
RESEARCH REPORTדוח†מחקר

        מרכז סמוקלר למדיניות הבריאות

תמורות בתפקידן של האחיות בקהילה

רחל ניסנהולץ-גנות      ברוך רוזן      מרים הירשפלד

המחקר מומן בסיוע מענק מחקר מן המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות 
הבריאות

דמ-17-756

        SMOKLER CENTER FOR HEALTH POLICY RESEARCH

The Changing Role of Community Nurses

Rachel Nissanholtz-Gannot    Bruce Rosen    Miriam Hirschfeld

The study was funded with the aid of a research grant from the Israel National 
Institute for Health Policy Research

RR-756-17



 

 

 

 

 

 ות בקהילהיהאח של תפקידןתמורות ב

 

 מרים הירשפלד    ברוך רוזן   גנות-רחל ניסנהולץ

 

 

 

 

 

 המחקר מומן בסיוע מענק מחקר מן המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות

 

 

 

 

 2017 וקטוברא    ירושלים     חתשע" שרית

 



 

 

 נון-רונית בןעריכת לשון: 

 אוולין איבלתרגום לאנגלית )תמצית מחקר והודעת פרסום(: 

 טולדנו-ענת פרקו: והבאה לדפוס הפקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס-מכון
 סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות מרכז

 3886 ד"ת
 91037 ירושלים

 
 02-6557400: טלפון
  02-5612391: פקס

 

 www.jdc.org.il/brookdale: האינטרנט כתובת

http://www.jdc.org.il/brookdale


 

 

 

 

 פרסומים נוספים של המכון בנושאים קשורים

 

תחזיות הביקוש לאחיות למול . 2014כהן, א'; אייל, י'; סמואל, ה'; בן שוהם, א'. -ניראל, נ'; גרינשטיין
 14-655-. דמתחזיות ההיצע

 –בחינת גבולות המקצוע בין אחיות לרופאים: חקר מקרה . 2013תורן, א.; ניראל, נ.; צור, י.; טוקר, א. 
 13-641-דמהיחידות לטיפול מיוחד ביילוד )הפגיות(. 

 מדידת האיכות ברפואה ראשונית: זוית הראייה של הרופא המטפל.. 2012גנות, ר. -רוזן, ב.; ניסנהולץ
 12-600-דמ

ראיונות עם  לשיפור האיכות: סיכום וניתוח –מידע על איכות מ. 2010גנות, ר. -רוזן, ב.; ניסנהולץ
 10-562-דמ מנהלים בקופות החולים.

 אחיות מוסמכות בישראל: כוח .2010ניראל, נ.; ריב"א, ש. ; רייכר, ס. ; יאיר, י.; סמואל, ה.; תורן, א. 
 10-557-. דמדפוסים ומגמות –העבודה 

 
 
 
 

 org.ilhttp://brookdaleheb.jdc.: באתר המכוןאלה פרסומים עיין בניתן ל
 
 
 
 

 

 

http://brookdaleheb.jdc.org.il/


 

i 

 

 תמצית
 

, בקהילה בריאות לאוכלוסייההמקצוע הסיעוד )אחיות( הוא אחד הנדבכים החשובים במתן שירותי 

מכלל האחיות בישראל מועסקות בקהילה. כבר בתחילת העשור הנוכחי, חשו גורמים בכירים  וכשליש

זאת בעקבות השינויים במערכת הבריאות כי חלו שינויים משמעותיים בתפקידי האחיות בקהילה, ו

 :, תלויי ההקשרהאלה

   .ייה בתחלואה במחלות כרוניותהזדקנות האוכלוסייה והעל .1

למדידת איכות הטיפול הרפואי, הלאומית תכנית הלרבות  ,פעילות ושינויים במערכת הבריאות .2

     .הרחבת הפעילות בתחום קידום הבריאותו רפורמה בבריאות הנפש

 ינים לאחיות והאקדמיזציה של המקצוע. הזמ ההכשרה ימסלולהרחבת  .3

מידע נאסף , ולא של האחיות בקהילה בישראל תפקידן השתנהבחן כיצד מחקר שנעשה לא כה עם זאת, עד 

  בפועל כיום. ןשיטתי על תוכן תפקיד

 

 המחקר מטרות

 :עיקריות מטרות שתי למחקר

 ם האחרונותהאחיות בקהילה בשני ן שללתעד את התמורות המרכזיות שחלו בתפקיד 

  יוםכאת תחומי העיסוק המרכזיים של האחיות ולנתח לתעד.  
 

