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זכאי

ר
ענת זכאי

ביקורי בית 
אתגרים מקצועיים

רקע: המגמות הטיפוליות באונקולוגיה )דוגמת 

טיפול ארוך טווח במחלימים, התפתחות גריאטריה 
אונקולוגית, מתן טיפול פליאטיבי בקהילה, טיפולים 
פומיים הניתנים בקהילה( מחייבות הרחבת הטיפול 
בקהילה, ואיתה המורכבות והאתגרים העומדים בפני 
אנשי הצוות, ביניהם האחות. בנבדל מבית חולים 
או מרפאה, טיפול הניתן במגרש הביתי של האדם 
החולה מציב מסגרת טיפולית מאתגרת לאנשי 

המקצוע שנכנסים אליו.
מטרה: מטרת המאמר הנוכחי להציף סוגיות ייחודיות 

אותן פוגש הצוות המטפל בקהילה.
הנושאים שיידונו במאמר: אחת הסוגיות היא תחושת 
הפולשנות שיכולה לעורר הכניסה לבית מטופל 
והמפגש איתו ועם בני משפחתו במרחב הפרטי שלו 

ושלהם. סוגיות נוספות שיידונו במאמר הן: סוגיית 
הפרטיות, מפגש עם קונפליקטים רבים ומגוונים 
בתוך המשפחה, ערבוב בין האישי למקצועי, חציית 

גבולות ועוד.
מסקנות והמלצות: בפני אחות הקהילה עומדים 

אתגרים רבים וייחודיים הקשורים לכניסה למרחב 
הפרטי של האדם החולה ובני משפחתו. אתגרים 
יכולים לעורר בקרב מטפלים  מקצועיים אלה 
מקצועיים שאלות, קשיים והתלבטויות אודות 
כיצד נכון לנהוג במצבים שונים. כדי לדון בשאלות 
והתלבטויות אלה ולהכיר את המקור למה שקורה 
לאחות בתוך קשר טיפולי, הדרך הטובה ביותר היא 
קבלת הדרכות מקצועיות בקביעות. כמו כן מומלץ 

לערוך מחקרים בנידון. 

מבוא
כעובדת סוציאלית קלינית בבוסטון שבארה”ב, שם למדתי 
וחייתי תקופה ארוכה, הייתי חלק מצוות רב תחומי במרכז 
שטיפל במשפחות בבתיהם. הגישה הטיפולית נבעה 
ממדיניות משרד בריאות הציבור, שדגלה בעבודה “בסביבה 
הטבעית של המטופל”. דרך גישה זו התוודעתי למצבים 
מורכבים וייחודיים, שאילולא היו בביתו של המטופל לא 
הייתי נתקלת בהם. מה בעצם ההבדל בין טיפול בבית 
חולים או במרפאה לבין טיפול בקהילה, ספציפית בביתו 

של המטופל?

מטרת המאמר הנוכחי היא להציף סוגיות ייחודיות אותן 
פוגש הצוות המטפל בקהילה. המאמר יכלול דוגמאות של 
מצבים מהשדה הקליני, העלאת מחשבות, תהיות ותובנות 

לגביהן, כמו גם חתירה לגיבוש עמדות מקצועיות בעניין.

תחושת פולשנות למרחב האישי
באחד הביקורים התחדדה אצלי תחושה מסוימת באופן 
מיוחד. נכנסתי לבית מוזנח, לא נקי, עם ערמות של חפצים 
מסביב, למעט שולחן הקפה בסלון שהיה ריק ומבריק. ריח 
ה-Pledge )ספריי נפוץ שמסיר אבק ומבריק רהיטים( עמד 
באוויר. הבנתי שהאישה עשתה מאמץ טרם בואנו לשוות 
לבית מראה יותר נקי ומסודר. מיד התעוררה בי הרגשת 
מבוכה עבור המשפחה וצער על הלחץ שככל הנראה 

