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תמצית
מקצוע הסיעוד (אחיות) הוא אחד הנדבכים החשובים במתן שירותי הבריאות לאוכלוסייה בקהילה,
וכשליש מכלל האחיות בישראל מועסקות בקהילה .כבר בתחילת העשור הנוכחי ,חשו גורמים בכירים
במערכת הבריאות כי חלו שינויים משמעותיים בתפקידי האחיות בקהילה ,וזאת בעקבות השינויים
האלה ,תלויי ההקשר:
 .1הזדקנות האוכלוסייה והעלייה בתחלואה במחלות כרוניות.
 .2פעילות ושינויים במערכת הבריאות ,לרבות התכנית הלאומית למדידת איכות הטיפול הרפואי,
רפורמה בבריאות הנפש והרחבת הפעילות בתחום קידום הבריאות.
 .3הרחבת מסלולי ההכשרה הזמינים לאחיות והאקדמיזציה של המקצוע.
עם זאת ,עד כה לא נעשה מחקר שבחן כיצד השתנה תפקידן של האחיות בקהילה בישראל ,ולא נאסף מידע
שיטתי על תוכן תפקידן בפועל כיום.

מטרות המחקר
למחקר שתי מטרות עיקריות:
 לתעד את התמורות המרכזיות שחלו בתפקידן של האחיות בקהילה בשנים האחרונות
 לתעד ולנתח את תחומי העיסוק המרכזיים של האחיות כיום.
נוסף לכך ,המחקר נועד גם:
 לבחון את מידת האוטונומיה שחשות האחיות בעבודתן
 לבחון עד כמה האחיות שבעות רצון מהיבטים שונים בעבודתן
 לבחון כיצד האחיות תופסות את תרומתן לתכנית איכות המדדים וכיצד התכנית משפיעה עליהן
 לזהות את החסמים להמשך התפתחות תפקידן של האחיות בקהילה.
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
באר צות נבחרות אחרות ,הן בנוגע לתמורות שחלו בשנים האחרונות בתפקידן של האחיות בקהילה והן
בנוגע למהות תפקידן כיום.
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מערך המחקר והשיטות
את המחקר ליוותה ועדת היגוי שכללה את האחיות הראשיות של כל קופות החולים וכן נציגות של מנהל
הסיעוד במשרד הבריאות .כל אחות ראשית הוזמנה לצרף אחות נוספת מאותה קופה .בסך-הכול נטלו חלק
בוועדת ההיגוי  11אחיות .הוועדה סייעה לצוות המחקר למקד את מטרות המחקר ולחדד את שאלות
המחקר .הוועדה אף סייעה בפרשנות הממצאים.
תהליך המחקר כלל כמה שלבים :תחילה נערכו ראיונות עומק עם מנהיגים ומנהיגות בתחום הסיעוד.
לאחר מכן בוצע סקר בקרב מדגם של יותר מ 1,000-אחיות קהילה בארבע קופות החולים ,אשר מטפלות
בחולים ועוסקות בתחומי עשייה ופעילות שונים .לבסוף נבדק תפקידן של אחיות הקהילה באנגליה
ובארצות הברית באמצעות סקירת ספרות ושיחות עם מומחים ממדינות אלו ,ונערכו השוואות בין המצב
בהן ובין המצב בישראל.

ראיונות עומק
בוצעו  55ראיונות עומק מובנים למחצה עם מנהיגים ומנהיגות בתחום הסיעוד ובתחומים קשורים .אלה
כללו מנהלים במערך הסיעוד במשרד הבריאות ,בקופות החולים ובבתי חולים ,בעבר ובהווה; נשות אקדמיה
מובילות בתחום; מנהלים ומ נהלות בדרגים שונים במערכת הבריאות (רופאים ,אחיות ובעלי תפקידים
נוספים) ,בהסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) ,בארגון האחיות ,בבתי חולים ובאיגודים מדעיים שונים.
המרואיינים כללו הן אחיות-מנהלות והן מנהלים ומנהלות ממקצועות אחרים .מגוון המרואיינים אפשר
קבלת נקודת מבט רחבה על התהליכים שעוברים על מקצוע הסיעוד.
הראיונות נערכו במהלך התקופה שבין ינואר  2013לאוגוסט  ,2013וכללו שאלות בתחומים האלה :עבודתן
של אחיות הקהילה כיום ,מגוון התחומים שבהם פועלות האחיות ,השינויים המרכזיים שחלו בעבודתן
בשנים האחרונות ,האתגרים בעבודתן ,הדרך שבה המרואיינים רואים את עתיד המקצוע והחסמים
הצפויים בדרכן המקצועית של האחיות .לרוב ,את כיוון השיחה הובילו המרואיינים אך המראיין הקפיד
שלא לתת להם סטיות גדולות מן הנושא הכללי של המחקר.

סקר בקרב אחיות קהילה
אוכלוסיית הסקר :כל האחיות המועסקות בקופות החולים ואשר אינן עוסקות מרבית זמנן בניהול ,ללא
קשר לאחוזי המשרה שלהן (מלאה או חלקית) .אחיות שעיסוקן המרכזי הוא ניהול לא נכללו בסקר ,וזאת
כדי להתמקד בתפיסות של האחיות העובדות מול החולים בשטח .על פי נתוני הקופות מדובר ביותר מ-
 4,600אחיות.
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המדגם :בכל אחת מארבע הקופות נדגמו כ 250-אחיות ,למרות השוני בין הקופות במספר האחיות
המועסקות בכל קופה ובגודל הקופה מבחינת מספר המבוטחים .זאת כדי לאפשר ניתוח נתונים מהימן עבור
כל קופה 1.הקופות סיפקו לצוות המחקר את כתובות המייל של האחיות שנדגמו.
איסוף הנתונים ודרכי ההפצה של השאלון :שאלון המחקר מוחשב ,ולינקים לשאלון נשלחו לכל האחיות.
הסקר נערך בין החודשים אוגוסט  2014לפברואר  ,2015באמצעות פנייה אל האחיות ומתן אפשרות למענה
בדוא"ל ,באמצעות קישור לשאלון המחקר או באמצעות הטלפון.
המדגם כלל  1,019אחיות .מתוכן השיבו  692אחיות ,שהן  69%מן המדגם .צוות המחקר לא הצליח ליצור
כל קשר עם  17%מן האחיות במדגם 7% ,נוספים סירבו ליטול חלק במחקר 1% ,לא תאם את הקריטריונים
של המחקר וקשיים אחרים מנעו קבלת תשובות מ 6%-הנותרים .טווח שיעור ההיענות בכל קופה נע בין
 56%ל 448 .82%-ראיונות התבצעו באמצעות הדוא"ל  175 ,ראיונות נערכו בטלפון ו 69-ראיונות התבצעו
באמצעות שאלון דואר במילוי ידני.
כלי המחקר :השאלון כלל כ 70-שאלות ,רובן סגורות .השאלות עסקו ,בין היתר ,בתחומים האלה :תחום
העיסוק העיקרי של האחות; פעילות ועשייה בתוך תחום העיסוק העיקרי; תפיסות בנוגע למידת
האוטונומיה של האחות; תפיסות ביחס לתכנית מדידת האיכות בקהילה שביעות הרצון מן התפקיד;
תפיסות בנוגע לעתיד המקצועי של האחות בקהילה; מאפייני הרקע של האחות.
שקלול הנתונים :הנתונים שוקללו כדי לתקנן בגין הבדלים בין הקופות ביחס הדגימה ובשיעור ההיענות
לסקר ,כך שלאחר השקלול הנתונים מספקים אומדנים לא מוטים של התופעות הנבדקות ,הן בנוגע לכלל
האחיות בקהילה והן בנוגע לתת-קבוצות מקרב אוכלוסייה זו.

בחינת תפקידי האחיות בארצות הברית ובאנגליה והשוואה למצב בישראל
קוימו עשרה ראיונות טלפוניים עם אנשי מפתח במדינות אלה ונסקרה ספרות המחקר הרלוונטית בתחום.
לאחר מכן נערכה השוואה למצב בישראל ,על פי הממצאים שעלו מראיונות העומק.

 1הנתונים המתפרסמים בדוח זה אינם מבחינים בין הקופות ,אך כל קופה קיבלה ,לשימושה הפנימי ,סדרת לוחות
המשווים בין הממצאים הנוגעים לה ובין הממצאים הנוגעים לקופות החולים האחרות.
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ממצאים
ממצאים שעלו מראיונות העומק
מגמות כלליות
התמונה הכוללת העולה מן הראיונות היא שעבודת האחיות בקהילה התרחבה .ביטוי לכך ניתן למצוא בכמה
שינויים .אלה הם העיקריים שבהם:
 מעבר מעבודה מגיבה לעבודה יזומה.
 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.
 העברת פעילויות מבתי החולים לקהילה.
בראיונות זוהו כמה תחומים עיקריים שאחיות הקהילה עוסקות בהם:
 עבודה שגרתית – מתבצעת בעיקר בחדר האחיות וכוללת ,בין היתר ,לקיחת דגימות דם ,מדידת לחץ
דם ,אק"ג ,הזרקות וחבישות.
 טיפול בחולים כרוניים.
 קידום בריאות.
 מדדי איכות ושיפור איכות הטיפול.
 טיפולי בית – האחיות מבצעות את מרבית טיפולי הבית ,שיכולים לכלול נטילת אומדנים של כאב
ותפקוד ,טיפול בפצעים ,החלפת קטטר וביצוע בדיקות מעבדה.
 התמקצעות בתחומים מקצועיים שונים ,ובהם סוכרת ,סטומה ,טיפול בפצעים וגריאטריה.
 השתלבות במיזמים ייחודים של הקופה ,כגון "מפות שיחה לסוכרת" ו"רופא אישי".

דמיון ושוני בין קופות החולים
נמצאו נקודות דמיון ונקודות שוני בין קופות החולים בכל הקשור לתפקידן של האחיות בקהילה.
הדמיון בין הקופות בא לידי ביטוי בהיבטים האלה :מחסור באחיות ,הקיים בכל הקופות ובכל המחוזות
(למעט מחוז צפון); התפתחות גדולה בטכנולוגיה שמשתמשות בה האחיות; אחיות לומדות יותר ועוברות
הכשרות רבות יותר מבעבר; בכל הקופות מורגשת החדשנות והיצירתיות של האחיות .לצד הדמיון הרב בין
תפקידי האחיות בקופות נמצאו כמה הבדלים במקומן של האחיות ובפעילויות שהן מעורבות בהן ,למשל:
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 יישום של מתן סמכויות ייחודיות .אף על פי שמשרד הבריאות הרחיב את הסמכויות של האחיות
בקהילה לא כל הקופות מממשות אפשרות זו בפועל.
 שילובן של האחיות בתכנית המדדים .יש הבדל במידת המעורבות והאחריות של האחיות במסגרת
תכנית המדדים – תכנית לאומית למדידת איכות בקופות החולים ,בחסות משרד הבריאות ,ובוחנת
את איכות הטיפול הרפואי בקהילה בתחומי המניעה ,האבחון ,והריפוי הניתנים על ידי קופות
החולים .התכנית מופעלת בחסות המכון הלאומי ,וכוללת מדדים בתחומים האלה :חיסונים ,גילוי
מוקדם של סרטן השד והמעי הגס ,טיפול בסוכרת ,אסתמה וטיפול בבעיות לב .בשלוש קופות חולים
האחיות אחראיות על חלק מן המדדים ומנהלות אותם ברמה המקומית ,המחוזית והארצית .בקופה
הרביעית ,האחיות עוסקות רק תפקידים הטכניים של המדידה ,כמו חיסונים ,זימון חולים
לממוגרפיה ולבדיקות אחרות.
 שילובן של האחיות ברמות השונות של הנהלת קופת החולים .בשלוש קופות חולים האחיות
משמשות בתפקידי ניהול בכירים כלליים (כלומר תפקידיהן אינן מוגבלים לתחום הסיעוד) ,והן
משולבות בהנהלות הסניפים ,המחוזות והקופה בכללותה .ואילו בקופה האחרת הן מנהלות רק את
המגזר הסיעודי ואינן שייכות להנהלה המצומצמת של הקופה.
 פיתוח תחומי מומחיות שונים והתמקדות בהם .כל אחת מקופות החולים משקיעה בתחומי מומחיות
שונים .הבדלים אלה בתחומי המומחיות גם מאפיינים מחוזות שונים באותה הקופה.

תפיסות בנוגע לחסמים בהתפתחות המקצוע
למרות ההתקדמות בהתפתחות המקצועית של תחום הסיעוד בקהילה ,המרואיינים זיהו כמה חסמים,
ובהם אי-קיומו של מערך תקינה; תפיסות הרופאים את המקצוע ,בדגש על החשש של הרופאים מחדירה
של אחיות לתחומי אחריות שלהם; האחיות עצמן ,הן במובן של חוסר רצון של חלק מהן להרחיב את
התפקיד והן במובן של חשש של אחיות ליטול סמכויות; בתי הספר לסיעוד ,המתמקדים בלימודים
הקשורים לבתי חולים ופחות מציגים את הקהילה ואת מגוון העשייה שיש בה.

ממצאים שעלו מן הסקר
ממצאים כלליים
התמונה הכללית העולה מן הסקר היא כי האחיות חשות שעבודתן התרחבה ויש להן אוטונומיה ,וכי הן
בדרך כלל מרוצות מעבודתן .הן מאמינות בעתיד המקצוע ובהתפתחותו ,ובה בעת מצביעות על קשיים ועל
חסמים משמעותיים.
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תחומי עיסוק עיקריים
האחיות התבקשו לזהות את תחומי העיסוק העיקריים שלהן 38% .מן האחיות ציינו "טיפול בחולים עם
מחלות כרוניות";  30%ציינו "קידום בריאות";  26%ציינו "תחום מקצועי ספציפי" (הכוונה לעיסוק
בתחומים כמו סוכרת ,טיפול בפצעים או בריאות האישה) ו 6%-מן האחיות ציינו טיפולי בית.
תחושת שינוי בדרכי העבודה של האחיות בקהילה
 85%מן האחיות חשות כי בחמש השנים האחרונות חל שינוי ניכר בדרכי עבודתן ,בתחום עיסוקן העיקרי.
השינויים שהוזכרו כללו בין היתר עבודה מתוכננת יותר מבעבר; מיקוד העשייה בתחומים ספציפיים ,כמו
טיפול בחולים כרוניים או קידום בריאות; הרחבת הידע הרפואי .נוסף לכך 61% ,מן האחיות ציינו כי הן
חשות כי במהלך תקופה זו סביבת העבודה שלהן השתנתה במידה רבה 2ו 26%-מן האחיות חשות כך במידה
בינונית.
שיקולים חברתיים וכלכליים
כמעט כל האחיות ( )90%מביאות בחשבון במידה רבה את מצבו המשפחתי והכלכלי של המטופל ,בעוד ש-
 2%בלבד מהן עושות זאת במידה מעטה או כלל לא .יתרה מזו ,כמעט מחצית ( )47%מן האחיות מביאות
בחשבון שיקולים כלכליים של קופת החולים במידה רבה ,ואילו  18%מהן עושות זאת במידה מעטה או
כלל לא.
התכנית למדידת האיכות והשפעתה על עבודת האחיות בקהילה
 77% מן האחיות דיווחו על מעורבות במידה רבה בתכנית מדידת האיכות.
 75% מן האחיות מרגישות כי התכנית השפיעה על עבודתן במידה רבה.
 73% מן האחיות חשות גידול בעומס בעקבות התכנית במידה רבה.

תחושת אוטונומיה
 73% מן האחיות ציינו שהן נהנות מאוטונומיה בעבודתן במידה רבה.
 75% מן האחיות ציינו כי האוטונומיה המקצועית שלהן התרחבה בחמש השנים האחרונות ,לעומת
 9%בלבד שדיווחו על תחושה של צמצום באוטונומיה שלהן בתקופה זו ו 16%-שציינו כי הן לא חשות
כל שינוי.

 2סולם התשובות כלל את חמש קטגוריות" :במידה רבה מאוד"; "במידה רבה"; "במידה בינונית"; "במידה מועטה";
"בכלל לא" .לאורך התמצית ,קטגוריית התשובה "במידה רבה" מתייחס גם לתשובה "במידה רבה מאוד".
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שביעות רצון כללית
 80% מן האחיות חשות שביעות רצון במידה רבה מתפקידן ,ורק  3%חשות שביעות רצון במידה
מועטה או מועטה מאוד.
 בהתאם לכך 80% ,מן האחיות היו ממליצות לאחרים להצטרף למקצוע.
 שיעורים גבוהים מן האחיות דיווחו כי הן מרוצות במידה רבה מן ההיבטים האלה בעבודתן :מידת
האחריות המוטלת עליהן ( ;)81%התוצאות של ההתערבויות אצל המטופלים שלהן ( ;)84%האנשים
שהן עובדות עמם (.)82%
 לעומת זאת ,זוהו גם כמה היבטים בעבודת האחיות שזכו לשיעורים נמוכים יחסית של שביעות רצון:
השכר ( ;)39%תנאי העבודה הפיזיים ( ;)14%ההכרה של המנהלים בעבודתן (.)17%

חסמים להתפתחות מקצוע האחיות
בשאלה בנוגע ל חסמים להתפתחות המקצוע ,העלו האחיות בשטח חסמים דומים לאלו שהעלו האחיות
המנהלות בראיונות העומק .אלה כללו בין היתר את החסמים האלה:
 גישות הרופאים .לדעת חלק מן האחיות ,הרופאים חוששים מהתפתחות תפקידן ומעוניינים לשמור
על האחות כמבצעת דבריו של הרופא.
 האחיות עצמן .חלק מן האחיות סבורות כי האחיות עצמן מונעות את התפתחותו של המקצוע .לדעתן,
חלק מן האחיות אינן מעוניינות להרחיב את סמכויותיהן מחשש שהדבר יחייב מטלות נוספות.
 מחסור במשאבים ובתקינה .אחיות רבות רואות במחסור במשאבים ,לרבות מחסור גדול בכוח אדם
ובייחוד בעובדת אי-קיומה של תקינה ,את החסם המרכזי להתפתחות המקצוע.
 תגמול .בהמשך לחוסר שביעות הרצון היחסית מן השכר ,האחיות רואות בתגמול ,הנמוך לדעתן ,חסם
להתפתחות המקצוע .התגמול הנמוך מושך פחות צעירים למקצוע ומעלה את עומס העבודה.