  :המחקר נועד גםכך, נוסף ל

 לבחון את מידת האוטונומיה שחשות האחיות בעבודתן 

 לבחון עד כמה האחיות שבעות רצון מהיבטים שונים בעבודתן 

  עליהן משפיעה תכניוכיצד הת המדדיםאיכות  לתכניתתרומתן פסות את תולבחון כיצד האחיות 

 ות בקהילהיהאח ן שללזהות את החסמים להמשך התפתחות תפקיד. 

 

נוסף לכך, המחקר נועד לבחון את ההבדלים בין תפיסותיהן של האחיות על פי המשתנים האלה: גיל, ארץ 

לידה, רמת השכלה, מעמד מקצועי ותפקיד ניהולי. המחקר אף נועד להשוות בין המצב בישראל ובין המצב 

צות נבחרות אחרות, הן בנוגע לתמורות שחלו בשנים האחרונות בתפקידן של האחיות בקהילה והן באר

 בנוגע למהות תפקידן כיום.  
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 שיטותוה המחקר מערך

נציגות של מנהל כן את המחקר ליוותה ועדת היגוי שכללה את האחיות הראשיות של כל קופות החולים ו

הכול נטלו חלק -הוזמנה לצרף אחות נוספת מאותה  קופה. בסךהסיעוד במשרד הבריאות. כל אחות ראשית 

 שאלותולחדד את המחקר  מטרותמקד את להוועדה סייעה לצוות המחקר אחיות.  11בוועדת ההיגוי 

 בפרשנות הממצאים. . הוועדה אף סייעה המחקר

 

ם הסיעוד. ומנהיגות בתחו מנהיגיםנערכו ראיונות עומק עם  תחילהתהליך המחקר כלל כמה שלבים: 

אחיות קהילה בארבע קופות החולים, אשר מטפלות  1,000-בוצע סקר בקרב מדגם של יותר מלאחר מכן 

אנגליה בנבדק תפקידן של אחיות הקהילה לבסוף בחולים ועוסקות בתחומי עשייה ופעילות שונים. 

ואות בין המצב עם מומחים ממדינות אלו, ונערכו השוובארצות הברית באמצעות סקירת ספרות ושיחות 

 ובין המצב בישראל. בהן 

 עומק  ראיונות

. אלה קשוריםובתחומים  בתחום הסיעוד מנהיגותו מנהיגיםעם ראיונות עומק מובנים למחצה  55בוצעו 

ובבתי חולים, בעבר ובהווה; נשות אקדמיה  מערך הסיעוד במשרד הבריאות, בקופות החוליםמנהלים בכללו 

תפקידים  נהלות בדרגים שונים במערכת הבריאות )רופאים, אחיות ובעלימובילות בתחום; מנהלים ומ

איגודים מדעיים שונים. בתי חולים ובבבארגון האחיות, , (הר"י) בהסתדרות הרפואית בישראל, נוספים(

פשר מגוון המרואיינים א  מנהלות והן מנהלים ומנהלות ממקצועות אחרים. -המרואיינים כללו הן אחיות

  על התהליכים שעוברים על מקצוע הסיעוד. הבט רחבנקודת מ תקבל

 

ן : עבודתאלהכללו שאלות בתחומים ה, ו2013אוגוסט ל 2013במהלך התקופה שבין ינואר  נערכוהראיונות 

 ןבעבודתשחלו ות, השינויים המרכזיים ית האחובהם פועלשות הקהילה כיום, מגוון התחומים יאח של

את עתיד המקצוע והחסמים ים רוא המרואייניםבה דרך ש, התןבשנים האחרונות, האתגרים בעבוד

אך המראיין הקפיד  ניםהמרואיי ואת כיוון השיחה הוביללרוב, האחיות.  של המקצועיתהצפויים בדרכן 

 הנושא הכללי של המחקר. ן מהם סטיות גדולות שלא לתת ל

 

  קהילה בקרב אחיות סקר

החולים ואשר אינן עוסקות מרבית זמנן בניהול, ללא  אחיות המועסקות בקופותכל ה: סקרה אוכלוסיית

לא נכללו בסקר, וזאת  קשר לאחוזי המשרה שלהן )מלאה או חלקית(. אחיות שעיסוקן המרכזי הוא ניהול

