
לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון גיוינט
וחברה אדם והתפתחות

הסיעוד מינהל
הבריאות משרד

נמרץ וטיפול ניתוח חדר אחיות תעסוקת סקר

ניראל1 פריאנטה2נורית 1מרים דובנר שרון

במסגרת נכתבה זו עבודה
המשותפת בריאות מדיניות לחקר תכנית
ברוקדייל ולגיוינטמכון ישראל לממשלת

ברוקדייל ג'וינטמכון 1

הסיעוד, מינהל 2
הבריאות משרד

דמ97306



BR.RR30697

נ .,,",,",", ח" אח1ת """קת ""י

uiiMiiuiiiii
■( 0032979001003

,1

*.. .

* 4

r :

t ' 11

■ i'

. ,'. י ' 'i
. :  *  ■ r ^■1

.■ ■: . ■" r ^■■f

1



הסיעוד ס'נהל ברוקד"ל ג'וינטסכון 2*
הבריאות משרד והתפתחות לגרונסולוגיה ^

וחברה אדם י

C

נמרץ וסיפול ניתוח חדר אחיות תעסוקת סקר
דובנר1 שרון פריאנסה2 מרים ניראל1 נורית

0
6

$
0
0
C
O

LA)

מדיניות לחקר תכנית במסגרת נכתבה it עב/7ה
ברוקדייל ולגיו'נסמכון ישראל לממשלת המשותפת בריאות

ברוקד"ל גיוינסמכון 1

הבריאות משרד הסיעוד, מינהל 2

ו

1997 יוני ירושלים תשנייז 0'ון



לגרונטולוגיה ברוקדייל ג'וינטמכון
וחברה אדם והתפתחות

13087 ת"ד
91130 ירושלים

026557400 טלפון:
025612391 פקס:



ן

הממצא'ם עיקר
או ניתוח בחדר עלבסיסית הכשרה בעלות האחיות1 שיעור על מידע לקבל היתה הסקר מטרת
כוח של השכיחים העבודה דפוסי על מידע לקבל כן, כמו התמחותן. בתחום שעובדות נמרץ בטיפול
תחומים בשני מיומן אדם בכוח למחסור הסיבות את ההיצע מצד לבחון מנת על זה סיעודי אדם
לשני הסיעודי האדם כוח של ההכשרה תכנון לצורך המתקבלים בנתונים להשתמש כדי וכן אלה,
מבעלי £409<) ניתוח חדר אחיות 333 מובנה, שאלון באמצעות בטלפון, רואיינו, זה לצורך התחומים.
2,324 מתוך אחיות 788 הכל בסך זו) הכשרה מבעלי 30^ נמרץ טיפול אחיות ו455 זו) הכשרה
חודש, במשך נערכו הראיונות .(65 גיל (עד העבודה בגיל והיו ההכשרות משתי אחת שעברו האחיות

הבאים: הממצאים עלו הסקר נתוני מניתוח .1997 ינואר אמצע ועד 1996 דצמבר מאמצע

עובדות אכן (929?<) גבוה שיעור מתוכן, כאחיות. עובדות ניתוח בחדר הכשרה שקיבלו ממי ,}ל89 ■

ניתוח בחדר לעבוד שהוכשרו מסי 720/$< הכל בסן כן, ניתוח. חדר כאחיות כלומר  הוכשרו לו בתחום
הכשרתן. בתחום עובדות

מ21 למעלה של ותק יש מהאחיות ל^33 ניתוח: בחדר בעבודה התמדה על מעידים הממצאים ■

ניתוח בחדר ההכשרה את שסיימו מי מבין מ^90 למעלה כן, כמו ניתוח. בחדר בעבודה שנים
מבין ניתוח בחדר העובדות שיעור ניתוח. בחדר עובדות ו19861982 ,19911987 ,19961992 בשנים

.£709  הוא אף גבוה כן ולפני וב1976 19811977 בשנים הקורס את שסיימו מי

ומהן אחד, חולים בבית עובדות 92מהן 9S כי מעלה הניתוח חדר אחיות של העבודה דפוסי בחינת ■

מלאה. במשרה עובדות מהן 76X נוספת). במחלקה (ולא ניתוח בחדר רק עובדות ($95,) מרביתן
שבועיות. שעות 32 ניתוח חדר אחיות עובדות בממוצע

עובדות 940/0 נמוך: הסיעוד ממקצוע הנשירה שיעור נמרץ בטיפול הכשרה שעברו אחיות בקרב גם ■

ועובדות לכך, שהוכשרו ממי £599. רק יותר: קטן נמרץ בטיפול העובדות שיעור אולם, כאחיות.
נמרץ בטיפול הכשרה שקיבלו מסי ssVo הכל, בסך כך, נמרץ. לטיפול ביחידות עובדות אכן כאחיות,

הוכשרו. לו בתחום עובדות

מיון, בחדר שעובדות יש אחר, סיעודי בתחום שעובדות נמרץ טיפול בוגרות בין כי נמצא, זאת עם
בעלות אחיות בהן שיעבדו לכך יתרון יש שבהן מחלקות כולן  פנימית במחלקה או כירורגית במחלקה
או כירורגית במיון, שעובדות סי את נמרץ לטיפול ביחידות שעובדות לסי כשמוסיפים נמרץ. בטיפול הכשרה

לכ>4ל70. בתחום העובדות שיעור עולה פנימית

יותר שעוברות ככל נמרץ: לטיפול ביחידות שעובדות סי בקרב תחלופה על להעיד כדי בממצאים יש ■

מי מבין 6796 למשל, כך יורד. נמרץ לטיפול ביחידות שעובדות הבוגרות שיעור הקורס מסיום שנים
197782 בשנים שסיימו מי מבין ואילו נמרץ, בטיפול עובדות 199296 בשנים הקורס את שסיימו

בתחום. jrn:ny419k רק

"אחיות". במילה הדוח לאורך השתמשנו נוחיות, מטעמי נשים. וגם גברים גם כלל הסקר 1



אחד. חולים בבית עובדות (92^ רובן כי מעלה נמרץ טיפול אחיות של העבודה דפוסי בחינת ■

מהן 56m, כאשר חולים, בית באותו נמרץ לטיפול ביחידה רק עובדות ($93,) הגדול הרוב מביניהן,
בשבוע. שעות 28 נמרץ טיפול אחיות עובדות בממוצע מלאה. במשרה עובדות

החולים. בבתי זה אדם בכוח המחסור את להסביר כדי בממצאים אין ניתוח, חדר אחיות לגבי ■

מסיבות או לתפקיד, המוכשרות האחיות במספר הכרוכות מסיבות נובעת המחסור שתחושת ייתכן
חדרי פעילות הרחבת או החולים בבתי הניתוח חדרי במספר הגידול כמו לביקוש, הקשורות
נמוך השתתפות שיעור נמצא לפיהם הממצאים נמרץ, טיפול אחיות לגבי זאת לעומת הניתוח.
במשרה עבודה של יותר נמוך שיעור לכך, שהוכשרו מי של נמרץ לטיפול ביחידות בעבודה יחסית
למחסור ההסברים כאחד עולים אכן בתחום, שעובדות מי בקרב לתחלופה ואינדיקציה מלאה,

זה. בתחום באחיות

בשני העלבסיסית ההכשרה בעלות האחיות היצע על עדכניים נתונים מספקים הסקר ממצאי
המחסור לתחושת חלקי, גם אם הסבר, נותנים הממצאים באחיות. מחסור אותר בהם תחומים
והן נמרץ בטיפול הן סיעודי אדם לכוח הביקוש בבדיקת זה הסבר להשלים שאפשר ייתכן ולהיקפו.

