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עדיקה,  פורת, זלקר, שושן, ויגודה

ר
תפקידה של אחות מרכזת תחום רדיוכירורגיה

כמנוף לקידום איכות הטיפול: 
ממצאי סקר שביעות רצון מטופלים 

מבוא
 (SRS) Stereotactic Radiosurgery רדיוכירורגיה תלת–ממדית

תאוצה  קיבלה  אשר  יחסית,  חדשה  טיפולית  טכנולוגיה  היא 

זעיר-פולשנית  טיפולית  שיטה  זוהי  האחרונים.  בעשורים 

המאפשרת מתן הקרנה במינון גבוה ליעד מדויק במוח. מטרת 

הטיפול היא להרוס תאים באזור הנגוע באופן ממוקד, תוך גרימת 

הטיפול  במוח.  חיוניים  ולמבנים  שכנות  לרקמות  מזערי  נזק 

מוחיות,  גרורות  כגון:  ממאירים  גולגולתיים  תוך  לנגעים  ניתן 

מנינגיומות,  כמו  שפירים  ולגידולים  וסטיבולריות  שוואנומות 

בעיקר  משמשת  השיטה  ועוד.  עורקיות-ורידיות  מלפורמציות 

הגידול  הוצאת  בהם  במוח,  שונים  בגידולים  לניתוח  כחלופה 

 .)Law, Mangarin, & Kelvin, 2003(  בשלמותו איננה אפשרית

במרכז הרפואי "הדסה עין כרם" ניתן הטיפול ב- SRS במסגרת 

מקצועי  רב  צוות  הכוללת  לרדיוכירורגיה,  ביחידה  יום,  אשפוז 

רדיותראפיסט,  רופא  נוירוכירורג,  רופא  מרכזת,  אחות  ובו 

פעילות  שנות  ארבע  קרינה. במשך  וטכנאי  רפואיים  פיזיקאים 

טופלו ביחידה למעלה מ–300 מטופלים. מטופלים אלו העוברים 

גבוהה,  ברמה  חרדה  קרובות  לעיתים  חווים   ,SRS ב-  טיפול 

ולטיפול  אחד,  מצד  וודאות  ולאי  חיים  מאיים  למצב  הקשורה 

 Menkes,( שני  מצד  ומתקדמת  ייחודית  בטכנולוגיה  הכרוך 

את  המרכזת  לאחות   .(Davison, Costello, & Jaye, 2005

הטיפול יש תפקיד משמעותי בליווי, תמיכה והדרכה של המטופל 

ימות  זמינה למטופלים בכל  והיא  ומשפחתו בתהליך הטיפולי, 

השבוע בשעות היום והלילה. 

ביחידה,  והטיפול  השירות  איכות  שיפור  מתהליכי  כחלק 

המטופלים  של  רצונם  שביעות  את  לבדוק  הצורך  עלה 

 Stereotactic Radiosurgery תלת–ממדית  רדיוכירורגיה 

המאפשרת  זעיר-פולשנית,  טיפולית  טכנולוגיה  היא   )SRS(

מטרת  מוחיות.  פתולוגיות  למגוון  גבוה  במינון  הקרנה  מתן 

הטיפול היא להרוס תאים באזור הנגוע באופן ממוקד, תוך כדי 

גרימת נזק מינימאלי לרקמות שכנות ולמבנים חיוניים במוח. 

על  חרדה,  קרובות  לעיתים  חווים  ברדיוכירורגיה  המטופלים 

האחות  תפקיד  בה.  והטיפול  החיים  מאיימת  מחלתם  רקע 

מענה  לתת  במטרה  פותח  רדיוכירורגיה"  תחום  "מרכזת 

ניהול  זה.  טיפול  העוברים  המטופלים  לאוכלוסיית  כוללני 

והדרכתם לקראת  הטיפול במטופל ומשפחתו כולל הכנתם 

לאחר מכן  ואף  הביתה  לקראת השחרור  הטיפול, במהלכו, 

במידה והתעוררו שאלות או בעיות הקשורות לטיפול. 

המטופלים  של  רצונם  שביעות  את  לבדוק  הסקר  מטרת 

שילובה  לאור  וההדרכה,  הטיפול  מהשירות,  ברדיוכירורגיה 

של אחות ייעודית ביחידה. 

עברית,  דוברי  למטופלים  שאלונים   50 חולקו  מדגם: 

 .)68% של  היענות  )שיעור  שאלונים   34 הוחזרו  מתוכם 

במחקר השתתפו 17 גברים )50%( ו- 17 נשים )50%(. 

