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 הדרך יפה עד מאד  "

 .אמר הנער 

 הדרך קשה עד מאד  

 .אמר העלם   

 הדרך ארכה עד מאד    

 .אמר הגבר     

 ישב הזקן לנוח       

 "בצד הדרך          

 (לאה גולדברג)           

 



  ביצוע של מחקר בסיעוד בבית חולים

מתחילים ממה? 

לטובת השטח אנשי את מגייסים איך  

 ?המחקרית הפעילות

במחקרים משתתף מי? 

הסף ושומרי המפתח אנשי מיהם? 

פעילות ומעודדים מעכבים גורמים אלו  

  ?מחקרית



  תשתית למחקר בסיעוד

תחילה במחשבת מחקר ראשית.  

 

מחקר תומך מערך בניית . 

 

מחקר לפיתוח הדרושים המשאבים השגת  
  .בסיעוד



מחשב  :Pentuium 4  4000 שקל 

 שקל 3000: סורק 

לשנה ב מנוי :  חיבור למאגרי מידע-  CINHAIL2622  $ 

300 $  ורנל 'מנוי לשנה בג:  רנלים מקצועיים בסיעוד'גו  

מנוי לשנה ל :  תוכנות סטטיסטיותSPSS 1800 $ 

שקל 200 -250שעת עבודה :  סטטיסטיקאי 

הקצאת זמן אחות לפגישות מחקר וכנסים 

שקל 375יום השתתפות :  כנס בארץ 

3000$( בית מלון, טיסות, רישום:) ל"כנס בחו 

שקל 850-1200גרפיקה והדפסה :  הפקת פוסטרים 

שקל לעמוד 50-80:  תרגומים ועריכת מאמרים באנגלית 



 

לא יעלה על הדעת בית חולים שלא 

ועדיין יעלה על , מקיים מחקר רפואי

הדעת בית חולים שלא מקיים 
 .מחקר סיעודי



 עידוד מוסדי של אוירה מחקרית

  

  שיווק הרעיון המחקרי     



   אנשי מפתח

 זמן, תנאים, עידוד, מסרים -האחות האחראית. 

מסרים ועידוד – המפקחת. 

מנהלת הסיעוד   

החלטה אסטרטגית ליצור מסגרת לניהול מחקרים    
  .מיסוד הפונקציה של אחראית על התחום

 דחיפת הנושא והובלתו -מרכזת תחום מחקר.  



 שומרי הסף

 אנשים שביכולתם למנוע גישה לסיטואציות    

 או לאנשים בארגונם למטרות מחקר  

           (Minichiello, 1991.)  



  ועדת הלסינקי

  רופא ורק אך להגיש יכול רפואי ניסוי לאישור בקשה"   

  ,(המחקר נושא פי על) מורשה שיניים רופא או מורשה

   "הניסוי על האחראי הראשי החוקר שיהיה

   (.1999, הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם 1.3סעיף )    

 
  .אחות היא לא חברה שוות זכויות בוועדה 

 .אחות אינה יכולה להיות חוקרת ראשית 

   מידע לאיסוף מתאים לא מדעת ההסכמה טופס 

         על כשמדובר לא ובמיוחד ,שאלונים באמצעות    

  .ורגישים אישיים נושאים    

 



 כל ההתחלות קשות 
  

 

 אבל אחר כך קל יותר



 שחושבים אלו כל ...באולימפוס אנשים שם יושבים .כלום מזיז לא בסיעוד מחקר"
  .מהמציאות מנותקות הן האמת את לך אומרת אני .הסיעוד את המציאו שהם
  ומה סיעוד זה מה .מתמודדים באמת (בשטח) אנחנו מה עם יודעות לא הן ס'בתכל

   "...שלהם המחקרים נראים גם ככה .חולה זה

  רואה לא אתה .כלום אחד לאף אומר לא זה ,הבסיסית ברמה במחלקה ,תיראי"
  רואים ומיד תרופות שבודקים ברפואה כמו לא זה .מהמחקרים שינוי או קידום איזה
     ."...תוצאות להם אין בעצם .דעה הבעת הם המחקרים בסיעוד .השינוי את