ניתוח. בחדר



תודה דברי

לפירסומו. ותרם זה דוח בהכנת לנו שסייע מי לכל להודות לנו היא נעימה חובה

מנהל אורן למאיר בחיפה, "הכרמל" דיויס ליידי ע"ש ביתהחולים מנהל שליט, לאיתמר תודות
על הבריאות במשרד בריאות לכלכלת סמנכ"ל נון, בן ולגבי בחדרה יפה הלל ד"ר ע"ש ביתהחולים

לדוח. המועילות הערותיהם

הבריאות; במשרד ארצית ראשית ואחות הסיעוד מינהל ראש ריב"א, לשושנה גם נתונה תודתנו
הערות נתנו וכן לתכנונה, ותרמו מקרוב העבודה את שליוו ברוקדייל ממכון ראשתחום רוזן, ולברוך

הדוח. לטיוטת והארות

מיוחדת תודה ובהערות. בעצות העבודה במהלך סייעו אשר המכון ולחברי חביב לג'ק תודה
:, שיזגל ולאילנה שערכה רוזנפלד לג'ני תודה השדה. בעבודת רבות לנו עזרה אשר דובני, לאביגיל

בהדפסה. שסייעה
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מבוא .1
להם שיש ואינטנסיביים דינמיים שינויים האחרונות בשנים עוברת בישראל הבריאות מערכת
תחומים שני איתר הסיעוד מינהל מיומן. סיעודי אדם לכוח ("הביקוש") הדרישה על ישירה השפעה
עומדת אינה המיומן הסיעודי האדם כוח והכשרת מיומן סיעודי אדם בכוח מחסור יש בהם
שעוברת לשינויים הקשורות סיבות של מהצטברות נובע הדבר נמרץ. וטיפול ניתוח חדר ב"ביקוש"1:
מטופלים שכיום לכך מביאה בקהילה הבריאות שירותי התפתחות אחד, מצד הבריאות. מערכת
החולים בעיקר נותרים החולים בבתי ואילו החולים, בבתי טופלו שבעבר חולים הקהילה במסגרת
הקשים בחולים טיפול מאפשרות והטכנולוגיה הרפואה בשדה התפתחות במקביל, יותר. הקשים
החולים בבתי כיום המאושפזים החולים כך, כלל. טיפול לברי נחשבו לא ביותרשבעבר והמורכבים
פחות כירורגיות התערבויות פיתוח בנוסף, מבעבר. יותר ומורכבים יותר, חולים יותר, קשישים הינם
ומכאן ובקהילה, בבתיהחולים רבים אמבולטוריים ניתוח חדרי לפתיחת הוביל חודרניות
כל "גדולים"). (ניתוחים וממושכים מסובכים ניתוחים הם החולים בבתי המבוצעים שהניתוחים
להגדלת הניתוח. בחדרי לעבודה הכשרה לו שיש סיעודי אדם לכוח יותר רב ביקוש יוצרים אלה
להפעלת החולים בתי של התארגנותם גם תורמת זה בתחום מיומן אדם לכוח הביקוש או הדרישה
לניתוחים, התורים את ולקצר לחולה השירות את לשפר מגמה מתוך משמרות בשתי הניתוח חדרי

האמבולטוריים. הניתוח חדרי מספר והגדלת

למחסור כפתרון ניתוח חדר למכשירני חובשים להסב ניתוח, חדר טכנאי להכשיר ניסיון נעשה בעבר
בחדרי הסיעוד בתחום ומכשירנים טכנאים לקלוט הניסיון אולם, הניתוח. בחדרי מיומן אדם בכוח

השנים. במהלך זה בתחום מהעבודה נפלטו ורובם נכשל הניתוח

בעיות: מספר על מצביע 21995 לשנת המדינה מבקר דוח נמרץ, בטיפול הסיעודי האדם כוח לגבי
מיטות עבור ריאלי לא תשלום בשל הקיימים המיטות תקני ניצול אי נמרץ, טיפול במיטות מחסור
במחלקות נמרץ לטיפול הזקוקים החולים במספר גידול אלה, במיטות המחסור בעקבות אלה;
אדם בכוח ומחסור אלה; בחולים לטיפול נמרץ בטיפול מיומן סיעודי אדם בכוח ומחסור הכלליות
המוצבות אחיות של ניכר שיעור המדינה, מבקר דוח (לפי נמרץ לטיפול ביחידות מיומן סיעודי

נמרץ). לטיפול קורס הבדיקה, לתאריך עד סיימו, לא נמרץ לטיפול ביחידות

להכפיל לפחות שיש ב1996 מצאה והרדמה לכירורגיה הלאומית המועצה של נמרץ לטיפול הוועדה
"טיפול של יחידות פתיחת לבחון הוועדה הציעה כן כמו כללי. נמרץ לטיפול המיטות מספר את
והשגחה יותר ומיומן מקצועי טיפול עשויותלהבטיח כאלה יחידות .(intermediate care) ביניים" נמרץ

מוגדר שבכלכלה בעוד בכלכלה. המקובל מזה במקצת שונה במובן "ביקוש" במונח משתמשים אנו 1

לקנות, מוכן שהציבור נותן) שהוא השירותים (או זה אדם כוח ככמות סיעודי אדם לכוח "ביקוש" המונח
מנת על שנדרשים הבריאות) שירותי (או הסיעודי האדם כוח לכמות היא הכוונה אדם כוח בתכנון הרי
נדרש אדם לכוח התחזית בין השוואה אליה. להגיע ששואפים או שנקבעה ברמה בריאות שירותי לספק
סיעודי אדם בכוח עודפים על או חוסרים על מעידה שניהם בין הפערים ובחינת הצפוי ההיצע תחזית לבין

בעתיד. שיידרש הסיעודי האדם כוח כמות לתכנון כלי למתכננים ומספקת

ירושלים. ,46 שנתי דוח 1996 המדינה, מבקר 2

1



האחרונים בחודשים הבריאות משרד מדיניות בנוסף, רגילה. במחלקה הניתן מהטיפול יותר צמודה
של גידול צפוי זו מדיניות פי שעל כך בבתיהחולים. נמרץ בטיפול השירות את מחדש לארגן היא

הבאות. השנים מן אחת בכל נמרץ טיפול מיטות במספר כ£ל10

מהיצע הנראה, כפי גבוהה, נמרץ בטיפול סיעודי אדם לכוח הדרישה בו מצב מציג לעיל המתואר
בבתיהחולים הסיעוד מנהלות התרשמות פי שעל עוד, מה זה. בתחום העלבסיסית ההכשרה בעלי
כי יצוין עוד כ^30. של לשיעור מגיעה והיא רבה נמרץ לטיפול ביחידות והנשירה התחלופה
הלב כירורגית ובתחום בכלל הכירורגיה בתחום הפרטיים הרפואה שירותי של העניפה ההתפתחות
או ניתוח חדר בתחום הכשרה לו שיש סיעודי אדם לכוח הביקוש על להשפיע היא אף עשויה בפרט

נמרץ. טיפול של בתחום

המיומן האדם כוח היצע על נתונים סיעודי אדם כוח על המופקדים הגורמים בידי היה לא היום עד
שיש האדם כוח שיעור על מידע היה לא כלומר, נמרץ. לטיפול וביחידות הניתוח בחדרי המועסק
כוח בקרב העבודה דפוסי על מידע גם היה חסר הוכשר. לו בתחום עובד אשר מתאימה הכשרה לו
לכוח המוגברת הדרישה אחד. עבודה ממקום ביותר ועבודה השכיחים המשרה היקפי כגון זה, אדם
אדם בכוח מחסור יש התחומים שבשני והתחושה נמרץ, בטיפול והן ניתוח בחדר הן סיעודי, אדם
לעריכת שהובילו הן לו, בדרישות לעמוד מנת על נוסף אדם כוח הכשרת המצריך מיומן, סיעודי

זה. סקר

הסקר מטרות
בחדר ההכשרה בעלי בקרב התמחותו בתחום המועסק הסיעודי האדם כוח שיעור על מידע לקבל
היקף זה: אדם כוח של העבודה דפוסי על מידע לקבל בנוסף, נמרץ. בטיפול ההכשרה ובעלי ניתוח
להשתמש מנת על זאת כל אחד. ממוסד ביותר ועבודה אחת ממחלקה ביותר עבודה משרה,

התחומים. לשני ההכשרה תכנון לצורך הסקר מן המתקבלים בנתונים

המחקר שיסת .2
ותמדגם המחקר אוכלוסיית

באחת עלבסיסית הכשרה שעבר 65 גיל עד הסיעודי האדם כוח כול את כללה המחקר אוכלוסיית
65 לגיל עד המחקר אוכלוסיית את להגביל ההחלטה נמרץ. וטיפול ניתוח חדר ההתמחויות: משתי
בכוח שעדיין מי בקרב התחומים בשני הסיעודי העבודה כוח היצע את לבחון הצורך מן נבעה
ו455 זו) הכשרה מבעלי 40^ ניתוח חדר אחיות 333 רואינו המחקר אוכלוסיית מתוך העבודה.
תחום לכל בנפרד נבנה המדגם אחיות. 788 הכל בסך זו) הכשרה מבעלי £309) נמרץ טיפול אחיות
בשל ודרום. תלאביב מרכז, חיפה, צפון, ירושלים, המגורים: מחוז של שכבות שש לפי התמחות
בדוח המוצגים הנתונים כל הדרום. למחוז ועזה שומרון ביהודה אחיותהגרות צורפו המקרים מיעוט
לסקר, ההיענות שיעורי המדגם, על מפורט (לתיאור לאוכלוסייה המדגם ניפוח לאחר נתקבלו
א'. נספח ראה באוכלוסייה, למספרן בסקר האחיות מספר לניפוח המשקל לחישוב והשיטה

