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רונן, זילבר, פלס בורץ

נושאי בשורה מרה
עמדות אחיות בבית חולים לילדים לגבי מעורבותן 

בתהליך מסירת בשורה מרה

עידית רונן, רמה זילבר, ענת פלס בורץ

מבוא
את  לרעה  המשנה  שלילי  חיים  אירוע  מהווה  מרה  בשורה 

מאליו,  המובן  את  משבשת  עתידו,  על  היחיד  של  השקפתו 

וגורמת לתגובות רגשיות והתנהגותיות היכולות להימשך זמן רב 

)Buckman, 1992; Finlay & Dallimore, 1991(. הבשורה הינה 

בתהליך:  המעורבים  כל  עבור  מאיימת  משמעות  בעל  אירוע 

הצוות  שבו  לאופן  המבשרים.  הצוות  ואנשי  הבשורה  מקבלי 

מקבלי  בקרב  טווח  רחבת  השלכה  ישנה  הבשורה  את  מבשר 

והזיכרון הקשורים  הבשורה על הפירוש, ההבנה, ההתמודדות 

ולמידת  מקצועי,  רב  מצוות  חלק  מהווה  האחות  לאירוע. 

תוצאות  יוצגו  זה  במאמר  רבה.  חשיבות  בתהליך  מעורבותה 

סקר עמדות של אחיות באשר למידת החשיבות של מעורבותן 

בתהליכי מסירת בשורה מרה, מול מעורבותן בפועל בתהליך, 

והצורך בקבלת הכשרה מקצועית בנושא זה.
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רמה זילבר, RN, MA, רכזת תחום פיתוח מקצועי ומחקר בסיעוד, 

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

ענת פלס בורץ, RN, MA, מנהלת הסיעוד במערך ההמטו-אונקולוגי, 

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל. 

מיומנות  המחייב  תהליך  מהווה  מרה  בשורה  מסירת 

טווח  ארוכות  השלכות  זה  לאירוע  גבוהה.  מקצועית 

הבשורה  מסירת  לאופן  משפחתו.  ובני  המטופל  על 

משפחתו,  ובני  המטופל  התמודדות  על  השפעה 

בתהליכי  מעורבות  אחיות  עמם.  הקשר  איכות  ועל 

המסירה, אולם מהות תפקידן אינה ברורה דיה.

זה, בחן תפיסת אחיות  סקר העמדות שיוצג במאמר 

יש  כי  עולה,  מהממצאים  בתהליך.  מעורבותן  לגבי 

בפועל  מעורבותן  לבין  אחיות  עמדות  בין  חיובי  קשר 

של  המעורבות  במידת  שוני  נמצא  כן,  כמו  בתהליך. 

את  מדגישים  הממצאים  השונות.  במחלקות  אחיות 

מסירת  בתהליכי  האחיות  תפקיד  בהעצמת  הצורך 

בשורה מרה, וזאת על בסיס גיבוש תפיסתן המקצועית 

ובאמצעות הכשרה ייעודית. 

בשורה מרה
שונים. מדובר  אנשים  עבור  שונות  לבשורות מרות משמעויות 

יש  אשר  במידע  או  העתיד,  לגבי  איום   חדש המהווה  במידע 

עתידו  לגבי  היחיד  של  השקפתו  את  לרעה  לשנות  ביכולתו 

ונפשית, תפקוד  פיסית  לגבי בריאות  ובעיקר  שונים,  בתחומים 

חברתי, פגיעה באורח חיים, איבוד תקווה ומוות קרב. למעשה, 

המטופל,  עבור  רצוי  שאינו  מידע  כל  מהווה  המרה  הבשורה 

אשר נוגד את תקוותו בנוגע לבריאות הכוללת שלו או של יקיריו. 