הגיל הממוצע של המטופלים היה 56 שנים. 

רצון  שביעות  שאלון  על  התבסס  הסקר  כלי  שיטה: 

המיועד  השאלון  שאלות.   57 הכולל  מוסדי,  מטופלים 

הטיפול  בגמר  למטופלים  ניתן  אנונימי,  עצמי  למילוי 

ביחידה והוחזר על-ידם בדואר. 

ממצאי הסקר משקפים שביעות רצון רבה של המטופלים 

כי  העובדה  את  ומחזקים  שקיבלו,  וההדרכה  מהשירות 

גם  כמו  וליווי,  תמיכה  במתן  משמעותי  תפקיד  לאחות 

המעורבים.  המקצועיים  הגורמים  בין  הטיפול  בתיאום 

שביעות רצון המטופלים מן ההיבטים השונים הקשורים 

לתפקידה של האחות המרכזת הייתה גבוהה, בטווח שבין 

3.9-4.0 )בסולם מ-1-4(.

רדיוכירורגיה,  RN, BSN אחות מרכזת תחום   — עדיקה  נדיה 
  .adiaa@hadassah.org.il המחלקה לרדיותראפיה

נורית פורת — RN, MA  מרכזת תחום איכות קלינית בסיעוד, 
.nuritp@hadassah.org.il הנהלת הסיעוד

הסיעוד. הנהלת  אקדמית,  עוזרת   RN, MN  — זלקר  רויטל 
לנוירוכירורגיה,  במחלקה  בכיר  רופא   MD  — שושן  יגאל 

היחידה לרדיוכירורגיה.
לרדיותראפיה,  היחידה  רפואי,  מנהל   MD  — ויגודה  מרק 
ירושלים.   כרם,  עין  הדסה  האוניברסיטאי,  הרפואי  המרכז 

נדיה עדיקה,  נורית פורת, רויטל זלקר, יגאל שושן, מרק ויגודה
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היחידה  במסגרת  קיבלו  אותם  וההדרכה  הטיפול  מהשירות, 

לרדיוכירורגיה. 

במאמר זה, תובא סקירת ספרות בנושא הטיפול ב-SRS, יתואר 

ויתואר  המטופל,  על  והשלכותיו  הרדיוכירורגי  הטיפול  הליך 

תפקידה הייחודי של האחות מרכזת תחום רדיוכירורגיה. כמו 

במהלך  שנערך  מטופלים  רצון  שביעות  סקר  ממצאי  יוצגו  כן 

2007, כחלק מבקרת איכות שגרתית. 

סקירת ספרות 
הטיפול ב-SRS החל בשנות ה-50 המוקדמות, בפיתוחו של 

Law et al., 2003( Lars Leksell(. מאז חלה התפתחות במכשור 

אשר  גולגולתיים  תוך  ליעדים  להגיע  ניתן  וכיום  ובטכנולוגיה, 

אינם נגישים או אינם מתאימים להתערבות ניתוחית. במסגרת 

לנפח   )Fraction( קרינה  של  בודדת  מנה  לשגר  ניתן  הטיפול, 

במינון  מייננת  קרינה  של  אלומות  באמצעות  מוגדר,  רקמתי 

רקמת  על  מרבית  שמירה  תוך  נעשה  הקרינה  מתן  גבוה. 

