .א

זה  "צריך לשנות כדי לייעל עבודה במחלקה", "כיום אני לא יכולה לתת תרופות... :פגייההעבודה ב

 תרופות".יכול לייעל את העבודה שאנו ניתן 

של אחיות ורופאים ת יובסמכוואחריות בחלק מהמרואיינים ציינו כי שינוי  - שיפור איכות טיפול .ב

"יותר נכון שלאחיות יהיו יותר סמכויות. זה יועיל לייעול העבודה  :יביא לשיפור באיכות הטיפול

 ולאיכות הטיפול".

פעילויות ותהליכי קבלת החלטות , ובעיקר העברת פגייההשינויים בעבודת  - העצמת אחיות .ג

"צריך  :חלק מהמרואיינים כשלב חשוב בתהליכי העצמת אחיות ידי-על ומהרופאים לאחיות, נתפס

-להעצים אחיות". "אפשר לתת לאחיות לעשות ניהול יום ,שינוי ויש רצון של האחיות לגדול ולהתפתח

 יומי". 

המרואיינים רואים בשינוי חלק מתהליך אשר יביא  - הקטנת מצוקת כוח האדם/הקטנת העומס .ד

 . כוח אדםלהפחתת עומסים וטיפול בסוגיית 

 הנדרש השינוי סוג

. כך לשם נדרשים תנאים אילוו, בפגיות הנדרש השינוי סוג הוא מה לומר גם התבקשו המרואיינים

 קובצו כאן גם בפגיות ואחיות רופאים של תיוסמכווה אחריותה לסוגיית התייחסות תוך, זאת

 :מקבצים למספר תשובותיהם

המרואיינים ציינו  -ה, החדרת עירוי, הנשמה ומדדים( ָאחי  הוספת פעילויות טכניות )אינטובציה, ה   .א

כי יש להעביר פעילויות מהרופאים לאחיות אשר תוסמכנה ותודרכנה בכל הקשור לפעילויות אלה. 

 :להעברת פעילויות חייב להיות הוספת כוח אדם לפגיותלווה ת שציינו נושא זה טענו כי מהלך נהאחיו

 יחד עם הדרכה והסמכה". ,"כל דבר שהוא טכני ניתן להעביר לאחיות, זאת

במקבץ זה נכללו  -ת, והגדרה ברורה ושקופה של תפקיד אחיות ורופאים יוהרחבת אחריות וסמכו .ב

הגדרת  ;אחיות ידי-עליותר סמכות לאחיות וניהול אינטגרטיבי  ;אחיות ידי-עלקבלת החלטות 

המרואיינים ציינו כי הגדרה טובה יותר בחלוקת התפקידים בין אחיות ורופאים  :תפקידים לרופאים

 "חשוב שהאחיות יהיו בעלות סמכות לעשות פעולות מצילות חיים... :א שינוי נדרש במחלקת פגיותיה

צריך להוסיף  , דמים, כלכלה, ורופא יאשר ויוסיף דברים משלו...האחות תקבל החלטות בנוזלים

 סמכויות לאחיות".

בראיונות עלתה האפשרות  - הבניית תהליכים בהובלת אחות )שחרור פג, זיהומים, הדרכת הורים( .ג

"האחות יכולה להיות מובילה בתהליך  :שאחיות יובילו וינהלו יותר תהליכים בעבודת המחלקה

 ה, פגישות תמיכה להורים".ָאחי  השחרור, ה  
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בראיונות עלה הצורך להעביר פעילויות מאחיות  - העברה של פעילות מאחיות לבעלי תפקיד אחרים .ד

 הדגישו רבים מרואיינים כי, לציין חשוב. , ובהם גם כוחות עזרלבעלי תפקיד אחרים במחלקת הפגיות

 מהרופאים והחלטות פעילויות העברת כגון ,אחרים לשינויים כתנאי, הסמכהבו בהדרכה הצורך את

 ".במחלקה פעילויות יותר לעשות כדי הכשרה יותר הרבה צריכות"האחיות  :לאחיות

 לאחיות רופאים בין בממשק שינויים

 מקבצי להלן .וכיצד ,להשתנות צריך הוא האם המרואיינים נשאלו לרופאים אחיות בין לממשק בנוגע

 :תשובותיהם

המרואיינים טענו כי כיום לא קיים הבדל משמעותי בפעילות הכשרה מתקדמת של אחיות:  .א

"אחת הבעיות היא שלתואר שני של  :ל האחיותת בין הדרגים השונים שיוובתחומי אחריות וסמכו

  .אחות אין משמעות בתפקוד ובסמכות. דרוש תואר שני שמסמיך ונותן סמכויות מורחבות"

כאן עלה כי  -)שינוי תהליכי עבודה, פעילות כוח עזר, שיתוף אחיות בקבלת החלטות(  תהליכי עבודה .ב

, אלא גם בשינוי תהליכי תיוסמכוו בממשק בין רופאים לאחיות יש צורך לא רק בשינוי תחומי אחריות

עבודה. כלומר, לא רק שינוי נקודתי בפעילויות, אלא שינוי בתחומי אחריות והובלת תהליכים 

"דרוש מיפוי של תהליכי עבודה ולייעל אותם", "השינוי יהיה לא  :האחות ידי-על ועד סופםמתחילתם 

השינוי לא חייב להיות בחוק אלא בארגון פנימי של  דרך שדרוג האחות, אלא מקצוע חדש...