ב'). נספח ראה בסקר, למרואיינים הנפל מקרי בין להשוואה
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המחקר וכל' הנתונים איסוף
אשר הבריאות, במשרד הסיעוד מינהל ראש ידי על חתום אישי, מכתב נשלח במדגם שעלו לאחיות
חודש במשך נערך הנתונים איסוף הנתונים. סודיות את והדגיש וחשיבותו המחקר מטרת את תיאר
מובנה. שאלון בעזרת בטלפון, ראיונות באמצעות ,(1997 ינואר אמצע ועד 1996 דצמבר (מאמצע
משני באחד עלבסיסית הכשרה בעלות אחיות כ20 רואיינו שבו פרהטסט בעזרת נבדק השאלון
התעסוקה, מחוז דמוגרפיים, רקע נתוני הם: בשאלון הכלולים הנושאים בעקבותיו. ותוקן התחומים,
עבודה לאי סיבות ההתמחות, בתחום עבודה כאחות, עבודה לאי סיבות הסיעוד, במקצוע עבודה
בית שייך לו הסקטור אחד, ממוסד ביותר עבודה בהתמחות, עבודה שנות מספר ההתמחות, בתחום
מחלקה בעוד עבודה על פרטים משרה, היקף נמרץ, לטיפול הניתוח\היחידה חדר סוג החולים,

נוסף. במוסד עבודה על פרטים מוסד, באותו

דמוגרפיים נתונים
חדר אחיות שיעור כי עולה מהלוח בסקר. האחיות של דמוגרפיים משתנים על נתונים מציג 1 לוח
.(£79) נמרץ טיפול אחיות בקרב אלה גילאים שיעור לעומת גבוה (£ל24) 6555 בגיל שהן ניתוח
בקרב אלה גילאים משיעור גבוה (39^ נמרץ טיפול אחיות בקרב 4435 גילאי שיעור במקביל,

.(27^ ניתוח חדר אחיות
הן התחומים בשני הסיעודי האדם מכוח 9O9S דומות: הקבוצות שתי שנבחנו המשתנים שאר בכל

ילדים. יש ($85.) ולמרביתן נשואות, מהן ל^80 קרוב נשים,

(באחוזים) דמוגרפיים נתונים :1 לוח
ניתוח חדר אחיות נמרץ טיפול אחיות

(823 = N) (1,501 = N)

100 100 0הכ
גיל*

20 25 3424
27 39 4435
29 29 5445
24 7 6555

סין
11 10 גברים
89 90 נשים

משפחתי מצב
76 79 נשוי
24 21 נשוי לא

ילדים
85 85 ילדים יש
15 ^5 ילדים אין

p< .01 *
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ניתוח בחדר הכשרה בעלות אחיות .3
שקיבלו מי מבין הגדול הרוב כי עולה, (2 בלוח (המקובצים ניתוח חדר אחיות על הנתונים ממכלול
ניתוח, בחדר לעבוד שהוכשרו ממי גבוה שיעור כן, כמו .(£899) כאחיות עובדות ניתוח בחדר הכשרה
שהוכשרו 72ממי 9S הכל, בסך כך, .(£819) הוכשרו לו בתחום עובדות אכן כאחיות, עובדות והן
של ותק יש הכשרתן בתחום שעובדות ממי 33 ל£9 הכשרתן. בתחום עובדות אכן ניתוח בחדר לעבוד
בקרב כי עולה בהמשך) 3 לוח (ראה הממצאים מן ניתוח. בחדר בעבודה שנים מ21 למעלה
בחדר העובדות שיעור ובשנים198286 ;198791 ;199296 בשנים הכשרתן את שסיימו האחיות
לכן, קודם עוד הכשרתן את שסיימו מי בקרב גם בוגרות. קבוצת בכל מ£909 למעלה הוא ניתוח
ממצא כ^70,  גבוה הוא ניתוח בחדר שעובדות הבוגרות שיעור כן, ולפני ו1976 197781 בשנים

ההתמחות. בתחום בעבודה התמדה על להעיד כדי בו שיש

ו^6 בבתיהחולים ניתוח בחדרי עובדות ניתוח חדר מאחיות £949 כי 2 מלוח למדים אנו עוד
עובדות £379 ביתהחולים, שייך לו למגזר באשר בביתחולים.3 אמבולטורי ניתוח בחדר עובדות
ו£189 כללית קופתחולים של בקהילה מוסדות או בבתיחולים £309 ממשלתיים, בבתיחולים
של חולים בית כגון אחרות מסגרות או פרטיים עירוניים, במוסדות יתרן ציבוריים. בבתיחולים
כ£229 עובדות והמרכז אביב תל חיפה, המחוזות, מן אחד בכל כי נמצא עוד מכבי. חולים קופת

ניתוח.4 חדר מאחיות £79 ובדרום £99 בצפון ,1896 בירושלים ניתוח, חדר מאחיות

אחד, בביתחולים עובדות (£929) מרביתן כי מעלה הניתוח חדר אחיות של העבודה דפוסי בחינת
מלאה. במשרה מהן £769 נוספת), במחלקה (ולא ניתוח בחדר רק עובדות (£959) הרוב ומהן
בחדר שעובדות אלו (הן ניתוח בחדר שעובדות מי כל בקרב בשבוע העבודה שעות סך את כשבוחנים
32 בממוצע עובדות הן כי עולה מוסדות) בשני ניתוח בחדר שעובדות אלו והן אחד במוסד ניתוח
לא כן, כמו הניתוח. חדר סוג לפי האחיות שעובדות המשרה בהיקף הבדל נמצא לא בשבוע. שעות
שייך לו המגזר ולפי הניתוח חדר סוג לפי ניתוח בחדר בעבודה לאחיות שיש בוותק הבדלים נמצאו

החולים. בית

הבדל נמצא .(4 לוח (ראה מחוז לפי עבודתן ובדפוסי האחיות במאפייני הבדלים קיימים אם בחנו
של (£439) גבוה שיעור יש בירושלים במחוזות. האחיות בין ניתוח בחדר בעבודה בוותק מובהק
ובתל במרכז בחיפה, בצפון, זאת לעומת ניתוח. בחדר בעבודה שנים 51 של ותק בעלות אחיות
שבע בבאר ואילו במחוז. ניתוח חדר אחיות מכלל ל^29 £259 בין הוא זו קבוצה של גודלה אביב,
מכלל £69  מאד נמוך הוא שנים, 51 של ותק להן שיש אלו בתחום, ה"חדשות" האחיות שיעור
בעלות האחיות שיעור את מחוז בכל בוחנים כאשר ניתוח. בחדר ועובדות הכשרה שקיבלו האחיות

בלוח. מוצגות אינן כן ועל בקהילה ניתוח בחדר עובדות ניתוח חדר מאחיות אחוז כחצי רק 3

2296 בתלאביב, £199 בחיפה, £159 היתה: אזור לפי ,1994 בשנת המועסקות האחיות כלל התפלגות 4
מרכזית (לשכה ועזה שומרון ביהודה ויתרן בדרום $12, בצפון, £129 בירושלים, $13, במרכז,

.(1995 ירושלים, ,1994 אדם כוח 0קרי לסטטיסטיקה,
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שיעורן וחיפה צפון שבירושלים, עולה ניתוח, בחדר בעבודה ומעלה ותק שנות 21 להן שיש ההכשרה
שקיבלו מי מכלל $44, הוא שיעורן ובבארשבע £409. הוא שיעורן ובתלאביב במרכז ,29^23$1 הוא
(מכלל ניתוח בחדר העובדות בשיעור הבדלים נמצאו לא במחוז. ניתוח בחדר ועובדות הכשרה

עובדות. הן בו המחוז לפי ניתוח, בחדר שעובדות מי של המשרה ובהיקף ההכשרה) בעלות

(באחוזים) שונים ממדים לפי ניתוח בחדר הכשרה בעלות אחיות :2 לוח
אחוזים

(823 = N)

100 0הכ
89 בסיעוד שעובדות אחוז

i 81 ניתוח בחדר עובדות בסיעוד: העובדות מתוך
92 אחד בביתחולים עובדות ניתוח: בחדר העובדות מתוך
95 ניתוח בחדר רק עובדות אחד: בביתחולים העובדות מתוך

(בשנים) ניתוח חדר כאחות בעבודה ותק
| 28 51

12 106
11 1511
16 2016
33 21 +

אחד) בביתחולים שעובדות מי (בקרב משרה היקף
2 משרה רבע
10 משרה חצי
12 משרה רבעי שלושת
76 מלאה משרה