-יותר מעובדות מול החולים בשטח. על פי נתוני הקופות מדובר בהלהתמקד בתפיסות של האחיות  כדי

 אחיות.  4,600
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האחיות מספר אחיות, למרות השוני בין הקופות ב 250-ארבע הקופות נדגמו כבכל אחת מ :המדגם

לאפשר ניתוח נתונים מהימן עבור כדי זאת  .המועסקות בכל קופה ובגודל הקופה מבחינת מספר המבוטחים

 הקופות סיפקו לצוות המחקר את כתובות המייל של האחיות שנדגמו. 1.כל קופה

 

לכל האחיות.  ונשלח, ולינקים לשאלון המחקר מוחשב ןשאלו :השאלון איסוף הנתונים ודרכי ההפצה של

, באמצעות פנייה אל האחיות ומתן אפשרות למענה 2015פברואר ל 2014הסקר נערך בין החודשים אוגוסט 

   , באמצעות קישור לשאלון המחקר או באמצעות הטלפון.ל"דואב

 

המדגם. צוות המחקר לא הצליח ליצור ן מ 69%ן שה ,אחיות 692השיבו מתוכן  .אחיות 1,019המדגם כלל 

לא תאם את הקריטריונים  1%רבו ליטול חלק במחקר, ינוספים ס 7%האחיות במדגם, ן מ 17%כל קשר עם 

טווח שיעור ההיענות בכל קופה נע בין הנותרים.   6%-של המחקר וקשיים אחרים מנעו קבלת תשובות מ

התבצעו ראיונות  69-טלפון ונערכו בראיונות  175, ל "הדואת התבצעו באמצעו ראיונות 448. 82%-ל 56%

 באמצעות שאלון דואר במילוי ידני.

 

תחום  :אלהשאלות, רובן סגורות. השאלות עסקו, בין היתר, בתחומים ה 70-השאלון כלל כ :כלי המחקר

ידת מתפיסות בנוגע ל; פעילות ועשייה בתוך תחום העיסוק העיקרי; העיסוק העיקרי של האחות

; שביעות הרצון מן התפקיד  תפיסות ביחס לתכנית מדידת האיכות בקהילה; אוטונומיה של האחותה

 מאפייני הרקע של האחות.; תפיסות בנוגע לעתיד המקצועי של האחות בקהילה

 

הבדלים בין הקופות ביחס הדגימה ובשיעור ההיענות  בגין לתקנןשוקללו כדי הנתונים  :שקלול הנתונים

שלאחר השקלול הנתונים מספקים אומדנים לא מוטים של התופעות הנבדקות, הן בנוגע לכלל  לסקר, כך

  קרב אוכלוסייה זו. מקבוצות -תתבנוגע לבקהילה והן  האחיות

 

 והשוואה למצב בישראל אנגליהוב הברית בארצות האחיות תפקידיחינת ב

 הרלוונטית בתחום.המחקר ספרות רה אלה ונסקראיונות טלפוניים עם אנשי מפתח במדינות קוימו עשרה 

 לאחר מכן נערכה השוואה למצב בישראל, על פי הממצאים שעלו מראיונות העומק.

 

 

                                                 
סדרת לוחות  ,פנימיה הלשימוש ,בלהיקופות, אך כל קופה קהזה אינם מבחינים בין  הנתונים המתפרסמים בדוח 1 

 קופות החולים האחרות.הנוגעים לובין הממצאים הנוגעים לה המשווים בין הממצאים 
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 ממצאים

 העומק ראיונותם שעלו מממצאי

 כלליות מגמות

ביטוי לכך ניתן למצוא בכמה  .ות בקהילה התרחבהיהראיונות היא שעבודת האחן התמונה הכוללת העולה מ

 ם העיקריים שבהם:שינויים. אלה ה

 יזומה לעבודה מגיבה מעבודה מעבר. 

 התמקצעות האחיות בתחומי טיפול שונים, ובהם טיפול בסוכרת וטיפול בפצעים. 

  השתלבות עבודת האחות במעגלי טיפול שונים, למשל מול המטופל כפרט, מול המטופל בתוך משפחתו

 .ומול המטופל בתוך קבוצה של חולים הסובלים מבעיה זהה

 ברת פעילויות מבתי החולים לקהילההע. 