 Gnanadurai, Purushothamam, Rajshekhar,( הבריאה  המוח 

 .)Choudhury, & Ravindran, 2004

השימוש המקובל ביותר ב-SRS הוא לטיפול בגרורות מוחיות, 

בו מדווחת שליטה טובה על הגרורות, עליה בשיעור ההישרדות 

 Vesagas, Aguilar, Mercado, & Mariano,( ושיפור באיכות החיים

2002(. בנוסף, ישנם דיווחים בספרות על יישומים רבים ומגוונים 

Ward-( ראשוניים  מוח  גידולי  כגון  כירורגיה,  ברדיו  לטיפול 

Smith, 1997(, גידולי מוח שפירים ומלפורמציות ווסקולאריות 

ועמיתים   Kondziolka של  מחקרם  פי  על   .)Law et al., 2003(

)1999(,  בגידולי מוח שפירים ניתן להשיג הקטנה בגודל הגידול 

לאורך זמן. בגידול עצב השמע )Acoustic Neuroma( ובנוירלגיה 

 SRS -נמצא שהטיפול ב )Trigeminal Neuralgia( טריגמינאלית

יעיל במידה שווה לטיפול ניתוחי, ויתרונו טמון בכך שאינו כרוך 

בהתערבות פולשנית משמעותית, ולכן עלויות הטיפול מופחתות

 Jawahar et al., 2005; Lopez; Hamlyn & Zakrzewska, 2004;(

 .)Pollock et al., 1995

 SRS -הליך הטיפול ב
לראשו  מסגרת  מורכבת  ממוקד,  קרינתי  טיפול  מתן  לצורך 

מקובעת  המסגרת  הטיפול.  תום  עד  הנשארת  המטופל  של 

מקומי  באלחוש  הגולגולת  לעצם  ברגים  ארבעה  באמצעות 

לקביעת  בסיס  נוירוכירורג. המסגרת מאפשרת  רופא  ידי  על 

  Law,( הקואורדינאטות של המטרה הטיפולית הנבחרת במרחב

et al., 2003( וכן מקבעת את ראש החולה למיטה בזמן הטיפול 

הקרינתי. בזמן התקנת המסגרת יתכנו תחושות של לחץ ואי 

המסגרת  התקנת  לאחר  דקות.  מספר  תוך  שייעלמו  נוחות 

עובר המטופל בדיקת CT, עם או בלי אנגיוגרפיה. בדיקות אלו 

מושווים  ואלו  הטיפול,  תכנון  לצורך  הדמיה  נתוני  מספקות 

לנתוני בדיקת ה-MRI שנערכה מספר ימים קודם לכן.  

צוות רב מקצועי הכולל נוירוכירורג, רדיותרפיסט ופיסיקאים, 

מתכנן את הטיפול בהתאם לנתוני הבדיקות. הצוות מגדיר את 

הנגע המיועד לטיפול, את התכנית הטיפולית ואת מינון הקרינה. 

להפחתת  סטרואידים  מקבל  המטופל  ההקרנה  מתן  לפני 

בחדר  הטיפול.  בעקבות  להתפתח  העלולה  המוחית,  הבצקת 

הקרינה מקובע ראשו של המטופל למיטת הטיפול, כדי להימנע 

זמן  כל  במשך  תנוחה  באותה  לשכב  נשאר  מתזוזה. המטופל 

מנוטר  הטיפול  בזמן  סביבו.  נע  ההקרנה  כשמכשיר  הטיפול 

ידי טלוויזיה במעגל סגור ומיקרופון, המאפשרים  המטופל על 

קשר רציף בין המטופל לצוות המטפל. משך הטיפול משתנה 

הטיפול  בסיום  וחצי.  כשעה  עד  דקות  כ-30  נמשך  ובממוצע 

חוזר  המטופל  המטופל.  של  מראשו  הקיבוע  התקן  מוסר 

לחדר ההמתנה ביחידה הרדיוכירורגית להשגחה למשך כשעה, 

וטיפול.   מעקב  להמשך  הנחיות  עם  לביתו  משוחרר  ולאחריה 

 SRS-ההתנסות הרגשית של המטופל ב
מספר מחקרים איכותניים מתארים את התנסותו של המטופל 

 Kondziolka et al., 1999; Menkes et al., 2005;( SRS-בטיפול ב

חווים  עולה שהמטופלים  Ward-Smith, 1997(. ממחקרים אלו 

לגבי  הוודאות  חוסר  החיים,  מאיימת  מחלתם  רקע  על  חרדה 

יעילות הטיפול, ובשל הטיפול יוצא הדופן אותו הם עוברים.  יחד 

והמטופלים  החרדה,  רמת  שוככת  הטיפול  במהלך  זאת,  עם 

שציפו.  ממה  וכואבת  מפחידה  פחות  חוויה  מתארים  לרוב 

Kondziolka ועמיתים )1999( ערכו מחקר במטרה להעריך את 

תוצאות הטיפול לאורך זמן אצל 99 מטופלים. רוב המטופלים 

תיארו את הטיפול ב-SRS  כטיפול מוצלח, והיו ממליצים עליו 

לחברים או לבני משפחה במידה והיו נזקקים לו.