 .המחלקה"

 ידי-על חלק מהמרואיינים טענו כי השינוי בממשק בין רופאים לאחיות יתרחש רק - רגולציה .ג

"צריך לשנות חקיקה", "כמה שינויים רגולטוריים מינוריים שיאפשרו הוספת כמה  :פעילות חקיקה

 פעולות לאחיות", "חקיקה שתוביל את השינוי". 

 של כוח אדם אחר )רפואי וטכני(  הוספה

 יכולים(, ואחיות רופאים)מלבד  נוספים תפקיד בעלי אילו לציין המרואיינים התבקשו, זו בשאלה

 :פגייהב יותר טובה לפעילות לתרום

המרואיינים תמכו בהוספת בעלי תפקיד  - (פיזיותרפיהדיאטנית, רוקח, עו"ס, )מקצועות רפואיים  .א

"הייתי רוצה מעטפת הרבה יותר רחבה,  :ממקצועות הרפואה כתמיכה לצוות האחיות והרופאים

 ."פיזיותרפיהורפואיים", "צריך עוד בעלי תפקיד כמו מדריכות הנקה, מרפאה בעיסוק, -המקצועות פר

"צריך איש מחשוב, יש מערכת מחשבים ואנו לא  -( מחשוב; מזכירה רפואית)מקצועות טכניים  .ב

 .צריך מזכירה רפואית בתוך המחלקה, שתעזור לצוות במחלקה""מנצלים אותה", 

מרואיינים אשר סברו כי אין צורך בתוספת של בעלי תפקיד נוספים  - לא להוסיף בעלי תפקיד .ג

תפגע באיכות  ,והעברת פעילות מהאחיות אליהם ,מקו זאת בכך שהוספת בעלי תפקידינ פגייהל

"כוח עזר יכול לעשות  :הטיפול מכיוון שהאחות לא תכיר את הפג באופן מספק ולאורך כל הטיפול שלו

לא  זה חלק מהטיפול של האחות ומאפשר לה להיות בקשר עם הפג... החתלה, להאכיל , לרחוץ, אבל

 .הייתי רוצה טכנאי הרדמה כי אז האחות לא תכיר את הפג"
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  תוכן ראיונות העומק עלו חמשה תחומי תוכן שנכללו בשאלון המחקר והם: חמניתולסיכום, 

 הסמכה וקידום של אחיות ,הכשרה 

 תהליכי עבודה במחלקה 

 במחלקה פעילויות אחיות 

  אחיות ידי-עלקבלת החלטות 

 תמיכה של מקצועות רפואיים וטכניים 
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 נספח ג: שאלון המחקר

 שלום רב,

נבקשך לענות על שאלון זה שהוא חלק מעבודת מחקר בנושא "בחינת גבולות המקצוע בין אחיות 

 לרופאים: "חקר מקרה" של הנאונטולוגיה" 

ברפואת פגים קיים צורך בבחינה מחודשת של גבולות לאור ההתפתחויות הרפואיות והטכנולוגיות 

המקצוע בין מקצועות רפואיים שונים וחלוקת האחריות והסמכות ביניהם. צורך זה מקבל משנה 

 ח אדם רפואי בישראל. ותוקף לאור השינויים הטכנולוגיים והמחסור הצפוי בכ

 ידי-על אופי פעולות המבוצעותעד היום לא נערך תהליך מסודר של בדיקת הצרכים לשינויים בסוג ו

  רופאים ו/או אחיות בפגיות. בכוונת מחקר זה היא לבחון לעומק סוגיות אלו.

רכי ווישמשו את החוקרים לצ באופן אנונימיאנו מתחייבים שהנתונים שיאספו ופרסומם יתבצעו 

  מחקר בלבד.