 

 בהם: תועוסק ות הקהילהיאחש תחומים עיקרייםוהו כמה בראיונות ז

  לקיחת דגימות דם, מדידת לחץ  ,בין היתר ,מתבצעת בעיקר בחדר האחיות וכוללת –עבודה שגרתית

   .חבישותו דם, אק"ג, הזרקות

 טיפול בחולים כרוניים.   

 קידום בריאות.   

 הטיפול איכותושיפור  מדדי איכות.   

  נטילת אומדנים של כאב שיכולים לכלול אחיות מבצעות את מרבית טיפולי הבית, ה –טיפולי בית

 ותפקוד, טיפול בפצעים, החלפת קטטר וביצוע בדיקות מעבדה.  

  גריאטריה.  ו סוכרת, סטומה, טיפול בפצעים, ובהם תחומים מקצועיים שוניםבהתמקצעות 

 רופא אישי".ו ם ייחודים של הקופה, כגון "מפות שיחה לסוכרת"השתלבות במיזמי" 

 

 החולים קופות בין ושוני דמיון

 קהילה. באחיות הבכל הקשור לתפקידן של  החולים שוני בין קופותנקודות נקודות דמיון ו נמצאו
 

המחוזות  ובכלבכל הקופות קיים המחסור באחיות, בהיבטים האלה: ביטוי ידי בא ל קופותההדמיון בין 

אחיות לומדות יותר ועוברות  ;אחיותהמשתמשות בה שהתפתחות גדולה בטכנולוגיה ; )למעט מחוז צפון(

היצירתיות של האחיות. לצד הדמיון הרב בין החדשנות וקופות מורגשת הבכל ; הכשרות רבות יותר מבעבר

 בהן, למשל:  הן מעורבותשהבדלים במקומן של האחיות ובפעילויות נמצאו כמה תפקידי האחיות בקופות 
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 האחיותהבריאות הרחיב את הסמכויות של  שמשרד על פיאף  .ייחודיות סמכויותשל מתן  יישום 

 ות אפשרות זו בפועל. מממש הקופות כל לא בקהילה

  יש הבדל במידת המעורבות והאחריות של האחיות במסגרת  .האחיות בתכנית המדדיםשילובן של

בוחנת ומשרד הבריאות,  בחסות, למדידת איכות בקופות החולים יתלאומ תכנית – המדדיםתכנית 

 ידי קופות בתחומי המניעה, האבחון, והריפוי הניתנים עלאת איכות הטיפול הרפואי בקהילה 

חיסונים, גילוי הלאומי, וכוללת מדדים בתחומים האלה:  מופעלת בחסות המכון התכנית. החולים

. בשלוש קופות חולים ול בסוכרת, אסתמה וטיפול בבעיות לבמוקדם של סרטן השד והמעי הגס, טיפ

אחראיות על חלק מן המדדים ומנהלות אותם ברמה המקומית, המחוזית והארצית. בקופה  האחיות

תפקידים הטכניים של המדידה, כמו חיסונים, זימון חולים רק הרביעית, האחיות עוסקות 

 לממוגרפיה ולבדיקות אחרות.  

 אחיות ה חולים קופותשלוש ב .ת החוליםת ברמות השונות של הנהלת קופשילובן של האחיו

הן וכלליים )כלומר תפקידיהן אינן מוגבלים לתחום הסיעוד(, משמשות בתפקידי ניהול בכירים 

מנהלות רק את ואילו בקופה האחרת הן משולבות בהנהלות הסניפים, המחוזות והקופה בכללותה. 

 הנהלה המצומצמת של הקופה. הסיעודי ואינן שייכות ל מגזרה

 בתחומי מומחיות  משקיעה החולים מקופותכל אחת  .בהם והתמקדות פיתוח תחומי מומחיות שונים

 שונים באותה הקופה. מחוזות אלה בתחומי המומחיות גם מאפיינים  יםשונים. הבדל

 

 המקצוע בהתפתחות לחסמים נוגעב סותתפי

, חום הסיעוד בקהילה, המרואיינים זיהו כמה חסמיםמקצועית של תההתפתחות ב ההתקדמותלמרות 

, בדגש על החשש של הרופאים מחדירה המקצוע את הרופאים תפיסות; תקינה מערך של וקיומ-איובהם 

של אחיות לתחומי אחריות שלהם; האחיות עצמן, הן במובן של חוסר רצון של חלק מהן להרחיב את 