ענת זכאי, MSW - עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, 
מדריכה ומנחת קבוצות. 
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חשה לפני בואנו, ועל הניסיון “לעשות רושם טוב” לקראת 
ביקור הבית של הצוות. המבוכה שחשתי עבורם האדירה 
את תחושת הפולשנות שלי למרחב הפרטי שלהם, תחושת 
החודרנות, שאני רגישה לה. תחושה זו של מבוכה יכולה 
להיות פונקציה של רגישות, הן של המטפל המגיע לביקור 
בית, והן של המטופל, כשאיש מקצוע מגיע אליו הביתה. 
בביקור בית, כאנשי מקצוע אנחנו נחשפים למידע שאם 
היה המטופל מגיע לבית החולים, לא היה נגיש לנו. חפצים 
שיש לו בבית, תמונות אישיות כמו של הכלב שמת, של 
חתונה שהייתה, או עם עוד מישהו בחייו שכבר איננו, אלה 
חלק מדוגמאות לכניסה למרחב האישי. מראה הבית, טעם 
בעליו, מידת התחזוקה – גם אלו נחשפים בידי מי שמגיע 
לביתו של המטופל. יכול גם להיות שאם הסביבה לא נקיה 
או מוזנחת, או שיש ריח לא נעים, זה עלול לגרום לדחייה 
ולרתיעה אפילו מעצם הישיבה על ספה, או השימוש 
בשירותים. התחושה הפיסית יכולה להשפיע באופן לא 
מודע על מידת ההתקרבות שלנו לאדם חולה, ועל הטיפול 
המקצועי הראוי לו. ייתכן גם שאין מי שיחזיק את הבית 
נקי כשהמטופל חולה, ושהבית יהיה מוזנח ושהוא מתבייש 
בכך. החדירה למרחב הפרטי יכולה להיות לא נעימה לשני 

הצדדים.
אי הנעימות שבפלישה ובחדירה למרחב הפרטי של האחר, 
היא רק אחת הסוגיות עמן עשויים להתמודד חברי הצוות 
שעורכים ביקורי בית. עם סיום ביקור בבית מטופל, לעיתים 
נוטים אנשי צוות )אם מונים יותר מאחד( להתעכב לפני 
הבית ולשוחח על הביקור/החולה/בני המשפחה לפני 
שמתפזרים כל אחד לדרכו. אם המטופל או בני משפחתו 
שמים לב לכך ומרגישים שהצוות משוחח עליהם באופן 

גלוי, הדבר יכול לגרום להרגשה לא נעימה.
אנו, אנשי המקצוע, רגילים לראות מטופלים במקום 
העבודה שלנו: בחדר האחות, במרפאה, בקופת חולים 
או במרכז הרפואי. במסגרות הרפואיות אנחנו בדרך כלל 
לובשים מדים, מה שמיד מוסיף לנו “כמה ס”מ של גובה” 
 Shaw & Timmons, 2010;( וחיבור מיידי לתחושת סמכותיות
Timmons & East, 2011(. שם גם המטופל בא אלינו, יש 
לנו צוות שעושה חלק מהעבודה, כמו מזכירות שקובעות 
את התורים ומנהלות את הביקורים, וקולגות שתומכות 
ומסייעות לתחושת הביטחון. בנוסף, יש לנו חופש מסוים 
להיכנס ולצאת מהחדר, להתאוורר, להביא קפה, לקבל 
ולאוורר רגשות באופן מיידי.  חיבוק, להחליף מילים 
ההרגלים הללו הם עוגנים, שלא תמיד נמצאים בתודעתנו 

ונעדרים בבית המטופל.