משמעותית  כהתנסות  מתוארת  המטופלים  של  חווייתם 

חלק  זמנית.  בו  תקווה  ובהענקת  בסיכון  הכרוכה  גורל,  והרת 

להחלמה,  נתיב  עבורם  היווה  שהטיפול  ציינו  מהמטופלים 

 Menkes et( היומיומי  בתפקוד  ולשיפור  בסימפטומים  להקלה 

 .)al., 2005; Ward-Smith, 1997

תוכנית  בניהול  מפתח  תפקיד  בעלת  היא  האחות  זו  מבחינה 
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במיוחד  ברדיוכירורגיה,  טיפול  העוברים  במטופלים  הטיפול 

 .)Law et al., 2003( באלו המתמודדים עם אבחנה מאיימת חיים

הספרות דלה בתיאורים של תפקיד האחות ברדיוכירורגיה, אך 

ניתן ללמוד מהספרות העוסקת בחשיבות פיתוחם של תפקידי 

האחות  של  המיטיבה  השפעתה  על  בסיעוד,  קלינית  מומחיות 

על איכות הטיפול )Bousfeild, 1997( ועל היותה מקור תמיכה 

משמעותי עבור המטופלים ומשפחותיהם, בהתמודדות שלהם 

 .)Willard & Luker, 2005( עם המחלה והטיפול בכל השלבים

תפקיד האחות "מרכזת תחום רדיוכירורגיה"
במטרה  פותח  רדיוכירורגיה"  תחום  "מרכזת  האחות  תפקיד 

לתת מענה כוללני לאוכלוסיית המטופלים העוברים טיפול זה, 

ומתוך השקפת עולם לפיה המטופל במרכז. במסגרת התפקיד, 

כולל  ומשפחתו,  במטופל  הטיפול  ניהול  על  האחות  אחראית 

הכנתם והדרכתם לקראת הטיפול, במהלכו, לקראת השחרור 

בעיות  או  שאלות  והתעוררו  במידה  מכן  לאחר  ואף  הביתה 

הקשורות לטיפול. המפגש של האחות המרכזת עם המטופלים 

מתבצע  הטיפול  לקראת  הפעולה.  לביצוע  בהפנייתם  מתחיל 

סימנים  כולל  פיזיים,  להיבטים  המתייחס  מקיף,  צרכים  אומדן 

נוירולוגיים קודמים ועכשוויים. כמו כן להיבטים נפשיים, חברתיים 

ומשפחתיים של המטופל, לרבות מערכת התמיכה שלו.

הליווי, התמיכה ומתן המידע וההדרכה חיוניים להפחתת החרדות 

ולהגברת האמון של המטופל ומשפחתו בצוות המטפל. לשם 

את  המפרטת  ומשפחתו,  למטופל  מידע  חוברת  נערכה  כך 

המידע  חוברת  בו.  הכרוכים  השונים  וההיבטים  הטיפול  שלבי 

למטופלים  זמינים  ברדיוכירורגיה,  הטיפול  בנושא  נוסף  ומידע 

ובני משפחותיהם באינטרנט. כמו כן, מקיימת האחות המרכזת 

קשר ישיר עם המטופלים לאורך תקופת הטיפול, תוך מתן מענה 

זמין לכל שאלה או בעיה המתעוררות בכל שעות היממה. 

האחות מהווה גורם מתאם ומקשר בצוות הרב מקצועי. עובדה זו 

חוסכת למטופל קשיים לוגיסטיים, ומקלה עליו את ההתמצאות 

בסביבה הרפואית המורכבת.

 האחות "מרכזת תחום רדיוכירורגיה" הינה שותפה משמעותית 

בכל פורום מקצועי ורב מקצועי בו נערכים דיונים בתחום הטיפול 

לבעיות  ופתרונות  מענה  במציאת  ומסייעת  ברדיוכירורגיה, 

המגיעים  ולמלוויו  למטופל  לינה  בפתרונות  סיוע  כגון  שעולות, 

מדובר  כאשר  בירוקרטיים  תהליכים  זירוז  מרוחק,  ממקום 

כימותרפי  טיפול  של  מהירה  התחלה  כגון  דחופים,  במקרים 

למטופלים אונקולוגיים עם גרורות מוחיות. דוגמא נוספת היא 

לצורך השגת  ומתן הסבר  בקהילה,  הגורמים  עם  יצירת קשר 

התחייבויות מתאימות לטיפול. 

בנוסף, מקדמת האחות המרכזת תהליכי בקרה ושיפור איכות 

ביחידה לרדיוכירורגיה לרווחת המטופלים ומשפחותיהם. כחלק 

ממערך זה, נערך סקר שביעות רצון המטופלים ביוזמת האחות 

המרכזת. הצורך בביצוע הסקר הודגש על רקע פיתוח תפקידה 

של האחות מרכזת התחום.