הניתוח חדר סוג
94 בביתחולים ניתוח חדר
6 חולים בבית אמבולטורי ניתוח חדר

ביתהחולים שיין לו המגזר
37 ממשלתי
30 כללית קופתחולים
6 עירוני
18 ציבורי
7 פרטי
2 אחר

עובדים בו המחוז
18 ירושלים
9 צפון
22 חיפה
22 מרכז
22 תלאביב
7 דרום
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לפי בסיעוד, אחר בתחום או ניתוח בחדר העובדות ניתוח, בחדר הכשרה שסיימו אחיות :3 לוח
סיום שנות

ניתוח בחדר הכשרה סיימו

בתחום עובדות בחדר עובדות סה"כ
בסיעוד אחר ניתוח (726 = N) בשנים: סיימו

6 94 100 19961992
9 91 100 19911987
3 97 100 19861982
28 72 100 19811977
30 70 100 כן ולפני 1976

p< .01

(באחוזים) מחוז לפי ניתוח, בחדר בעבודה ותק שנות מספר :4 לוח
סה"כ

ומעלה 21 2016 1511 610 15 (591 = N) מחוז
24 21 7 5 43 100 ירושלים
29 14 11 19 27 100 צפון
23 11 23 14 29 100 חיפה
40 17 9 9 25 100 מרכז
40 9 8 18 25 100 תלאביב
44 44 6 0 6 100 דרום

p< .01

אחד תלים סבית ביותר שעובדות ביוקרו חדר niriK
אחד. (ביתחולים) ממוסד ביותר עובדות ניתוח בחדר עובדות אשר האחיות מן (8fc) מעטות רק
השני המוסד מהמקרים 75 ב£9 כי עולה אחד, ממוסד ביותר שעובדות מי על נתונים המציג ,5 מלוח
חולים לקופת הקשורים החולים בתי כמו אחרות למסגרות או הפרטי למגזר שייך מועסקות הן בו
עוד המוסדות. בשני ניתוח בחדר כאחיות עובדות אחד ממוסד ביותר שעובדות ממי £579 מכבי.
במוסד מלאה במשרה עובדות 570ר ניתוח, בחדר המוסדות בשני שעובדות מי מבין כי נמצא
בפחות ואף מהמקרים) £429) משרה בחצי כלל בדרך היא העבודה השני במוסד ואילו הראשון,

מכך.5

וטיפול ניתוח חדר אחיות באוכלוסיית תתקבוצות מאפייני גם נבחנו זה בדוח הנתונים ניתוח לצורך 5
להיות עלולות אלה מקבוצות מקצת הדברים, מטבע אחד. חולים מבית ביותר שעובדות מי כגון נמרץ,
להיות צריכה אלה כגון קטנות תתקבוצות מאפייני על הממצאים מן למסקנות ההתייחסות קטנות.
מקום כל לגבי נכונה זו הערה נוסף. בסקר לעומק אותן ולחקור לחזור יש מיוחד ענין בהן יש ואם זהירה,

המחקר. אוכלוסיית מתוך קטנות תתקבוצות אפיוני על נתונים מוצגים שבו בדוח,
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(באחוזים) אחד חולים מבית ביותר שעובדות ניתוח חדר אחיות :5 לוח
אחוזים
(S2N)

100 DTK)
הראשון המוסד שיין לו המגזר

84 ממשלתי
8 כללית חולים קופת
8 פרטי

השני הסו0ד שיין לו הסגזר
8 ממשלתי
17 כללית קופתחולים
75 פרטי1

בתיחולים בשני שעובדות אחיות
57 השני במוסד ניתוח בחדר עובדות
43 השני במוסד אחרת במחלקה עובדות

למכבי. הקשורים החולים בתי כגון אחרות מסגרות כולל 1

אחר סיעת' בתתם שעובדות ניתוח בחדר הכשרה בעלות אחיות
בתחום עובדות כאחיות, עובדות והן ניתוח, בחדר הכשרה שקיבלו מהאחיות אחוזים עשר תשעה
שעובדות האחיות על נתונים המציג 6 מלוח .(1 לוח (ראה הוכשרו6 לו מהתחום שונה סיעודי
של רשימה אלה אחיות בפני פירטנו בקהילה. עובדות מהן £409, כי עולה אחר, סיעודי בתחום
התמחותן. בתחום עובדות אינן שהן לכך העיקרית הסיבה מהי אותן ושאלנו אפשריות סיבות
.($14.) וקידום (£ל15) מתאימות לא שעות מהן), £209,) קשה עבודה הן שעלו העיקריות הסיבות
שנכנסו שונות סיבות של שורה ועוד הולמים לא תנאים עניין, חוסר לגוון, רצון גם הוזכרו בנוסף
אינן (73^,) רבות אחר, סיעודי בתחום שעובדות אלו מבין כי 6 מלוח עולה עוד "אחר". לקטגוריה

הניתוח. בחדרי לעבודה לחזור מתכוונת

על הכשרה עברו האחיות שרוב עלה לסקר) (קודם עלבסיסית הכשרה בעלות אחיות קובץ מבדיקת 6
כאלה יש ניתוח, בחדר בסיסית על הכשרה בעלות האחיות שמבין ייתכן אולם, בלבד. אחת בסיסית

נוספים. בתחומים גם עלבסיסית הכשרה שעברו
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(באחוזים) אחר סיעודי בתחום שעובדות ניתוח בחדר הכשרה בעלות אחיות :6 לוח
אחוזים

(137 = N)

100 סהכ
עובדות הן בו הסיעודי התחום

40 בקהילה
6 מיון
4 נמרץ טיפול
2 דיאליזה
48 אחר

אחר סיעודי בתחום לעבודה סיבות
20 קשה עבודה
14 קידום
15 מתאימות לא שעות
9 לגוון רצון
9 הולמים לא תנאים
7 ענין חוסר
26 אחר

ניתוח בחדר לעבוד לחזור כוונה
6 כן
73 לא
21 אולי

נמרץ בסיפול הכשרה בעלות אחיות .4
הכשרה שקיבלו מי בקרב כך ניתוח, חדר אחיות בקרב כמו כי מעלה להלן 7 מלוח שעולה התמונה
זאת, עם כאחיות. עובדות (94^ הגדול הרוב נמוך. הסיעוד ממקצוע הנשירה שיעור נמרץ, בטיפול
עובדות ואשר נמרץ טיפול כאחיות שהוכשרו ממי £599. יותר: קטן ההתמחות בתחום העובדות שיעור
נמרץ בטיפול הכשרה שקבלו ממי 5596 הכל בסך נמרץ. לטיפול ביחידות עובדות אכן כאחיות,
שנים 101 של ותק מהאחיות לכ£609 כי הלוח מן עולה עוד הכשרתן. בתחום הסקר, בעת עובדות,
הבוגרות שיעור הקורס מסיום שנים יותר שעוברות ככל כי גם נמצא נמרץ. בטיפול בעבודה

בשנים נמרץ לטיפול הקורס את שסיימו מי מבין £ל67 למשל, כך יורד. נמרץ בטיפול שעובדות
בהתמחות £ל41עובדות רק 19811980 בשנים שסיימו מי מבין ואילו נמרץ, בטיפול עובדות 199296

העובדות שיעור ועל ההתמחות בתחום בעבודה הוותק על בנתונים יש בהמשך). 8 לוח (ראה זו7

בתחום. שעובדות מי בקרב תחלופה על להעיד כדי הבוגרות מחזורי בקרב נמרץ בטיפול

נמרץ. לטיפול מוכרים קורסים נערכו בה הראשונה השנה היתה 1980 7
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, (באחוזים) שונים ממדים לפי נמרץ בטיפול הכשרה בעלות אחיות :7 לוח
אחוזים

; (1.501 = N)

100 סהכ
94 בסיעוד שעובדות אחוז
59 נמרץ בטיפול עובדות בסיעוד: העובדות מתוך
92 אחד בביתחולים עובדות נמרץ: בטיפול העובדות מתוך
93 אחת במחלקה עובדות אחד: חולים בבית העובדות מתוך

נסרץ בנויפול בעבודה שנים ס0פר
30 51
30 106
19 1511
15 2016
6 21 +

100 אחד) בביתחול'ם שעובדות סי (בקרב משרה היקף
2 משרה רבע
26 משרה חצי
16 משרה רבעי שלושת
56 מלאה משרה

נסרץ לסיפול iYrrrn סוג
48 לב
24 כללי\נשימתי
6 התאוששות
9 חזה ניתוחי
2 ■ ילדים\פגים
6 נוירוכרורגיה
5 אחר