בלימודים  המתמקדים, לסיעוד הספר בתיסמכויות; התפקיד והן במובן של חשש של אחיות ליטול 

 .שיש בה הקשורים לבתי חולים ופחות מציגים את הקהילה ואת מגוון העשייה

 

  הסקר ם שעלו מןממצאי

 יםכלליממצאים 

, וכי הן חשות שעבודתן התרחבה ויש להן אוטונומיההיא כי האחיות  סקרן המ ההעולהתמונה הכללית 

על מצביעות על קשיים וובה בעת מאמינות בעתיד המקצוע ובהתפתחותו,  ן. התןבדרך כלל מרוצות מעבוד

 חסמים משמעותיים. 
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 עיקריים עיסוק תחומי

"טיפול בחולים עם ציינו האחיות ן מ 38%. שלהן העיקריים העיסוק תחומי אתלזהות התבקשו  האחיות

עיסוק ל" )הכוונה ספציפי צועימק"תחום ציינו  26%; "בריאות"קידום ציינו  30%; מחלות כרוניות"

 .בית טיפוליציינו  האחיותן מ 6%-ו (האישה בריאותאו  בפצעים טיפול, סוכרתמים כמו בתחו

 

 בקהילה ותיהאח של העבודהדרכי ב שינוי תחושת

. העיקרי עיסוקןבתחום  תן,עבודדרכי בניכר שינוי  חל האחרונות השנים בחמשכי  חשותהאחיות ן מ 85%

 כמו, ספציפיים בתחומים העשייה מיקוד; מבעברמתוכננת יותר  עבודה כללו בין היתרזכרו השינויים שהו

ציינו כי הן  האחיות מן 61%נוסף לכך,  קידום בריאות; הרחבת הידע הרפואי.או  כרוניים חוליםטיפול ב

 במידה כך תחשומן האחיות  %26-ו 2רבה במידה השתנתה שלהן העבודה סביבתמהלך תקופה זו ב כי תחשו

 .בינונית

 

 שיקולים חברתיים וכלכליים

-את מצבו המשפחתי והכלכלי של המטופל, בעוד ש מביאות בחשבון במידה רבה (90%) האחיות כל כמעט

( מן האחיות מביאות 47%בלבד מהן עושות זאת במידה מעטה או כלל לא. יתרה מזו, כמעט מחצית ) 2%

מהן עושות זאת במידה מעטה או  18%ידה רבה, ואילו בחשבון שיקולים כלכליים של קופת החולים במ

 כלל לא. 

 

  קהילהב ותיאחההאיכות והשפעתה על עבודת התכנית למדידת 

 77% מדידת האיכות בתכנית רבה במידה מעורבות דיווחו על האחיותן מ . 

 75% רבה במידה עבודתן על השפיעה התכנית כי מרגישות האחיותן מ. 

 73% תכנית במידה רבה.הול בעומס בעקבות גיד חשות האחיותן מ 

  

  אוטונומיה תחושת

 73%  אוטונומיה בעבודתן במידה רבהשהן נהנות מ ציינוהאחיות מן.  

 75% לעומת, השנים האחרונות בחמשהתרחבה  שלהן המקצועית אוטונומיהציינו כי ה האחיות מן 

 תחשו לאציינו כי הן ש 16%-ו זו בתקופה שלהן באוטונומיה צמצוםדיווחו על תחושה של ש בלבד 9%

 . שינוי כל

                                                 
קטגוריות: "במידה רבה מאוד"; "במידה רבה"; "במידה בינונית"; "במידה מועטה"; את חמש סולם התשובות כלל  2

 תשובה "במידה רבה מאוד". מתייחס גם ל. לאורך התמצית, קטגוריית התשובה "במידה רבה" "בכלל לא"



 

vii 

 

 כללית רצון שביעות

 80% במידה רצון שביעותחשות  3% ורק, מתפקידן רבה במידה רצון שביעותחשות האחיות  מן 

 . מאוד מועטה או מועטה

  ,מן האחיות היו ממליצות לאחרים להצטרף למקצוע. 80%בהתאם לכך 

  מידת מרוצות במידה רבה מן ההיבטים האלה בעבודתן:שיעורים גבוהים מן האחיות דיווחו כי הן 

 האנשים; (84%) שלהן המטופלים אצל ההתערבויות של התוצאות; (81%) עליהן המוטלת האחריות