מטרות הסקר 
להעריך את שביעות רצון המטופלים שטופלו ביחידה לרדיוכירורגיה 

הנושאים  לגבי   ,2007 לנובמבר   2006 דצמבר  שבין  בתקופה 

הבאים: 

הטיפול והשירות הניתנים על ידי הרופאים, האחות    .1

והטכנאים.   

ההדרכה שקיבלו.   .2

הטיפול בכאב.  .3

תנאי ההמתנה למלווים והניקיון ביחידה.   .4

השיטה
סקר שביעות רצון מטופלים, המבוסס על איסוף מידע משאלונים 

המיועדים למילוי עצמי אנונימי. 

המדגם
אוכלוסית הסקר כללה  74 מטופלים שטופלו ב–SRS במנה אחת. 

השאלונים ניתנו אך ורק למטופלים דוברי עברית שהיו מסוגלים 

לענות על השאלון, ולכל המטופלים המתאימים שטופלו ביחידה 

בתקופת הסקר. באופן זה, חולקו 50 שאלונים מתוכם הוחזרו 

 17 השתתפו  במחקר   .)68% של  היענות  )שיעור   34 בדואר 

גברים )50%( ו-17 נשים )50%(. הגיל הממוצע של המטופלים 

היה 56 שנים בטווח שבין 83-20 שנים. החציון 55.5. 48% )16( 

חילונים, 33% )11( מסורתיים, 12% )4( דתיים, 6% )2( חרדים. 

התפלגות הנבדקים על פי השכלתם הייתה: 9% )3( בעלי השכלה 

יסודית, 27% )9( בעלי השכלה תיכונית, 12% )4( בעלי השכלה 

.)1 )טבלה  אקדמית  השכלה  בעלי   )17(  52% ו-  תיכונית  על 

טבלה 1: מאפייני המטופלים שהשתתפו בסקר

ערכיםמאפיינים

 גיל

 56 שניםממוצע

83-20 שניםטווח

55.5חציון

 מין

   )50%(17גברים

  )50%(17נשים

דתיות

  )48%(17חילוני

  )33%(11מסורתי

    )12%(4דתי

    )6%(2חרדי

השכלה

    )9%(3השכלה יסודית

    )27%(9השכלה תיכונית

    )12%(5השכלה על תיכונית

  )52%(17השכלה אקדמית
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כלי הסקר 
מוסדי,  מטופלים  רצון  שביעות  על שאלון  הסקר התבסס  כלי 

תוקף  בעל  והוא  בהדסה  הסיעוד  הנהלת  ידי  על  פותח  אשר 

תוכן ותוקף פנים. המהימנות הכוללת של השאלון הינה 0.93 

אלפא קרונבאך. השאלון הותאם ליחידה הרדיוכירורגית: נוספו 

שאלות ביחס לשביעות רצון  מהיבטים ספציפיים ליחידה, כגון 

קבלת הדרכה ייעודית הניתנת על ידי האחות מרכזת התחום, 

וכן מספר שאלות ידע למטופל בנוגע להתנהגות הרצויה לאחר 

הטיפול. השאלות הנוספות חוברו על ידי רופא ואחות היחידה 

לרדיוכירורגיה כמומחים בתחומם, ואחות מרכזת תחום איכות 

קלינית בסיעוד, עובדה שהעניקה לו תוקף מומחים ותוקף פנים. 

בסולם  היו  רוב השאלות  והיגדים.  57 שאלות  כלל  כלי הסקר 

השאלון  רבה(.  במידה   =4 לא,  כלל   =1( דרגות   4 בן  ליקרט 

הורכב מ- 12 חלקים: 

11 שאלות בנושא שביעות רצון מהשירות וההדרכה של    .1

האחות המרכזת.  

7 שאלות בנושא שביעות רצון מהשירות וההדרכה של    .2

הרופאים.  

7 שאלות בנושא שביעות רצון מהשירות וההדרכה של    .3

הטכנאים.  

שאלה בנוגע לשביעות הרצון מהטיפול בכאב. הקדימה    .4

לשאלה זו שאלת סינון, שבדקה האם המטופל סבל מכאב.  

3 שאלות בנוגע לשביעות הרצון מתנאי ההמתנה    .5

ומהניקיון.  

3 שאלות בנוגע לחוברת מידע בנושא הטיפול     .6

ברדיוכירורגיה )שתי שאלות בודקות קבלת החוברת והאם    

נקראה. התשובות דיכוטומיות "כן" ו"לא"( ושאלה   

של שביעות רצון בסולם מ- 4-1, כאשר 4 מציין במידה    

רבה ו— 1 בכלל לא, 0 מציין לא יודע או לא רלבנטי(.  