 )setting( הסביבה הגיאוגרפית כמסגרת
הסביבה הגיאוגרפית, כבעלת יכולת השפעה על האופן 
בו אנו מרגישים משחקת תפקיד. העוגנים שתוארו לעיל, 

הנמצאים בבית החולים או במרפאה, מסייעים לטשטש 
תחושות של בדידות מול מטופלים, ספקות עצמיים ואי 
נוחות, במקום המקצועי שאנו פוגשים לעיתים בתוך עצמנו. 
כשאנחנו מאותגרים, או זקוקים להפוגה, כמעט תמיד יש 
לנו בסביבה הגאוגרפית הזו נתיבי מילוט קטנים. לעומת 
זאת, כשאנחנו פוגשים את המטופל ובני משפחתו בביתו, 
בהיעדר העוגנים האלה אנו נכנסים לשדה בו הכללים עדיין 
לא ברורים ועלולים לייצר תחושות של אי ודאות, מידה של 

אי נוחות עד חוסר בטחון.

פרטיות: הפרדוקס
נושא הפרטיות בהקשר של ביקורי בית יכול לבלבל: באופן 
פרדוקסלי דווקא במרחב הפרטי בביתו של המטופל עלולה 
להיפגע פרטיותו. פעמים רבות בני הבית מתעקשים 
להיות נוכחים בעת ביקור איש הצוות. בנוכחותם עלולה 
לעיתים להצטמצם מידת הכנות והפתיחות של המטופל 
בפני הצוות המטפל. כמו כן עלול להיפגע החיסיון. בנוסף, 
לעיתים המטפל והמטופל ימצאו את עצמם בחדר השינה 
למשל, כדי לקבל מרחב פרטי או משום שהמטופל מרותק 
למיטתו. במצב כגון זה, איש המקצוע עשוי להרגיש שחדר 

לטריטוריה אישית. 
זאת ועוד, לעיתים קרובות אנשי המקצוע נתקלים בהסחה 
או הפרעות בזמן הביקור: בני בית שבאים והולכים וקוטעים 
את השיחה, שכן שקופץ לראות מה שלום המטופל, או 
עניינים שפתאום בני המשפחה צריכים לטפל בהם. לעומת 
זאת, כשאדם מטופל במרפאה, או בבית חולים, פרטיותו 

נשמרת.

בידי מי תחושת השליטה?
לאנשים רבים נוח יותר שיבואו לטפל בהם בסביבתם 
הטבעית. בנוסף לחסך בטרחה שבלהגיע למרפאה, רוב 
האנשים מרגישים מוגנים וחופשיים יותר בביתם, ועם יותר 
שליטה במגרש הביתי שלהם. כפועל יוצא מכך, בנבדל 
ממרפאה, המטפל עשוי להרגיש פחות שליטה, במקום בו 

לא הוא “מנהל את העניינים”.
בהתייחס לבני משפחתו של המטופל, בניגוד למצופה, 
במצבים מסוימים הם יכולים לחוש חוסר נוחות וחוסר 
שליטה, על אף שהם נמצאים בביתם. זאת משום שלא 
תמיד יש להם ענין להיות מעורבים בטיפול, וכשמגיעים 
אנשי מקצוע אליהם הביתה, הדבר מחייב את מעורבותם. 
במצב כזה הם עשויים להרגיש שנלקחה מהם הבחירה 
והשליטה על מידת ואופן מעורבותם בטיפול. אם למשל 
אחד מהם אינו מעונין לשוחח עם המטפל, הוא ינסה 
להימנע מהאינטראקציה. אילו המפגש הטיפולי היה 
מתקיים במרפאה או בבית החולים, הוא היה יכול פשוט 
להיעדר מהמפגש. הצד השני של ההימנעות ממעורבות 
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בטיפול, הוא מעורבות יתר. הדבר יכול לבוא לידי ביטוי 
בניסיונו לשלוט באינטראקציה שבינו לבין המטפל, ובעיקר 
בפיקוח על המסרים והמידע שעובר בין המטפל למטופל 

מתוך אמונה שזו שמירה עליו.
הסיפור הבא מתאר באופן מובהק את ערעור תחושת 

השליטה של המטפל:
בוסטון מושלגת לעיתים קרובות בחורף. הבתים בנויים 
מעץ ובכל בית יש מבואה, שם יש מקום לבני המשפחה 
להסיר את הנעליים איתם באים מבחוץ. בגלל החימום, 
השלג שבתחתית הנעליים נמס, והשילוב של המים והמלח 
שפוזר על הכביש כדי להמיסו, הורס את העץ. כדי לשמור 
עליו, נהוג להסיר את הנעליים, לנעול נעליים אחרות או 