 .(82%עמם ) עובדות הןש

  ,ת האחיות שזכו לשיעורים נמוכים יחסית של שביעות רצוןזוהו גם כמה היבטים בעבודלעומת זאת:  

 (.17%) בעבודתן המנהלים של ההכרה; (14%) הפיזיים העבודה תנאי; (39%) השכר

 

 האחיות מקצוע להתפתחות חסמים

שהעלו האחיות דומים לאלו חסמים להתפתחות המקצוע, העלו האחיות בשטח חסמים בנוגע לבשאלה 

 : את החסמים האלה היתר. אלה כללו בין המנהלות בראיונות העומק

  ומעוניינים לשמור  ן, הרופאים חוששים מהתפתחות תפקידותמן האחי לדעת חלק .הרופאיםגישות

 על האחות כמבצעת דבריו של הרופא. 

 מונעות את התפתחותו של המקצוע. לדעתןהאחיות עצמן האחיות סבורות כי ן חלק מ .עצמן האחיות, 

 .מטלות נוספותהדבר יחייב שמחשש  יהןסמכויות להרחיב אתהאחיות אינן מעוניינות ן חלק מ

 אחיות רבות רואות במחסור במשאבים, לרבות מחסור גדול בכוח אדם  .ובתקינה במשאבים רמחסו

 את החסם המרכזי להתפתחות המקצוע. קיומה של תקינה, -ובייחוד בעובדת אי

 אחיות רואות בתגמול, הנמוך לדעתן, חסם ההשכר, ן בהמשך לחוסר שביעות הרצון היחסית מ .תגמול

 ת עומס העבודה.א ומעלהלמקצוע  צעיריםמושך פחות נמוך . התגמול הלהתפתחות המקצוע

 

 רקע משתני פי על אחיות בין הבדלים

 ותפקיד מקצועי מעמד, השכלהרמת , לידה ארץ, גיל ם האלה:משתניה פי על האחיות תפיסות נבדקו

הה, השכלה גבולאחיות רמת ככל שנמצא כי הבדלים גדולים בין הקבוצות, אך נמצאו לא ככלל,  .ניהולי

בעלות השכלה נמוכה. עוד אחיות והן מרוצות יותר מ ,בחשבון שיקולים כלכלייםיותר להביא  הן נוטות

בחשבון  הביאאחות עברה הכשרה מקצועית ברמה גבוהה יותר היא נוטה יותר להל שכמצאנו כי כ

ר בין נטו יותר לקששיקולים סוציאליים של המטופל וכי אחיות בעלות רמת הכשרה מקצועית גבוהה 

 עומס.תכנית מדדי האיכות ובין ה
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 והשוואה למצב בישראל באנגליהתפקידי האחיות בארצות הברית וחינת ב

העלתה את ת בקהילה יוהיבטים נבחרים של עבודת האחין בין מדינות בשוני בהדמיון והבחינת 

 :  האלההממצאים 

 עם בשלוש המדינות רונותקהילה התרחב בשנים האחבות יאחהשל  ןתפקיד .זמן פני על שינויים .

השינוי מהיר יותר מאחרות. ראוי שבהן ולהצביע על מדינות  וזאת, קשה לאמוד את קצב התרחבות

  להקדיש לנושא זה מחקר נפרד.

 מדינות שנבדקו הוא קיומן של אחיות לישראל הבולטים בין  ההבדליםאחד  .סוגים שונים של אחיות

ולהן  NP יש אחיות המוגדרות ובאנגליהצות הברית . באר(Nurse Practitioner - NP"מומחיות" )

הולך בהתמדה. גדל ו, מספרן NPבאנגליה אין הרבה אחיות המוגדרות ף שא. סמכויות נרחבות יותר

אחיות מומחיות. בישראל החל משרד הבריאות בהכרה באחיות  222,000-בארצות הברית יש יותר מ

 סיעוד גריאטרי פליאטיבי,טיפול נבחרים )כמו בתחומים  רק וגם זאת מומחיות רק בשנים האחרונות,

  בארצות הברית ובאנגליה. המצב ן מרחק רב מעל כל פנים, המצב בישראל רחוק  (.סוכרתו

 מדינות שנבדקו בכל הקשור לניהול טיפול לישראל השוני המרכזי בין  .ניהול הטיפול בחולים כרוניים

ות בניהול ישיש לאחות. בישראל, מידת העיסוק של האחהסמכות מתייחס לקביעת בחולים כרוניים 

הטיפול בחולה הכרוני שונה מקופת חולים אחת לאחרת ונקבעת על פי מדיניות הקופה ולעתים על פי 

 בפועלם אחיות מבצעות את הוראות הרופא ולעתים הן מעורבות מדיניות של מנהל מסוים. לעתי

 בטיפול מעורבות הקהילה שאחיות אף עלות הברית, צבארבהדרכה, במעקב ובניהול הטיפול עצמו. 