3 שאלות בנושא שביעות רצון מההדרכה לפני השחרור.   .7

9 שאלות הבודקות האם המטופל קיבל הדרכה לפני    .8

השחרור בנושאים מסוימים )התשובות דיכוטומיות "כן" ו"לא"(.  

5 שאלות בנושא שביעות רצון כללית.   .9

10. 2 שאלות שבודקות ידע של המטופל בנוגע   

להתנהגות בבית לאחר הטיפול.  

11. 4 שאלות של פרטים דמוגראפיים )גיל, מין, השכלה,   

דתיות(.  

12. שאלה פתוחה להערות והארות.

הליך 
התחום  מרכזת  האחות  ידי  על  למטופלים  ניתנו  השאלונים 

בדואר  והוחזרו  הביתה,  שחרורם  ולפני  הטיפול  גמר  לאחר 

עליה  מבוילת  מעטפה  ניתנה  מטופל  לכל  המטופלים.  ידי  על 

נרשמה מראש הכתובת למשלוח המעטפה, והן הוחזרו באופן 

אנונימי ליחידה לרדיוכירורגיה. לביצוע הסקר ניתן אישור מטעם 

יו"ר ועדת הלסינקי של בית החולים. 

ממצאים
שביעות  מידת  של  תקן  וסטיות  ממוצעים  מוצגים   2 בטבלה 

הרצון בנושאים השונים. טווח הציון שניתן על ידי הנשאלים בנוגע 

בין 3.7 ל-4.0.  נע  ידי הרופאים  ולהדרכה שניתנו על  לשירות 

טווח הציון בנוגע לשירות ולהדרכה שניתנו על ידי הטכנאים נע 

בין 3.6 ל— 3.8. טווח הציון בנוגע לשירות ולהדרכה שניתנו על 

ידי האחות המרכזת נע בין 3.9 ל—4.0. ממוצע שביעות הרצון 

מהטיפול בכאב היה 3.8. טווח הציונים הנוגעים לניקיון ולתנאי 

שביעות  משקפים  אלו  ממצאים  ל-3.9.   3.2 בין  נע  ההמתנה 

רצון רבה של המטופלים מהשירות ומההדרכה שקיבלו. 

קבלת מידע לפני שחרור בנושאים נבחרים: בטבלה 3 מוצגות 

תשובות הנבדקים לגבי השאלה, האם לפני שחרורם מהיחידה 

לרדיו כירורגיה קיבלו מידע בעיקר מהאחות המרכזת בנושאים 

וביקורת  תרופות  נטילת  רגילה,  לפעילות  חזרה  כגון  שונים, 

רפואית. ניתן לראות כי בין 83% - 100% מהנשאלים ציינו כי 

 97% בנוסף,  המרכזת.  מהאחות  אלו  בתחומים  מידע  קיבלו 

)28( מהנשאלים שענו על השאלה, ציינו כי קיבלו מספר טלפון 

אליו יוכלו להתקשר במידת הצורך.

קבלת חוברת מידע: 88% )29( מהמטופלים קיבלו חוברת מידע 

מהאחות, לעומת 12% )4( שציינו כי לא קיבלו. כל המטופלים 

כי  ציינו  )24( מהם  עיינו בה. 83%  שקיבלו את חוברת המידע 

החוברת תרמה להם מידע מועיל במידה רבה, 14% )4( ציינו 

שהמידע הועיל להם במידה בינונית ו- 3% )1( ציינו כי המידע 

בחוברת הועיל להן במידה מועטה.

באילו  השאלה  על  נכונה  תשובה  ענו   )31(  94% ידע:  שאלות 

מקרים עליהם לפנות לקבלת עזרה רפואית, ו– 97% )32( ענו 

נכון על השאלה הנוגעת להפסקת נטילת סטרואידים. 

הרצון  בשביעות  סטטיסטית  מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא 

בתחומים השונים, על פי המשתנים: גיל, מין, דתיות והשכלה. 