הבדלים בין אחיות על פי משתני רקע
נבדקו תפיסות האחיות על פי המשתנים האלה :גיל ,ארץ לידה ,רמת השכלה ,מעמד מקצועי ותפקיד
ניהולי .ככלל ,לא נמצאו הבדלים גדולים בין הקבוצות ,אך נמצא כי ככל שלאחיות רמת השכלה גבוהה,
הן נוטות יותר להביא בחשבון שיקולים כלכליים ,והן מרוצות יותר מאחיות בעלות השכלה נמוכה .עוד
מצאנו כי ככל שה אחות עברה הכשרה מקצועית ברמה גבוהה יותר היא נוטה יותר להביא בחשבון
שיקולים סוציאליים של המטופל וכי אחיות בעלות רמת הכשרה מקצועית גבוהה נטו יותר לקשר בין
תכנית מדדי האיכות ובין העומס.
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בחינת תפקידי האחיות בארצות הברית ובאנגליה והשוואה למצב בישראל
בחינת הדמיון והשוני ב ין בין מדינות ב היבטים נבחרים של עבודת האחיות בקהילה העלתה את
הממצאים האלה:
 שינויים על פני זמן .תפקידן של האחיות בקהילה התרחב בשנים האחרונות בשלוש המדינות .עם
זאת ,קשה לאמוד את קצב התרחבותו ולהצביע על מדינות שבהן השינוי מהיר יותר מאחרות .ראוי
להקדיש לנושא זה מחקר נפרד.
 סוגים שונים של אחיות .אחד ההבדלים הבולטים בין ישראל למדינות שנבדקו הוא קיומן של אחיות
"מומחיות" ( .)NP - Nurse Practitionerבארצות הברית ובאנגליה יש אחיות המוגדרות  NPולהן
סמכויות נרחבות יותר .אף שבאנגליה אין הרבה אחיות המוגדרות  ,NPמספרן גדל והולך בהתמדה.
בארצות הברית יש יותר מ 222,000-אחיות מומחיות .בישראל החל משרד הבריאות בהכרה באחיות
מומחיות רק בשנים האחרונות ,וגם זאת רק בתחומים נבחרים (כמו טיפול פליאטיבי ,סיעוד גריאטרי
וסוכרת) .על כל פנים ,המצב בישראל רחוק מרחק רב מן המצב בארצות הברית ובאנגליה.
 ניהול הטיפול בחולים כרוניים .השוני המרכזי בין ישראל למדינות שנבדקו בכל הקשור לניהול טיפול
בחולים כרוניים מתייחס לקביעת הסמכות שיש לאחות .בישראל ,מידת העיסוק של האחיות בניהול
הטיפול בחולה הכרוני שונה מקופת חולים אחת לאחרת ונקבעת על פי מדיניות הקופה ולעתים על פי
מדיניות של מנהל מסוים .לעתי ם אחיות מבצעות את הוראות הרופא ולעתים הן מעורבות בפועל
בהדרכה ,במעקב ובניהול הטיפול עצמו .בארצות הברית ,על אף שאחיות הקהילה מעורבות בטיפול
בחולה הכרוני ,יש הבדל ניכר הנובע מן המעמד ומן ההכשרה של האחות; יש אחיות העובדות עם
המטופל רק על פי הנחיות הרופא ויש העובדות עמו באופן עצמאי יותר ,מדריכות את המטופל,
מבצעות הפניות ורושמות מרשמים .גם באנגליה קיימים כמה סוגים של אחיות קהילה (ההכשרה
השונה מאפשרת רמות שונות של טיפול); יש אחיות העובדות בבית המטופל ויש העובדות עם רופא.
יש גם אחיות ברמת מומחיות גבוהה ,ובדומה לנעשה בארצות הברית ,הן עצמאיות יותר ובעלות
סמכויות טיפוליות נרחבות יותר.
 טיפולי בית .תחום טיפולי הבית לחולים מרותקים קיים בבאנגליה ובארצות הברית שתי המדינות
שנבדקו ומתבצע בהן בעיקר בידי אחיות .מטבע הדברים ,האחיות העובדות בתחום הן עצמאיות יותר
ובדרך כלל עוסקות בו באופן בלעדי .בישראל ,לעומת זאת ,מרבית האחיות העוסקות בתחום טיפולי
הבית עושות זאת נוסף לעבודתן במרפאות.
 מדידת איכות .תכניות למדידת איכות קיימות בבאנגליה ובארצות הברית ,אך בעוד שבישראל
התכנית מקיפה את כל הקהילה וכמעט כל האחיות מעורבות בה או מושפעות ממנה ,הרי שבארצות
הברית היא מקיפה בעיקר את הארגונים לטיפול מנוהל ( )managed careולמעשה מכסה בכך רק
כשליש מן האוכלוסייה .לפיכך ,אף ש מעורבות האחיות בתכניות למדידת איכות קיימת הן בישראל
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והן בארצות הברית ,היקף מעורבותן שונה .שונה גם העובדה שבאנגליה ובארצות הברית יש תמריץ
כספי לתכניות אלו ובישראל לא קיים תמריץ כספי כזה.
 סמכות לרישום מרשמים .ככלל ,בישראל אחיות אינן רשאיות לרשום מרשם ללא פיקוח רופא .יש
סמכויות מצומצמות לרישום מרשמים עבור חולים כרוניים לאחיות שעברו הכשרה ,אך בפועל סמכות
זו כמעט ו אינה מנוצלת .לעומת זאת ,באנגליה ובארצות הברית קיימת סמכות חלקית לאחיות לרשום
מרשמים ,והיא מצויה בשימוש יום-יומי.
עם זאת ,קיימים מספר הבדלים בין המדינות; באנגליה יש אחיות בעלות סמכות לרישום מרשמים
מתוך כלל התרופות הקיימות ( ,)Nurse Independent Prescribersויש אחיות שלהן סמכות לרשום
מרשמים מתוך רשימה סגורה בלבד ( .)Community Practitioner Nurse Prescribersקיימים גם
הסדרי ם נקודתיים בין רופא לאחות בהם האחות רושמת מרשמים בפיקוח הרופא ,וזאת בעיקר
לחולים כרוניים .בארצות הברית ,הסמכות לרישום מרשמים כמו רופא נתונה לאחיות שהן
 ,)Advanced Practice Registered Nurse( APRNלאחר שעברו הכשרה ייעודית .בחלק מן המדינות יש
צורך לבקש אישור מיוחד לאחר ההכשרה
נ דגיש כי יש להיזהר בפרשנות של הבדלים אלו ושל הבדלים נוספים בין המדינות ,ולהביא בחשבון את
התרבות ואת מבנה מערכת הבריאות.

סיכום ומסקנות
הן הממצאים שעלו מראיונות העומק והן הממצאים שעלו מן הסקר מצביעים על שינויים משמעותיים שחלו
בתוכני תפקידן של האחיות בקהילה ובאופי מעורבותן בטיפול הניתן למטופלים .יש לשער כי מגמה זו של
שינוי תימשך ,במיוחד לאור הצורך להתמודד עם הגידול באוכלוסיות של קשישים וחולים כרוניים הזקוקים
לטיפול בקהילה.
מחקר זה הבליט את הבעיות האלה ,שעמן מתמודדות האחיות בקהילה:
 .1היעדר תקינה
 .2חוסר שביעות רצון מן השכר
 .3התנהלות וגישה של רופאים ואחיות המונעים את ההתפתחות המקצועית של האחיות בקהילה.
עם זאת ,נראה כי למרות הקשיים שהאחיות חוות במסגרת תפקידן ,גוברות תחושותיהן החיוביות כלפי
עבודתן ונשמרת אהבתן למקצוע .הטיפול בבעיות שהעלו האחיות יסייע להבטיח את המשך שביעות רצונן
מן המקצוע בכלל ומתפקידן בפרט ,וכן עשוי לסייע במשיכת צעירים נוספים לעבוד במקצוע .שתי התוצאות
הללו חשובות לנוכח האתגרים הצפויים לאחיות הקהילה בשנים הקרובות.
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במחקר זה מתוארים לראשונה תפקידיהן של אחיות הקהילה בישראל .מידע זה מהווה הזדמנות
להסתכלות רחבה על תפקיד האחות ,המגובה במידע שיטתי ומפורט ,הזדמנות שלא התאפשרה בעבר.
המידע חשוב במיוחד לאור העובדה שתפקידן של האחיות בקהילה כיום שונה מתפקידן בעבר ,וייתכן שחלק
מן הגורמים המרכזיים במערכת הבריאות אינם מודעים די הצורך למהותו החדשה של התפקיד.
המידע המוצג במחקר זה יוכל לסייע ,בין היתר ,בתחומים האלה:
 גיוס אחיות למקצוע בכלל ולקהילה בפרט.
 עדכון תכנית הלימודים בבתי הספר לסיעוד ,כך שתרחיב את הידע בתחומי הקהילה ותאפשר
לסטודנטים להכיר ולהתרשם מן העבודה בקהילה.
 חשיבה פנים-ארגונית ,בתוך קופות החולים ובארגונים רלוונטיים אחרים ,בקשר לתקצוב ,לתגמול
הראוי ולהגדרת המשימות של האחיות ,כמו גם לחלוקת העבודה בין אנשי הצוות השונים והגברת
שיתופי הפעולה ביניהם.
 שיתוף הציבור במידע על שינוי תפקידן של האחיות בקהילה והעצמת מקומן ומעמדן בקרב
המטופלים.
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תודות
ברצוננו להודות לחברות ועדת ההיגוי על ליווי המחקר ,על הסיוע בעיצוב המחקר ,בפיתוח כלי המחקר
ובפירוש הממצאים ,וכן על הערותיהם לטיוטות הדוח .אנו מעריכים מאוד את נכונותן להקדיש מזמנן היקר
למחקר זה.
אנו מודים מאוד לכל האחיות והאחים בקופות החולים ,אשר העניקו לנו מזמנם ומילאו את השאלונים
בדוא"ל ,בדואר ובטלפון .פעילותם היום-יומית לשיפור איכות הטיפול בקהילה ונקודת מבטם על תפקיד
האחות בקהילה והשינויים בו היו אבני הבניין למחקר זה.
אנו מודים להנהלות הקופות על שיתוף הפעולה ועל הנכונות לסייע בקידום המחקר ,ולמכון הלאומי לחקר
שירותי הבריאות ומדיניות בריאות על הסיוע במימון מחקר חשוב זה.
אנו מודים לעמיתינו במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל :לניצה וורמברנד על הסיוע בעיצוב התרשימים,
ולמיכל גורדון אשר במסגרת עבודתה במכון סייעה בהיבטים שונים הקשורים לסקירת הספרות בנושא.
תודה מיוחדת לרונית בן-נון על עריכת הלשון של הדוח ,לאוולין איבל על תרגום התמצית לאנגלית ולענת
פרקו-טולדנו על הפקת הדוח והבאתו לדפוס.
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 .1רקע :השינויים שחלו במערכת הבריאות והשפעתם על תפקידן של
האחיות בקהילה
מקצוע הסיעוד (אחיות) הוא אחד הנדבכים החשובים במתן שירותי בריאות לאוכלוסייה .נכון לשנת ,2014
היו בישראל כ 48,000-אחיות 3בגיל  65ומטה (משרד הבריאות .)2015 ,מחקר שנערך על ידי ניראל ואחרים
( )2014מצא כי כ 15%-מן האחיות בישראל עובדות במרפאות הקהילה של קופות החולים (ראו פירוט
בנספח א).
בשנים האחרונות התרחשו כמה שינויים במערכת הבריאות ,שלהם פוטנציאל להשפעה על תפקידן של
האחיות במערכת הבריאות בקהילה .בין השינויים ניתן למנות את אלה:
הזדקנות האוכלוסייה – ההתקדמות הרפואית מובילה להארכת תוחלת החיים ,אך לצד זאת התופעה של
הזדקנות האוכלוסייה מביאה לכך שיש חולים כרוניים רבים יותר ,מגמה המחייבת הערכות לטיפול מתאים
בחולים אלו ( .)McKee, 2008; Linden, 2006מחקרים הראו כי לאחיות תרומה ייחודית ומשמעותית עבורם
( .)Lowe et al., 2012; Imhof et al., 2012נוסף לכך ,לאחיות תפקיד משמעותי בטיפול בחולי בית מרותקים,
שרובם קשישים.
מדידת איכות – בישראל פועלת תכנית לאומית למדידת איכות בקופות החולים (להלן :תכנית המדדים),
ומרבית המדדים קשורים למחלות כרוניות .אחיות הקהילה ממלאות תפקיד רב-חשיבות בהגעה ליעדי
המדידה שמציבות הקופות (רוזן וניסנהולץ-גנות.)2010 ,
מחלות כרוניות – העלייה בתחלואה הכרונית דורשת התנהלות מיוחדת מול המטופל .לאחיות הקהילה יש
את היכולת להתנהל מול מטופל ,לבחון את מצבו הכללי ולהדריך אותו .עבור האחיות ,מצב זה הוא
הזדמנות להוביל נושאים משמעותיים בטיפול בחולים .נוסף לכך ,הכלים הטכנולוגיים הקיימים כיום
מאפשרים ביצוע מעקב והדרכה לחולים כרוניים בצורה יעילה יותר ).(Casalino et al., 2003
קידום בריאות – קופות החולים כיום פועלות לא רק מול חולים אלא גם ברמת האוכלוסייה הכללית;
פעילויות רבות שלהן מכוונות לקדם את בריאות האוכלוסייה ככלל ,הן ברמת האוכלוסייה של הסניף או
המרפאה והן ברמת האוכלוסייה באזור ,ללא קשר להיותה מבוטחת של הקופה .אחיות הקהילה שותפות
למאמצים אלה ,ואת חלקן הן אף מובילות.

 3בכל מקום שכתוב אחיות הכוונה היא גם לאחים.
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בריאות הנפש – הרפורמה בבריאות הנפש ,המעבירה את האחריות לטיפול בחולי נפש אל קופות החולים,
תרחיב בהכרח את פעילותן של הקופות בתחום .הרפורמה תשפיע על כלל המטפלים ,ועבור אחיות הקהילה
תהא זו הזדמנות להשתלב בתחום חדש ,בעל פוטנציאל משמעותי לידע חדש ולעיסוקים נוספים.
צמצום אי-השוויון במערכת הבריאות – נושא אי-השוויון במערכת הבריאות ממלא מקום משמעותי בשיח
הציבורי בנושאי בריאות ( .)Truman et al., 2011; Asada et al., 2015חלק מן הקופות פועלות באורח אקטיבי
כדי לצמצם פערים בתחום הבריאות בין אוכלוסיות ,וחלקן מקדישות לנושא פחות משאבים .העובדה
שמערכות בריאות מזהות לעצמן תפקיד בתחום זה פותחת בפני אחיות הקהילה אפשרות לעסוק בנושא,
להיחשף לעולם חדש ולהביא לביטוי מיומנויות ייחודיות שיש להן.
העלאת שכר הרופאים – העלייה בשכר הרופאים בשנים  2008-2011הובילה את קופות החולים להעביר
חלק מן התפקידים של הרופא לאחיות הקהילה .מדובר בסמכויות שהאחיות מורשות לבצע ,שכן יש חפיפה
בין חלק מתפקידי הרופא לחלק מתפקידי האחות ( Israel National Institute for Health Policy, 2008; Laurant

.)et al., 2005
מחסור ברופאים – בהמשך לאמור לעיל ,בישראל יש מגמה של מחסור ברופאים .על פי כל הנתונים
וההערכות מחסור זה צפוי אף לגדול .מגמה זו יכולה לשמש אתגר והזדמנות עבור אחיות הקהילה להשתלב
בעשייה רחבה יותר.
אקדמיזציה של מקצוע הסיעוד – מקצוע הסיעוד עובר תהליך של אקדמיזציה בשנים האחרונות .מגמה זו
באה לידי ביטוי בכמה דרכים )1( :צמצום כמעט מוחלט של ההכשרות לאחיות מעשיות והכשרה של אחיות
מעשיות למוסמכות (בשנת  138 ,2012אחיות מעשיות הוכשרו למוסמכות); ( )2גידול באחיות בוגרות
קורסים על-בסיסיים (מ 39%-בשנת  2005ל 43%-בשנת  )3( ;)2013יותר אחיות כיום הן בוגרות תואר ראשון
וכאלה הממשיכות ללימודים מתקדמים של תואר שני ואף שלישי; ( )4תנאי סף הדורשים הכשרה אקדמית
כתנאי לקבלה לעבודה ,בחלק מקופות החולים.
שיחות עם גורמים במערכת הבריאות העלו וחיזקו את ההשערה ולפיה חל שינוי בתפקידה של אחות
הקהילה כיום ,לעומת תפקידה בעבר .עם זאת ,עד לביצוע המחקר הנוכחי לא היה מחקר המפרט את
השינויים שחלו בתפקידן בשנים האחרונות .נוסף לכך ,טרם ביצוע מחקר זה לא מצאנו מקור הכולל את
מגוון התפקידים שאחיות קהילה ממלאות כיום.