  מדברים לא והמספרים הסטטיסטיקה כי ?למה .בשבילי לא זה מחקר ,לא ,לא ,לא"
  "...שם גילו מה מבין לא אחד אף ,מעניינים לא ממש המחקרים .אלי

 

 



 הדלת שנפתחת

אצל אחיות רבות המחקר מעורר 
 .והן רוצות ליטול בו חלק, אתגר,  סקרנות



 גיבוש צוות מחקר

   כל אחד תורם את הכישורים והמשאבים שעומדים 

  .לרשותו ועושה עד כמה שהוא יכול    

 תקשורת טובה, שיתוף פעולה -לקרב ולא להרחיק  , 

 .ויכולת לתת קרדיט אחד לשני, מחויבות     

  גמישות והפיכת המחקר לידידותי וזמין.   

 החוזה המחקרי ותכנון מסגרת לפעילות מחקרית.   



  שאלת מחקר -   נושא -בחירת תחום 

 "  את הנושא הזה כבר בדקו"  

 לשאול שאלות מחקר בצורה  

   לא נכונה רחבה ופוליטית



 , מאבקים פוליטיים בין קבוצות 

 על גבולות הטריטוריה המקצועיות 

  .בבית חולים



  נושא מחקר נאיבי   
  ולאושש בעיות לפתור כדרך נתפס המחקר   

 לסתור יוכל לא אחד שאף כך ,אישיות עמדות
   .סטטיסטיים בנתונים יגובה זה אם אותם



  קושי בזיהוי בעיית מחקר סיעודית

קיים בלבול בקרב אחיות בין זיהוי בעיית מחקר       
 .סיעודית לבין זיהוי בעיית מחקר רפואית



  מה מטרת המחקר בסיעוד
  של ומניעה אבחון ,טיפול לשפר הן ,אדם בבני הרפואי המחקר מטרות 

   .שלהן והפתוגנזה האטיולוגיה להבנת לתרום וכן ,מחלות

 (.   20סעיף , אמנת הלסינקי)     

  נדרשות ,(evidence based practice) ראיות מבוססת העשייה בעידן

  על שנשענות אובייקטיביות ראיות על עשייתן את לבסס האחיות
      (Grossman & Bautista, 2002). מחקרים ממצאי

  המחקר תחום התפתח האקדמית למערכת הסיעוד כניסת עם 

  והקהילה המשפחה ,היחיד בריאות את ולשפר לשמר במטרה ,בסיעוד

   מחקר על הדיספלינרי הידע גוף את ולבסס
 (.2004, שמי ומשיח אייזנברג)

  ונועד לסיעוד שמתייחסות ובעיות בשאלות עוסק בסיעוד המחקר

   בחולה הישיר הסיעודי הטיפול את לשפר
 (.  2000, דקייזר ורום, גלייזר)

 



 זיהוי בעיית מחקר בסיעוד

  בבית חולים 

  ללכוד את הרעיון  

  עידוד לחשיבה יצירתית



 שיטת מחקר וקצב המחקר  

 בבית חולים

שאלונים והליכים כמותניים הם     

הטכניקה המקובלת ביותר בגלל 

היתרון הברור של מהירות השגת  

  .הנתונים יחסית למחקרים איכותניים



  יישום המלצות מחקר

הדרכה תוכנית בניית -הפרקטית ברמה יישום, 
  הנחיות בניית ,לעבודה חדש אומדן כלי הכנסת

  .מקצועית

:  מטרת מחקר שאינו ניסוי רפואי בבני אדם

שיפור וקידום הידע המדעי בתחום המקצועי בו  

למחקרים אלו עשויה להיות תרומה  . הוא נערך

 .רבה לשיפור וקידום איכות הטיפול במטופלים
להקמת תת ועדת הלסינקי לאישור   -ל"הצעה לחוזר מנכ, 5סעיף )

 (.  2005, אוקטובר)מחקר שאינו ניסוי רפואי בבני אדם 

 תובנה וידע החדש -יישום  . 