להסתובב בבית עם גרביים.
בביקור בית שהתקיים לאחר סופת שלגים, שני ההורים, 
אותם כבר הכרתי, שאלו בנימוס אם אוכל להסיר את נעליי. 
השתהיתי לרגע. לא היה איתי זוג נעליים נוסף. שמתי לב 
ששני ההורים גבוהים מאד, ונעליים לרגליהם. כשנכנסנו 
לסלון, כל אחד מהם התיישב בכורסא בפינה אחרת, ואני 
בכורסא שלישית. ישבתי שם, מושלת מנעליים, מרגישה 
פחות יציבה, מודעת לפער בין הגובה שלי לשלהם, תוך 
שאני נדרשת להוות סמכות מקצועית, שהרי הגעתי אליהם 
למטרת טיפול. נטולת עוגנים פיסיים וסביבתיים, שיספקו 
את התפאורה המסייעת להסתתר מאחורי חוסר הביטחון 
שהורגש יותר בתחילת דרכי המקצועית, ישבתי בשעה הזו, 
מחפשת את הסמכות המקצועית, אותה אני צריכה לייצר 

מתוכי. 
זוכרים את הסרט עם ג’ורג’ קלוני “תלוי באוויר”? הוא פותח 
בשאלה “כמה שוקלים החיים שלכם”, ומציע לקחת תרמיל 
גב קטן, ולשים בו רק את מעט הדברים החיוניים ביותר 
שיש, שאי אפשר להסתדר בלעדיהם, ולהיפטר מכל השאר. 
לאחר מכן, את התרמיל שהכיל את מעט הדברים החיוניים 

ביותר, הוא ביקש לזרוק.
באותו ביקור בית, נדרשתי להיפטר מה”תרמיל”.

טקסי מעבר
כשאנחנו עוברים ממסגרת אחת לשנייה, אנו נדרשים 
לשנות מערך תודעה, בהתאם לתפקידים השונים בחיינו 
self-( אותם אנו ממלאים. אחת הדרכים לשמור על עצמינו
care( היא להפריד בין העבודה לבית באמצעות טקסי 
מעבר. למשל, כשמסתיימת העבודה, האחות מסירה את 
המדים כטקס מעבר, כדי להיכנס לחייה האישיים. כך נוצרת 

ההתניה שבין תפקיד ללבוש. 
בניגוד לעבודה בבית החולים, כאשר האחות מגיעה 
לביקורי בית, לרוב היא לא לובשת מדים ואינה עונדת תג, 
כך שהסרת המדים והתג כטקס מעבר חסר. היעדר טקס 
מעבר כזה, יכול לתרום לטשטוש הקו המציין את סיום יום 

העבודה. עם זאת, יש אנשי מקצוע, כולל אחיות, שאינם 
זקוקים לטקסי מעבר בין העבודה לבית ולהיפך, לצורך 

שמירה עצמית. 