2

 .2מטרות
למחקר שתי מטרות עיקריות:
 לתעד את התמורות המרכזיות שחלו בתפקידיהן של אחיות הקהילה בשנים האחרונות
 לתעד את תחומי העיסוק המרכזיים של אחיות הקהילה כיום ואת היקף עיסוקן בתחומים אלה.
נוסף למטרות אלה ,המחקר נועד גם:
 לבחון את מידת האוטונומיה שחשות אחיות הקהילה בעבודתן
 לבחון עד כמה האחיות שבעות רצון מהיבטים שונים בעבודתן
 לבחון כיצד הן תופסות את תרומתן לתכנית המדדים ,וכיצד התכנית משפיעה עליהן
 לזהות את החסמים להמשך ההתפתחות של תפקיד האחות בקהילה.
נוסף לבדיקת סוגיות אלו בקרב כלל האחיות בקהילה ,נועד המחקר לבחון את ההבדלים בין תפיסותיהן של
האחיות על פי המשתנים האלה :גיל ,השכלה ,מעמד מקצועי ומעמד ניהולי .כמו כן ,המחקר נועד להשוות
בין המצב בישראל למצב במדינות נבחרות אחרות ,הן בנוגע לתמורות שחלו בשנים האחרונות בתפקידי
האחות בקהילה והן בנוגע למהות תפקידיהן כיום.

 .3מערך המחקר והשיטות
את המחקר ליוותה ועדת היגוי שכללה את האחיות הראשיות של כל קופות החולים וכן נציגות של מנהל
הסיעוד במשרד הבריאות .כל אחות ראשית הוזמנה לצרף אחות נוספת מאותה קופה .בסך-הכול נטלו
חלק בוועדת ההיגוי  11אחיות .הוועדה סייעה לצוות המחקר למקד את מטרות המחקר ולחדד את שאלות
המחקר .הוועדה אף סייעה בפרשנות הממצאים.
תהליך המחקר כלל כמה שלבים :תחילה נערכו ראיונות עומק עם מנהיגים ומנהיגות בתחום הסיעוד ,ולאחר
מכן בוצע סקר בקרב מדגם של יותר מ 1,000-אחיות בארבע קופות החולים ,אשר מטפלות בחולים ועוסקות
בתחומי עשייה ופעילות שונים .לבסוף נבדק תפקידן של אחיות הקהילה באנגליה ובארצות הברית
באמצעות סקירת ספרות ושיחות עם מומחים ממדינות אלו ,ונערכו השוואות בין המצב בהן למצב בישראל.
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ראיונות עומק
בוצעו  55ראיונות עומק מובנים למחצה עם מנהיגים ומנהיגות בתחום הסיעוד .אלה כללו את ראשי מערך
הסיעוד במשרד הבריאות ,בקופות החולים ובבתי חולים ,בעבר ובהווה; נשות אקדמיה מובילות בתחום;
מנהלים ומנהלות בדרגים שונים במערכת הבריאות (רופאים ,אחיות ובעלי תפקידים נוספים) ,בהסתדרות
הרפואית בישראל (הר"י) ,בארגון האחיות ,בבתי חולים ובאיגודים מדעיים שונים .המרואיינים כללו הן
אחיות-מנהלות והן מנהלים ומנהלות ממקצועות אחרים .כל אחת מן האחיות הראשיות בקופה (החברות
בוועדת ההיגוי של המחקר) התבקשה להציע רשימה של כ 10-אחיות ,רופאים ואנשי מנהלה בדרגות
ניהוליות שונות ,הן ברמת ה הנהלה הראשית ,המחוז ,האזור (מנהלת/מרחב/אשכול) והמרפאה .נוסף לכך,
כל אחת מחברות הוועדה התבקשה להעביר רשימה של "מנהיגים" בתחומי הסיעוד והרפואה ,שלדעתה
ראוי לראיינם במסגרת מחקר מסוג זה .ממגוון המרואיינים אפשר לקבל נקודת מבט רחבה על התהליכים
שעוברים על מקצוע הסיעוד.
הראיונות התבצעו במהלך התקופה שבין חודש ינואר  2013לחודש אוגוסט  .2013מרביתם התקיימו
בחודשים אפריל-יולי .2013
את כיוון השיחה הובילו המרואיינים אך המראיין הקפיד שלא לתת להם לסטות מן הנושא הכללי של
המחקר .המרואיינים התייחסו לתחומים האלה :עבודתן של אחיות הקהילה כיום ,מגוון התחומים שבהם
פועלות האחיות ,השינויים המרכזיים שחלו בעבודתן בשנים האחרונות ,האתגרים בעבודתן ,הדרך שבה הם
רואים את עתיד המקצוע והחסמים הצפויים בדרכן המקצועית של האחיות.
כל ריאיון סוכם בכתב ,וכבר במהלך תקופת ביצוע הראיונות נעשה ניתוח תוכן ראשוני ,וזוהו סוגיות
משמעותיות וחסרים במידע .במקרים שבהם התגלה חוסר או שעלתה שאלה ,שבו המראיינים אל
המרואיינים וביקשו הבהרות.
הראיונות נותחו בכמה דרכים :ערכנו רשימות מפורטות של כלל התפקידים שמבצעות האחיות וסיווגנו
אותם לפי קבוצות רלוונטיות; ביצענו השוואות בין קופות החולים ,בין רמות ניהוליות שונות ובין אזורים;
זיהינו נושאים שצוינו על ידי מרואיינים רבים אך התייחסנו גם לנושאים משמעותיים שהועלו על ידי
מרואיין אחד .ולבסוף ,ניתחנו דוחות ומסמכים שהועברו לנו על ידי המרואיינים.

סקר בקרב אחיות הקהילה
אוכלוסיית הסקר :אוכלוסיית הסקר כללה את כל האחיות המועסקות בקופות החולים ואשר אינן עוסקות
מרבית זמנן בניהול ,ללא קשר לאחוזי המשרה שלהן (מלאה או חלקית) .לא נכללו אחיות שעיסוקן המרכזי
הוא ניהול ,כדי להתמקד בתפיסותיהן של האחיות שעובדות מול החולים בשטח .על פי נתוני הקופות ,מדובר
ביותר מ 4,600-אחיות.
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בלוח  1מוצגות מספר האחיות הכלולות באוכלוסיית המחקר ,בכל קופה ,לפי המידע שנמסר מקופות
החולים.
לוח  :1מספר האחיות ,לפי חלוקה לקופות
מספר האחיות
2,615
1,000
500
550

הקופה
שירותי בריאות כללית
מכבי שירותי בריאות
קופת חולים מאוחדת
לאומית שירותי בריאות

מסגרת הדגימה ,שיטת הדגימה וגודל המדגם :בכל אחת מארבע הקופות נדגמו כ 250-אחיות ,למרות
השוני בין הקופות במספר האחיות המועסקות בכל קופה ובגודל הקופה מבחינת מספר המבוטחים ,וזאת
כדי לאפשר ניתוח נתונים מהימן עבור כל

קופה4.

שתי קופות העבירו את רשימות האחיות ,ולאחר שבוצעה דגימה הועברו לצוות המחקר פרטיהן של האחיות
לצורך יצירת קשר .קופה אחת העבירה את רשימת האחיות עם פרטי הקשר ,וממנה בוצעה דגימה ואילו
הקופה הרביעית העבירה את שמות האחיות ,ולאחר שבוצעה דגימה הועברו לצוות המחקר כתובות הדוא"ל
שלהן בלבד .שיחות טלפון לאחיות שלא עלה בידינו להשיג באמצעות הדוא"ל בוצעו ממשרדי הקופה עצמה.
קופה אחת דרשה אישור של ועדת הלסינקי ,ואכן המחקר עבר אישור של הוועדה בקופה זו .קופה אחרת
דרשה וקיבלה התחייבות מוסדית של מכון ברוקדייל ,לשמירה על סודיות הנתונים ולאי-שימוש בהם מעבר
לשימוש במחקר.
איסוף הנתונים ודרכי הפצת השאלונים :שאלוני המחקר מוחשבו ונשלחו לכל האחיות באמצעות כתובות
הדוא"ל שהעמידו לרשותנו קופות החולים .הסקר נערך בין החודשים אוגוסט  2014לפברואר  .2015במהלך
חודשים אלה נשלח לכל אחות מכתב מקדים מטעם צוות המחקר ,ובו הסבר על המחקר ,על חשיבותו וכן
על האפשרות לבקש שלא לקחת בו חלק .נוסף לכך ניתנה לכל אחות האפשרות להשיב לשאלון באמצעות
קישור לשאלון אינטרנטי ,לקבלו בדואר (עם מעטפת החזר מבוילת) או להשיב לשאלון טלפונית .כמה ימים
לאחר העברת המייל הראשון נשלח לאחיות מייל ובו קישור לשאלון (למעט מי שביקשה להשיב לשאלון
בדואר או בטלפון) .לאחר כשבועיים נשלחה תזכורת בדוא"ל ולאחר כשבוע נוסף החל צוות עבודת שדה
להתקשר לאחיות שטרם השיבו לשאלון הממוחשב במלואו ,וראיינו אותן בטלפון או שבו ושלחו להן קישור.

 4הנתונים המתפרסמים לציבור הרחב בדוח זה אינם מבחינים בין קופות החולים ,אך כל קופה קיבלה ,לשימוש פנימי,
סדרת לוחות המשווים בין הממצאים הנוגעים לה ובין הממצאים של קופות החולים האחרות.
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מתוך המדגם שכלל  1,019אחיות 6.6% ,סירבו לענות ו 1.4%-נמצאו לא רלוונטיות למחקר .בסך-הכול
השיבו לשאלונים  692מרואיינות ,שהן  69%מן המדגם .טווח שיעור ההיענות בכל קופה נע בין  56%ל.82%-
 448ראיונות התבצעו באמצעות הדוא"ל 175 ,ראיונות נערכו בטלפון ו 69-ראיונות התבצעו באמצעות שאלון
דואר במילוי ידני.
מחקרים מראים כי עירוב שיטות מחקר יכול להעלות את שיעורי ההיענות ובכך לתרום לאיכות המחקר.
כך ,במחקר ( )Dillman et al., 2009ששילב בין סקרי טלפון ,דואר ודוא"ל נמצא שפנייה שנייה לאלה שלא
השיבו בפעם הראשונה ,באמצעות שיטה אחרת (למשל ,מעבר מדואר לטלפון ולדוא"ל) העלה את שיעור
ההיענות .עוד נמצא כי בסקרים הממוענים אל רופאים ,עירוב מתודולוגיות של סקרים הוא ישים יותר ובעל
יחס עלות/תועלת גבוה יותר ממתודולוגיות אחרות (.)Ahlers-Schmidt et al., 2010
עם זאת ,קיימת מורכבת בשילוב בין השיטות ,ומחקרים שונים שנערכו הראו כי מרואיינים טלפוניים נוטים
להשיב תשובות חיוביות יותר לשאלות בנושא עמדות ,לעומת מרואיינים המשיבים באמצעות הדואר או
הדוא"ל ( ,)Dillman et al., 2009; Tarnai & Dillman, 1992 ; Krysan et al., 1994והדבר עלול להקשות על השוואות
בין מרואיינים שהשיבו לשאלונים בשיטות שונות.
כלי המחקר :השאלון כלל כ 70-שאלות ,רו בן סגורות .פרק שלם בשאלון כלל שאלות שונות לכל אחד
מתחומי העיסוק העיקריים של האחיות (כך שכל אחות השיבה לחלק מאותו פרק ולא על כולו) .השאלות
עסקו ,בין היתר ,בתחומים האלה:
 תחום העיסוק העיקרי של האחות
 פעילות ועשייה בתוך תחום העיסוק העיקרי
 תפיסות בנוגע לאוטונומיה של האחות
 תפיסות בנוגע לתכנית המדדים
 שביעות הרצון מן התפקיד
 תפיסות בנוגע לעתיד המקצועי של האחות בקהילה
 מאפייני רקע של האחות.
שקלול הנתונים וניתוחם :הנתונים שוקללו כדי לבטא הבדלים בין הקופות ביחס הדגימה ובשיעור ההיענות
לסקר ,כך שלאחר השקלול הממצאים מציגים אומדנים לא-מוטים של התופעות הנבדקות – הן בנוגע לכלל
אוכלוסיית האחיות בקהילה והן בנוגע לתת-אוכלוסיות שונות מתוכה .הנתונים נותחו באמצעות תכנת
 ,SPSSגירסה .20
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ניתוח השאלות הפתוחות בשאלון נעשה באמצעות תוכנה המאפשרת להעלות סדרה מלאה של כל התשובות
לשאלה נתונה .התשובות לשאלות קודדו לפי קטגוריות ,וכך נבנה ספר קידוד לשאלון .לאחר מכן קודדו
התשובות לפי הקטגוריות ,והן הועברו לתכנת ה .SPSS-לבסוף הוצגו הנתונים כמותית ,בלוחות המראים
את שכיחות התשובות השונות.

בדיקת תפקידי האחיות בארצות הברית ובאנגליה
בסך-הכול נערכו עשרה ראיונות טלפוניים עם אנשי מפתח במדינות אלה ,ונסקרה ספרות המחקר
הרלוונטית בתחום .לאחר מכן נערכה השוואה למצב בישראל ,על פי הממצאים שעלו מראיונות העומק.