משויכות  מרות  בשורות  מסירת  חולים,  לילדים  הורים  לגבי 

למגוון אירועים כמו: מומים מולדים, אבחון מחלה, נכות, פציעה 

 Buckman,( ועוד  מחלה  חזרת  מחלה,  הידרדרות  נרחבת, 

.)1992;  Finlay & Dallimore, 1991

מורכב  תהליך  הינה  מרה,  בשורה  עם  המשפחה  התמודדות 

האופייניים,  האבל  שלבי  ביטוי  לידי  באים  שבמהלכו  וקשה 

Kubler-( וקבלה  דיכאון  התמקחות,  כעס,  הכחשה,  הכוללים: 

לבשורה  הקשור  הרפואי  שהמידע  לציין,  יש   .)Ross, 1969

המרה אינו חד פעמי, אלא כזה המשתנה ברצף הזמן ובהתאם 

להתפתחות המחלה ונתונים נוספים.
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מבשרי הבשורה המרה
ההתמודדות עם אירועי בשורה מרה דורשת מהצוות המבשר 

וקוגניטיביים,  חברתיים  פיסיים,  נפשיים,  משאבים  לגייס 

  Morton, Blok, Reidi,( עבורם  ומקצועי  אישי  איום  המהווים 

על  מדווחים  מקצוע  אנשי   .)Van Dalen, & Morley, 2000
עד  ומתח,  ביטחון  בדידות, חוסר  תחושות של חרדה, תסכול, 

כדי נטייה להימנע ממעורבות בתהליך. לאחרונה, הוכח הצורך 

כלים מקצועיים  שישמשו  ומיומנויות תקשורת  גישות  בהקניית 

לשימוש ה"מבשרים", זאת לאור ההכרה בחשיבות דרך המסירה 

בתהליך  המעורבים  הצוות  אנשי  של  הנפשי  לחוסנם  והדאגה 

 .(Atkinson, 2000; Farrell, Ryan, & Langrick., 2001)
הכשרת הצוות ליישום התהליך חשובה, הן כתומכים למקבלי 

הבשורה והן ובהעלאת מודעותם לצורך שלהם בקבלת תמיכה 

.)Farrell et al., 2001(

את  המתארים  שונים,  מודלים  קיימים  בתחום  הדנה  בספרות 

אופן מסירת הבשורה: פרוטוקול  "SPIKE"  הינו אחד מהמודלים 

המוצעים והוא נמצא בשימוש נרחב. בפרוטוקול זה מתוארים 

שישה שלבים בתהליך מסירת הבשורה המרה: 

Setting up - הכנה ותכנון הפגישה: שלב מקדים בו מושם   •
דגש על יצירת הסביבה הפיסית והרגשית המתאימה למעמד 

הבשורה – סביבה שקטה המאפשרת פרטיות וגילוי רגשות 

וכן הרכב מקצועי מתאים.

Perception - הערכת תפיסת המטופל: בשלב זה מאפשרים   •
למטופל לבטא את הבנתו ותפיסתו את הסיטואציה כבסיס 

להמשך התהליך.  

את  מזמינים  המידע:  לקבלת  המטופל  הזמנת   -  Invitation  •
על  ומוכנותו לקבל מידע  נכונותו  המטופל להביע את מידת 

המצב הבריאותי והשלכותיו, באמצעות שאילת שאלות מנחות 

והתקדמות בהתאם לתשובות הניתנות. 

Knowledge - מתן מידע למטופל: על בסיס השלב הקודם   •
מתבצע שלב מסירת המידע, המסתמך על תפיסת המטופל 

את המצב ומידת נכונותו לקבל מידע.

המטופל: חלק  לרגשות  באמפטיה  היענות   -   Emotions  •
הוא  ביותר  ואולי המשמעותי  נפרד מתהליך המסירה  בלתי 

יכולת הצוות להביע אמפטיה, ולהכיל את התגובה הרגשית 

אותה מפגין המטופל. 