 . פגייהב תהליכי העבודה הבנתחלק עיקרי ב תעמדתך ודעתך בנושאים שבשאלון מהוו

 תודה מראש על שיתוף הפעולה

 ד"ר אורלי תורן                                                                                   ד"ר אסף טוקר

 סגנית ראש אגף הסיעוד למחקר ופיתוח ביה"ח שניידר                            סגן מנהל
 האוניברסיטאי הדסההמרכז הרפואי  
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|__|__|__||__| 
363-367 

  מס' שאלון
 
 
 

 לרופא/אחות: אנא הקיפו בעיגול את התשובה המתאימה )ניתן לסמן מספר תשובות( .3
 

 האם את/ה:
 רופא בכיר  .3

 מתמחה .0

 אחות מעשית .6

 אחות מוסמכת .5

 אחות מוסמכת אקדמאית .4

 ת קורס על בסיסי רלוונטי לפגיםוגראחות ב .3

 אחר_________ .9
|__| 
3 

 

|__||__| 

0-6 

 . כמה שנים את/ה עובד/ת במקצוע )מאז סיום הלימודים(? ___________0

 

|__||__| 

5-4 

 ? _________פגייהכמה שנים את/ה עובד/ת ב הכל-סך. ב6

 

 

|__||__| 

3-9 

 הנוכחית? _______________ פגייה. כמה שנים את/ה עובד/ת ב5
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העבודה בפגיות הן על עבודתם של הרופאים והן על עבודת האחיות  בשאלות הבאות אנו רוצים לשאול על

 אנא ענו כולכם על כל השאלות

 

 שלכם פגייה. בכל אחד מן הנושאים הבאים דרג/י עד כמה הוא מהווה בעיה בעבודה ב4

 את הקטגוריה המתאימה( -)סמן/י ב 

 כלל לא  
במידה 
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה רבה 
 מאוד

  

  :פגייהבעיות מרכזיות ב 5 4 3 2 1
 |__| רפואי וסיעודי כוח אדםחוסר ב     

8 
משלים )מזכירה,  כוח אדםחוסר ב     

 עו"ס וכדומה(
|__| 
7 

 |__| ציוד ישן     
30 

 |__| צפיפות פיזית     
33 

 |__| ידע והכשרה של אחיות     
30 

 |__| ידע והכשרה של רופאים     
36 

 |__| חוסר בביצוע מחקרים במחלקה     
35 

 |__| סמכויות מעטות מדי לאחיות     
34 

חלוקת עבודה לא נכונה בין רופאים      
 לאחיות

|__| 
33 

 |__| זמינות רופא     
39 

 |__| היעדר נהלים אחידים לטיפול בפג     
38 

היעדר כללים לפעילויות      
 אדמיניסטרטיביות ולוגיסטיות
)העברת פגים, כניסת מבקרים, 

 תיפעול מיכשור מיחשוב(

|__| 
38.3 

 |__| )אחר(__________________     
38.0 

 |__| )אחר(__________________     
38.6 
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בה את/ה עובד/ת, אנא סמן/ני אם נדרש לביצוען  פגייהעל מנת שאחות תבצע את הפעילויות הבאות ב. 3

 את הקטגוריה המתאימה( -ב)סמן/י אישור מיוחד 

 
 
 

 הפעולות:

אין צורך 
באישור 

 מיוחד 
1  

 לא מבוצע יש צורך באישור
 ידי-על

 אחות
6 

 מוסדי
 
2 

ממנהל 
 מחלקה

3 

הוראת 
 רופא

4 

לא 
 ידוע/אחר

5 

|__| 
37 

       (Push-וריד )בומתן תרופות ל

|__| 
00 

       תיקון מנח אינטובציה )טובוס(

|__| 
03 

על צורך וביצוע בירור החלטה 
 צהבת ליילוד

      

|__| 
00 

החלטה על גמילה מהנשמה 
והוצאת צינור תוך קני 

 )אקסטובציה(

      

|__| 
06 

החלטה על מתן אדרנלין 
 במצבי חירום

      

|__| 
05 

דפיברילציה באמצעות מכשיר 
 אוטומטי-חצי

      

|__| 
04 

התחלת עירוי ורידי פרפרי 
עליונות, בגפיים ליילוד בגפיים 

 תחתונות ובקרקפת

      

|__| 
03 

 OTC (Over Theמתן תרופות 

Counter) 
      

|__| 
09 

       שאיבת דם לסוג והצלבה

|__| 
07 

שאיבת דם מקו עורקי פתוח 
((Arterial Line 

      

|__| 
60 

ריד ושאיבת דם מצנתר בו
מרכזי, ומערכות חילופיות 

 ורידול

      

|__| 
60 

       הוצאת קו עורקי

|__| 
66 

 0.7%שטיפת וריד פריפרי עם 
NaCL /Heparin 

      

|__| 
65 

וריד מרכזי ושטיפת צנתר ב
 Heparinומערכות חלופיות עם 

      

|__| 
64 

       וריד מרכזיוהוצאת צנתר מ

|__| 
63 

הזרקה בדחף של תרופות, 
וריד מרכזי ולצנתר ב

 רידוולמערכות חלופיות לו

      

|__| 
69 

מתן דם בידי שתי אחיות 
 מוסמכות

      

|__| 
68 

חיבור וניתוק חולה ממנשם 
 לצורך שאיבת הפרשות
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בה  פגייהב מי מבצע את הפעולות להלן , סמן/ני ב 6בהינתן האישורים הנדרשים, כפי שסימנת בשאלה . 9

 את/ה עובד/ת.