ביתהחולים שיין לו המגזר
51 ממשלתי
18 כללית קופתחולים
10 עירוני
17 ציבורי
4 פרטי

עובדות בו המחוז
18 ירושלים
8 צפון
16 חיפה
13 מרכז
34 תלאביב
n דרום
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נמרץ לטיפול ביחידות עובדות בתחום ההכשרה בעלות האחיות למחצית קרוב כי ,7 מלוח עולה עוד
להתאוששות, היחידות בין מתפלגות ויתרן כללי\נשימתי, נמרץ לטיפול ביחידות עובדות £249 לב.
ממשלתיים.8 בבתיחולים עובדות מהן, אחוזים ואחד חמישים ואחר. ילדים\פגים חזה, ניתוחי
בחיפה, 169& בירושלים, £189 בתלאביב, עובדות נמרץ טיפול מאחיות אחוזים וארבעה שלושים

בצפון. ו£89 בדרום £119 במרכז, 139&

חולים בבית עובדות (£929) הגדול רובן כי מעלה נמרץ בטיפול האחיות של העבודה דפוסי בחינת
אחת במחלקה רק עובדות אחד, חולים בבית שעובדות ממי (£939) הגדול הרוב כמוכן, אחד.
בטיפול האחיות כלל עובדות בממוצע, מלאה. במשרה עובדות מהן £569 כאשר חולים, בית באותו
בתחום שעובדות אלו וכן יותר, או אחת במחלקה אחד במוסד נמרץ בטיפול שעובדות (אלו נמרץ
לפי נמרץ בטיפול בעבודה לאחיות שיש בוותק הבדלים נמצאו לא בשבוע. שעות 28 מוסדות) בשני

החולים. בית שייך לו המגזר ולפי עובדות הן בה נמרץ לטיפול היחידה סוג

ובדפוסי האחיות במאפייני הבדלים קיימים האם כאן, גם בחנו הניתוח, חדר אחיות כבקרב
האחיות עובדות שבה במידה המחוזות בין מובהק הבדל נמצא להלן). 9 (לוח מחוז לפי עבודתן
שקיבלו ממי כמחצית ובמרכז בחיפה בצפון, בירושלים, בעוד התמחותן. בתחום לכך שהוכשרו
לא בהתאמה. ול£659 ל£739 השיעור עולה ובדרום בתלאביב נמרץ, בטיפול עובדות לכך הכשרה
האחיות. עובדות בו המחוז לפי המשרה ובהיקף נמרץ בטיפול בעבודה בוותק הבדלים נמצאו

לפי בסיעוד, אחר בתחום או נמרץ בטיפול העובדות נמרץ בטיפול הכשרה שסיימו אחיות :8 לוח
(באחוזים) סיום שנות

נמרץ בטיפול הכשרה סיימו
בתחום עובדות עובדות סה"כ
בסיעוד אחר נמרץ בטיפול (1,405 = N) בשנים: סיימו

33 67 100 19921996
44 56 100 19911987
47 53 100 19861982
59 41 100 19811980

p< .01

הוכשרו כן, לפני ב1990. רק נמרץ לטיפול מוכרים בקורסים אחיות בהכשרת החלה כללית חולים קופת 8
זו מוכרים. שאינם חת"ש)  שירות תוך (חינוך פנימיים קורסים במסגרת נמרץ בטיפול לעבודה אחיות
הכשרתן, בתחום שעובדות נמרץ לטיפול (המוכרים) הקורסים מבוגרות $18, שרק לכך הסיבות אחת

כללית. חולים קופת של חולים בבתי עובדות
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מחוז לפי ההתמחות, בתחום העובדות אחוז :9 לוח
בתחום עובדת בטיפול עובדת סה"כ
בסיעוד אחר נמרץ (1,405 = N)

49 51 100 ירושלים
49 51 100 צפון
47 53 100 חיפה
47 53 100 מרכז
27 73 100 תלאביב
35 65 100 דרום

p< .01 |

אחד חולים מבית ביותר שעובדות נמרץ טיפול rnTW
,10 מלוח .(870) אחד חולים מבית ביותר עובדות נמרץ טיפול מאחיות קטן שיעור כי נמצא כזכור
השני החולים בית המקרים מן ב>£839 כי עולה, אחד, ממוסד ביותר שעובדות מי על נתונים המציג
בו עובדות אינן ביתחולים בעוד שעובדות ממי 719?< כי יצוין הפרטי. למגזר שייך עובדות הן שבו

נמרץ. לטיפול ביחידה

עובדות (£679,) הרוב אחיות), 69) החולים בתי בשני נמרץ לטיפול ביחידה שעובדות אלה מבין
ויתרן משרה בחצי עובדות מחציתן השני החולים בבית ואילו הראשון החולים בבית מלאה במשרה

מכך).9 פחות אף או משרה (רבע מכך פחות

(באחוזים) אחד חולים מבית ביותר שעובדות נמרץ טיפול אחיות :10 לוח
אחוזים
(69 = N)

100 0הכ
הראשון החולים בית שיין לו המגזר י .:

33 ממשלתי
17 כללית חולים קופת
17 עירוני
33 ציבורי

השני החולים בית שיין לו המגזר
17 ציבורי
83 פרטי

בת'חולים בשני שעובדות האחיות
29 השני במוסד נמרץ בטיפול עובדות
71 אחרת במחלקה עובדות

לטיפול ביחידה החולים בתי בשני שעובדות אחיות של קטנה בקבוצה שמדובר ולהדגיש לחזור יש שוב 9
לנתונים. בפירוש להזהר ויש נמרץ
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אי¥ סיעוד1 onar שעובדות נמרץ בסיפול הכשרה מגלות אחיות
שונה סיעודי בתחום עובדות כאחיות, ועובדות נמרץ, בטיפול הכשרה שקיבלו מהאחיות כ^40
ממי 1870 כי עולה אלה, אחיות על נתונים המציג ,11 מלוח .(7 לוח (ראה הוכשרו לו מהתחום
כירורגית, במחלקה ו£89 פנימית במחלקה £99 מיון, בחדר עובדות אחר סיעודי בתחום שעובדות
בעלות אחיות ידי על שיטופלו יתרון שיש מורכבים חולים של רב מספר בהן שיש מחלקות אלה כל
£49 בקהילה, לעבוד עברו אחר סיעודי בתחום שעובדות ממי \^ בנוסף, נמרץ. בטיפול הכשרה

בתיהחולים. של השונות במחלקות מפוזרות (45^) ויתרן בדיאליזה

לכך העיקרית הסיבה מהי ושאלנו סיבות של רשימה נמרץ בטיפול עובדות שאינן מי בפני פרטנו
מהן 219&) קידום היא לכך ביותר השכיחה הסיבה כי נמצא אחר. סיעודי בתחום עובדות שהן
לא שעות הוזכרו כן ,(1070) לגוון ורצון כך) ענו מהן £139) קשה עבודה כן, כמו כך), על דיווחו
כי יצוין אישים. בגורמים הקשורות סיבות של ושורה ענין חוסר הולמים, לא תנאים מתאימות,
בה המחלקה כנציגות לקורס נשלחו שהן העובדה את שציינו היו "אחר" בקטגוריה שהיו מי בקרב
לעבודה לחזור בכוונתן יש האם לשאלה בתשובה הקורס. בגמר זו במחלקה לעבוד חזרו וכי עבדו

זאת. לעשות מתכוונות אינן שהן אחר סיעודי בתחום שעובדות ממי 5996 ענו נמרץ בטיפול

(באחוזים) אחר סיעודי בתחום שעובדות נמרץ בטיפול הכשרה בעלות :11 לוח
אחוזים

(577 = N)

100 סהכ
עובדות הן בו הסיעודי התחום

18 מיון
16 בקהילה
9 פנימית
8 כירורגית
4 דיאליזה
45 אחר

אחר סיעודי בתחום לעבודה סיבות
21 קידום
13 קשה עבודה
10 גיוון
9 הולמים לא תנאים
6 מתאימות לא שעות
4 ענין חוסר
37 אחר