וסיכום: מהווה את  Strategy and Summery - אסטרטגיה   •
החלק המסיים והמסכם של מסירת הבשורה, בו מסכמים הן 

על הגישה הטיפולית והן את תכני המפגש כולו. 

 .)Beal et al., 2000(  

פרוטוקול זה חשוב בהכילו ובהדגישו שלבים מקצועיים הדרגתיים 

משמעותיים, הניתנים ליישום על ידי כל מטפל באשר הוא, בחלקיו 

או בשלמותו ועל ידי אחיות בפרט.

מעורבות אחיות בתהליך מסירת בשורה מרה
הספרות המקצועית מתמקדת ברובה במסירת בשורות מרות 

מוזכר  בתהליך  אחיות  של  המקצועי  ומקומן  רופאים,  על-ידי 

בצמצום בלבד. 

להיות  המרה  הבשורה  מבשר  על  כי  גורס,   )2000( Atkinson
תפקיד  לאחיות  וכי  תקשורת,  מיומנויות  בעל  מקצוע  איש 

להיות  טבעי  באופן  מתאימות  אחיות  כן  כמו  מרכזי בתהליך. 

שותפות בתהליך, מעצם היותן הרוב בצוות הרב מקצועי, בעלות 

נוכחות רבה על יד מיטת החולה, ומעצם העובדה שיש להן קשר 

ובני משפחתו במצבי משבר  ומשמעותי עם המטופל  ממושך 

 (Farrel et al., 2001; Peel, 2003; Price, McNeilly, & Surgenorl,
מקום  ביצירת  בכללותו:  התהליך  תפקיד בארגון  לאחות   .(2006
ואוירה מתאימה לקראת ובמהלך הפגישה, בשאלת השאלות, 

ומשפחתו, בפיתוח רגישות למידת המידע  בהקשבה למטופל 

התשובות  ומתן  המידע  ובהבהרת  להכיל,  מסוגל  שהמטופל 

מתבטא  האחות  של  המרכזי  תפקידה  בנוסף,   .)Brixy, 2004)
גם מעובדת היותה שותפה למתן מידע, ומהיכולת שלה לערוך 

 .)Peel, 2003; Price et al. 2006(  מעקב מתמשך לאורך זמן

מסירת בשורה מרה לילדים ובני משפחותיהם
מעבודתם  נפרד  בלתי  חלק  הינו  מרה  בשורה  מסירת  תהליך 

המידע  משפחותיהם.  ובני  בילדים  המטפלים  הצוות  אנשי  של 

בתהליך   משולב  הילד  כלל, ואילו  בדרך  להורים  ניתן  הראשוני 

מאוחר יותר.  Price ועמיתים )2006( מציגים מודל המתאר את 

הפדיאטרית  האחות  תפקיד  של  העיקריים  התחומים  ארבעת 

בתהליך מסירת בשורה מרה: ניהול ותאום התהליך מול הילד 

והמשפחה לפני הפגישה, סיוע לרופא ולהורים במהלך מסירת 

המידע, מתן הדרכה ויצירת תנאים הולמים מיד לאחר הפגישה, 

ומעקב המשכי לאורך זמן כולל מעורבותו של צוות רב מקצועי. 

ייחודי, ומותאם לערכים ולצרכים הייחודיים  מודגש כי התהליך 

של הילד והמשפחה. ייחודו של מודל זה הוא בהתמקדות בתפקיד 

מעורבותה  על  דגש  עם  הבשורה,  מסירת  בתהליך  האחות 

בנוגע  מידע  במסירת  ופחות  ומעקב,  תיאום  תמיכה,  בפעילויות 

יוצגו תוצאות סקר עמדות אחיות  לאבחנה עצמה. במאמר זה 

לגבי מעורבותן בתהליך מסירת בשורה מרה, תוך התייחסות 

לתפקידה הייחודי של האחות בתהליך.