יש אחיות העובדות עם  ;האחות של ההכשרה ומן המעמד מן הנובעהבדל ניכר  יש, הכרוני בחולה

את המטופל,  מדריכות ,יותר עצמאי באופןעמו  עובדותהמטופל רק על פי הנחיות הרופא ויש ה

ההכשרה ) סוגים של אחיות קהילהם כמה קיימי באנגליהגם מבצעות הפניות ורושמות מרשמים. 

יש אחיות העובדות בבית המטופל ויש העובדות עם רופא.  (;השונה מאפשרת רמות שונות של טיפול

עצמאיות יותר ובעלות הן , נעשה בארצות הבריתובדומה ל ,יש גם אחיות ברמת מומחיות גבוהה

  ר.סמכויות טיפוליות נרחבות יות

 המדינותשתי באנגליה ובארצות הברית בקיים הבית לחולים מרותקים  תחום טיפולי .טיפולי בית 

 האחיות העובדות בתחום הן עצמאיות יותר ,ידי אחיות. מטבע הדבריםבבעיקר בהן  ומתבצע שנבדקו

מרבית האחיות העוסקות בתחום טיפולי לעומת זאת, בישראל,  אופן בלעדי.עוסקות בו ב בדרך כללו

 . ודתן במרפאותהבית עושות זאת נוסף לעב

 באנגליה ובארצות הברית, אך בעוד שבישראל בתכניות למדידת איכות קיימות  .מדידת איכות

התכנית מקיפה את כל הקהילה וכמעט כל האחיות מעורבות בה או מושפעות ממנה, הרי שבארצות 

ק ולמעשה מכסה בכך ר( managed careהברית היא מקיפה בעיקר את הארגונים לטיפול מנוהל )

מעורבות האחיות בתכניות למדידת איכות קיימת הן בישראל לפיכך, אף שמן האוכלוסייה. כשליש 
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אנגליה ובארצות הברית יש תמריץ שבהעובדה . שונה גם והן בארצות הברית, היקף מעורבותן שונה

  כספי לתכניות אלו ובישראל לא קיים תמריץ כספי כזה.

 אחיות אינן רשאיות לרשום מרשם ללא פיקוח רופא. יש  בישראל ככלל, . סמכות לרישום מרשמים

סמכויות מצומצמות לרישום מרשמים עבור חולים כרוניים לאחיות שעברו הכשרה, אך בפועל סמכות 

אינה מנוצלת. לעומת זאת, באנגליה ובארצות הברית קיימת סמכות חלקית לאחיות לרשום כמעט וזו 

 יומי. -םמרשמים, והיא מצויה בשימוש יו

באנגליה יש אחיות בעלות סמכות לרישום מרשמים ; עם זאת, קיימים מספר הבדלים בין המדינות

(, ויש אחיות שלהן סמכות לרשום Nurse Independent Prescribersמתוך כלל התרופות הקיימות )

(. קיימים גם Community Practitioner Nurse Prescribersמרשמים מתוך רשימה סגורה בלבד )

ם נקודתיים בין רופא לאחות בהם האחות רושמת מרשמים בפיקוח הרופא, וזאת בעיקר הסדרי

שהן בארצות הברית, הסמכות לרישום מרשמים כמו רופא נתונה לאחיות  לחולים כרוניים.

APRN (Advanced Practice Registered Nurseלאחר שעברו הכשרה ייעודית. בחלק מ ,) המדינות יש ן

 יוחד לאחר ההכשרהצורך לבקש אישור מ

  

את ולהביא בחשבון  ,מדינותהדגיש כי יש להיזהר בפרשנות של הבדלים אלו ושל הבדלים נוספים בין נ

   התרבות ואת מבנה מערכת הבריאות.