 
 הפעולות:          

אחות 
 מוסמכת

בוגרת אחות 
 קורס על בסיסי

 
 רופא

לא 
 ידוע/אחר

   
68.3-68.6 

     (Push-ריד )בומתן תרופות לו

   
68.5-68.3 

     תיקון מנח אינטובציה )טובוס(

   
68.9-68.7 

החלטה על צורך וביצוע בירור צהבת 
 ליילוד

    

   
68.30-68.30 

החלטה על גמילה מהנשמה והוצאת צינור 
 )אקסטובציה(תוך קני 

    

   
68.36-68.34 

     החלטה על מתן אדרנלין במצבי חירום

   
68.33-68.38 

-דפיברילציה באמצעות מכשיר חצי
 אוטומטי

    

   
68.37-68.03 

התחלת עירוי ורידי פרפרי ליילוד בגפיים 
 עליונות, בגפיים תחתונות ובקרקפת

    

   
68.00-68.05 

     OTC (Over The Counter) מתן תרופות

   
68.04-68.09 

     שאיבת דם לסוג והצלבה

   
68.08-68.60 

 Arterial)שאיבת דם מקו עורקי פתוח 

Line) 
    

   
68.63-68.66 

ריד מרכזי, ושאיבת דם מצנתר בו
 רידוומערכות חילופיות לו

    

   
68.65-68.63 

     הוצאת קו עורקי

   
68.69-68.67 

 NaCL 0.7%שטיפת וריד פריפרי עם 

/Heparin. 
    

   
68.50-68.50 

שטיפת צנתר בוריד מרכזי ומערכות 
 Heparinחלופיות עם 

    

   
68.56-68.54 

     ריד מרכזיוהוצאת צנתר מו

   
68.53-68.58 

וריד והזרקה בדחף של תרופות, לצנתר ב
 רידומרכזי ולמערכות חלופיות לו

    

   
68.57-68.43 

     מתן דם בידי שתי אחיות מוסמכות

   
68.40-68.45 

חיבור וניתוק חולה ממנשם לצורך 
 שאיבת הפרשות
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מבצעות את כל הפעילויות שמותר להן לבצע על פי הנחיות  פגייה. למיטב ידיעתך, האם האחיות ב8

 . לא 0(              30. כן   )עבור לשאלה 3       משרד הבריאות?

 

|__| 

67 

פעילויות המותרות על פי  נא סמן/ני את הסיבות מדוע לא מבצעות האחיות - 8אם ענית 'לא' בשאלה   7

 ההנחיות של משרד הבריאות )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(?

 חוסר ידע/ חוסר מיומנות .3

 אין אישור של מנהל המחלקה .0

 החולים-ביתאין אישור של  .6

 אין אישור של רופא תורן .5

 אין אישור בחוק .4

 לא יודע/ת .3

 

 
|__| 

Q67 
|__| 
Q167 
|__| 
Q267 
|__| 
Q367 
|__| 
Q467 
|__| 
Q567 
 

, בסמכותן שאינן החלטות ולקבל פעולות לבצע נאלצות אחיות בהם מצבים קיימים, לדעתך האם.  30

 ?אילוצים עקב

 .   לא0כן                    .3      

 

 ?לכך  העיקרית הסיבה מהי, כן אם. 33  

 _____________אחר. 5        ניסיון חסר צוות. 6      רופא זמינות אי. 0        עומס. 3   

   

     |__| 

Q667 

 

 

|__| 

Q767 

 

, אנא, ציין/י באיזו מידה כל היגד נכון פגייהבין רופאים לאחיות ב לחלוקת העבודה. להלן היגדים בנוגע 30

 לדעתך. 

 את הקטגוריה המתאימה( -)סמן/י ב

במידה  כלל לא
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 דורבה מא

חלוקת התפקידים כיום בין רופאים 
 :פגייהואחיות ב

 

1 2 3 4 5  
 |__| מאפשרת עבודה יעילה במחלקה.     

50 
 |__| כותי ביותריהטיפול האמאפשרת את      

53 
 |__| דורשת שינוי     

50 
מתאימה לעומס הקיים בעבודת      

 האחיות
|__| 
56 

מתאימה לעומס הקיים בעבודת      
 הרופאים

|__| 
55 

מאלצת את האחיות לקרוא לרופאים      
יותר מדי פעמים, דבר המקשה על 

 עבודת האחות

|__| 
54 
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 .פגייהבנוגע להרחבת קבלת החלטות ופעילויות בעבודת אחיות ב. להלן היגדים 36
 את הקטגוריה המתאימה( -)סמן/י ב

 כלל לא 
1 

במידה 
 מעטה

2 

במידה 
 בינונית

3 

במידה 
 רבה

4 

במידה 
 מאודרבה 

5 

 
 

 למיטב ידיעתך

 