סקר עמדות אחיות פדיאטריות: 
תיאור הסקר ומטרותיו

רציונל: במסגרת סדנת מנהלות סיעוד מחלקתיות, עלתה לדיון 

סוגיה בנושא הבשורה המרה. תוצרי הדיון הובילו למסקנה כי 

יש מקום לבחון הבנייתה של תוכנית הכשרה לאחיות בתחום 

זה, ולצורך כך הוחלט לקיים תחילה סקר עמדות אחיות, אשר 

יהווה תמונת מצב עדכנית ובסיס להמשך פעולה בתחום.

מטרות הסקר

הסקר נבנה כשאלון עמדות ובחן:

א. תפיסת האחיות את חשיבות מעורבותן  בתהליך   

מסירת הבשורה המרה.  

תפיסת האחיות את מעורבותן בפועל בתהליך מסירת   ב. 

הבשורה המרה.  
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שיטה
מדגם

המדגם כלל 175 אחיות מכלל המחלקות והיחידות בבית חולים 

טיפול  כירורגיה,  כלליות,  אשפוז  מחלקות  מיון,  )חדר  לילדים 

חוץ(.  ומרפאות  פגיה  אונקולוגיה,  חזה,  ניתוחי  כללי,  נמרץ 

מאפייני המדגם משקפים את אוכלוסיית האחיות בבית החולים 

 1 בטבלאות  שמוצגים  כפי  והמקצועיים,  הדמוגרפיים  במדדים 

ו-2. 

כלים
עשר  אחד  כלל  הנוכחי,  הסקר  לצורך  שנבנה  עמדות  שאלון 

שהאחות  החשיבות  מידת  עיקריים:  תחומים  בשני  היגדים 

בפועל  מעורבותה  מידת  מול  בתהליך,  למעורבותה  מייחסת 

שאלות  כללו  השאלון  פריטי  מרה.  בשורה  מסירת  בתהליך 

מסירת  בתהליך  בפועל  האחיות  למעורבות  בנוגע  כלליות 

שותפות  עובדת  אני  המחלקה בה  בצוות  "האחיות  הבשורה: 

משפחותיהם",  ובני  למטופלים  מרה  בשורה  מסירת  בתהליך 

ושאלות המתייחסות  לעמדות האחות, כגון: "מעורבות האחות 

בתהליך חשובה בעיקר במתן תמיכה נפשית למטופל ומשפחתו 

לנוכח הבשורה". 

האחיות התבקשו  לסמן את מידת הסכמתן עם ההיגד בסולם

מ—1 )כלל לא מסכימה( ועד 5 )מסכימה במידה רבה מאוד(.

הקשורים  דמוגרפיים  פרטים  שכלל  אנונימי,  דמוגרפי  שאלון 

לגיל, מצב משפחתי, ותק מקצועי וותק במחלקה. 

הליך
השונות  והיחידות  במחלקות  האחיות  לכלל  חולקו  השאלונים 

בבית החולים. כ- 11% מהשאלונים לא הוחזרו. 