 

 סיכום ומסקנות

שחלו  ים משמעותייםשינויעל הסקר מצביעים ן משעלו מראיונות העומק והן הממצאים שעלו הן הממצאים 

הניתן למטופלים. יש לשער כי מגמה זו של  בטיפולמעורבותן קהילה ובאופי באחיות השל ידן ני תפקבתוכ

וחולים כרוניים הזקוקים  גידול באוכלוסיות של קשישיםהבמיוחד לאור הצורך להתמודד עם תימשך, שינוי 

 לטיפול בקהילה.

 

 מחקר זה הבליט את הבעיות האלה, שעמן מתמודדות האחיות בקהילה: 

 תקינה היעדר .1

 חוסר שביעות רצון מן השכר .2

 של רופאים ואחיות המונעים את ההתפתחות המקצועית של האחיות בקהילה. וגישה התנהלות  .3

כלפי החיוביות  יהןתחושות תוגובר תפקידן, חוות במסגרתהאחיות הקשיים שלמרות נראה כי  עם זאת,

ייע להבטיח את המשך שביעות רצונן . הטיפול בבעיות שהעלו האחיות יסלמקצועונשמרת אהבתן עבודתן 

המקצוע בכלל ומתפקידן בפרט, וכן עשוי לסייע במשיכת צעירים נוספים לעבוד במקצוע. שתי התוצאות ן מ

 האתגרים הצפויים לאחיות הקהילה בשנים הקרובות.  נוכחהללו חשובות ל
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הווה הזדמנות מ זהמידע  .קהילה בישראלהאחיות הן של לראשונה תפקידימתוארים במחקר זה 

בעבר.  התאפשרה, הזדמנות שלא , המגובה במידע שיטתי ומפורטלהסתכלות רחבה על תפקיד האחות

יתכן שחלק ישונה מתפקידן בעבר, וכיום קהילה באחיות ה ן שלתפקידלאור העובדה שמידע חשוב במיוחד ה

 של התפקיד.  ההחדש ומהותהצורך ל אינם מודעים די הבריאות הגורמים המרכזיים במערכתן מ

 

 :האלהוצג במחקר זה יוכל לסייע, בין היתר, בתחומים המהמידע 

 .גיוס אחיות למקצוע בכלל ולקהילה בפרט 

 כך שתרחיב את הידע בתחומי הקהילה ותאפשר בבתי הספר לסיעוד עדכון תכנית הלימודים ,

 העבודה בקהילה.ן לסטודנטים להכיר ולהתרשם מ

 ארגונים רלוונטיים אחרים, בקשר לתקצוב, לתגמול בו החולים תארגונית, בתוך קופו-חשיבה פנים

הראוי ולהגדרת המשימות של האחיות, כמו גם לחלוקת העבודה בין אנשי הצוות השונים והגברת 

 שיתופי הפעולה ביניהם.

 בקרב  ןומעמד ןקהילה והעצמת מקומבות יאחהשל ן שינוי תפקידמידע על שיתוף הציבור ב

 מטופלים.ה
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 ודותת

ועדת ההיגוי על ליווי המחקר, על הסיוע בעיצוב המחקר, בפיתוח כלי המחקר  ותברצוננו להודות לחבר

היקר  ןלהקדיש מזמנ ןעל הערותיהם לטיוטות הדוח. אנו מעריכים מאוד את נכונות , וכןובפירוש הממצאים

 למחקר זה. 

ו לנו מזמנם ומילאו את השאלונים בקופות החולים, אשר העניקאחיות והאחים אנו מודים מאוד לכל ה

בקהילה ונקודת מבטם על תפקיד יומית לשיפור איכות הטיפול -םובטלפון. פעילותם היו ר, בדוא"לבדוא

 היו אבני הבניין למחקר זה.יים בו האחות בקהילה והשינו

ומי לחקר למכון הלא, וועל הנכונות לסייע בקידום המחקרהנהלות הקופות על שיתוף הפעולה אנו מודים ל

 .חשוב זה מימון מחקרהסיוע בשירותי הבריאות ומדיניות בריאות על 

, : לניצה וורמברנד על הסיוע בעיצוב התרשימיםברוקדייל-ג'וינט-מאיירסמכון אנו מודים לעמיתינו ב

. קשורים לסקירת הספרות בנושאעבודתה במכון סייעה בהיבטים שונים האשר במסגרת  מיכל גורדוןלו

לענת אנגלית ולהתמצית תרגום על אוולין איבל לדוח, נון על עריכת הלשון של ה-דת לרונית בןתודה מיוח

 הפקת הדוח והבאתו לדפוס.על  טולדנו-פרקו
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