אחיות בפגיות רוצות להרחיב את      
 שהן מבצעות?  הפעילויותמגוון 

|__| 
53 

אחיות בפגיות רוצות להרחיב את      
 שלהן? קבלת ההחלטותיכולת 

|__| 
Q53 

רופאים בפגיות מעוניינים להרחיב      
שמבצעות  הפעילויותאת מגוון 

 אחיות בפגיות? 

|__| 
59 

רופאים בפגיות מעוניינים להרחיב      
של אחיות  קבלת החלטותאת יכולת 
 בפגיות?  

|__| 
Q59 

 
 
של אחיות בטיפול בפגים אנא, ציין/י באיזו מידה כל היגד  החלטות קבלת תחום. להלן היגדים לגבי הרחבת 35

 את הקטגוריה המתאימה( -ב)סמן/י  נכון לדעתך
 כלל לא

 
1 

במידה 
 מעטה

2 

במידה 
 בינונית

3 

במידה 
 רבה

4 

במידה רבה 
 מאוד

5 

של  החלטות קבלתתחום  הרחבת
 אחיות תביא ל:

 
 

 |__| של האחיות העצמהתחושת ה     
58 

 |__| בפג שיפור איכות הטיפול     
57 

יותר של  ויעילה עבודה עצמאית     
 אחיות 

|__| 
40 

טיפול מתן מענה טוב יותר במצבי      
 נמרץ

|__| 
43 

 על האחיות הגדלת העומס     
 

 

 

 הקיים כוח אדם בהינתןזאת  של אחיות בטיפול בפגים, הקליניות הפעילויותלהלן היגדים לגבי הרחבת . 34
 את הקטגוריה המתאימה( -ב)סמן/י  .לדעתך נכון היגד כל מידה באיזו/י ציין, אנא. כיום

 
 כלל לא

1 

במידה 
 מעטה

2 

במידה 
 בינונית

3 

במידה 
 רבה

4 

במידה רבה 
 מאוד

5 

של  הקליניות הפעילויות הרחבת
 אחיות תביא ל:

 

 |__| הידע והמיומנות של האחיותניצול      
40 

עבודה עצמאית ויעילה יותר של      
 אחיות, עם תלות קטנה יותר ברופא 

|__| 
46 

 |__| העצמת האחיות     
45 

 |__| שיפור איכות הטיפול     
44 

 |__| מענה טוב יותר במצבי טיפול נמרץ      
43 

 הגדלת העומס על אחיות     
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צריכות להיות חלק קבלת ההחלטות וביצוע הפעילויות הבאות האם , מתאימה הכשרה בהינתן. 33
 מהתפקיד של:

 פגייהכל אחות ב 

 אחות בוגרת קורס על בסיסי בתחום 

 פגייההרופאים ב  

 

 את הקטגוריות המתאימות. ניתן לסמן מספר קטגוריות( -ב)סמן/י 

 כל אחות   
 פגייהב

בוגרות קורס על 
 בסיסי

הרופאים 
 פגייהב

|__| 
49 

    ביצוע בדיקה ראשונה ליילוד בריא

|__| 
48 

    החלטה על הזמנת רופא מומחה לפג

|__| 
47 

    החלטה על טיפול באור )פוטותרפיה( ביילוד עם צהבת

|__| 
Q47 

    החלטה על הוצאה מטיפול באור

|__| 
30 

( LP) החלטה על צורך בבירור זיהומי, כולל דיקור מותני
 (SPAכיס השתן ) ודיקור

   

|__| 
33 

    (SPA( ודיקור כיס השתן )LP) ביצוע דיקור מותני

|__| 
30 

החלטה על צורך בהנשמת יילוד, והכנסת צינור תוך קני 
 )טובוס(

   

|__| 
36 

    ביצוע הנשמת יילוד, והכנסת צינור תוך קני )טובוס(

|__| 
35 

    ר טבורי ורידיתהחלטה על צורך והכנסת צנ

|__| 
34 

    ר טבורי עורקיתהחלטה על צורך והכנסת צנ

|__| 
33 

    החלטה על צורך ומתן אנטיביוטיקה

|__| 
39 

    (TPNהחלטה על צורך ומתן כלכלה פראנטראלית )

|__| 
38 

ניתוח מדדי הנשמה בבדיקות הגזים, והחלטה על שינוי 
 תכנית ההנשמה בהתאם

   

|__| 
37 

    TPN-כתיבת מרשם ל

|__| 
90 

    הדרכת הורים לגבי טיפול קליני בשחרור פג

|__| 
70Q 

    מניעת זיהומים במחלקה

|__| 
70Q1 

    שחרור פג מהמחלקה

|__| 
93 

    אחר_______________________

|__| 
90 

    אחר _______________________
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  את מידת החשיבות של כל היגד. , אנא, ציין/יפגייהלתפקיד הרופא ב. להלן היגדים המתייחסים 39
 את הקטגוריה המתאימה( -ב)סמן/י 