נמרץ בטיפול לעבוד לחזור כוונה
13 כן
59 לא
28 _אילנ
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נמרץ סיפול לאחיות ניתוח חדר אחיות בין השוואה .5
מבעלות ש^81 בעוד :12 בלוח המוצגים הבדלים, מספר בלטו הקבוצות שתי בין בהשוואה
ההכשרה מבעלות £599. רק התמחותן, בתחום עובדות כאחיות, עובדות אשר ניתוח, בחדר ההכשרה
ותק יש (33^ ניתוח חדר מאחיות יותר גבוה לשיעור ברור, באופן בנוסף, זאת. עושות נמרץ בטיפול
מחצית כן, כמו .(6^ נמרץ טיפול אחיות לעומת ההתמחות בתחום בעבודה שנים מ21 למעלה של
השכיח הוותק כאשר ניתוח בחדר בעבודה שנה מ15 למעלה של ותק בעלות הן ניתוח חדר מאחיות
אחיות בקרב החציון זאת, לעומת שנה). 15 על עומד בתחום העבודה שנות (וממוצע שנה 20 הוא
(כאשר שנים 5 הוא נמרץ בטיפול בעבודה השכיח והוותק בלבד שנים 8 על עומד נמרץ טיפול
שנתונים שבקרב שבעוד אלא בלבד, זו לא שנים). 10 על עומד נמרץ בטיפול העבודה שנות ממוצע
ככל נמרץ טיפול אחיות בקרב גבוה, הוא שעובדות אלו שיעור ניתוח חדר בוגרות של שונים
שנתון. בכל בתחום, עובדות אשר הבוגרות שיעור יורד הקורס, מסיום שנים יותר שעוברות
לעומת נמרץ טיפול אחיות בקרב יותר גדולה תחלופה של תופעה על להעיד יכולים לעיל הממצאים
חדר מאחיות 670ר כי נמצא העבודה: בהיקף הוא הקבוצות שתי בין נוסף הבדל ניתוח. חדר אחיות
במגזר שעבודה נראה בנוסף, נמרץ. טיפול מאחיות 567" לעומת מלאה במשרה עובדות ניתוח

\ חולים בבתי או הפרטי במגזר עובדות מהן שכ^9 ניתוח חדר לאחיות יותר אופיינית הפרטי
מכבי). קופתחולים (של קשורים

(באחוזים) נמרץ טיפול ואחיות ניתוח חדר אחיות ביו הבדלים :12 לוח
נמרץ טיפול ניתוח חדר הכל סד
)1,501 = N) (823 = N) (2,324 = N)

100 100 100 0הכ
ההתמחות** בתחום עבודה

59 81 67 כן
41 19 33 לא

ההתמחות** בתחום בעבודה ותק
30 28 29 51
29 12 22 106
19 11 16 1511
16 16 16 2016
6 33 17 +21

ביתהחולים** שיין לו המגזר
51 37 45 ממשלתי
18 30 22 כללית חולים קופת
10 6 9 עירוני
17 18 18 צבורי
4, 7 5 פרטי

2 1 אחר
משרה** היקף

2 2 2 משרה רבע
26 10 19 משרה חצי
16 12 15 משרה רבעי שלושת
56 76 64 מלאה משרה

p< .01
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ודיון סיכום .6
התמחו, בו בתחום עובדות אשר נמרץ וטיפול ניתוח חדר אחיות שיעור על נתונים נותחו זו בעבודה
נשירה שאין הנתונים מן עולה כללי באופן עבודתן. דפוסי ועל לעבודתן הקשורים מאפיינים על
התחומים. משני באחד עלבסיסית הכשרה שקבלו מי של הגדול הרוב בקרב הסיעוד ממקצוע

בתחום עובדות זו הכשרה מהמסיימות ניכר שיעור כי מעלה ניתוח חדר אחיות על הנתונים מכלול
רבעים וכשלושה ניתוח, בחדר רק אחד, חולים בבית עובדות ניתוח חדר אחיות מרבית התמחותן.
ותק להן שיש קטן לא שיעור ביניהן יש כי נמצא עוד מלאה. במשרה ביתחולים באותו עובדות מהן
גבוה הוא ניתוח בחדר הבוגרותשעובדות שיעור וכי ניתוח חדר כאחיות בעבודתן רב שנים מספר של
כדי הניתוח חדרי אחיות ובמאפייני העבודה בדפוסי אין כי נראה שנבחנו. השנים קבוצות בכל
שהמחסור כן, אם ייתכן, החולים. בבתי זה אדם בכוח מחסור של הכללית התחושה את להסביר
הקשורות מסיבות נובע שהמחסור גם ייתכן ניתוח. אחיות של מדי מועט מספר של מהכשרה נובע
האמבולטוריות ובמרפאות החולים בבתי הניתוח חדרי במספר מגידול למשל, הנובעות, בביקוש,
חדר באחיות המחסור לתחושת שהסיבות ייתכן הקיימים. הניתוח חדרי פעילות מהרחבת או שלהם
בכל בנפרד הביקוש צד לעומת ניתוח חדר אחיות היצע את לבחון מקום ויש מחוז לפי שונות ניתוח
אשר ניתוח בחדר הכשרה בעלות אחיות של נמוך אחוז נמצא הדרום במחוז למשל, כך מחוז.
בחדר בעבודה שנים) 21 (מעל רב ותק להן שיש יחסית גבוה אחוז ובקרבן הכשרתן, בתחום עובדות

בדרום. והמתוכננים הקיימים הניתוח חדרי למספר בהשוואה זה ממצא לבחון ראוי ניתוח.

כלל מתוך נמרץ, לטיפול ביחידות העובדות שיעור כי מראים הממצאים נמרץ, טיפול לאחיות אשר
גם עובדות נמרץ טיפול אחיות של הגדול הרוב אמנם יחסי. באופן נמוך לכך, הכשרה שקיבלו מי
נמוך מלאה במשרה העובדות שיעור אולם חולים, בית באותו אחת במחלקה אחד, חולים בבית הן
בקרב יחסית גבוהה תחלופה על להעיד כדי בנתונים יש בנוסף, ניתוח. חדר אחיות בקרב משיעורן
לטיפול ביחידות בעבודתן רב ותק להן שיש אחיות של מאד נמוך שיעור נמצא כך, בתחום. העובדות
לטיפול ביחידות שעובדות הבוגרות שיעור הקורס, מסיום שנים יותר שעוברות ככל כן, כמו נמרץ.
אחיות של בהיצע למחסור ההסברים כאחד עולים אכן אלה ממצאים יורד. שנתון, כל בקרב נמרץ,
נמרץ, בטיפול המיטות במספר המתוכנן לגידול לעיל הממצאים את מחברים כאשר נמרץ. טיפול
קשורה הבעיה זה. בתחום סיעודי אדם מחסורבכוח של ממשית בעיה עולה בשנה, \07o של בשיעור
של נמרץ בטיפול בעבודה הנמוך ההשתתפות לשיעור גם אלא שהוכשר, האדם כוח לכמות רק לא

גבוה. מאוד אינו מלאה במשרה העובדות ששיעור ולעובדה לכך שהוכשרו מי

שיש הסיעודי האדם כוח להיקף הכולל בתכנון בהן להתחשב שיש מגמות מספר עולות הנתונים מן
עובדות אינן אך נמרץ, בטיפול לעבודה שהוכשרו מי מבין ראשית, נמרץ. בטיפול לעבודה להכשירו
בהם שיש מחלקות אלה כל כירורגיות, או פנימיות במחלקות מיון, בחדר המועסקות יש בתחום,
כן, על יתר נמרץ. בטיפול הכשרה בעלות אחיות ידי על יטופלו שהם בכך יתרון ויש מורכבים חולים
למספר מוסיפים אם למעשה, יצאו. ממנה במחלקה לעבוד במטרהשיחזרו לקורס נשלחו אף חלקן
במיון, עובדות והן ההכשרה את שעברו מספרהאחיות נמרץאת לטיפול ביחידות שעובדות האחיות
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אחוז עולה אז בקורס, שרכשו לידע יתרון יש שם פנימיות, במחלקות או כירורגיות, במחלקות
אין זה סקר מנתוני לכ^70. לו, קרוב בתחום או הוכשרו, לו בתחום שעובדות נמרץ טיפול אחיות
או פנימיות במחלקות שעובדות נמרץ טיפול בוגרות של עבודתן האם לשאלה תשובה בידינו
מכל נוסף. בסקר זאת לבחון שיש ייתכן נמרץ; טיפול להם שנדרש בחולים ממוקדת אכן כירורגיות
יש אחרות, במחלקות עבודתן לצורך נמרץ בטיפול אחיות להכשרת חשיבות יש אכן, אם, מקום,

נמרץ. טיפול בקורסי להכשרה המועמדות מספר תכנון בעת בחשבון זאת לקחת

יש נמרץ לטיפול ביחידות עבודה לשם נמרץ בטיפול להכשרה המועמדות מספר בתכנון בנוסף,
לשנים הנראה, כפי ומוגבל, יחסית, קצר הוא בתחום בעבודה החיים" ש"אורך בעובדה גם להתחשב
ירד כן הקורס, מגמר שנים יותר שעברו ככל כי שנמצא מכך כאמור, הנובעת, (מסקנה ספורות