טבלה 2: התפלגות לפי תפקיד

אחוזיםמספר משתתפיםתפקיד האחות

13275.5%אחות צוות

1810.3%מנהלות סיעוד מחלקתיות

63.4%סגניות

1910.9%לא ציינו

טבלה 3: אחוזי מידת ההשתתפות במידה רבה ורבה מאוד 
במסירת בשורה מרה לפי מחלקות

מחלקה
מספר 
אחיות

אחוזי השתתפות במידה 
רבה ורבה מאוד

)N=38( 12.6%ילדים כללית

)N=24( 1354.2%טיפול נמרץ

)N=27( 829.6%פגים

)N=12( 866.7%אונקולוגיה

)N=15( 1066.7%ניתוחי חזה

)N=14( 17.1%חדר מיון

)N=15( 533.3%מרפאות

)N=30( 723.3%אחר

רונן, זילבר, פלס בורץ

טבלה 1: גיל וותק האחות

סטיית תקןממוצע

)N=158( 39.5110.02גיל

)N=160( 14.6910.39שנות ותק במקצוע

)N=153( 9.157.79שנות ותק במחלקה

ממצאים
בדבר  הראשונה  עיקריות:  סוגיות  שתי  לבחון  ביקשנו  כאמור 

מידת החשיבות שמייחסות אחיות למעורבותן בתהליך מסירת 

כפי  בתהליך  בפועל  מעורבותן  לגבי  והשנייה  המרה,  הבשורה 

למידת החשיבות שמיחסות אחיות  בנוגע  עליה.  שהן מדווחות 

שהשתתפו  מהאחיות   75% כי  נמצא  בתהליך,  למעורבותן 

בסקר דיווחו שחשוב במידה רבה עד רבה מאוד שאחיות תהיינה 

השנייה,  הסוגיה  לגבי  הבשורה.  מסירת  בתהליך  שותפות 

מעורבות האחיות בפועל בתהליך מסירת בשורה מרה, נמצא 

בה  שבמחלקה  דיווחו  בסקר  שהשתתפו  מהאחיות   45% כי 

מועטה  במידה  שותפות  או  שותפות  אינן  האחיות  עובדות  הן 

בסקר  שהשתתפו  מהאחיות   30% רק  זאת,  לעומת  בתהליך. 

דיווחו שבמהלך עבודתן הן שותפות במידה רבה עד רבה מאוד 

מידת  אחוזי  מוצגים   3 בטבלה  מרה.  מסירת בשורה  בתהליך 

ההשתתפות במידה רבה ורבה מאוד במסירת בשורה מרה לפי 

מחלקות.

בין  בממוצע  מובהק  הבדל  נמצא  המחלקתי,  לשיוך  בהתייחס 

מידת מעורבות אחיות טיפול נמרץ בשותפות בתהליך מסירת 

 t(60)=-5.45,( הכלליות  המחלקות  אחיות  לבין  מרה  בשורה 

בתהליך  נמרץ  טיפול  אחיות  מעורבות  מידת  ממוצע   .)P<.01
מסירת בשורה מרה )M=3.46, SD=1.38( נמצא גבוה מממוצע 

בתהליך  הכלליות  הילדים  מחלקות  אחיות  מעורבות  מידת 

 .)M=1.95, SD=0.80( מסירת בשורה מרה

כמו כן עמדותיהן של האחיות לגבי מסירת בשורה מרה, נמצאו 

כקשורות בקשר חיובי מובהק למעורבות שלהן בפועל. כלומר, 

חשיבות  של  יותר  רבה  מידה  ייחוס  על  דיווחו  שאחיות  ככל 

למעורבות האחיות בתהליך, כך הן ציינו מידת השתתפות רבה 

.)r=0.51 P<0.001( יותר בתהליכים אלו

75% מכלל  הקשה:  הבשורה  במסירת  האחות  פעילות  תחומי 

האחיות שהשתתפו בסקר הסכימו במידה רבה עד רבה מאוד, 

הינה  חיות,  למצב  או  לאבחנה  בנוגע  מרה  בשורה  שמסירת 

באחריותו הבלעדית של הרופא. כמו כן לדעת רוב המשתתפות 
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למטופל  נפשית  תמיכה  הינו במתן  האחות  )91%( תפקיד 

המידע  את  ומשפחתו  המטופל  הבנת  ובבדיקת  ומשפחתו, 

הרפואי שנמסר )74%(. הסקר ביקש לבחון את מידת הקושי 

ידה.  על  שמדווחת  כפי  בתהליך  האחות  למעורבות  הקשורה 

כי  סבורות,   )66%( האחיות  כי רוב  עולה  הממצאים  מניתוח 

באופן כללי אחיות מרגישות קושי במידה רבה עד רבה מאוד 

מרות. 40% מהמשתתפות  בשורות  במסירת  שותפות  להיות 

ציינו שהן עצמן חשות קושי להיות שותפות במעמד של מסירת 

הבשורה המרה. 