 כלל לא  
במידה 
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה רבה 
 מאוד

תפקיד הרופא בפגיות צריך להיות 
 :בעיקר

  

 |__| ייעוץ רפואי     
96 

 

 |__| אבחון קליני     
95 

 

 |__| מחקר     
94 

 

 |__| בפגבקרה על הטיפול      
93 

 

 |__| ניהול המחלקה     
99 

 

 |__| קליני-טיפול רפואי     
98 

 

 

 

 

 לדעתך, באיזה מהתחומים הבאים, חשוב לשפר את הידע של האחיות?.  37
 

|__| 
80 

 הדרכת הורים     .3

|__| 
83 

 לקיחת דמים מפג     .0

|__| 
80 

 טיפול נמרץ בפגים      .6

|__| 
86 

 Respiratoryגמילה מהנשמה      .5

|__| 
85 

 תזונת פגים     .4

|__| 
84 

 פגייהתרופות ב     .3

|__| 
83 

 אבחון מחלות פגים     .9

 
|__| 
89 

 אבחון קליני     .8
 

|__| 
88 

 מומים מולדים והטיפול בהם     .7

|__| 
87 

 אחר____________     .30
 
 
 
 
 
 
 
 

 ?הפגים מחלקת את תנהל שאחות אפשרי לדעתך האם, מתאימה הכשרה בהינתן  .38 |__
 .   לא0כן        .3   97
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ציין בבקשה באיזו מידה  הנדרשים על מנת לחולל שינוי בפגיות,  לצעדים. להלן היגדים המתייחסים 00
 הם נכונים
 את הקטגוריה המתאימה( -ב)סמן/י 

 

 

 כלל לא   
במידה 
 מעטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 דורבה מא

 אחיות של בפעילות לשינוי להביא כדי
 :ב צורך יש בפגיות

 

1 2 3 4 5   
 |__| חקיקה ומתן אישורים ממשרד הבריאות     

70 
 |__| שינוי נהלים פנימיים של מחלקות הפגים      

73 
 |__| הכשרה והסמכה נוספת לאחיות      

70 
 |__| הוספת כוח אדם סיעודי לפגיות     

76 
הוספת כוח אדם ממקצועות רפואיים      

, עו"ס, ריפוי בעיסוק( פיזיותרפיה)רוקחות, 
 אשר יתמכו בעבודת האחיות

|__| 
75 

 |__| העברת פעילויות קליניות מרופאים לאחיות     
74 

 
 

, ציין בבקשה באיזו מידה בעבודתה פגייהלמשאבים שעשויים לעזור לאחות ב. להלן היגדים הנוגעים 03
 הם נכונים
 את הקטגוריה המתאימה( -ב)סמן/י 

 

 

 
 כלל לא

1 

במידה 
 מעטה

2 

במידה 
 בינונית

3 

במידה 
 רבה

4 

במידה 
 דורבה מא

5 

 
 יש, פגייהב האחות בעבודת לתמוך כדי

 :אלו מקצועות בעלי להוסיף

 

 |__| רפיסטיתתפיזיו     
73 

 |__| עובדת סוציאלית     
79 

 |__| מזכירה רפואית     
78 

 |__| אחראי הנשמה      
77 

 |__| רוקח     
300 

איש מיחשוב אשר יתמוך בציוד הטכני וילמד      
 את כלל הצוות להשתמש בו.

|__| 
303 

התמיכה שמקבלות אחיות  -אין צורך      
, ממקצועות הרפואה )רוקחים, פגייהב

 וכדומה(, היא מספקת פיזיותרפיה

|__| 
300 
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 רקע פרטי
 

    מצב משפחתי  .00
|__| 
306 

 אחר .5 אלמן .6 רווק .0 נשוי  .3
 

    דת   .06
|__| 
305 

 אחר .5 נוצרי .6 מוסלמי .0 יהודי   .3
 

    רמת דתיות   .05
|__| 
304 

 אחר .5 דתי .6 מסורתי .0 חילוני   .3

 
 

 26לשאלה עבור אחיות.  רופאים, אנא דלגו בהיא  25שאלה 
 
 

 

 
 

 בלוח להלן נבקש לשאול על כמה פרטי רקע   -.   אחיות 25
 
 

  

|__| 
303 

 גיל
 ומעלה 33. 4        30-43. 5       40-53. 6        50-63. 0    60-. פחות מ3 

|__| 
309 

 מין
 . נקבה0. זכר   /   3

|__| 
308 

 היכן נולדת?