 .4ממצאים
 4.1ממצאים שעלו מראיונות העומק
 4.1.1מגמות כלליות
התמונה הכוללת העולה מן הראיונות היא שעבודת האחות בקהילה התרחבה במהלך השנים האחרונות,
וכי מגמה זו ממשיכה וככל הנראה גם תימשך בעתיד .ביטוי לכך ניתן למצוא בכמה שינויים )1( :מעבר
מעבודה מגיבה לעבודה יזומה :בעבר עבודת האחות הייתה בעיקר מול מטופלים שהגיעו עם בעיה .ואילו
כיום האחות עוסקת יותר באיתור ,ביציאה לשטח ובייזום של בדיקות וטיפולים נדרשים; ( )2אחיות כיום
מתמקצעות יותר מבעבר ,ליותר אחיות תואר אקדמי ורבות מהן עוברות קורסים על-בסיסיים; ( )3עבודת
האחות כיום משתלבת במעגלים שונים ,הן מול הרופא והן מול צורכי האוכלוסייה המטופלת; ( )4יש העברה
של פעילויות מבתי החולים אל הקהילה (למשל ,טיפול בפצעים קשים ,כימותרפיה) .מגמה זו מחייבת את
אחיות הקהילה לקחת חלק בפעילות קלינית רחבה יותר ממה שנדרש בעבר.
 4.1.2תחומי הפעילות של האחיות בקהילה
הרחבת הפעילות של האחיות הדגישה את החשיבות של זיהוי התחומים והפעילויות שבהן הן עוסקות .מן
הראיונות זוהו כמה תחומים עיקריים:
 .1עבודה שגרתית .מתבצעת בעיקר בחדר האחיות וכוללת ,בין היתר ,לקיחת דגימות דם ,מדידת לחץ
דם ,בדיקות אק"ג ,הזרקות וחבישות .יש הסכמה רחבה על כך שהאחיות משקיעות זמן רב בעבודתן
השגרתית ,זמן שיכול היה להיחסך אילו גורמים אחרים היו מבצעים חלק מן הפעולות .יצוין בהקשר
זה כי חלק מקופות החולים החלו בהכשרת טכנאים לביצוע בדיקות דם ובדיקות אק"ג.
 .2טיפול בחולים כרוניים .בכל הקופות האחיות נוטלות חלק פעיל ומשמעותי בטיפול בחולים כרונים.
בחלק מן הקופות האחיות מנהלות את הטיפול בחולה הכרוני ,לרבות מעקב ותכנון תכניות התערבות
ברמה שנתית ,וכן נדרשות לבצע מעקב אישי אחר מטופלים .בכל הקופות האחיות מעורבות בהדרכת
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מטופלים ,וההדרכות נעשות בעיקר באופן יזום .רבים מן המרואיינים סברו כי עתידו של מקצוע
הסיעוד טמון בטיפול בחולים הכרוניים ,וכי יש לאפשר לאחיות לפתח את התחום ולהובילו.
 .3קידום בריאות .בכל הקופות האחיות מעורבות ,אקטיבית ,בפעולות לקידום בריאות .רוב הפעולות
מתבצעות בתוך הקופה ,וכוללות בין היתר ימי כיף ,סדנאות לחולי סוכרת והליכה מאורגנת
לממוגרפיה במקומות שבהם אחוזי ההיענות לבדיקה זו נמוכים .נוסף לכך יש פעילות שמתבצעת
מחוץ לקופה ,כמו יציאה מאורגנת לקניונים ויציאה למוסדות חינוך לצורך הסברה ומדידות .ביציאה
מן המרפאה פונות האחיות לכלל האוכלוסייה ולאו דווקא למבוטחים בקופה מסוימת .היקף
ההשקעה בקידום בריאות משתנה בין הקופות ,בין המחוזות ובין הסניפים ,והוא תלוי בצרכים
באזורים השונים ובהיענות בשטח .נראה כי בעת מחסור בכוח אדם בכלל ובאחיות בפרט ,הפעילות
הראשונה שנפגעת היא עיסוק בקידום בריאות ויציאה לקהילה.
 .4מדדי איכות .בישראל מיושמת תכנית המדדים ,תכנית לאומית למדידת איכות הטיפול הרפואי
בקהילה ,שלה שותפות כל קופות החולים .תכנית זו מודדת את ביצועי הקופות באמצעות מדדים
שונים ,בתחומי המניעה ,סוכרת ,אסטמה ומחלות לב .מדדים אלו משפיעים על פעילותן של הקופות
בתחומים של קידום הבריאות ,והם משולבים במערך העבודה השגרתי של הצוותים המטפלים.
במחקר שנערך על-אודות התכנית נמצא כי הרופאים הראשוניים בישראל סבורים כי לאחיות תפקיד
משמעותי בכל הקשור למדידת איכות ( .)Nissanholtz-Gannot & Rosen, 2012בכל הקופות אחיות
מעורבות בתכנית המדדים ,הן במסגרת תכניות העבודה שלהן והן במסגרת עבודתן השגרתית .יש
מדדים שביצועם שייך לאחיות והם נתפסים כחלק מן העבודה המסורתית של האחות ,כמו למשל
חיסונים .לעומתם יש מדדים שבהן אחיות מעורבות יותר מבעבר ,כמו ממוגרפיה ,בדיקת דם סמוי
ומדידות שונות .בכל אלה האחיות עוסקות בזימון מטופלים ,בביצוע המדדים הרלוונטיים ובייזום
פעילויות להעלאת אחוזי ההיענות של המטופלים .שוני בין הקופות קשור למידה ולדרך שבה האחיות
מעורבות במדדים ובניהולם .יש קופות שבהן האחיות אחראיות על חלק מן המדדים ומנהלות אותם
ברמה המקומית ,המחוזית והארצית ,ויש קופות שבהן האחיות עוסקות בעיקר במילוי תפקידים
טכניים כמו חיסונים וזימון חולים לממוגרפיה ולבדיקות אחרות.
 .5טיפולי בית .טיפולי בית ניתנים למטופלים המרותקים לביתם .אחיות מבצעות את מרבית טיפולי
הבית ,לרבות נטילת אומדנים של כאב ותפקוד ,טיפול בפצעים ,החלפת קטטר וביצוע בדיקות מעבדה.
מרבית האחיות המבצעות טיפולי בית עושות זאת נוסף לעבודתן בסניף .האחיות העוסקות בתחום
טיפולי בית משמשות מתאמות בין שלל הגורמים הטיפוליים ,כמו רופא ופיזיותרפיסטים .נוסף לכך,
עבודת האחיות בטיפולי בית נחשבת לעצמאית מאוד ,שכן המציאות מחייבת אותן ,לא פעם ,לקבל
החלטות בנוגע למטופל ללא יכולת להתייעץ עם רופא.
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 .6התמקצעות בתחומים מקצועיים שונים .במהלך שנות עבודתן צוברות האחיות ידע וניסיון בתחומים
שונים .צבירת הידע מתבצעת הן במסגרות לימודים ,כמו קורסים על-בסיסיים והכשרות שונות ,והן
במסגרת העיסוק בפועל .קופות החולים מעודדות לימודים אלו ,התורמים הן ליכולת הטיפול של
האחיות והן לשביעות רצונן מעבודתן .אף שמרבית האחיות עוסקות בתחום המקצועי נוסף לעבודתן
השגרתית ,יש שמקדישות את כל זמנן לעיסוקן המקצועי ,כמו אחיות במרפאת סוכרת או במרפאת
פצע.
 .7השתלבות במיזמים ייחודיים .בכל קופה יש מיזמים ייחודים שבהם משולבות אחיות .אלה מאפשרים
להתמקצע וליצור מומחיות של הקופה בתחום זה ,ורבים מהם קשורים לתחומי ההתמקצעות של
האחיות .נוסף לכך ,המיזמים מטייבים את הטיפול הניתן במסגרת הקופה .כך למשל ,באחת הקופות
השקיעו בהקמת מרפאות פצע .אחיות רבות התמקצעו בתחום ונפתחו מרפאות פצע שבהן מילאו
אחיות תקפיד משמעותי .מיזם נוסף הוא "מפות שיחה לסוכרת" – מתווה שיחה ופעילות
אינטראקטיבית עם המטופל .מיזם ייחודי נוסף הוא "רופא אישי" ,מיזם אשר במסגרתו אחיות
מגיעות למרפאות עצמאיות ומשתלבות בהן לצד עבודת הרופא ,בעיקר בכל הקשור למעקב אחר
חולים כרוניים.

 4.1.3דמיון בין קופות החולים בנוגע לעבודתן של האחיות
בראיונות עלו כמה מאפיינים המשותפים לכל הקופות:
 .1מחסור באחיות .בכל הקופות ובכל המחוזות (למעט מחוז צפון) ,קיים מחסור משמעותי באחיות ,הן
מבחינת התקנים והן מבחינת גיוס אחיות חדשות.
 .2התפתחות טכנולוגית .בכל הקופות הייתה התפתחות גדולה בטכנולוגיה שבה משתמשות אחיות .אחד
השינויים המרכזיים הוא מחשוב תיק החולה ,בו לאחיות כיום יש מקום להזין נתונים בתיק ,ליצור
תזכורות ולעקוב אחר מצבו של החולה.
 .3לימודים והכשרה .בכל הקופות אחיות לומדות יותר ועוברות הכשרות רבות יותר מבעבר .שינוי
משמעותי בתחום הוא ביטול ההכשרה של האחיות המעשיות .נוסף לכך ,מרבית האחיות הנקלטות
בקופות החולים הן אחיות בעלות תואר אקדמי ,ובכל הקופות יש תחושה כי אחיות צעירות מעוניינות
להמשיך וללמוד לתארים מתקדמים.
 .4יצירתיות .בכל קופות החולים מורגשת היצירתיות של האחיות .אחיות מובילות תהליכים הקשורים
לאוכלוסיות רחבות ,ובמסגרת עבודתן הן נדרשות לפעול בדרכים יצירתיות .דוגמאות לכך הן תחרות
בישול לחולי סו כרת ,כתיבת והוצאה לאור של ספר בערבית העוסק במניעת השמנה של ילדים
והמצאת משחקי קלפים בנושא מניעת תאונות.
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 4.1.4שוני בין קופות החולים בנוגע לעבודתן של האחיות
הממצאים מלמדים כי לצד הדמיון הרב בין תפקידי האחיות ,יש כמה הבדלים במקומן של האחיות
ובפעילויות שבהן הן מעורבות בכל אחת מן הקופות .בין ההבדלים הבולטים:
 .1יישום של מתן סמכויות ייחודיות .למרות שמשרד הבריאות הרחיב את סמכויותיהן של אחיות
הקהילה ,לא כל הקופות מממשות אפשרות זו בפועל.
 .2שילובן של האחיות בתכנית המדדים .כפי שצוין לעיל ,כל הקופות נוטלות חלק בתכנית המדדים
בקהילה ,והאחיות משולבות בהשגת יעדי התכנית .עם זאת קיים הבדל במידה שבה האחיות מעורבות
בתכנית ובתפקידן כאחראיות על חלק מן המדדים .בשלוש קופות האחיות אחראיות על חלק מן
המדדים ומנהלות אותם ברמה המקומית ,המחוזית והארצית .ובקופה אחת הן עוסקות בתפקידים
הטכניים של המדידה ,כמו חיסונים וזימון חולים לממוגרפיה ולבדיקות אחרות.
 .3שילובן של האחיות ברמות שונות של הנהלת קופת החולים .בחלק מן הקופות האחיות משמשות
בתפקידי ניהול בכירים ומשולבות בהנהלות הסניפים ,המחוזות והקופה בכללותה) .בקופות האחרות,
לעומת זאת ,הן מנהלות רק את הסקטור הסיעודי ,ואינן שייכות להנהלה המצומצמת של הקופה .יש
לציין כי בחלק מן הקופות זוהתה דינמיות בנושא ,ובאחת הקופות ,שבה אחיות אינן חלק מן ההנהלה,
יש שינוי גישה ותהליך מיצוב של האחיות כחלק מן ההנהלה.
 .4פיתוח תחומי מומחיות שונים והתמקדות בהם .קופות שונות משקיעות בתחומים שונים .כך למשל,
יש קופות שמשקיעות בתחום של ייעוץ גנטי יותר מקופות אחרות ומפתחות מערך מיוחד לעניין .כך
גם בתחום הפצע; אף שכל הקופות עוסקות בכך ,יש קופות שמשקיעות בנושא משאבים לא מבוטלים
וההתפתחות שם ניכרת .גם בין המחוזות בא לידי ביטוי הבדל בעניין זה; למשל ,בתוך קופה אחת יש
מחוזות שבהם אחיות מובילות נושאים שונים ומפתחות את התחום משמעותית ,ומחוזות שבהם אין
הדבר כך.

 4.1.5מטלות שהאחיות אינן מעוניינות לבצע
מן הראיונות עלה כי האחיות מקדישות חלק מזמנן לביצוע מטלות שלדעת רובן ביצוען הוא בבחינת "בזבוז
זמן" .נדגיש כי האחיות אינן סבורות שמטלות אלו אינן נדרשות ,אלא שניתן להעביר את סמכות הביצוע
שלהן לבעלי מקצוע אחרים .בין המטלות שצוינו :זימון מטופלים; ספירת חלוקים (ספירה של החלוקים
הנמצאים במרפאה); ניקוי מכשירים (כגון :קולונוסקופ ,מגיני שיניים); עבודת ניירת משרדית; לקיחת
דמים לצורך בדיקות .המשותף לרוב המטלות הוא היותן מטלות טכניות ,שאותן ניתן ללמד בעלי מקצוע
אחרים לבצע ,במקום האחיות ,גם ללא השכלה רפואית .בכך עשוי להיחסך זמן יקר ומשאבים כספיים.
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אשר ללקיחת דמים ,נמצא הבדל בין תפיסותיהן של אחיות הפועלות בשטח לאלה של אחיות העוסקות רק
בניהול .אחיות הפועלות בשטח סבורות כי יש להשאיר תפקיד זה בידי האחות משום שהוא פתח לקשר עם
המטופלים .לעומתן ,אחיות העוסקות רק בניהול סבורות שיש להעביר את התפקיד לבעלי מקצוע אחרים

 4.1.6תפיסות בנוגע לחסמים בהתפתחות המקצוע
למרות הפוטנציאל המשמעותי הטמון בהתפתחות של מקצוע הסיעוד בקהילה ,המרואיינים זיהו כמה
חסמים להתפתחות המקצוע ,ובהם:
 .1תקינה .במרבית הקופות לא קיימת תקינה ובמקרים שבהם קיים מפתח תקינה הוא מיושן ואינו
מתאים לעבודת האחיות היום .המרואיינים שהתייחסו לנושא התקינה סברו כי קיומה מאפשר
לחשוב על הצרכים ולמקד את עבודת הסיעוד בתחומים החשובים לקופה .לתפיסתם ,אי-קיומה של
תקינה אחידה בכל הקופות גורמת למחסור באחיות בקהילה ,ולכך שעבודת הסיעוד מתבצעת בלחץ
וביכולת מוגבלת של ראייה מערכתית קדימה.
 .2תפיסות הרופאים את המקצוע .המרואיינים מעידים על תחושתם כי מרבית הרופאים מביעים
התנגדות להענקת סמכויות לאחיות .התנגדות זו נובעת מחששם של הרופאים לפגיעה במעמדם.
לטענת חלק מן המרואיינים ,לאחיות יש ידע מקצועי ויכולת לבצע חלק מן הפעילויות שאותן מבצע
כיום ה רופא אך החשש של הרופאים לפגיעה במעמדם גורר מאבק על כל נושא מסוג זה.
 .3האחיות עצמן .חלק מן המרואיינים רואים באחיות עצמן חסם להתפתחות המקצועית ,שבא לידי
ביטוי הן בחוסר שיתוף בידע בין הקופות והן בפער בין השאיפות השונות של האחיות .נטען כי האחיות
עוסקות בקידום נושאים פנים -קופתיים ואין בנמצא חשיבה רחבת טווח .הדבר מוביל לכך שהן אינן
נתפסות כ"גוף" אחד אלא כאוסף של פרטים .נוסף לכך ,יש אחיות המעוניינות בתוספת עבודה
ואחריות ,ולעומתן יש מעטות המעוניינות "לעשות את העבודה וללכת"; הן אינן מעוניינות לקבל על
עצמן תפקידים נוספים וסמכויות נוספות וקשה ליצור אצלן רצון לקידום מקצועי.
 .4בתי הספר לסיעוד .מרבית המרואיינים סבורים כי בשונה מן הנעשה בעבר ,הלימודים בבתי הספר
לסיעוד מקבלים כיום אופי אקדמי יותר וטיפולי פחות ,ועל כן האחיות מסיימות את לימודיהן ובידן
פחות כלים טיפוליים .בהמשך לכך ,בתי הספר לסיעוד מתמקדים כיום בעבודת האחיות בבית החולים,
והחלק המוקדש ללימוד תחום הסיעוד בקהילה מצומצם ואינו חושף את הסטודנטים למגוון ולעושר
של עבודת הסיעוד בקהילה .המרואיינים סבורים כי ההכשרה של בתי הספר לסיעוד אינה מותאמת
דיה לקהילה ,דבר הפוגע הן ביכולת גיוס אחיות לתפקיד זה והן בפוטנציאל ההתפתחות שלו.

 4.2ממצאים שעלו מן הסקר
מרבית האחיות שהשיבו לשאלון הן נשים ( 84% ,)93%מהן יהודיות ו 12%-מוסלמיות .היתר נוצריות,
דרוזיות או "אחר" 59% .מן המשיבות נולדו בישראל .ל 47%-תואר ראשון 17% ,בעלות תואר שני או שלישי
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והיתר מוסמכות או בעלות הכשרה של אחות מעשית 31% .מן המשיבות עובדות במשרה מלאה ו69%-
עובדות במשרה חלקית.
הממצאים העיקריים העולים מן הסקר מלמדים על כך שהאחיות בדרך כלל מרוצות מעבודתן ,הן חשות
שעבודתן התרחבה וכי יש להן אוטונומיה .האחיות מאמינות בעתיד המקצוע ובהתפתחותו אך לצד זאת
מצביעות על קשיים וחסמים משמעותיים.
להלן יוצגו הממצאים העיקריים בנושאים שנבחנו ,ובהם תחומי העיסוק של האחיות ,תחושת האוטונומיה
שלהן ,שביעות רצונן מעבודתן והחסמים להתפתחות המקצוע .כמו כן יוצגו הבדלים בין אחיות הקהילה
לפי המשתנים האלה :גיל ,ארץ לידה ,רמת השכלה ,מעמד מקצועי ותפקיד ניהולי .לבסוף יוצגו ניתוחים
מעמיקים יותר בקשר לשביעות הרצון של האחיות ותחושת האוטונומיה שלהן.