מידת חשיבות קיום תכניות הכשרה: רוב האחיות )99%( ציינו 

ואחיות יקבלו  מאוד, שרופאים  רבה  עד  רבה  במידה  שחשוב 

הכשרה מקצועית למסירת בשורות מרות, ושהן עצמן )81%( 

בתכנית  להשתתף  מאוד  רבה  עד  רבה  במידה  מעוניינות 

שתכשיר אותן למסירת בשורה מרה. מיעוט אחיות )5%( דיווחו 

 87% כלשהי.  הכשרה  בתוכנית  להשתתף  מעוניינות  לא  שהן 

צוות  עד רבה מאוד,  להכשיר את  דיווחו שחשוב במידה רבה 

האחיות כאוכלוסיה ייעודית  למסירת בשורות  מרות. בנוסף, 

נמצא כי אחיות שדווחו על דרגת קושי גבוהה בשותפות בתהליך 

יותר  דיווחו גם על רמת רצון גבוהה  מסירת הבשורה המרה, 

  r=0.54;( הבשורה  למסירת  אותן  שתכשיר  בתכנית  להשתתף 

.)p<0.001

דיון 
ביקשנו לבחון את עמדותיהן המקצועיות של אחיות לגבי מידת 

מול  בשורה מרה,  בתהליכי  מסירת  מעורבותן  של  החשיבות 

מניתוח  דיווחיהן.  פי  על  אלו  בתהליכים  בפועל  מעורבותן 

התשובות עולה באופן ברור, כי קיים פער בין תפיסת החשיבות 

מסירת  בתהליך  מעורבותן  כלפי  האחיות  שמציגות  הגבוהה 

בשורה מרה, לבין תפיסתן את מעורבותן בפועל בתהליכים אלו. 

כמו כן קיימת שונות במידת המעורבות של האחיות במחלקות 

יותר  מעורבות  נמרץ  טיפול  אחיות  כאשר  השונות,  וביחידות 

בתהליך. 

באי  מאופיין  המרה  הבשורה  מסירת  בתהליך  האחות  תפקיד 

אחיות  של  המקצועית  התפיסה  ברמת  המתחילה  בהירות, 

במעורבותן  וממשיכה  תפקידן,  את  הבריאות  מקצועות  ואנשי 

בעובדה שרוב  גם  ביטוי  לידי  זו באה  בהירות  אי  באופן מעשי. 

בהכשרת  מתמקדות  בספרות  המתוארות  ההכשרה  תוכניות 

כולו  שהתהליך  העובדה  חרף  באחיות,  ולא  רפואיים  צוותים 

 Wakefield,( כולל מגוון אנשי מקצועות בריאות ואחיות בפרט

 .)Cooke, Boggis, 2003
מודגש  פדיאטריות,  באחיות  מדובר  כאשר  כי  לציין  מעניין 

דמויות  בהיותן  המידע,  מסירת  בתהליך  כמרכזיות  מקומן 

 Price המשפחה.  עם  המקצועי  בקשר  ומרכזיות  משמעותיות 

הפדיאטרית  האחות  תפקיד  את  מתארים   )2006( ועמיתים 

במהלך  לפני,  זמן:  נקודות  במספר  הבשורה  מסירת  בתהליך 

ולאחר מסירת הבשורה. ממודל זה, ניתן ללמוד אודות התפקיד 

המידע  בהעברת  התמיכה,  במתן  האחות  של  המשמעותי 

ובמעקב לאורך זמן.  