 )מדינה( ______________. אחר 0ישראל                                              .3
|__| 
307 

|__||__||__||__| 
330-335 

 באיזה בית ספר לסיעוד למדת? ובאיזה שנה סיימת לימודי סיעוד?
 . סיימתי בשנה:________0. בית ספר לסיעוד ___________    3

|__| 
334 
 

 מה היא השכלתך המקצועית?
 ראשון. מוסמכת ובעלת תואר 6אחות מעשית                .3

 . מוסמכת ובעלת תואר שני ומעלה5אחות מוסמכת             .0
|__| 
333 

 האם עברת קורס על בסיסי?
 .  טיפול נמרץ6לא                .3

 .  אחר ________________5  פ.י.ת. י       .0

|__| 
339 

 האם את עוסקת בהנחיית סטודנטים או הוראה אקדמית?
 . לא0כן          .3
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  הבא עבור רופאים.  אחיות, אנא דלגו לעמודבהיא  26שאלה 

 בלוח להלן נבקש לשאול על כמה פרטי רקע -.   רופאים 26
   

|__| 
338 

 גיל
 33. 4             30-43. 5              40-53. 6              50-63. 0            60-. פחות מ3 

 ומעלה
|__| 
337 

 מין
 . נקבה0. זכר   /   3

|__| 
300 

 היכן נולדת?

 . צרפת5ישראל                                  .3
 . רוסיה4                     הברית-ארצות .0
 . אחר )מדינה( ______________3         .    רומניה                        6

|__| 
303 
 
 

 באיזה בית ספר לרפואה למדת?
 . אוניברסיטת תל אביב5  אוניברסיטת בן גוריון             .3
 . אחר )מדינה( ______________4      אוניברסיטה עברית             .0
 .    טכניון6

|__||__||__||__| 
300-304 

 מהי השנה בה סיימת את בית הספר לרפואה?
__________________________ 

|__||__||__||__| 
303-307 

 האם הינך בעל תואר אקדמי נוסף?
 בריאות הציבור - MPH. 4  לא                                               .3

 מנהל מער' בריאות - MHA. 3_________     )פרט(לומד כעת  .0

6. PHD                                            9 פרט(. אחר(____________ 

5. LL.B - משפטים 
|__||__| 
360-363 

 הנאונטולוגית בה אתה עובד?מהו הסטטוס שלך ביחידה 
 . רופא/ה בכיר/ה6מנהל יחידה                         .3

 ________________)פרט(. אחר 5מנהל/ת מחלקה                  .0

|__| 
360 

 האם את/ה עוסק/ת בהוראה אקדמית?
 . לא0כן          .3

|__| 
366 
 

 היכן עברת הכשרת התמחות?
 . צרפת5        ישראל                        .3
 . דרום אפריקה4                   הברית-ארצות .0

 . אחר )מדינה( ______________3קנדה                                   .6
|__| 
365 
 

 התמחות ברפואת פגים ויילודים?-היכן עברת הכשרת התת
 . צרפת5.    ישראל                               3
 . דרום אפריקה4                   הברית-ארצות.    0
 . אחר )מדינה(   ____3                 .    קנדה                 6

|__| 
364 
 

 מהו מספר השנים שהינך מומחה ברפואת פגים ויילודים?
 ומעלה 03. 4            33-00. 5               33-34. 6              3-30. 0            4-. פחות מ3
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 :המחקר בנושא נוספות הערות לך יש האם, לסיום

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 השאלון מילוי על מאוד לך מודים אנו
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, לגבי איש הצוות האמור לקבל החלטות פגייהעמדות צוות ה :ד נספח

 פגייהו/או לבצע פעילויות ב

 אחוזים(ב) פגייהעמדות לגבי פעילויות של רופאים ב :1ד לוח

 
 
 

 ידי רופא?-צריכה להתבצע על להלןהאם הפעולה 

 תשובות של:
 הכל-סך

 
N=414 

אחיות 
 מוסמכות

N=140 

ות וגראחיות ב
 קורס פ.י.ת.י

N=228 

 רופאים
 

N=46 

 14 70 74 75 (spa( ודיקור כיס השתן )lpביצוע דיקור מותני )

ביצוע הנשמת יילוד, והכנסת צינור תוך קני 
 )טובוס(

 
56 

 
88 

 
83 

 
80 

 84 89 85 56 ר טבורי עורקיתוהכנסת צנ החלטה על צורך

 80 85 80 53 ר טבורי ורידיתהחלטה על צורך והכנסת צנ

החלטה על צורך בבירור זיהומי כולל דיקור 
 (SPA( ודיקור כיס שתן )lpמותני )

 
52 

 
83 

 
80 

 
75 

 84 80 86 52 החלטה על צורך ומתן אנטיביוטיקה

 tpn 52 83 84 95-כתיבת מרשם ל

על צורך בהנשמת יילוד, והכנסת צינור  החלטה
 תוך קני )טובוס(

 

71 

 

83 

 

94 

 