שנתון). מכל נמרץ, בטיפול שעבדו הבוגרות שיעור

בין אלה, ביחידות עובדות אינן נמרץ בטיפול ההכשרה בוגרות של גבוה ששיעור מראים הממצאים
עבדו לא כלל אם ובין אחרות, למחלקות עברו מכן ולאחר שנים מספר בו שעבדו לאחר אם
ייתכן, אחרות. במחלקות לעבודה מיד הופנו או פנו אלא הקורס גמר לאחר נמרץ לטיפול ביחידות
מועמדות גיוס בעת כיום, הנהוגים לאלה מעבר נוספים, מיון בתהליכי להשקיע שרצוי כן, אם
זמן. לאורך בתחום בעבודה יתמידו אשר אלה את לאתר במטרה זה, סיעודי בתחום להכשרה

והן ניתוח בחדר הן הכשרה, בעלות אחיות של רב מספר כי בהשערה תמכו לא הממצאים כי יצוין
בבית שעובדת מי כל שלא לכך קשור שהדבר ייתכן אחד. מביתחולים ביותר עובדות נמרץ בטיפול
התרחב הפרטי המגזר כי הדעה רווחת בנושא העוסקים בין בנוסף, כך. על דיווחה אכן נוסף חולים
עובדות מהאחיות בלבד 670 כי עולה, הממצאים מן בו. מועסקות אחיות של רב מספר וכי מאד
יותר אופיינית הפרטי במגזר עבודה מרפא). רמת חולים בית (כגון לו הקשור זה או הפרטי במגזר
גבוה שיעור אמנם, מתוכן). 4^ נמרץ טיפול אחיות לעומת מתוכן) 9^ ניתוח חדר אחיות בקרב
תחומי בשני קטן מספרן כאמור, אולם, הפרטי, במגזר זאת עושות נוסף, במוסד שעובדות ממי

ו י
ההתמחות.

בשני עלבסיסית הכשרה בעלות אחיות היצע על חשובים עדכניים נתונים מספקים הסקר ממצאי
המחסור לתחושת חלקי הסבר רק נותנים הם אולם באחיות. מחסור בהם שאותר התחומים
בשני סיעודי, אדם לכוח הביקוש בדיקת באמצעות זה מידע להשלים שניתן ייתכן ולהיקפו.

שנבדקו. התחומים
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המדגם ושקלול בסקר ההיענות שיעורי הנחקרים. איתור המדגם, בניית א: נספח
המדגם בב"ת

האחיות כל על מידע מכיל הקובץ הבריאות. במשרד אחיות רישום קובץ הוא לנתונים המקור
הקובץ בישראל. הסיעוד במקצוע לעבוד רשיון קיבלו ואשר והרישום ההכשרה תהליכי את שעברו
בישראל. וגרות שחיות אחיות על נתונים כולל והוא התושבים מרשם לנתוני הקבלה שנה מדי עובר
הכשרה שעבר ,65 גיל עד הסיעודי האדם כוח כל את שכללה המחקר אוכלוסיית נגזרה זה מקובץ
אחיות 823) אחיות 2,324 הכל בסך נמרץ, וטיפול ניתוח חדר ההתמחויות: משתי באחת עלבסיסית
לכל בנפרד ונבנה המחקר אוכלוסיית מתוך נלקח המדגם נמרץ). טיפול אחיות ו1,501 ניתוח חדר
תלאביב מרכז, חיפה, צפון, ירושלים, המגורים: מחוז של גאוגרפיות שכבות שש לפי התמחות תחום
היתה מטרתנו הדרום. למחוז ועזה שומרון ביהודה הגרות אחיות צורפו המקרים מיעוט בשל ודרום.
בטיפול ההכשרה בעלות מבין וכ£409 ניתוח בחדר ההכשרה בעלות האחיות מבין כ£509 לראיין
ומספר עדכנית כתובת ללא אחיות של רב מספר כללו שהרשימות העובדה בשל מחוז. בכל נמרץ
המדגם לגודל להגיע מנת על שכבה בכל יתר דגימת נדגמה גדול, נפל שיהיה חשש והיה טלפון,
חדר אחיות 523) אחיות 1,219 נדגמו הכל בסך הענות). שיעורי £809 של (ברמה התמחות בכל הרצוי

נמרץ). טיפול אחיות ו696 ניתוח

הנחקרים א'ו0ר
שמספר האחיות של הטלפון מספרי איתור לצורך בזק של 144 לשירות נשלחו המדגם רשימות
הטלפון מספר עדכון לצורך וכן המדגם), ברשימת האחיות מן £559) חסר היה שלהן הטלפון
פי על הכתובות גם עודכנו בקשתנו, פי על המדגם). ברשימת האחיות מן £459) קיים שהיה במקרה
שירות בעזרת לאתר וניסה חזר המחקר צוות בנוסף, מעודכנות. היו שלא במקרה הטלפונים, ספר
שלהן. הטלפון מספר נמצא לא הראשונה בסריקה אשר אחיות אותן של הטלפון מספר את 144

(למשל זה טלפון אותר לא 144 בשירות אם גם הנדגמת, של טלפון מספר הצוות בידי שהיה במקרה
הנדגמת האחות לאיתור מוצא כנקודת זה טלפון במספר השתמשנו שכורה), דירה של במקרה

טלפון. מספר לה שיש כמי נחשבה והיא

ראש בחתימת אישי מכתב אחות לכל נשלח הטלפוניים) (הראיונות השדה עבודת ביצוע לקראת
כמו הנתונים. סודיות את והדגיש תרומתו, את המחקר, מטרת את פירט המכתב הסיעוד. מינהל
אינה אם וכי לראיינה מנת על ברוקדייל ממכון יתקשרו הקרובה בתקופה כי לאחות בו נאמר כן,

עמה. הקשר יצירת בעת המראיינת בפני זאת לציין עלייה להתראיין רוצה

מכיון לעיל. שתוארו האיתור ניסיונות כל אף על טלפון מספר נמצא לא במדגם אחיות ל217
לפני עוד הוגדרו, והן מכתבים להן נשלחו לא בסקר לראיינן סיכוי היה לא טלפון מספר שללא
בקרב ההיענות אחוזי את בנפרד נציג לסקר ההיענות אחוזי על בדיווח כנפל. הטלפוני, הסקר ביצוע
שלא מי של הראשוני הנפל (כולל המדגם לכלל ההענות אחוזי ואת במכתב פנינו אליהן האחיות

מכתבים). כלל לו נשלחו
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בסקר ההיעטת אחוזי
אחיות). 785) 78X רואיינו הסקר, על המודיעים מכתבים נשלחו אליהן אשר אחיות 1,002 מתוך
לא הטלפון קו איש) (כ50 מהמקרים ב570 לשאלון, לענות סירבו אחיות) 10) אחד מאחוז פחות
הסקר. מועד תום עד אותרו לא (15960) היתר וכל נפטרו, אחיות) 5) מאחוז פחות תקין, היה
מכתבים נשלחו אליהן ניתוח חדר אחיות מבין כי מעלה תחום לכל בנפרד ההיענות אחוזי בחינת

.(455)75 ?£ רואיינו נמרץ טיפול אחיות ומבין (330) 849S רואיינו

נשלחו לא להן האחיות 217 (כולל במדגם האחיות כל סך מתוך בסקר ההיענות אחוזי בבחינת
האחיות 1,219 מתוך 6496 רואיינו כי נמצא, שלהן), הטלפונים את לאתר יכולתנו אי בשל מכתבים
ו£659 ניתוח בחדר 63951 בנפרד: הכשרה תחום בכל זאת בוחנים כאשר נמצא דומה אחוז במדגם.

נמרץ. בטיפול

לאוכלוסייה המדגם סן האחיות מספר לניפוח המשקל חישוב
אחות כל קיבלה המחקר, באוכלוסיית למשקלן בהתאם בסקר האחיות על הנתונים את להציג כדי
בנפרד נעשה באוכלוסייה למספרן בסקר האחיות מספר לניפוח המשקל חישוב משקל. מרואיינת
ניתוח חדר אחיות מספר כך: המשקל חושב ניתוח חדר אחות לכל למשל, הכשרה. תחום לכל

להלן). נוסחה (ראה שרואיינו ניתוח חדר אחיות מספר חלקי, המחקר, באוכלוסיית

ניתוח חדר אחיות מספר
W1 =

שרואיינו ניתוח חדר אחיות מספר

נמרץ טיפול אחיות מספר חולק שהפעם רק דומה באופן נעשה נמרץ טיפול לאחיות המשקל חישוב
שבדוח בלוחות המוצגים המספרים כל שרואיינו. נמרץ טיפול אחיות במספר המחקר באוכלוסיית

לעיל. המתואר באופן לאוכלוסייה המדגם ניפוח לאחר הם

המרואיינים (סה"כ המדגם גודל הוא n ובו, ,W2 המשקל חושב סטטיסטיים, חישובים לביצוע
כל סך כפול אחות) כל (של W1 שווה. W2 בהתמחות, האוכלוסייה סך הוא וא בהתמחות),