הן בספרות והן בממצאי הסקר שערכנו, רוב האחיות מדווחות 

ותפקיד  הרופא,  של  הוא  הרפואי  המידע  מסירת  שתפקיד 

זו  תפיסה  מידע.  והבהרת  תמיכה  מתן  הינו  בתהליך  האחות 

זכויות  בחוק  שהושתת  החוקי  לבסיס  בניגוד  ועומדת  בעייתית 

החולה 1994, חוק המאפשר ל"מטפל" באשר הוא להיות שותף 

בתהליכי מסירת האבחנה. 

הספרות המקצועית בארץ ובעולם דלה בעבודות המתייחסות 

לקשר בין תפיסה מקצועית של אחיות, ובין מעורבותן ועמדותיהן 

בנוגע לתפקידן במסירת בשורות קשות. מממצאי הסקר שהוצג 

אנו מסיקות, כי יש להמשיך ולבחון מגמה זו כיוון שהיא עשויה 

החיובי  הקשר  בתחום.  המתבקש  לשינוי  המפתח  את  להוות 

המובהק שנמצא בין תפיסת האחיות את חשיבות השתתפותן 

מעורבותן  לגבי  שלהן  הדיווח  לבין  הבשורה  מסירת  בתהליך 

השלכה  יש  בתהליך  אקטיבית  שלמעורבות  מלמד  בפועל, 

במעורבות  השינוי  כן  כמו  ולהיפך.  האחות  תפקיד  תפיסת  על 

האחות קשור כנראה לדימוי מקצועי ולתפיסת התפקיד שלה ושל 

חברותיה בכלל. 

מסקנות והמלצות 
שהשתתפו  הפדיאטריות  האחיות  של  המקצועית  תפיסתן 

לגבי  הגבוהה  החשיבות  תפיסת  את  משקפת  זה,  בסקר 

מעורבותן  בתהליך מסירת בשורה מרה, ומנגד מביעה חשש 

המאפשר  החוקי  הבסיס  חרף  זאת  חלק.  בהם  לקחת  אמיתי 

למטופלים.  הרבה  קרבתן  וחרף  זאת,  לעשות  לכאורה  להן 

בהגדרה  הצורך  את  מבטאים  זו  מעבודה  העולים  הממצאים 

המרה"  הבשורה  "מסירת  בתהליכי  האחות  תפקיד  ובהעצמת 

ובקידום המעורבות האקטיבית של האחיות, הקשורה גם לאיכות 

האחיות  רוב,  פי  על  המטופלים.  עם  שלהן  המתמשך  הקשר 

מרכזות ומתאמות את הטיפול ולכן מעורבותן בתהליכים מסוג 

כי בסיעוד מצוי המפתח לתמיכה מיטבית  וייתכן  זה קריטית, 

למטופלים הנמצאים במצבי משבר וחולי. עם זאת, הממצאים 

ובבניית  בנושא,  הכשרה  תכניות  בקיום  הצורך  את  מחזקים 

הקצר  בטווח  למשפחות  התמיכה  במתן  שיתמקד  פרוטוקול 

והארוך – בדומה למודל המוצע על ידי Price  ועמיתים )2006(.

לחיזוק  הקשורים  חלקים  גם  לכלול  זה  מסוג  הכשרות  על 

בעלת  היותה  את  גם  כמו  האחות,  של  המקצועית  התפיסה 

מסירת  בתהליך  משמעותית  דמות  להיות  והיכולת  הסמכות 

כ"מתלווה",  ולא  וכמובילה  בחסד,  ולא  בזכות  מרה  בשורה 

"מתאמת" או "עוזרת".

נראה כי משפטה של Peel )2003( מסכם את התובנות המקצועיות 

במשימתה  אותנו  וממקד  שבוצע,  הסקר  מניתוח  העולות 

ליישם  האחיות  צוות  של  האחות: "היכולת  ביותר של  המשמעותית 

תקשורת יעילה במצבים קריטיים, מעצימה את המטופל ומשפחתו 

שליטה". ויכולת  משאבים  ניצול  תקווה,  של  ומאפשרת תחושה 
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