 פרסום

 
  חוקרים הם בעלי מחויבות מקצועית לחלוק את

שני . המידע שלהם עם קהילתם והציבור בכלל

 .  הם כנסים ומאמרים, הערוצים לפרסום

נדבקות המחקרית בפעילות חלק שנטלו אחיות               

 של לשגרירות והופכות ,המחקרי בחיידק
   .החולים בבית בסיעוד המחקר



 גיבוש מדיניות 
 וקביעת סדר עדיפות מחקרי

  לערוצים הפעולה קווי את הממקדת מחקרית מדיניות 
  פיזור פני על עדיפה ,לחברה ונדרשים למקצוע החשובים

  ידי על שנבחרו בנושאים מבודדים מחקרים של רחב
  .עצמית והעדפה נוחות משיקולי חוקרים

 :מחקרי עדיפות סדר לקביעת קריטריונים

 .במחקר מדינית תמיכה (1 

 .מימון מקורות (2 

 .הבעיה וחומרת גודל (3 

   .שינוי ליצור המחקר של יכולתו (4 
        (Edwards, 2002) .   



 קליני מקצוע הינו שהסיעוד העובדה לאור"    

  את לנתב יש מידה באיזו השאלה עולה ,במהותו

  אכן חקירתם אשר לנושאים הסיעודי המחקר

  לחילופין או ,למקצוע הדרושים הפירות את תניב

 תחומי פי על לחקור האחיות את לעודד יש האם

  התלהבות יבטיח אשר דבר ,האישי העניין

  כנראה טמון הפיתרון .החוקרים מעגל והרחבת

 והעניין הציבורי הצורך -השניים בין בחיבור
 .(2005 ,מרגלית) "האישי



 באיזה שלב נמצא המחקר בסיעוד

  בבית חולים 

בסיעוד המחקר מחשיבות התלהבות- העירור שלב. 

אישי עניין מתוך מחקרים עריכת - היחידני השלב. 

בהקשר מחקרים של רב מספר ביצוע -האיחוד שלב 

 .מסוימת לתופעה

משותפות איכותיות מחקר תוכניות - האיזון שלב  

  אב תוכניות ידי על הנתמכות ,מחקר לקבוצות
 .מלוטשות

     (2000, דקייזר ורום, גלזר)                  



 המחקר בסיעוד

הצורך בין שישלבו מחקר נושאי 
  .האישי והעניין הציבורי

מתקרב חולים בבית בסיעוד המחקר  
   .האיחוד לשלב



 פרויקטים מחקריים 

  במרכז הרפואי אסף הרופא

אומדן כלי של ותוקף מהימנות ובדיקת זיהוי 

  .והערכה

 

מרה בשורה בבישור המטפלים תפקיד.   

 

בסיעוד ערכים הבהרת . 



   מחקר בסיעוד הוא הרבה יותר
 מסכום חלקיו

קריאת ספרות מקצועית ומחקרית. 

חשיבה יצירתית. 

יציאה מהשגרה וגיוון. 

קידום מעמד האחות ותדמיתה המקצועית. 

רווחה נפשית. 

שביעות רצון מהעבודה.   



  כל הדרך אל המחקר בסיעוד
 ....וחזרה



    

 .אמר הנער –הדרך יפה עד מאד "

 .אמר העלם –הדרך קשה עד מאד 

 .אמר הגבר –הדרך ארכה עד מאד 

 ....ישב הזקן לנוח בצד הדרך
 ,צובעה השקיעה שיבתו בפז ואודם

 ,הערב-הדשא מבהיק לרגליו בטל

 :צפור אחרונה של יום מעליו מזמרת

 ,  מה קשתה, התזכור מה יפתה 

 "?מה ארכה הדרך 

 (לאה גולדברג)

 



 תודה רבה