89 

 71 83 99 98 (tpnפראנטרלית ) תזונההחלטה על צורך ומתן 

 95 90 44 66 ביצוע בדיקה ראשונה ליילוד בריא 

 35 40 33 57 החלטה על הזמנת רופא מומחה לפג

ניתוח מדדי הנשמה בבדיקות הגזים, והחלטה על 
 שינוי תכנית ההנשמה בהתאם

 
51 

 
45 

 
58 

 
40 

 58 60 09 31 שחרור פג מהמחלקה

 69 09 66 31 מניעת זיהומים במחלקה

 50 04 60 21 החלטה על הוצאה מטיפול באור

 64 04 60 25 החלטה על טיפול באור ביילוד עם צהבת

 66 00 09 25  הדרכת הורים לגבי טיפול קליני בשחרור פג
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 אחוזים(ב) קורס פ.י.ת.יות וגרעמדות לגבי פעילויות של אחיות ב :2ד לוח 

 
 

ידי -האם הפעולה להלן צריכה להתבצע  על
 .י.ת.י.פת קורס וגראחות ב

 תשובות של:
 הכל-סך

 
N=414 

אחיות 
 מוסמכות

N=140 

ות וגראחיות ב
 קורס פ.י.ת.י

N=228 

 רופאים
 

N=46 

והחלטה ניתוח מדדי הנשמה בבדיקות הגזים, 
 על שינוי תכנית ההנשמה בהתאם

 
65 

 
33 

 
95 

 
33 

 90 45 55 53 הדרכת הורים לגבי טיפול קליני בשחרור פג

 33 58 53 47 מניעת זיהומים במחלקה

 34 56 65 42 שחרור פג מהמחלקה

 55 53 66 41 החלטה על טיפול באור ביילוד עם צהבת 

 63 55 08 35 החלטה על הוצאה מטיפול באור

החלטה על צורך בהנשמת יילוד, והכנסת צינור 
 תוך קני )טובוס(

 
34 

 
07 

 
50 

 
05 

 31 09 66 64 (tpnפראנטרלית ) תזונההחלטה על צורך ומתן 

 09 08 08 25 ר טבורי ורידיתהחלטה על צורך והכנסת צנ

 05 08 60 25 החלטה על צורך ומתן אנטיביוטיקה

 38 08 04 26 החלטה על הזמנת רופא מומחה לפג

 05 07 37 25 ביצוע בדיקה ראשונה ליילוד בריא 

החלטה על צורך בבירור זיהומי כולל דיקור 
 (SPA( ודיקור כיס שתן )lpמותני )

 
25 

 
04 

 
09 

 
36 

 03 05 03 25 ר טבורי עורקיתהחלטה על צורך והכנסת צנ

ביצוע הנשמת יילוד, והכנסת צינור תוך קני 
 )טובוס(

 
22 

 
37 

 
00 

 
60 

 tpn 21 00 38 69-כתיבת מרשם ל

 1 7 7 34 (spaודיקור כיס השתן ) (lpביצוע דיקור מותני )
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 אחוזים(ב) פגייהעמדות לגבי פעילויות של כל האחיות ב :3דלוח 

 
 

ידי כל -צריכה להתבצע על ןללההאם הפעולה 
 אחות בפגייה?

 תשובות של:
 הכל-סך

 
N=414 

אחיות 
 מוסמכות

N=140 

ות וגרבאחיות 
 קורס פ.י.ת.י

N=228 

 רופאים
 

N=46 

 93 99 88 51 מניעת זיהומים במחלקה

 64 34 96 64 שחרור פג מהמחלקה

 67 49 39 51 הדרכת הורים לגבי טיפול קליני בשחרור פג

 58 57 47 52 החלטה על טיפול באור ביילוד עם צהבת 

 63 58 45 35 החלטה על הוצאה מטיפול באור

 63 66 64 34 הזמנת רופא מומחה לפגהחלטה על 

 00 06 54 31 ביצוע בדיקה ראשונה ליילוד בריא 

החלטה על צורך בבירור זיהומי כולל דיקור 
 (SPA( ודיקור כיס שתן )lpמותני )

 
7 

 
7 

 
8 

 
0 

ניתוח מדדי הנשמה בבדיקות הגזים, והחלטה 
 על שינוי תכנית ההנשמה בהתאם

 
4 

 
4 

 
6 

 
7 

 0 6 6 3 ומתן אנטיביוטיקה החלטה על צורך

 3 5 6 5 (tpnפראנטרלית ) תזונההחלטה על צורך ומתן 

 tpn 3 6 6 5-כתיבת מרשם ל

 1 6 0 0 (spa( ודיקור כיס השתן )lpביצוע דיקור מותני )

החלטה על צורך בהנשמת יילוד, והכנסת צינור 
 תוך קני )טובוס(

 
1 

 
3 

 
3 

 
0 

צינור תוך קני ביצוע הנשמת יילוד, והכנסת 
 )טובוס(

 
1 

 
3 

 
0 

 
0 

 0 0 3 1 ר טבורי ורידיתהחלטה על צורך והכנסת צנ

 0 3 0 1 ר טבורי עורקיתהחלטה על צורך והכנסת צנ
 
 