הערות  הוסיפו  מטופלים  ואחד  שלושים  פתוחות:  הערות 

התמיכה,  המסור,  הטיפול  את  המטופלים  ציינו  בהן  והארות, 

על  להם  שניתנו  הביטחון  ותחושת  ההרגעה  החיזוק  הזמינות, 

ידי הצוות המטפל. מתוכן 17 הערות התייחסו לאחות המרכזת 

באופן ממוקד, וציינו את חשיבותה של האחות בליווי ובתמיכה 

לאורך הטיפול.  חמש הערות ניתנו לגבי הצורך לשפר את תנאי 

כי  צויין  ליחידה.  שירותים  ובהצמדת  לבני המשפחה  ההמתנה 

המרחק לשירותים רב יחסית, והדבר מסב אי נוחות למטופלים 

הנאלצים לעבור דרך לובי מלא אנשים כשלראשיהם מסגרת. 

כי  רצוי  בנוסף,  בשירותים.  הניקיון  לשיפור  מקום  יש  כי  צויין 

בחדר מאיץ קרינה יהיה אמצעי תקשורת דו-כיווני בין המטופל 

הלצוות לצורך תמיכה ועידוד.
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טבלה 2: שביעות רצון מטופלים מהיבטים שונים של השירות וההדרכה ביחידה לרדיוכירורוגיה

 n
 ממוצע
שאלה

 ממוצע
התחום

סטיית תקן

רופאים

333.9הקפדת הרופאים להציג עצמם

3.9

0.24

334.00.17יחס ואדיבות הרופאים

333.90.42התחשבות הרופאים ברגשות

333.80.71הקפדה על שמירת הפרטיות

333.90.35הסברים/הדרכה

333.70.80אפשרות לשאול שאלות

334.00.00מקצועיות הרופאים

טכנאים

333.8הקפדת הטכנאים להציג עצמם

3.8

0.64

333.80.71יחס ואדיבות הטכנאים

333.80.71התעניינות הטכנאים ברגשותיך

333.80.71הקפדה על שמירת הפרטיות ע"י הטכנאים

333.80.77הדרכה ע"י הטכנאים

333.61.20אפשרות לשאול שאלות את הטכנאים

343.61.16מקצועיות הטכנאים

אחות מרכזת

344.0הקפדת האחות להציג עצמה

4.0

0.00

344.00.00יחס ואדיבות האחות

344.00.00התעניינות האחות ברגשותיך

344.00.00הקפדה על שמירת הפרטיות ע"י האחות

344.00.17זמן היענות האחות לקריאתך

344.00.00הדרכת האחות על הטיפול הצפוי

343.90.24הדרכת האחות על מבנה ואופן הפעילות

343.90.41הדרכת האחות על בדיקות/טיפולים

344.00.00אפשרות לשאול שאלות את האחות

334.00.00מקצועיות האחות המרכזת

314.00.00הליווי האישי של האחות המרכזת

טיפול בכאב

0.53 223.8שביעות רצון מהטיפול בכאב

ניקיון ותנאי המתנה

343.9ניקיון כללי

3.6

0.36

333.21.15ניקיון חדרי השירותים

343.80.78תנאי ההמתנה למלווים

הדרכה

0.48 303.8באיזו מידה תרמה לך החוברת מידע מועיל

343.9הסברים לפני השחרור על המצב הרפואי

3.8

0.70

343.90.69הסברים לפני שחרור על הטיפול התרופתי

343.80.78הסברים לפני השחרור כיצד להתנהג בבית

שביעות רצון כללית

334.0שביעות רצון מאיכות הטיפול מהרופאים

4.0

0.17

334.00.00שביעות רצון מאיכות הטיפול מהטכנאים

334.00.00שביעות רצון מאיכות הטיפול מהאחות

333.90.24שביעות רצון כללית מהטיפול ברדיוכירורגיה

324.04.00.00הסיכוי שתבחר שוב בהדסה

 ציון כללי   3.9
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דיון 
במאמר תואר תפקידה של האחות "מרכזת תחום רדיוכירורגיה", 