להלן). נוסחה (ראה התמחות באותה האוכלוסייה סה"כ חלקי בהתמחות, המרואיינים

בהתמחות) המרואיינים (סך n x אחות) כל של (המשקל W1

W2 =

התמחות) באותה אוכלוסייה (סה"כ N
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המרואיינים לבין בינם והשוואה הנפל מקרי מאפייני ניתוח ב: נ0פח
אף על בחלקן. רק מעודכנות היו אחיות, רישום מקובץ נלקחו אשר המדגם, ברשימות הכתובות
גבוה היה אותרו שלא האחיות שיעור הראיונות, ביצוע ובעת 144 שירות בעזרת האיתור מאמצי
שלא אלו ממספר בעיקר (שנבע הנפל בשל הטיה של אפשריים כיוונים על לעמוד מנת על יחסית.
ארץ גיל, מין, דמוגרפיים: משתנים במספר רואיינו שלא מי לבין המרואיינים בין השווינו אותרו)
לחיי הקשורים במשתנים הבדלים בדקנו כן כמו מגורים. ומחוז בארץ ותק הסיעוד, מקצוע לימוד
את שסיימו מאז שעבר הזמן ומשך הסיעוד במקצוע ותק העלבסיסית, ההכשרה סוג העבודה:

שלהם. ההתמחות במקצוע העלבסיסית ההכשרה

בין הבדל קיים לא כי עולה הלוח מן למרואיינים. הנפל בין ההשוואה ממצאי מסוכמים 1 בלוח
נמרץ), טיפול לעומת ניתוח (חדר העלבסיסית ההכשרה סוג לפי המרואיינים לבין רואיינו שלא מי
בין מובהק הבדל נמצא זאת לעומת בישראל. והוותק בסיעוד ההשכלה נרכשה בה הארץ המין,

הבאים: המשתנים לפי הקבוצות

גיל
.(3496) שרואיינו האחיות מבקרב ($45,) יותר גבוה רואיינו שלא מי בקרב 4435 גילאי שיעור
בקרב שיעורם לעומת (2096) רואינו שלא מי בקרב יותר נמוך 5445 גילאי שיעור במקביל,

.(27 *) המרואיינים

הסיעוד במקצוע ותק
המרואיינים לבין רואיינו שלא מי בין שנמצא וההבדל לגיל, כמובן קשור הסיעוד במקצוע ותק
ותק שנות 2011 בעלי שיעור יותר גבוה רואיינו שלא מי בקרב הגיל: לגבי שנמצא לזה בכיוונו דומה

.(£359) שרואיינו מי לעומת (4696) במקצוע

העלבסיסית ההשלמה oro מאז שעבר הזמן משן
העלבסיסית ההשלמה את שסיימו מאז שעבר הזמן במשך הקבוצות שתי בין שוני יש אם גם בחנו
שנים 51 לפני הקורס את שסיימו מי שיעור רואיינו, שלא אלה שבין נמצא ההתמחות. במקצוע
3796) המרואיינים לעומת ,(2296) יותר גבוה שנים 106 לפני שסיימו מי ושיעור ,(2996) יותר נמוך

בהתאמה). ו1296

סחת
הבדלים מעלה אינו ב1 בלוח עיון מובהק, נמצא מחוז לפי הקבוצות שתי בין שההבדל אף על

הקבוצות. שתי בין משמעותיים
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(באחוזים) והנפל המרואיינים בקרב רקע משתני ב1: לוח
(N=432) נפל (N=787) מרואיינים

100 100 0הכ
עלב0י0ית הכשרה 0וג

44 42 ניתוח חדר
56 58 נמרץ טיפול

בארץ ותק
12 12 15
4 4 610
2 3 1115
10 7 1620
72 74 21 +

כאחות" ותק
31 34 110
46 35 1120
15 18 2130
8 13 3140

גיל**
27 28 34 גיל עד
45 34 3544
20 27 4554
8 11 5564

בהתמחות" ותק
29 37 15
22 12 610
27 27 1115
10 8 1620
12 16 +21

מחוז*
16 14 ירושלים
18 15 צפון
11 16 חיפה
22 22 מרכז
23 20 תלאביב
10 13 דרום
91 90 ישראל  לימודים ארץ
90 90 נשים

P<0.01 **
P<0.05 *

19



מן שונים (הנפל) רואיינו שלא מי כי מצאנו מרואיינים ללא המרואיינים בין בהשוואה לסיכום,
בהם יש כך ועקב 4435 הגיל בקבוצת יותר רבים בהם יש יחסי באופן בגילם, בעיקר המרואיינים
שהשוני נראה מובהקותם, אף על שנה. 2011 הוא הסיעוד במקצוע שלהם שהוותק יותר רבים
נמצאו לא כאמור, כן, כמו מחוז. לפי ההבדלים גם וכן משמעותי אינו ההתמחות במקצוע בוותק
בארץ. הוותק ולפי הלימודים ארץ לפי המין, לפי ההתמחות, סוג לפי הקבוצות שתי בין הבדלים

20
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Main Findings
The objectiveof this study was to obtain information on the percentage of nurses with

operating room or intensive care training who were working in their specialization and

to gather data on the prevalent employment patternsof these nurses for the purpose of

examining, from the supply side, the reason for the shortages in qualiifed manpower in

these two specializations, and for the purpose of planning training programs in both

ifelds. To this end, telephone interviews were conducted, using a structured

questionnaire, with 333 operating room nurses (400/o of all trained operating room

nurses in Israel) and 455 intensive care nurses (300/0of all nurses trained in intensive

care in Israel)  a totalof 788of the 2,324 nurses who received training in oneof the
two specialities and were of working age (up to 65). The interviews were conducted

between midDecember 1996 and midJanuary 1997. The data from the survey

revealed the following findings:

■ 890/0 of all trained operating room nurses are employed as nurses. Of these, a high

percentage (920/0) are in fact working in their ifeld, that is, as operating room

nurses. Therefore, 720/0 of all trained operating room nurses are working in their

specialization.

■ The findings show that operating room nurses tend to stay in their ifeld: More than

90'^0 of those who completed operating room courses in the years 19921996,

19871991, and 19821986 are in fact working in operating rooms. The percentage

of those working in operating rooms among graduatesof the 19771981 and 1976

courses is also high  700/0. In fact, at the timeof the study, 330/0 of operating room

nurses had more than 21 years of experience in this work.

■ An examination of the employment's patterns of operating room nurses reveals that

920/0 of them are employed in one hospital and, of these, most (950/0) work only in

the operating room (and not in any other ward). Seventysix percent hold a fulltime

position. On average, operating room nurses work 32 hours a week.



■ Among nurses trained in intensive care, the percentage of those remaining in the

nursing profession is also high  940/0. However, the percentageof those working in

intensive care is smaller: only 590/0of those trained in intensive care, and employed

as nurses, are, in fact, working in this ifeld. Therefore, a total of SS'M) of all those
trained in intensive care are actually working in their speciality.

However, among the intensive care nurses who are working in some other ifeld 

emergency rooms, surgical wards, or internal medicine  they are working in wards

where it is considered an advantage to have nurses trained in intensive care. If these
nurses are added to the ones working in the intensive care units, the percentage of
trained intensive care nurses working in their speciality rises to IQP/o.

■ The findings indicate that there is a high rate of turnover among intensive care

nurses: the longer the time elapsed since graduating from the course, the smaller the

percentage of graduates who actually work in the ifeld. Thus, for example, 670/0 of
those completing the course in the years 199296 are working in intensive care

units, compared to only 410/0of those who graduated in the years 198081.

■ An examination of the employment patterns of intensive care nurses indicates that

the majority (920/0) are employed in one hospital. Of them, most(930/o) were
employed only in the intensive care unit in that hospital, and 56*/^ hold a fulltime

position. On average, intensive care nurses work 28 hours a week.

■ The findings do not explain the shortage of operating room nurses in the hospitals.

It is possible that this shortage is due to other reasons having to do with the number

of nurses trained for the job, or with demand, such as the number of operating
rooms in hospitals or an increase in operating room activity. On the other hand, the

ifndings on intensive care nurses, i.e. a relatively low participation rate in intensive

care unit work, accompanied by an even lower rate of fulltime employment, and an

indicationof high turnover among those employed in this field, do, in fact, provide a

possible explanationof the shortage in this speciality.



The survey findings provide current data on the supply of nurses trained in two

specialties where a shortage has been identified and offer a partial explanation of the
nature and extent of this shortage. Further explanations may be forthcoming by

examining the demand for nursing manpower in intensive care units and operating

rooms.
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