 4.2.1תחומי העיסוק העיקריים של אחיות הקהילה
בעקבות ראיונות העומק חולקו תחומי העשייה של האחיות לארבעה תחומי עיסוק עיקריים (יפורטו להלן),
נוסף לעשייתן השגרתית בחדר האחיות 38% .מן האחיות הגדירו את תחום עיסוקן העיקרי "טיפול בחולים
עם מחלות כרוניות" .כשליש מן האחיות ( )30%עוסקות ב"קידום בריאות" כתחום עיסוק עיקרי ,כרבע
( )26%עוסקות בעיקר ב"תחום מקצועי ספציפי" (בעיקר בתחומים כמו סוכרת ,טיפול בפצעים ובריאות
האישה) ,ו 6%-מן האחיות עוסקות בעיקר ב"טיפולי בית" .במסגרת תחום העיסוק העיקרי ,התייחסה כל
מרואיינת לפעולות שאותן היא עושה כחלק מן העיסוק בו:

 .1טיפול בחולים עם מחלות כרוניות
האחיות העוסקות בתחום זה ציינו כי הן עוסקות במידה רבה או רבה מאוד בניהול תהליך הטיפול במטופל
( ,)80%בעבודה יזומה מול מטופלים ספציפיים ( ,)79%במעקב אחר הרצף הטיפולי של מטופל ספציפי ()79%
ובתכנון פעילות יזומה מול חולים עם מחלות כרוניות ( .)77%רק כמחצית מן האחיות דיווחו כי הן עוסקות
בפיתוח מדיניות ובהשפעה על תפיסת הטיפול בחולים עם מחלות כרוניות ( ,)48%ובביצוע outreach

באוכלוסייה ייעודית ( .)52%בכל הקשור לפעולות שנעשות על ידי האחיות ,רובן המוחלט חשות שחלק
משמעותי מתפקידן הוא הדרכה לאורח חיים בריא ( ,)91%ביצוע אומדנים למטופל ( )90%וביצוע מעקב
אחר מטופל פרטני ( .)86%נוסף לכך ,אחיות רבות עוסקות בפעילות המבטאת אוטונומיה ,כמו זימון
אוכלוסיות לטיפול לפי החלטה אישית ( ,)75%מתן חיסון לפי החלטה אישית ( )63%והפניה למטפל אחר
( 87% .)69%מן האחיות ציינו כי מתן מרשם לשינוי מינון תרופה כלל לא מהווה חלק מתפקידן.
יש לציין כי קרוב ל 60%-מן האחיות העוסקות בעיקר בטיפול בחולים עם מחלות כרוניות ציינו כי בשנים
האחרונות התרחבה משמעותית עבודתן בתחום זה ,ו 30%-ציינו כי עבודתן התרחבה במידה מסוימת.
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הטיפול בחולים עם מחלות כרוניות נוגע הן להיבטים כלכליים (עלויות של תרופות ושל טיפולים שונים) והן
ל היבטים סוציאליים ,הידועים כמשפיעים על מצבו הרפואי של המטופל .האחיות נשאלו באיזו מידה הן
מביאות בחשבון שיקולים כלכליים של הקופה ושיקולים סוציאליים של המטופל ,בבחירת הטיפול הרפואי.
נמצא כי  47%מן האחיות מביאות בחשבון שיקולים כלכליים של הקופה בבחירת הטיפול במידה רבה או
רבה מאוד 35% ,מביאות זאת בחשבון במידה בינונית וכ 9%-כלל אינן מביאות זאת בחשבון (תרשים .)1

תרשים  :1המידה שבה אחיות הקהילה שתחום עיסוקן העיקרי הוא טיפול בחולים עם מחלות כרוניות,
מביאות בחשבון שיקולים כלכליים של הקופה

אשר לשיקולים הסוציאליים הנוגעים למצבו של המטופל ,נמצא כי  90%מן האחיות מביאות בחשבון
שיקולים סוציאליים של המטופל במידה רבה או רבה מאוד 8% ,נוספות מביאות זאת בחשבון במידה בינונית
ו 2%-בלבד כלל אינן מביאות זאת בחשבון או מביאות זאת בחשבון במידה מועטה מאוד (תרשים .)2
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תרשים  :2המידה שבה אחיות הקהילה שתחום עיסוקן העיקרי הוא טיפול בחולים עם מחלות כרוניות,
מביאות בחשבון שיקולים סוציאליים הנוגעים למצבו של המטופל

 .2קידום בריאות
תחום קי דום הבריאות עוסק לא רק בחולים אלא מכוון לקדם בריאות של כלל האוכלוסייה .עובדה זו באה
לביטוי בכך שחלק מעבודתן של אחיות הקהילה הוא להגיע אל האוכלוסייה ,שאינה נמצאת תמיד במעקב
של המרפאה .על כן ,לא מפתיע היה לראות כי  78%מן האחיות שעיקר עיסוקן הוא בתחום קידום הבריאות
מבצעות פעולות של יישוג ( )outreachבקרב מטופלים במידה רבה או רבה מאוד ו 12%-נוספים עוסקות בכך
במידה בינונית (תרשים .)3
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תרשים  :3ביצוע  outreachשל אחיות הקהילה שתחום עיסוקן העיקרי הוא קידום בריאות

בהמשך לכך 86% ,מן האחיות ציינו כי הן עוסקות בזיהו י אוכלוסיית יעד להתערבות במידה רבה או רבה
מאוד לעומת  1%שכלל אינן עוסקת בכך 14% .מן האחיות עוסקות ביציאה לשטח במידה רבה או רבה
מאוד ו 38%-עוסקות בסדנאות והדרכות בתחום קידום בריאות במידה רבה או רבה מאוד 21% .מן
האחיות אינן עוסקות בהעברת סדנאות בסניף או שעוס קות בכך במידה מועטה מאוד .ולבסוף 47% ,מן
האחיות ציינו כי אינן יוצאות לשטח או ש עושות זאת במידה מועטה מאוד .יצוין כי מראיונות העומק
עלתה תמונה אחרת .בעוד שהמנהלות אמרו כי במסגרת קידום הבריאות האחיות מקדישות הרבה מזמנן
להדרכות ולסדנאות בתחום וליציאה לשטח ,מדבריהן של האחיות עלה כי הן כמעט ולא יוצאות לפעילויות
לטובת קידום בריאות בשטח.

 .3טיפולי בית
האחיות שעיקר עיסוקן בתחום של טיפולי בית מבצעות במידה רבה או רבה מאוד פעילויות של ייעוץ
והדרכה למטופל ולבני משפחתו ( 90%מן האחיות); בנית תכניות התערבות רב-מקצועיות ( )85%ואיתור
צרכים בעקבות אמדנים מקצועיים ( .)64%הפעילויות המבוצעות פחות על ידי אחיות הן שינוי מינונים של
תרופות ( 6%עושות זאת במידה רבה או רבה מאוד ו 74%-אינן עושות זאת או שהנושא אינו רלוונטי עבורן),
וכן מתן מרשמי תרופות למטופל ( 58%מן האחיות ציינו כי אינן עושות זאת כלל או כי הנושא כלל אינו
רלוונטי עבורן ,לעומת  24%מהן שציינו כי הן עושות זאת במידה רבה או רבה מאוד).

 .4תחום מקצועי ספציפי
 33%מן האחיות העוסקות בתחומים מקצועיים ספציפיים קשורות למיזמים ייחודיים של הקופה ,ובהם
תכנית "רופא אישי"" ,מפות שיחה לסוכרת" ומוקד אחיות 55% .מן האחיות אינן קשורות למיזמים כאלה,
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ו 12%-סימנו "אחר" כתשובה וציינו פרוייקטים נוספים ,כגון טיפול בפצעים במסגרת מרפאת פצע ,ביצוע
הדרכות ועבודה כאחיות ליווי היריון.
האחיות נשאלו באיזו מידה התחום המקצועי הספציפי שבו הן עוסקות קשור להתערבות ברמה קהילתית.
נמצא כי  55%מן האחיות העוסקות בתחום מקצועי ספציפי עוסקות בהתערבות ברמה קהילתית במידה
רבה או רבה מאוד ו 22%-אינן עוסקות בכך כלל או עוסקות בכך במידה מועטה מאוד (תרשים .)4
תרשים  :4מידת העיסוק בהתערבות ברמה קהילתית ,אצל אחיות קהילה העוסקות בתחום מקצועי
ספציפי

 4.2.2תחושת שינוי בדרך העבודה של האחיות
 85%מן האחיות ציינו כי הן חשות שבחמש השנים האחרונות חל שינוי בדרך העבודה שלהן בתחום עיסוקן
העיקרי ,לעומת  15%שלא חשו כל שינוי (תרשים  .)5השינויים יכולים לנבוע הן משינויים בעבודה עצמה
בחמש השנים האחרונות והן משום שהאחיות כבר מנוסות יותר והגיל והניסיון שלהן מאפשר להן לעבוד
בדרך שונה .בין השינויים צוינו עבודה מתוכננת יותר מבעבר ,מיקוד העשייה בתחומים ספציפיים כמו חולים
כרוניים ,וקידום בריאות והרחבת הידע הרפואי.
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תרשים  :5תחושת שינוי בדרך העבודה של האחיות ,בתחום העיסוק העיקרי

 4.2.3תחושת אוטונומיה בתפקיד
האחיות נשאלו על תחושת האוטונומיה שלהן בתפקידן 73% .דיווחו על תחושת אוטונומיה במידה רבה או
רבה מאוד ורק  4%ציינו כי הן חשות אוטונומיה במידה מועטה או מועטה מאוד (תרשים .)6
תרשים  :6תחושת אוטונומיה בתפקיד ,בקרב אחיות הקהילה

האחיות נשאלו גם על תחושת האוטונומיה בתחום העיסוק העיקרי שלהן 78%.דיווחו על תחושת אוטונומיה
במידה רבה או רבה מאוד ,ורק  4%ציינו כי הן חשות אוטונומיה במידה מועטה או מועטה מאוד.
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עוד נמצא כי  75%מן האחיות חשו הרחבה באוטונומיה המקצועית שלהן בחמש השנים האחרונות ,לעומת
 9%בלבד שחשו צמצום באוטונומיה שלהן בתקופה זו ו 16%-שלא חשו כל שינוי .התחושה של הרחבת
האוטונומיה עולה בקנה אחד עם תחושה של שינוי בסביבת העבודה .כך למשל 61% ,מן האחיות חשו כי
סביבת העבודה שלהן השתנתה במידה רבה או רבה מאוד ו 26%-חשו כך במידה בינונית.
מרבית האחיות ( ) 70%מרגישות כי יש להן סמכויות מספיקות לביצוע מטלותיהן ,וקרוב לרבע מן האחיות
( )23%חשות כי הסמכויות לביצוע עבודתן מספקות במידה בינונית .היתר ( )7%חשות שסמכויותיהן אינן
מספקות או מספקות במידה מועטה.

 4.2.4תכנית המדדים והשפעתה על עבודתן של האחיות בקהילה
כאמור ,בכל קופות החולים מופעלת ב 15-שנים האחרונות תכנית למדידת איכות ,המאפשרת בדיקה קבועה
של איכותם של שירותי המניעה ,האבחון ,הטיפול והשיקום הניתנים על ידי קופות החולים .המדדים
הנבדקים עוסקים בעיקר בתחומים של סוכרת ,לב וכלי דם ,אסטמה ,סקר סרטן ,חיסונים ותחום הילדים.

בכל הקופות מעורבות האחיות ,במידה זו או אחרת ,בתכנית זו .נמצא כי מבחינת תחושת המעורבות של
האחיות בתכנית 77% ,מהן חשות מעורבות במידה רבה או רבה מאוד בתכנית ו 10%-חשות כי אין הן
מעורבות בה או שהן מעורבות במידה מועטה מאוד (תרשים .)7
תרשים  :7תחושת המעורבות בתכנית המדדים ,בקרב אחיות הקהילה

בהקשר זה בדקנו גם במה באה לידי ביטוי מעורבותן של האחיות בתכנית המדדים .בין התשובות העיקריות
שצוינו בלטו התשובות האלה  :מעקב אחר חולים עם מדדים לא טובים ,עירנות למצבם של חולים ,יותר
הדרכות וזימונים וכן קבלת אחריות על מדד לצורך קידומו.
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נוסף לכך 75% ,מן האחיות ציינו כי הן חשות שתכנית המדדים השפיעה על עבודתן במידה רבה או רבה
מאוד ו 12%-ציינו כי הן מרגישות שהתכנית לא השפיעה עליהן או שהשפיעה עליהן במידה מועטה או מועטה
מאוד .היתר ציינו כי ההשפעה של התכנית על עבודתן הייתה בינונית.
חשוב היה לנו גם לבדוק מהו כיוון ההשפעה של התכנית על עבודת האחיות .נמצא כי מרבית האחיות ()60%
רואות את כיוון ההשפעה של תכנית המדדים ככיוון חיובי ,ורק  5%רואות בו כיוון השפעה שלילי 21% .מן
האחיות סברו שכיוון ההשפעה הוא מעורב.
לצד תחושות חיוביות בקשר לתכנית מדידת האיכות ,רבות מן האחיות דיווחו גם על בעיות משמעותיות
הקשורות ליישומה של התכנית ,ובהן עומס ,תחרות-יתר ולחץ ניהולי עודף .בעיות אלה הן השפעות לוואי
של התכנית ויש להביאן בחשבון.
בכל הקשור לעומס המוטל על האחיות ,נמצא כי  73%מהן מרגישות גידול בעומס בעקבות תכנית המדדים
במידה רבה או רבה מאוד ו 16%-חשות גידול בעומס הנופל על כתפיהן במידה בינונית .במחקר שערכנו
בקרב רופאי קהילה 5בנושא תכנית המדדים ,ראינו כי בסך-הכול גם הרופאים מרגישים עומס יתר בעקבות
תכנית המדדים ,כך למשל 64% ,מן הרופאים במחקר חשו עומס יתר במידה רבה או רבה מאוד ו 20%-חשו
עומס יתר במידה בינונית.
אשר לתחרות יתר ,נמצא כי  81%מן האחיות חשו תחרות יתר בעקבות תכנית המדדים במידה רבה או רבה
מאוד ו 11%-חשות תחרות יתר במידה בינונית .הרופאים במחקר שהוזכר לעיל חשו תחרות יתר במידה
פחותה משמעותית; פחות ממחצית מהם ( )48%חשו תחרות יתר במידה רבה או רבה מאוד וכרבע ()27%
חשו את תחרות היתר במידה בינונית.
בכל הקשור ללחץ ניהולי עודף ,נמצא כי מרבית האחיות ( )84%חשות לחץ ניהולי עודף בעקבות תכנית
המדדים במידה רבה או רבה מאוד ו 11%-מרגישות לחץ זה במידה בינונית .בקרב הרופאים ,במחקר שצוין
לעיל 58% ,חשו בלחץ ניהולי עודף במידה רבה או רבה מאוד ו 28%-חשו את הלחץ במידה בינונית.

 4.2.5שביעות רצון כללית
בסך-הכול נמצא כי האחיות שבעות רצון מעבודתן;  80%שבעות רצון במידה רבה או רבה מאוד ,ורק 3%
שבעות רצון במידה מועטה או מועטה מאוד .יתר האחיות שבעות רצון במידה בינונית (תרשים .)8

Nissanholtz-Gannot, R.; Rosen, B.; and The Quality Monitoring Study Group. 2012. Monitoring quality in
Israeli primary care: The primary care physicians' perspective, Israel Journal of Health Policy Research,
(20 June 2012) 1:26
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תרשים  :8תחושת שביעות הרצון של אחיות הקהילה מעבודתן

עוד ביקשנו לבחון ממה האחיות שבעות רצון (או לא שבעות רצון) באופן ספציפי .מן השאלונים עלה כי הן
שבעות רצון ב מידה רבה או רבה מאוד בעיקר ממידת האחריות המוטלת עליהן ( ,)81%מן התוצאות של
ההתערבויות אצל המטופלים שלהן ( )84%ומן האנשים שעמם הן עובדות ( .)82%האחיות ציינו כי הן אינן
מרוצות או לא מספיק מרוצות מן השכר ( ,)39%מתנאי העבודה הפיזיים ( )14%ומן ההכרה של המנהלים
בעבודתן ( .)16%אף שהאחיות מבטאות חוסר שביעות רצון מחלקים שונים בעבודתן ,נראה כי הן אוהבות
את המקצוע שלהן .כאשר הן נשאלו אם היו ממליצות לאחרים להצטרף למקצוע השיבו רובן הגדול ()80%
כי ימליצו לאחרים להצטרף למקצוע ,ורק  20%טענו כי לא ימליצו.

 4.2.6חסמים להתפתחות המקצוע
במסגרת שאלה פתוחה נשאלו האחיות על עמדותיהן בנוגע לחסמים להתפתחות תפקידן של האחיות.
החסמים שהועלו על ידי האחיות בשטח דומים לחסמים שהועלו על ידי האחיות המנהלות בראיונות העומק
(ראו פרק  .)4.1.6בין היתר ציינו האחיות ציינו את החסמים האלה:
 תפיסות של רופאים ,לרבות מערכת יחסים שאינה מתנהלת כסדרה .לדעת חלק מן האחיות,
הרופאים ,כפרופסיה ,חוששים מהתפתחות תפקיד האחות ומעוניינים לשמור על האחות כמבצעת
דבריו של הרופא .מרבית האחיות סבורות שבחשש זה אין ממש.
 האחיות עצמן .חלק מן האחיות סבורות כי האחיות בעצמן מונעות את התפתחותו של המקצוע.
לדעתן ,חלק מן האחיות אינן מעוניינות לקבל סמכויות נוספות ובכך להרחיב את טווח סמכויותיהן
מאחר שהדבר יביא למטלות נוספות.
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 מחסור במשאבים .אחיות רבות רואות במחסור במשאבים ,לרבות חוסר תקנים ומחסור גדול בכוח
אדם ,את החסם המרכזי להתפתחות המקצוע .כל עוד אין מי שיבצע את העבודה ,לא ניתן יהיה לפתח
את המקצוע.
 תגמול .בהמשך לחוסר שביעות הרצון היחסית מן השכר ,האחיות רואות בתגמול ,הנמוך לדעתן ,חסם
להתפתחות המקצוע .התגמול הנמוך מושך פחות צעירים למקצוע ומעלה את עומס העבודה.