והוצגו ממצאי סקר שביעות רצון מטופלים מהשירות ומההדרכה 

במסגרת היחידה. נתוני הסקר מחזקים את הידוע מהספרות על 

תרומתה של אחות ייעודית, לשיפור איכות הטיפול באוכלוסיית 

 .)Law et al., 2003(  מטופלים זו

בניגוד  כמותית,  במדידה  השתמשנו  זה  בסקר  כי  לציין,  יש 

איכותניים  בכלים  נעשה  הנתונים  איסוף  עיקר  שבה  לספרות 

 .)Menkes et al., 2005; Ward-Smith, 1997(

ממצאי הסקר מעידים על שביעות רצון גבוהה של המטופלים 

ברוב המדדים שנבדקו. גם המשוב שהתקבל בהערות הפתוחות 

הצביע על שביעות רצון ועל התנסות חיובית בטיפול. הממצאים 

מהצוות  מצד  הניתנת  לתמיכה  שיש  החשיבות  את  מחזקים 

המטפל, בדגש על האחות המרכזת, להעלאת תחושת ביטחון, 

הרגעה והפחתת חרדה, להגברת האמון בצוות וליצירת חוויה 

 Law et al., 2003;( בספרות  גם  שנמצא  כפי  חיובית,  טיפולית 

  .)Menkes, et al., 2005; Ward-Smith, 1997; Willard & Luker, 2005

הוא  זה,  בסקר  שהתקבלה  הגבוהה  להערכה  אפשרי  הסבר 

למטופלים  הזמינה  ואחות  ייעודי  צוות  פועל  העובדה שביחידה 

בכל עת. נתונים אלו מחזקים את הצורך בתפקידה של האחות 

בנוסף  המשכי,  וליווי  ישיר  טיפול  במתן  העוסקת  המרכזת 

תפקיד  המטפלים.  הגורמים  כל  בין  וקישור  תיאום  לעבודת 

משפחותיהם,  ובני  למטופלים  הולם  מענה  לספק  מכוון  זה 

המתמודדים עם קשיים רבים, מעצם האבחנה מאיימת החיים 

טבלה 3: קבלת הסבר לפני השחרור בנושאים הבאים

אחוז nנושאי הדרכה
העונים כן

3494%חפיפת ראש

3488%הופעת נפיחות

3385%חזרה לפעילות רגילה

2483%צביעת שיער

3394%לקיחת טיפול בסטרואידים

3394%פניה לעזרה רפואית

3194%מועד הביקורת

2692%חידוש נטילת תרופות

29100%קבלת מספר טלפון לשאלות

מעידים  הסקר  ממצאי  המורכב.  והטיפול 

הדרכה  קיבלו  המטופלים  שרוב  כך,  על 

התשובות  זאת,  עם  השחרור.  לקראת 

את  לשפר  ניתן  בהם  נושאים  לאתר  סייעו 

שיער  צביעת  מועד  לדוגמא:  ההדרכה, 

רגילה  לפעילות  חזרה  מידע(,  קיבלו   83%(

)85% קיבלו מידע(, ומה לעשות אם מופיעה 

קיבלו   88%( הקיבוע  ברגי  באזור  נפיחות 

מידע(. העובדה שרוב המטופלים ענו נכונה 

יעילות  על  להעיד  עשויה  הידע,  שאלות  על 

שרוב  בעובדה  יש  לכך  חיזוק  ההדרכה. 

 ,)88%( מידע  חוברת  קיבלו  המטופלים 

ומתוכם 100% עיינו בה. 

בסקר הנוכחי, ניתנה הערכה נמוכה יחסית 

למלווים,  ההמתנה  ותנאי  הניקיון  לנושא 

בהערות  גם  ביטוי  לידי  שבאה  עובדה 

הפתוחות, המהוות בסיס לשיפורים בעתיד. 

שיעור  היא  להתייחסות  נוספת  נקודה 

זה,  בסקר  השאלונים  להחזר  ההיענות 

גבוה  הינו  זה  שיעור   .68% על  עמד  אשר 

היענות  שיעור  לגבי  הידוע  לעומת  יחסית 

 Jones & פי  על  בדואר.  הניתנים  לשאלונים 

Zhou )2000( שיעור החזרת שאלונים מבוילים נע בין 36-60% 

ואף פחות מכך. בסקר הנוכחי נמסרו השאלונים על ידי האחות 

המרכזת, והוחזרו באופן אנונימי בדואר. ייתכן שעובדה זו סייעה 

להשגת שיעור היענות גבוה יחסית למצוין בספרות. 

ועתיר  מורכב  טיפול  הינו  ברדיוכירורגיה  הטיפול  לסיכום, 

לספק  המסוגל  מיומן  צוות  של  פעילות  המצריך  טכנולוגיה, 

למטופלים טיפול בטיחותי ואיכותי, תוך ליווי אישי ומתמיד של 

המטופל ומשפחתו בתהליך. לאחות המרכזת תפקיד משמעותי 

בניהול הטיפול ובתרומה לחוויה חיובית של המטופל ומשפחתו 

מהתהליך. 
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מגבלות הסקר
ניתן להכליל  ולא  דוברי עברית בלבד,  אוכלוסיית הסקר כללה 

מדובר  בנוסף,  דוברי שפות אחרות.  על מטופלים  אלו  נתונים 

במדגם קטן יחסית.
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