 4.2.7ניתוחים דו-משתניים והבדלים בין אחיות בעלות מאפייני רקע שונים
סעיף זה מציג בקצרה את עמדותיהן של אחיות הקהילה על פי המשתנים האלה :גיל ,ארץ לידה ,רמת
השכלה ,מעמד מקצועי והיותן בתפקיד ניהולי .אוכלוסיית האחיות פולחה לפי רמת השכלתן .באופן כללי
לא נמצאו הבדלים גדולים בין הקבוצות .כן נמצא כי ככל שהשכלתן של האחיות גבוהה יותר ,הן מביאות
בחשבון שיקולים כלכליים .עוד נמצא כי אחיות בעלות השכלה גבוהה יותר (למעט דוקטורט) ,חשות פחות
אוטונומיה מאחיות בעלות השכלה נמוכה (ללא תואר או תואר ראשון) .נוסף לכך נמצא כי אחיות בעלות
השכלה גבוהה מרוצות יותר מאלו שלהן השכלה נמוכה.
אוכלוסיית האחיות אף פולחה לפי מעמדן המקצועי (מעשית ,מוסמכת ובעלת קורס על-בסיסי) .נמצא כי
ככל שאחות עברה הכשרה מקצועית ברמה גבוהה יותר היא נוטה יותר להביא בחשבון שיקולים סוציאליים
של המטופל וכי אחיות בעלות רמת הכשרה מקצועית גבוהה חשות (בקשר למדדי האיכות) יותר תחרות,
לחץ ניהולי עודף ועומס .בסך-הכו ל אחיות בעלות רמת הכשרה מקצועית גבוהה (מוסמכות ובעלות קורס
על-בסיסי) מרוצות יותר מעבודתן מאשר אחיות מעשיות ,אך הן מרוצות פחות מן השכר שלהן.
בלוחות  6-2להלן מוצגים תפיסות של אחיות הקהילה בנוגע להיבטים שונים של עבודתן .ככל שהערך גבוה
יותר ,כך התחושה כלפי עבודת האחות חיובית יותר .בכל לוח מופיעים הערכים של כלל אוכלוסיית האחיות,
ולאחר מכן הערכים לפי תת-האוכלוסייה הרלוונטית ללוח .הכוכבית בטור הימני מסמנת את המשתנים
שנמצאו מובהקים ( .)p<.05כאשר ערך של תת-קבוצה היה גבוה ביותר מ 5-נקודות אחוז מן הערך של כל
המדגם ,הוא סומן בצבע ירוק ,וכאשר הערך של תת-הקבוצה היה נמוך ביותר מ 5-נקודות אחוז מזה של
כלל המדגם – סומן בצבע אדום .הדבר מאפשר לקורא להבחין מבחינה ויזואלית מי הן תת-הקבוצות שיש
להן ,באופן כללי ,התייחסו יות יחסית חיוביות (או שליליות) לתכנית ,וכן לזהות את המשתנים שבהם
נמצאוהבדלים גדולים יחסית.
לוח  2מציג את תחושותיהן של האחיות בנוגע להיבטים שונים בעבודתן ,לפי קבוצות גיל .נמצא כי אחיות
בקבוצת הגיל הצעירה עוסקות יותר מן האחיות המבוגרות בתכנון תכניות עבודה והן חשות מעורבות יותר
בתכנית מדידת האיכות .אחיות מבוגרות יותר ,מרוצות יותר מן האחיות הצעירות מהיבטים שונים
בעבודתן .נוסף לכך ,אחיות צעירות (עד גיל  )40חשות פחות אוטונומיה בתחום עיסוקן ( )70%וחשות
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שסמכויותיהן מספיקות פחות לביצוע עבודתן ( )60%לעומת אחיות בגיל הביניים ( 80%ו ,72%-בהתאמה)
ומאחיות מבוגרות ( 83%ו ,76%-בהתאמה) .נראה גם שאחיות מבוגרות (בנות  55ויותר) מרוצות יותר
ממידת האחריות המוטלת עליהן ,מן החופש לבחור את שיטת העבודה ,ממידת שיתופן בקבלת החלטות
ומן ההזדמנות להשתמש ביכולותיהן המקצועיות ,מאשר אחיות צעירות ומאחיות בגיל הביניים.
לוח  :2תחושותיהן של האחיות בנוגע להיבטים שונים בעבודתן ,לפי קבוצות גיל (באחוזים)
קבוצת הגיל
+55
55-41
עד 40
סך-הכול
חל שינוי משמעותי בתחום העשייה העיקרי שלי*
מתכננת תכניות למעקב שנתי על מטופלים עם מחלות* כרוניות במידה
רבה או רבה מאוד*

52
68

47
78

56
69

52
60

מנהלת את תהליך הטיפול במטופל במידה רבה או רבה מאוד*
העבודה בתחום העיסוק בחולים כרוניים התרחבה*
יוזמת שיחה או פעילות עם מטופל מעבר לנושא לשמו הגיע במידה רבה
או רבה מאוד*

79
59
84

80
61
84

76
59
82

82
58
86

חשה אוטונומיה בתחום עיסוקי העיקרי במידה רבה או רבה מאוד*
חשה שסמכויותי מספיקות לביצוע עבודתי במידה רבה או רבה מאוד*
מעורבת בתכנית מדדי איכות במידה רבה או רבה מאוד*
תכנית המדדים השפיעה על עבודתי במידה רבה או רבה מאוד*
חשה תחרות יתר במידה מועטה מאוד או כלל לא*
חשה לחץ ניהולי עודף במידה מועטה מאוד או כלל לא*
חשה עומס במידה מועטה מאוד או כלל לא*
מייצרת שיתופי פעולה עם גורמי אחרים במידה רבה או במידה רבה
מאוד*
מרוצה או מרוצה מאוד ממידת האחריות המוטלת עלי*
מרוצה או מרוצה מאוד מן החופש לבחור את שיטת העבודה כרצוני*
מרוצה או מרוצה מאוד ממידת שיתופי בתהליכי קבלת החלטות*
מרוצה או מרוצה מאוד מההזדמנות להשתמש ביכולותיי המקצועיות*
מרוצה או מרוצה מאוד מן התוצאות של ההתערבויות הסיעודיות של
המטופלים שלי*
מרוצה או מרוצה מאוד מרמת השכר שלי
מרוצה או מרוצה מאוד מההכרה של המנהלים בעבודתי המקצועית*
מרוצה או מרוצה מאוד באופן כללי ממקום העבודה*
שבעת רצון ממקום העבודה במידה רבה או רבה מאוד*
* p<.05

79
70
77
76
5
3
7
65

70
60
85
77
4
1
5
60

80
72
73
73
3
2
7
64

83
76
77
79
7
5
10
71

81
68
59
76
84

77
58
52
63
84

78
70
59
78
81

86
74
64
83
87

20
59
78
80

23
50
79
75

18
63
77
81

20
60
80
81

ערך של תת-קבוצה הגבוה ביותר מ 5-נקודות אחוז מן הערך של כל המדגם מסומן בצבע ירוק; ערך של תת-קבוצה הנמוך ביותר מ 5-נקודות
אחוז מזה של כלל המדגם מסומן בצבע אדום.

לוח  3מציג את תחושותיהן של האחיות בנוגע להיבטים שונים בעבודתן ,לפי ארץ לידה .נמצא כי במרבית
ההיבטים ,יחסן של אחיות ילידות ישראל חיובי יותר מן היחס של אחיות שלא נולדו בארץ; אחיות ילידות
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הארץ מרגישות שוני משמעותי בתחום העשייה העיקרי שלהן יותר מאשר אחיות שאינן צבריות (56%
לעומת  ,46%בהתאמה) ,ואף חשות שהן מנהלות את תהליך הטיפול במטופל ,ב 10-נקודות אחוז יותר מאשר
תחושותיהן של אחיות שאינן ילידות הארץ ( 85%לעומת  ,75%בהתאמה) .עם זאת ,אחיות ילידות ישראל
מרוצות פחות מן ההכרה שהן מקבלות מהמנהלים שלהן ( 54%לעומת  66%בקרב אחיות שלא נולדו
בישראל) ,וממידת השיתוף שלהן בתהליכי קבלת החלטות ( 56%לעומת  ,64%בהתאמה) .עוד נמצא כי
אחיות ילידות הארץ מרוצות פחות מאופן כללי ממקום העבודה שלהן לעומת אחיות שאינן ילידות ישראל
( 77%לעומת  ,82%בהתאמה).
לוח  : 3תחושותיהן של האחיות בנוגע להיבטים שונים בעבודתן ,לפי ארץ לידה (באחוזים)
ארץ לידה
ישראל ילידת
סך -
חו"ל
הכול
חל שינוי משמעותי בתחום העשייה העיקרי שלי*
מתכננת תכניות למעקב שנתי על מטופלים עם מחלות כרוניות במידה רבה או רבה
מאוד*
מנהלת את תהליך הטיפול במטופל במידה רבה או רבה מאוד*
העבודה בתחום העיסוק בחולים כרוניים התרחבה*
יוזמת שיחה או פעילות עם מטופל מעבר לנושא לשמו הגיע במידה רבה או רבה מאוד*

52
69

56
68

46
70

80
58
84

85
58
88

75
59
78

חשה אוטונומיה בתחום עיסוקי העיקרי במידה רבה או רבה מאוד*
חשה שסמכויותי מספיקות לביצוע עבודתי במידה רבה או רבה מאוד*
מעורבת בתכנית מדדי איכות במידה רבה או רבה מאוד*
תכנית המדדים השפיעה על עבודתי במידה רבה או רבה מאוד*
חשה תחרות יתר במידה מועטה מאוד או כלל לא*
חשה לחץ ניהולי עודף במידה מועטה מאוד או כלל לא*
חשה עומס במידה מועטה מאוד או כלל לא*
מייצרת שיתופי פעולה עם גורמי אחרים במידה רבה או רבה מאוד
מרוצה או מרוצה מאוד ממידת האחריות המוטלת עלי*
מרוצה או מרוצה מאוד מן החופש לבחור את שיטת העבודה כרצוני*
מרוצה או מרוצה מאוד ממידת שיתופי בתהליכי קבלת החלטות*
מרוצה או מרוצה מאוד מן ההזדמנות להשתמש ביכולותיי המקצועיות*
מרוצה או מרוצה מאוד מן התוצאות של ההתערבויות הסיעודיות של המטופלים שלי*
מרוצה או מרוצה מאוד מרמת השכר שלי
מרוצה או מרוצה מאוד מן ההכרה של המנהלים בעבודתי המקצועית*
מרוצה או מרוצה מאוד באופן כללי ממקום העבודה*
שבעת רצון ממקום העבודה במידה רבה או רבה מאוד*

78
70
77
76
5
3
8
66
81
69
59
76
84
20
59
79
80

80
72
76
78
4
3
10
66
82
71
56
77
86
20
54
77
80

76
69
77
74
6
3
5
65
80
66
64
75
82
20
66
82
80

* p<.05
ערך של תת-קבוצה הגבוה ביותר מ 5-נקודות אחוז מן הערך של כל המדגם מסומן בצבע ירוק; ערך של תת-קבוצה הנמוך ביותר מ 5-נקודות
אחוז מזה של כלל המדגם מסומן בצבע אדום.
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לוח  4מציג את תחושותיהן של האחיות בנוגע להיבטים שונים בעבודתן ,לפי רמת ההשכלה שלהן 6.עקב
מיעוט המשיבות בעלות תואר ( PhDשלוש בלבד) ,חיברנו את המשיבות בעלות תואר שני ושלישי לקבוצה
אחת .נראה כי באופן כללי התגובות של האחיות ללא תואר חיוביות יותר והן חשות יותר מעורבות ויותר
אוטונומיה בתפקידן ,מאשר אחיות בעלות תואר ראשון או שני .למשל 84% ,מהן חשות אוטונומיה בתחום
העיסוק המרכזי שלהן לעומת בעלות תואר  BAובעלות תואר  75%( MAו ,74%-בהתאמה) .מנגד ,הן
מרוצות פחות מן השכר ,מן ההכרה של המנהלים בעבודתן וכן מרוצות פחות באופן כללי ממקום עבודתן,
בהשוואה לבעלות התארים (אם כי בהבדל קטן מאוד).

 6בקבוצת האחיות ללא תואר נכללות הן אחיות מעשיות והן אחיות מוסמכות.
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לוח  :4תחושותיהן של האחיות בנוגע להיבטים שונים בעבודתן ,לפי רמת ההשכלה (באחוזים)
רמת השכלה
ללא
סך -
הכול תואר
+MA BA
חל שינוי משמעותי בתחום העשייה העיקרי שלי*
מתכננת תכניות למעקב שנתי על מטופלים עם מחלות כרוניות במידה רבה או
רבה מאוד*
מנהלת את תהליך הטיפול במטופל במידה רבה או רבה מאוד*
העבודה בתחום העיסוק בחולים כרוניים התרחבה*
יוזמת שיחה או פעילות עם מטופל מעבר לנושא לשמו הגיע במידה רבה או רבה
מאוד*
חשה אוטונומיה בתחום עיסוקי העיקרי במידה רבה או רבה מאוד*
חשה שסמכויותי מספיקות לביצוע עבודתי במידה רבה או רבה מאוד*
מעורבת בתכנית מדדי איכות במידה רבה או רבה מאוד*
תכנית המדדים השפיעה על עבודתי במידה רבה או רבה מאוד*
חשה תחרות יתר במידה מועטה מאוד או כלל לא*
חשה לחץ ניהולי עודף במידה מועטה מאוד או כלל לא*
חשה עומס במידה במידה מועטה מאוד או כלל לא*
מייצרת שיתופי פעולה עם גורמי אחרים במידה רבה או רבה מאוד*
מרוצה או מרוצה מאוד ממידת האחריות המוטלת עלי*
מרוצה או מרוצה מאוד מן החופש לבחור את שיטת העבודה כרצוני*
מרוצה או מרוצה מאוד ממידת שיתופי בתהליכי קבלת החלטות*
מרוצה או מרוצה מאוד מן ההזדמנות להשתמש ביכולותיי המקצועיות*
מרוצה או מרוצה מאוד מן התוצאות של ההתערבויות הסיעודיות של המטופלים
שלי*
מרוצה או מרוצה מאוד מרמת השכר שלי *
מרוצה או מרוצה מאוד מן ההכרה של המנהלים בעבודתי המקצועית*
מרוצה או מרוצה מאוד באופן כללי ממקום העבודה*
שבעת רצון ממקום העבודה במידה רבה או רבה מאוד*
*p<.05

52
69

53
66

54
68

43
76

80
57
83

77
45
84

80
61
83

84
68
82

78
70
76
76
5
3
8
66
81
68
59
77
84

84
74
79
77
5
3
12
69
84
74
57
79
85

75
66
76
75
4
3
5
64
79
64
60
76
85

75
72
72
75
4
2
12
66
82
70
62
77
78

20
60
79
80

14
58
78
80

23
57
80
80

26
70
79
80

ערך של תת-קבוצה הגבוה ביותר מ 5-נקודות אחוז מן הערך של כל המדגם מסומן בצבע ירוק; ערך של תת-קבוצה הנמוך ביותר מ 5-נקודות
אחוז מזה של כלל המדגם מסומן בצבע אדום.

לוח  5מציג את תחושותיהן של האחיות בנוגע להיבטים שונים בעבודתן ,לפי מעמדן המקצועי .יצוין כי
המעמד המקצועי נבחן במנותק מרמת ההשכלה ,אך אחות שמעוניינת לעבור קורס על-בסיסי נדרשת לתואר
ראשון לפחות .נמצא כי יש אחיות מעשיות ,אחיות מוסמכות ואחיות שעברו קורס על-בסיסי .ניתן לראות
שיש פערים בין הקבוצות בחלק מן הנושאים ,וככלל ,אחיות מעשיות מבטאות תחושות חיוביות יותר בכל
הקשור לתחרות ,ללחץ ניהולי ולעומס ,והן חשות בתופעות אלה פחות מאשר אחיות מוסמכות ואחיות
25

שעברו קורס על-בסיסי 66% .מן האחיות מעשיות חשות אוטונומיה בתפקידן ,לעומת אחיות מוסמכות
( )79%ואחיות שעברו קורס על-בסיסי ( .)80%עוד נמצא כי אחיות מעשיות פחות מרוצות ממקום עבודתן,
בהבדל ניכר מן הקבוצות האחרות.
לוח  : 5תחושותיהן של האחיות בנוגע להיבטים שונים בעבודתן ,לפי מעמד מקצועי (באחוזים)
מעמד מקצועי
קורס על-
אחות
אחות
מעשית מוסמכת בסיסי
סך-הכול
חל שינוי משמעותי בתחום העשייה העיקרי שלי*
מתכננת תכניות למעקב שנתי על מטופלים עם מחלות כרוניות
במידה רבה או רבה מאוד*

52
69

61
55

51
73

49
66

מנהלת את תהליך הטיפול במטופל במידה רבה או רבה מאוד*
העבודה בתחום העיסוק בחולים כרוניים התרחבה*
יוזמת שיחה או פעילות עם מטופל מעבר לנושא לשמו הגיע
במידה רבה או רבה מאוד*
חשה אוטונומיה בתחום עיסוקי העיקרי במידה רבה או רבה
מאוד*
חשה שסמכויותי מספיקות לביצוע עבודתי במידה רבה או רבה
מאוד*
מעורבת בתכנית מדדי איכות במידה רבה או רבה מאוד*
תכנית המדדים השפיעה על עבודתי במידה רבה או רבה מאוד*
חשה תחרות יתר במידה מועטה מאוד או כלל לא*
חשה לחץ ניהולי עודף במידה מועטה מאוד או כלל לא*
חשה עומס במידה מועטה מאוד או כלל לא*
מייצרת שיתופי פעולה עם גורמי אחרים במידה רבה או רבה
מאוד*
מרוצה או מרוצה מאוד ממידת האחריות המוטלת עלי*
מרוצה או מרוצה מאוד מן החופש לבחור את שיטת העבודה
כרצוני*
מרוצה או מרוצה מאוד ממידת שיתופי בתהליכי קבלת
החלטות*
מרוצה או מרוצה מאוד מן ההזדמנות להשתמש ביכולותיי
המקצועיות*
מרוצה או מרוצה מאוד מן התוצאות של ההתערבויות
הסיעודיות של המטופלים שלי*
מרוצה או מרוצה מאוד מרמת השכר שלי*
מרוצה או מרוצה מאוד מן ההכרה של המנהלים בעבודתי
המקצועית*
מרוצה או מרוצה מאוד באופן כללי ממקום העבודה*
שבעת רצון ממקום העבודה במידה רבה או רבה מאוד*
* p<.05
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71

59
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לוח  6מציג את תחושותיהן של האחיות בנוגע להיבטים שונים בעבודתן ,לפי היותן או אי-היותן בתפקיד
ניהולי .ככלל ,נמצא כי אחיות בעלות תפקיד ניהולי מביעות עמדות חיוביות יותר מאלו שאינן בעלות תפקיד
ניהולי .כך למשל ,אחיות בעלות תפקיד ניהולי חשות שינוי משמעותי בתחום העשייה העיקרית שלהן ()62%
יותר מאשר אחיות שאינן מנהלות ( ,)45%הן חשות שסמכויותיהן מספיקות לביצוע עבודתן יותר מאשר מי
שאינה מנהלת ( 78%לעומת  ,65%בהתאמה) ,וכן מרוצות יותר ממידת שיתופן בתהליכי קבלת החלטות,
מן ההזדמנות להשתמש ביכולותיהן המקצועיות ,מתוצאות התערבותן על המטופלים שלהן וממקום
עבודתן באופן כללי .אחיות שאינן מנהלות מרגישות פחות עומס ,לחץ ניהולי ותחרות יתר לעומת המנהלות,
אך ההבדלים אינם משמעותיים.
לוח  :6תחושותיהן של האחיות בנוגע להיבטים שונים בעבודתן ,לפי היותן או אי-היותן בתפקיד ניהולי
(באחוזים)
תפקיד ניהולי
חל שינוי משמעותי בתחום העשייה העיקרי שלי*
מתכננת תכניות למעקב שנתי על מטופלים עם מחלות כרוניות במידה רבה או רבה
מאוד*
מנהלת את תהליך הטיפול במטופל במידה רבה או רבה מאוד*
העבודה בתחום העיסוק בחולים כרוניים התרחבה*
יוזמת שיחה או פעילות עם מטופל מעבר לנושא לשמו הגיע במידה רבה או רבה מאוד*
חשה אוטונומיה בתחום עיסוקי העיקרי במידה רבה או רבה מאוד*
חשה שסמכויותי מספיקות לביצוע עבודתי במידה רבה או רבה מאוד*
מעורבת בתכנית מדדי איכות במידה רבה או רבה מאוד*
תכנית המדדים השפיעה על עבודתי במידה רבה או רבה מאוד*
חשה תחרות יתר במידה מועטה מאוד או כלל לא*
חשה לחץ ניהולי עודף במידה מועטה מאוד או כלל לא*
חשה עומס במידה מועטה מאוד או כלל לא*
מייצרת שיתופי פעולה עם גורמי אחרים במידה רבה או רבה מאוד*
מרוצה או מרוצה מאוד ממידת האחריות המוטלת עלי*
מרוצה או מרוצה מאוד מן החופש לבחור את שיטת העבודה כרצוני*
מרוצה או מרוצה מאוד ממידת שיתופי בתהליכי קבלת החלטות*
מרוצה או מרוצה מאוד מן ההזדמנות להשתמש ביכולותיי המקצועיות*
מרוצה או מרוצה מאוד מן התוצאות של ההתערבויות הסיעודיות של המטופלים שלי*
מרוצה או מרוצה מאוד מרמת השכר שלי
מרוצה או מרוצה מאוד מן ההכרה של המנהלים בעבודתי המקצועית*
מרוצה או מרוצה מאוד באופן כללי ממקום העבודה*
שבעת רצון ממקום העבודה במידה רבה או רבה מאוד*

סך-
הכול

תפקיד
ניהולי

תפקיד
שאינו ניהולי

51
70

62
78

45
63

80
59
84
78
70
77
76
5
3
8
66
81
69
59
77
84
20
59
79
80

83
66
88
85
78
84
83
4
2
6
72
86
79
71
84
89
20
66
81
86

78
53
80
74
65
72
72
5
3
9
63
78
62
52
72
82
20
56
78
76

* p<.05
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אחוז מזה של כלל המדגם מסומן בצבע אדום.
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 4.2.8העמקה בנושא הגורמים המשפיעים על תחושת האוטונומיה של האחיות
כפי שראינו לעיל ,תחושת האוטונומיה של האחיות נבדקה באמצעות שתי שאלות עיקריות .האחת
מתייחסת למידת ההסכמה לתחושת אוטונומיה בתחום העיסוק העיקרי ,והאחרת מתייחסת למידת
ההסכמה לתחושה כי הסמכויות הקיימות מספיקות לביצוע העבודה המוטלת על האחות .מאחר שדפוסי
התשובות דומים ,בחרנו להתמקד בממצאי השאלה הראשונה .נראה כי באופן כללי תחושת האוטונומיה
גבוהה בקרב האחיות ( 79%חשו אוטונומיה בתחום העיסוק העיקרי במידה רבה או רבה מאוד) ,ותחושה זו
חזקה במיוחד בקרב אחיות מבוגרות יותר ,בנות  55ויותר ( 81%לעומת  76%בקרב אחיות עד גיל  ,)40בקרב
אחיות שעברו קורס על-בסיסי ( 80%לעומת  70%בקרב האחיות המעשיות) ובקרב אחיות בעלות תפקיד
ניהולי ( 86%לעומת  76%בקרב אחיות שאינן מנהלות).
כצפוי ,קיימים קשרים בין המשתנים הבלתי תלויים (גיל ,מעמד מקצועי ותפקיד ניהולי) ,כאשר האחיות
המנהלות והאחיות בעלת מעמד מקצועי גבוה נוטות להיות מבוגרות יותר .על כן ,כדי לבדוק את ההשפעה
הסג ולית של המשתנים הבלתי תלויים השונים ערכנו ניתוחים רב-משתניים מסוג רגרסיה לוגיסטית .אלה
מוצגים בלוח .7
לוח  :7הקשר בין מאפיינים שונים של האחיות ובין תחושת האוטונומיה שלהן – תוצאות הרגרסיות
הלוגיסטיות (יחס צולב)
חשה אוטונומיה בתחום
העיסוק העיקרי
גיל
גיל ( 54-41לעומת נמוך מ)40-
גיל ( +55לעומת נמוך מ)40-

*1.8
*2.8

חשה שסמכויותיה
מספיקות לביצוע עבודתה
*1.7
*2.4

מעמד מקצועי
אחות מוסמכת (לעומת אחות מעשית)
אחות שעברה קורס על-בסיסי (לעומת
אחות מעשית)

*3
*2.7

תפקיד ניהולי
בעלת תפקיד ניהולי (לעומת מי שאינה
בתפקיד ניהולי)

*2

*2

0.077
0.050

0.072
0.050

נגלקרקה R2
קוקס וסנל R2
הערה :המקדמים המובהקים מסומנים בכוכבית.
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*1.8
1.3

מן הרגרסיות עולה כי לגיל ,למעמד המקצועי ולתפקיד ניהולי יש השפעה סגולית מובהקת ,הן על תחושת
האוטונומיה בתחום העיסוק העיקרי והן על התחושה שהסמכויות מספיקות לביצוע עבודה .עם זאת ,גם
כאשר לוקחים ביחד את משתני הגיל ,המעמד המקצועי והתפקיד הניהולי הם מסבירים פחות מ 10%-מן
השונות בתחושת האוטונומיה ובתחושה שהסמכויות מספקות.

 4.2.9תחושת שביעות רצון
באופן כללי האחיות שבעות רצון מעבודתן;  80%מהן ציינו כי הן שבעות רצון מעבודתן במידה רבה או
רבה מאוד 7.גם בבחינה של השאלה "האם תמליצי לצעירי ם וצעירות להצטרף למקצוע הסיעוד" ,שאלה
המבטאת שביעות רצון מן הבחירה במקצוע 80% ,השיבו שימליצו ,נתון המלמד על שביעות רצון גבוהה
מן המקצוע .תחושת שביעות הרצון חזקה במיוחד בקרב אחיות מוסמכות לעומת אחיות מעשיות (81%
לעומת  ,71%בהתאמה) וכן בקרב אחיות הנושאות תפקיד ניהולי לעומת אחיות שאינן מנהלות (86%
לעומת  ,76%בהתאמה).
כאשר בדקנו לעומק את ההיבטים השונים של שביעות הרצון ,נמצא כי האחיות מרוצות במידה רבה ממידת
האחריות המוטלת עליהן ( )81%ומן התוצאות של ההתערבויות הסיעודיות בקרב מטופליהן ( .)84%הן
מרוצות פחות מרמת השכר ( 39%לא מרוצות או לא מספיק מרוצות) ,ממידת השיתוף בתהליכי קבלת
ההחלטות ( ,)14%מן ההכרה של המנהלים שלהן בעבודתן ( )17%ומתנאי העבודה הפיזיים (.)14%
ביקשנו לבחון את ההשפעה הסגולית של מאפייני הרקע על תחושותיהן של האחיות בקשר להיבטים שונים
של שביעות רצון .לוח  8מציג את היחסים הצולבים העולים מתוך סדרה של רגרסיות רבות-משתנים ,כאשר
ההיבטים השונים של שביעות רצון שימשו משתנים התלויים.
לא מצאנו השפעה סגולית של המאפיינים הבלתי תלויים על שביעות הרצון מן השכר ומתוצאות
ההתערבויות הסיעודיות ,אך נמצאו הבדלים במשתנים אחרים; כך ,נראה כי לגיל יש השפעה חיובית בדרך
כלל על תחושת שביעות הרצון .קבוצת גיל הביניים ( )54-41וקבוצת המבוגרות ( ,)+55שבעות רצון יותר
מקבוצת הצעירות .הפערים בין שתי הקבוצות הבוגרות יותר אינם גדולים ,למעט שביעות הרצון מן
ההזדמנות להשתמש ביכולות ,שם קיים פער גדול יותר .ייתכן כי הפער נובע מכך שאחיות מבוגרות יותר הן
אלו שיש להן ,בדרך כלל ,ותק גדול יותר וניסיון רב יותר ,ולכן קל להן להפגין את יכולותיהן.
בכל הקשור למעמד המקצועי לא נמצאה מגמה ברורה ,ובכל הקשור לתפקיד ניהולי ,ניתן לראות כי אחיות
בעלות תפקיד הניהולי משפיע על שביעות הרצון מן ההיבטים השונים ,ודבר זה אינו מפתיע ,משום שכמנהל

 7האחיות נשאלו שתי שאלות דומות בקשר לשביעות הרצון שלהן מעבודתן ,והתשובות שניתנו היו דומות מאוד בשתיהן.
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יש לך יותר סמכויות ויכולות להפגין את כישוריך ,להשתתף בקבלת החלטות ולקבל על עצמך אחריות –
היבטים התורמים לשביעות הרצון.
לוח  :8הקשר בין מאפיינים שונים של האחיות ובין מידת שביעות רצונן מהיבטים שונים בעבודתן –
תוצאות הרגרסיות הלוגיסטיות (יחס צולב)
שביעות
רצון
כללית
ממקום
העבודה

גיל
גיל ( 54-41לעומת נמוך מ)40-
גיל ( +55לעומת נמוך מ)40-

*1.3
*1.7

מעמד מקצועי
אחות מוסמכת (לעומת אחות *2.1
מעשית)
אחות שעברה קורס על-בסיסי *1.9
(לעומת אחות מעשית)
תפקיד ניהולי
בעלת תפקיד ניהולי (לעומת
מי שאינה בתפקיד ניהולי)

*2.1

נגלקרקה R2
קוקס וסנל R2

מרוצה
ממידת
האחריות
המוטלת
עלי

*1.6
*1.8

מרוצה מן
החופש
לבחור
שיטת
עבודה

*1.6
*1.8

מרוצה
ממידת
שיתופי
בהחלטות

*1.2
*1.4

מרוצה
מן
ההזדמנות
להשתמש
ביכולותי

*2.2
*3.8

מרוצה
מרוצה
ממקום
מהכרת
המנהלים עבודתי
בעבודתי

*1.7
*1.5

*1.3
*1.7

*0.7

*0.7

*0.8

*2.8

0.9

*2.2

0.9

0.9

*0.7

*2.5

0.9

*1.9

*2.3

*2.3

*2.4

*1.9

*1.5

*2.1

0.076
0.055

0.076
0.055

0.065
0.048

0.098
0.065

0.029
0.022

0.051
0.033

הערה :המקדמים המובהקים מסומנים בכוכבית.

 4.3בחינת תפקידן של האחיות בארצות הברית ובאנגליה והשוואה למצב בישראל
בבואנו להציג את הדומה והשונה בהיבטים נבחרים של עבודת האחות בקהילה ,בין ישראל למדינות אחרות,
בחרנו להתמקד בארצות הברית ובאנגליה 8.חשוב לזכור כי יש שוני בסיסי בין המדינות ובין מערכות
הבריאות שלהן .מערכות הבריאות בישראל ובאנגליה הן ציבוריות יותר ממערכת הבריאות בארצות הברית.

 8בחרנו להתמקד במדיניות אלה מכמה סיבות .ראשית ,החומר המקצועי הוא באנגלית ,עובדה המאפשרת נגישות קלה
יותר .שנית ,במדינות אלו היו לנו קשרים עם מומחים ,מהם למדנו ועמם התייעצנו .שלישית ,מערכות הבריאות
באנגליה ובארצות הברית חולקות נקודות דמיון ושוני עם מערכת הבריאות בישראל וסברנו שיהיה מעניין ,על רקע זה,
לבצע השוואה בין המדינות.
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עבודת הרופאים באנגליה ובארצות הברית היא עצמאית בדרך כלל ,לעומת המצב בישראל שבה הרופאים
עובדים כעצמאים או כשכירים (ולעתים בשתי הצורות בה בעת) (להרחבה ראו נספח ב).
שינויים על פני זמן .ניתן לומר כי התפקיד של אחות הקהילה התרחב בשנים האחרונות בכל אחת מן
המדינות שנבחנו .עם זאת ,קשה לאמוד את קצב התרחבות התפקיד ולהצביע על המדינות שבהן השינוי
מהיר יותר מן האחרות .ראוי להקדיש לנושא זה מחקר נפרד.
סוגים שונים של אחיות .אחד המאפיינים הייחודיים הבולטים בשתי המדינות האחרות לעומת ישראל
הוא קיומן של אחיות "מומחיות" –  .)NP( Nurse Practitionerבארצות ברית ובאנגליה יש אחיות המוגדרות
 NPולהן סמכויות נרחבות יותר ( .)Morgan, 2010אף שבאנגליה אין הרבה אחיות המוגדרות  ,NPמספרן גדל
והולך בהתמדה .בארצות הברית יש יותר מ 222,000-אחיות המוגדרות  .NPבישראל החלו רק לאחרונה
בהגדרת "מומחיות" לאחיות ,וגם זאת בתחומים ספציפיים למדי ,ובהם טיפול תומך ,סיעוד גריאטרי
וסוכרת .נראה כי אנו נמצאים במרחק רב מן המצב בשתי המדינות האחרות .עם זאת ,התהליך המתרחש
בישראל להכרה בתחומים נוספים ממשיך להתקיים ,וצפוי כי בעתיד יוכרו תחומי מומחיות נוספים
לאחיות .במאמר שפורסם לאחרונה ( ,)Aron & Andrews, 2016עולה קריאה להרחיב את התחומים שניתנת
בהם תעודת מומחיות לאחיות ,כדי שניתן יהיה להתמודד עם בעית המחסור ברופאים ועם סוגיית הנגישות
לשירותי בריאות בפריפריה .במאמר מציינות הכותבות כי אחיות מומחיות מיצבו את מקומן כמטפלות
יעילות ,אפקטיביות ובטיחותיות.
גם באנגליה יש כמה סוגים של אחיות קהילה .אחיות המוגדרות  District Nursesעובדות בעיקר בביתו של
המטופל ,ואחיות קהילה  ,Community Nursesעובדות עם הרופא ,אוספות מידע על המטופל ומבצעות
הוראות .אחיות הנחשבות  ,Nurse Practitionerבדומה לארצות הברית ,הן עצמאיות יותר ובעלות סמכויות
טיפוליות נרחבות יותר .ה NP-הן בעלות סמכויות מעבר לסמכויות שיש לכל אחות ,כך למשל לחלקן יש
סמכות לתת טיפולים כימותרפיים .נוסף על כך ,אחיות יכולות לעבור הכשרה שתאפשר להן לרשום
מרשמים .כמו כן ,באנגליה יש אחיות שהן  ,Health Visitorsהעוסקות בעיקר במניעה ובקידום בריאות.
אחיות אלו עובדות לרוב לבד ,ומטפלות בעיקר במשפחות ובילדים קטנים .מרבית אחיות הקהילה באנגליה,
הן מטפלות עצמאיות .השימוש בשמות השונים של אחיות באנגליה ,כמוCNS (Clinical Nurse Specialists), :

) ,NP (Nurse Practitioner), ANP (Advanced Nurse Practitioner), HLP (High Level Practitionerנועד לאפיין את
דרגת ההכשרה של האחות ואת סמכויותיה .כתוצאה מהרחבת הסמכויות נדרשת גם למידה של התחום
הרלוונטי ורכישת המיומנויות המתאימות.
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ניהול הטיפול בחולים כרוניים .בישראל ,מידת העיסוק של האחות בניהול הטיפול בחולה הכרוני שונה בכל
קופה ונקבעת על פי המדיניות ב קופה ולעתים על פי מדיניות של מנהל מסוים .לעתים אחיות מבצעות את
הוראות הרופא ולעתים הן מעורבות בפועל בהדרכה ובמעקב ובניהול הטיפול עצמו.
בארצות הברית  ,על אף שאחיות הקהילה מעורבות בטיפול בחולה הכרוני ,יש שוני הנובע ממעמדה של
האחות ומהכשרתה .כך למשל ,אחות המוגדרת  Ambulatory Care Nurseתעבוד בעיקר ב"מעטפת"
הנובעת מן העבודה עם הרופא; היא תכין את המטופל לקראת הביקור ותעבור על הנחיות הרופא לאחר
הביקור .אחות המוגדרת  Care Coordinatorתדריך את המטופל לאורח חיים ,תעקוב אחריו ואף תעבוד
עם הרופא כדי לוודא שהטיפול מתנהל בדרך הרצויה .אחיות המוגדרות  Advanced Practice Nurseעובדות
יותר באופן עצמאי ( ,)Freed et al., 2010; Swanson & Pfenning, 2011הן מדריכות את המטופל ,מבצעות
הפניות ורושמות מרשמים.
גם באנגליה יש כמה סוגים של אחיות קהילה .אחיות המוגדרות  District Nursesעובדות בעיקר בביתו של
המטופל ,ואילו אחיות קהילה ,Community Nurses ,עובדות עם הרופא ,אוספות מידע על המטופל ומבצעות
הוראות .אחיות הנחשבות  ,Nurse Practitionerבדומה לנעשה בארצות הברית ,עצמאיות יותר ובעלות
סמכויות טיפוליות נרחבות יותר .תפקיד האחות נתפס גם כמצמצם אי-שיוויון ויש בו ממד של הערכת
הסביבה והמצב הסוציאלי של המטופל ( .)Poulton, 2009באנגליה יש גם אחיות הנקראות ,Specialist Nurse
שתפקידן ספציפי מאוד ,כמו מתן כימותרפיה.
טיפולי בית .תחום טיפולי הבית לחולים מרותקים קיים בכל המדינות ומתבצע בכולן בעיקר על ידי אחיות.
האחיות העובדות בתחום זה הן עצמאיות יותר ,מטבע הדברים .בישראל ,שלא כמו בשתי המדינות האחרות
שבהן האחיות עוסקות בתחום זה בדרך כלל באופן בלעדי ,מרבית האחיות העוסקות בתחום טיפולי הבית
עושות זאת נוסף לעבודתן במרפאות.
מדידת איכות .תכניות למדידת איכות קיימות לא רק בישראל .כך למשל ,תכנית ה HEDIS-בארצות הברית.
בשתי התכניות בודקים בעיקר מדדים של סוכרת ,משקל וחיסונים ,אך בעוד שבישראל התכנית מקיפה את
כל הקהילה וכמעט כל האחיות מעורבות בה או מושפעות ממנה ,הרי שבארצות הברית התכנית מקיפה רק
את הצוותים שנמדדים במסגרת התכנית ,כלומר רק בארגונים האמריקאיים המקבילים לקופות חולים,
שם רשומים רק כשליש מן האוכלוסייה ( .)Rosen et al. 2012מעורבות האחיות בתכניות למדידת איכות
קיימת הן בישראל והן בארצות הברית ,אך היקפי המעורבות שונים .בדרך כלל ,בארצות הברית לאחיות
בתפקידים של  NPיש אחריות על איסוף נתונים ועל פעילות לשיפור איכות הטיפול הרפואי ,תפקיד
שבישראל נעשה כמעט על ידי כל אחות .באנגליה מדדי האיכות נקבעים על ידי הNational Institute ( NICE-
 ,)for Health and Care Exellenceאך בשונה מישראל ,הארגון ממליץ על המדדים והNational Health ( NHS-
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 )Servicesהמקומי מחליט אילו מהם לאמץ .ל NHS-יש גם יכולת לקבוע מדדים משלו ,שיהיו תקפים עבור
האיזור שהוא אחראי עליו .התמריץ לעמוד במדדים אלו הוא כספי ,שכן כרבע מן הכנסות במרפאות תלויות
בעמידה במדדים.
סמכות לרישום מרשמים .בשתי המדינות שנסקרו קיימת סמכות חלקית לאחיות לרשום מרשמים,
וההבדלים ביניהן מתבטאים בתוכן הסמכות .שוני נוסף קשור למימוש הסמכות בפועל .בעוד שבמדינות
אלה אחיות המוגדרות  NPמורשות לרשום מרשמים ומשתמשות בסמכות שלהן ,בישראל הנושא מצוי
בוויכוח בין בעלי המקצוע .בשנת  ,2010קיבלו חלק מן האחיות סמכות לרשום מרשמים בתנאים מסוימים
אך בכל הקופות לא עודדו להשתמש בסמכות הזו וכיום אחיות הקהילה בישראל כמעט ואינן רושמות
מרשמים ובוודאי שאינן עושות זאת בלי להיוועץ ברופא.
נדגיש כי יש להיזהר בפרשנות של הבדלים אלו ושל הבדלים נוספים בין המדינות ,ולהביא בחשבון הגורמים
תלויי-מקום הקשורים הן למבנה המערכת ,הן לשוני התרבותי והן לסביבה שבה פועלת מערכת הבריאות
בכל אחת מן המדינות.

 .5דיון בממצאים
הן הממצאים מראיונות העומק והן הממצאים מן הסקר מצביעים על כך שחל שינוי בתכנים המאפיינים
את תפקידן של אחיות הקהילה ובמידת מעורבותן בטיפול ,ויש לשער כי השינוי ילך ויתרחב ,במיוחד
בתקופה ש בה צפוי מחסור באחיות לצד גידול באוכלוסיות של קשישים וח ולים כרוניים ,הזקוקים
לטיפול בקהילה.
בכל הקשור לאוטונומיה ,יותר משלושה רבעים מן האחיות ( )77%חשות הרחבה במידת האוטונומיה של
תפקיד האחות בקהילה בחמש השנים האחרונות ,ושיעור דומה מהן ( )75%חשות הרחבה באוטונומיה
האישית שלהן בתקופה זו .לעומת זאת 8% ,מן האחיות חשות צמצום באוטונומיה של האחות ו 9%-חשות
בצמצום של האוטונומיה שלהן.
לצד עיסוקן בעבודת המרפאה השיגרתית (לקיחת דמים ,ביצוע אק"ג ,אינהלציה ,זריקות ומדידות שונות),
עוסקות אחיות הקהילה בארבעה תחומים עיקריים (כלומר ,עבור אותה אחות תחום זה הוא את תחום
עיסוקה העיקרי ,נוסף לתחומים נוספים שבהם היא עוסקת בעבודתה) :טיפול בחולים עם מחלות כרוניות
( ,)38%קידום בריאות ( ,)30%טיפולי בית ( )6%ותחומים מקצועיים ספציפיים כמו סטומה 9,פצעים
מורכבים ובריאות האישה ( 85% .)26%מן האחיות חשו שינוי בתחום העשייה העיקרי שלהן ורובן חשו
 9פתח בדופן הבטן להוצאת הפרשות .שכיח אצל חולים שעברו כריתת מעי חלקית או מלאה.
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בשי נוי משמעותי בעיקר בכל הקשור לצורך לטפל בחולים כרוניים ולהעלאת המודעות לטיפול בהם .שוני
נוסף נוגע לכל הקשור ללמידה ,הן מבחינת האחיות שציינו שהן מקבלות ידע רב יותר מבעבר והן מבחינת
העברת הידע במסגרת סדנאות והדרכות.
עוד נמצא כי מרבית האחיות חשות שהמדדים ,המקיפים חלק ניכר ובעל משקל בעשייה של האחות ,גורמים
לתחושה של עומס ,לחץ ניהולי עודף ותחרות יתר .מחקר שבחן את תחושותיהם של הרופאים (ניסנהולץ
ורוזן )2012 ,לימד אף הוא על קיומן של תחושות דומות ,אם כי בממדים פחותים בהרבה .כך למשל84% ,
מן האחיות חשות לחץ ניהולי עודף במידה רבה או במידה רבה מאוד לעומת  58%מן הרופאים שחשים כך;
 81%מן האחיות מרגישות תחרות יתר במידה רבה או במידה רבה מאוד לעומת  47%בלבד מן הרופאים
ו 72%-מן האחיות חשות עומס במידה רבה או במידה רבה מאוד לעומת  64%מן הרופאים שחשים כך.
ההבדלים בין רופאים לאחיות יכולים לנבוע מן התפקיד השונה של כל אחד מהם ,מן התפיסה של המדדים
או מן העיתוי שבו נערך הסקר .סקר הרופאים נערך טרם פרסום תוצאות המדדים בציבור וסקר האחיות
נערך כשנתיים מיום פרסום נתוני הסקר ,לפי קופות .עצם פרסום הנתונים משפיע על הקופות להגיע
לתוצאות טובות יותר ,ולכן הוא עלול להגביר את הלחץ על הרופאים והאחיות.
חשוב לציין כי למרות הקשיים ,הן אלה שהוזכרו בקשר למדדים והן אלה הקשורים להיבטים מנהליים
ולתנאים פיזיים הקשורים בעבודה ,עדיין רווחת בקרב אחיות הקהילה תחושה כללית של שביעות רצון
גבוהה מן העבודה ,אוטונומיה ושביעות רצון מן העזרה שהן מגישות לאוכלוסייה המטופלת .מעניין לציין
עוד כי חרף הקשיים ,אחוז משמעותי מקרב האחיות ( )80%ימליצו לאחרים להצטרף למקצוע.
האחיות התייחסו גם לחסמים שלדעתן מעכבים בהתפתחות תפקידה של אחות הקהילה .בין החסמים
העיקריים שהוזכרו ניתן למצוא חוסר בזמן ובכוח אדם ,דבר המונע מן האחיות להעניק לכל מטופל את
תשומת הלב שלה הוא ראוי וכן הרופאים או מקצוע הרפואה .לדידן של חלק מן האחיות ,העבודה תחת
הרופא מהווה מחסום להתפתחות המקצוע שלהן.
אף שנראה כי האחיות אוהבות מאוד את עבודתן ,מגלות בה עניין וחשות ממנה סיפוק ,חשוב להכיר בקיומן
ובהיקפן של הבעיות שעמן הן מתמודדות .מחקר זה הבליט את הבעיות האלה:
אי-קיומה של תקינה הגורמת לכך שאין מספיק אחיות בקהילה; חוסר שביעות רצון מן השכר; התנהלות
של רופאים ושל אחיות המונעים את ההתפתחות המקצועית של האחיות בקהילה.
כיום ,נראה כי למרות הקשיים שהאחיות חוות במסגרת תפקידן ,גוברות התחושות החיוביות שלהן כלפי
עבודתן ואהבתן למקצוע .טיפול ראוי בבעיות שציינו האחיות יסייע להבטיח את המשך שביעות רצונן מן
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המקצוע בכלל ומתפקידן בפרט ,וכן עשוי לסייע במשיכת צעירים נוספים לעבוד במקצוע .שתי התוצאות
הללו חשובות לאור האתגרים הצפויים לאחיות הקהילה בשנים הקרובות.

 .6כיווני פעולה לעתיד
במחקר זה מתוארים לראשונה תפקידי האחיות בקהילה בישראל .מידע זה מהווה הזדמנות להסתכלות
רחבה על תפקיד האחות ,המגובה במידע שיטתי ומפורט ,הזדמנות שלא התאפשרה בעבר .המידע חשוב
במיוחד מאחר שתפקידן של האחיות בקהילה כיום שונה מתפקידן בעבר ,וייתכן שחלק מן הגורמים
המרכזיים במערכת הבריאות אינם מודעים די הצורך למהות החדשה של התפקיד .המידע המוצג במחקר
זה יוכל לסייע ,בין היתר ,בתחומים שלהלן:
 גיוס אחיות למקצוע בכלל ולקהילה בפרט.
 עדכון תכנית הלימודים בבתי הספר לסיעוד ,כך שתרחיב את הידע בתחומי הקהילה ותאפשר
לסטודנטים להכיר ולהתרשם מן העבודה בקהילה.
 חשיבה פנים -ארגונית ,בתוך קופות החולים ובארגונים רלוונטיים אחרים ,בקשר לתקצוב ,לתגמול
הראוי ולהגדרת המשימות של האחיות ,כמו גם לחלוקת העבודה בין אנשי הצוות השונים והגברת
שיתופי הפעולה ביניהם.
 שיתוף הציבור בשינוי תפקידה של האחות בקהילה והעצמת מקומה ומעמדה בקרב המטופלים.
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נספח א :נתונים על אחיות הקהילה בארבע קופות החולים
כל אחת מקופות החולים מעסיקה את האחיות בדרך אחרת ,הן מבחינת מספר האחיות המועסקות והן
מבחינת חלק ממאפייני ההעסקה .דיווחיהן של האחיות הראשיות בכל קופה ,נכון לשנת  ,2015העלו את
הממצאים האלה:
שירותי בריאות כללית .הקופה מעסיקה כ 2,700-אחיות קהילה ,רובן במשרה מלאה וכמחציתן בעלות
תואר אקדמי .מודל העסקתן הוא של עבודת צוות – רופא ואחות האחראים על המטופלים השייכים
למרפאה.
מכבי שירותי בריאות .הקופה מעסיקה כ 1,000-אחיות ,העובדות הן בסניפים של הקופה והן במסגרת
מרפאות של רופאים עצמאים .רוב האחיות עובדות בחלקיות משרה ולכשני שלישים מהן תואר אקדמי.
קופת חולים מאוחדת .בשנים האחרונות מספר האחיות המועסקות בקופה הכפיל את עצמו ,והוא עומד
כיום על כ 500-אחיות . .רוב האחיות עובדות במשרה חלקית ורובן בעלות קורס על-בסיסי .האחיות עובדות
בעיקר בסניפי הקופה ועוסקות בתחומים הדורשים מומחיות ,כגון אסטמה ,סוכרת ,סטומה וייעוץ גנטי.
לאומית שירותי בריאות .הקופה מעסיקה כ 550-אחיות ,מרביתן אינן בעלות תואר אקדמי ומספרן יציב
בשנים האחרונות .מרבית האחיות עובדות בסניפי הקופה ,לרוב במשרה מלאה.
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נספח ב :דמיון ושוני בין מערכות בריאות במדינות שנבדקו
בהשוואה בין עבודת אחות הקהילה בין המדינות ,חשוב לזכור כי יש שוני בסיסי בין המדינות ובין מערכות
הבריאות בהן .באנגליה ,רשות הבריאות ,ה ,NHS-מעניקה שירותי בריאות בתחום הרפואה הראשונית,
הרפואה המניעתית ובתי חולים לכל מי שנחשב " ."ordinarily residentהמימון לשירותי הבריאות מגיע לרוב
מן הממשלה ,באמצעות מיסים .אף שהשירות ניתן לאזרח ללא תשלום ,אחוז קטן מקרב האוכלוסייה
משתמשים בשירותי ביטוח בריאות פרטיים .מרבית אחיות הקהילה באנגליה מקבלות תשלום מן הממשלה,
אך יש העובדות בקליניקה של הרופא ומקבלות את שכרן ממנו.
בארצות הברית ,שירותי הבריאות פועלים ככמה מערכות המתפקדות עצמאית ובשיתוף פעולה האחת עם
השנייה ,והסקטור הפרטי ממלא תפקיד משמעותי ,יותר מבמדינות האחרות שנבדקו ,באספקת שירותי
הבריאות .כיום ,גם לאחר הרפורמה בשירותי הבריאות ,עדיין חלקים מקרב האוכלוסייה כלל אינם
מבוטחים בביטוח בריאות .מרבית ה אוכלוסייה מבוטחת באמצעות ביטוחים במסגרת מקומות העבודה
וחלק ניכר נוסף מבוטח על ידי הממשלה ,בייחוד אלה שלהם הכנסה נמוכה או שהם גימלאים .במרבית
המקרים שירותי הבריאות הראשוניים אינם ניתנים ישירות על ידי הממשלה אלא על ידי רופאים העובדים
כרופאים ראשוניים עצמאים.
בישראל ,כל תושב זכאי לביטוח בריאות מטעם המדינה .מימון שירותי הבריאות מתבצע בעיקר באמצעות
מס ייעודי ותוספות תקציביות שונות .המדינה היא שמבטחת את כלל התושבים ,והשירותים ניתנים על ידי
קופות החולים הפועלות אף הן כמבטחות בהיבטים שונים .השירות הראשוני ניתן על ידי רופאים ,אחיות
ובעלי מקצוע נוספים .הרופאים ברפואה הראשונית בישראל עובדים כשכירים של קופות החולים או
כעצמאיים ,בעלי חוזה אישי מול קופה אחת או יותר .האחיות ,למעט מקרים חריגים ,עובדות כשכירות.
נוסף לכך  ,לכל תושב הזכות לרכוש ביטוח בריאות נוסף דרך קופת החולים שבה הוא חבר או דרך חברת
ביטוח פרטית.
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