קונפליקטים בתוך המשפחה
אחד האתגרים המהותיים בעבודה עם מטופלים בביתם 

הוא מורכבות ביחסים המשפחתיים.
לעיתים קרובות מאד, עולים קונפליקטים בתוך המשפחה 
בקשר למחלה: חוסר הסכמה בין בני המשפחה השונים, בין 
המטפל העיקרי )לרוב הקרוב מדרגה ראשונה( לבין שאר 
בני המשפחה, או בין בן המשפחה המטפל למטופל עצמו. 
לדוגמא, כשמצבו הרפואי של אדם מידרדר ועולה צורך 
לקבל החלטות בתוך המשפחה, אז עולות שאלות כמו: האם 
להמשיך ולהישאר בהוספיס בית? האם יש צורך שהאדם 
החולה יעבור להוספיס אשפוזי, או אולי למוסד סיעודי? 
אם כן, האם רצוי ואפשרי שכל בני המשפחה יתארגנו לכך? 
קונפליקט נוסף יכול להיות בין המטופל לבני משפחתו, על 
כך שהוא רוצה להמשיך להיות בבית, בעוד הם מבקשים 
לאשפזו בהוספיס, או להיפך. חלק מתפקידו של הצוות 
בקהילה הוא לסייע בתהליך קבלת החלטות משותפת, 
כאשר עולים קונפליקטים בתוך המשפחה. לצורך כך, קבלת 
הדרכה לצוות באופן שוטף הכרחית, ואתייחס לכך בהמשך.
ישנם מצבים, בהם אנו מוצאים את עצמנו מגויסים לתת 
מענה לקונפליקטים שמתקיימים ביחסים בתוך המשפחה, 
אשר החלו עוד לפני המחלה. אז אנו נתקלים בדילמה של 
גבולות המנדט המקצועי שלנו. הגבול לא תמיד משורטט 
באופן ברור ומובהק. אנו רואים פעמים רבות, שיחסים 
קונפליקטואליים שנושאים כעסים לא פתורים, משפיעים 
ומקבלים משמעות גדולה יותר לקראת סוף חייו של האדם 
החולה. במקרה כזה, עולה השאלה באיזו מידה להתערב, 

ואם בכלל.
יש גישות שונות לעניין מורכב זה, והן משתנות ממטפל 
למטפל. אני אישית מצדדת בגישה של התערבות טיפולית 
יזומה של איש המקצוע, תוך הבנה שהמרחב שלו מוגבל 
בזמן ובגבולות התפקיד. למבנה האישיות של המטפל 
ולניסיונו המקצועי יש משקל רב בשאלה, האם להתערב 
ובאיזו מידה. אני מחזיקה בידיעה שאמנם הסיבה שאני שם 
קשורה למחלתו של האדם החולה בלבד, אולם אני יודעת 
שבמקרים רבים אני היחידה שנמצאת שם. אני לוקחת 
בחשבון את הקשר הטיפולי הקרוב שיצרתי עם המטופל 
ובני המשפחה, ושכעת זה הזמן הקריטי שניתן אולי לעשות 
משהו, כדי לסייע להם לפני הפרידה, גם אם זהו קונפליקט 

קדום למחלה: שזה עכשיו, או לעולם לא.
איש המקצוע עלול לחוש חוסר ביטחון מקצועי, במיוחד 
כשהוא מרגיש שאין לו מספיק כלים להתערב טיפולית 
במצבי משפחה מורכבים. יש סיטואציות בהן אחיות 

זכאי
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מרגישות נוח יותר להימנע מהתערבות ולהישאר במסגרת 
קונקרטית יותר, בעוד שבמצבים אחרים הן רואות את 

תפקידן עם אדם הנוטה למות כרחב יותר.
כשהאחות מוצאת את עצמה נדרשת לקחת צד, או נשאבת 
להיות מעורבת בעניינים שלא שייכים ישירות לאדם עם 
המחלה, זה המקום שתשאל את עצמה שאלות שיכולות 
לסייע לה לנהל את מעורבותה: למשל, האם יצאת מתפקיד 
האחות והפכת לחברת אחת מבנות המשפחה? האם 
הצטרפת לברית עם המשפחה נגד מישהו אחר איתם את 
מנהלת מאבק? האם לקחת צד של אחד מבני הזוג או אחד 
מבני המשפחה מול החולה? כשתפקידים מתחלפים וזזים 
ממקומם בלי שהרגשנו, תחושת הביטחון, הן של המשפחה 
והן של האחות נמצאת בסיכון; תיאום הציפיות כבר לא 

.)The Link, 2003( מתקיים, והגבולות מיטשטשים
כדי לסייע למשפחה לנהל דילמות קשות ביחסים סבוכים, 
מומלץ לאיש המקצוע להביא את אותן דילמות להדרכות 
מקצועיות. דרך זו, מטרתה לשפר את יכולתו לנתח, להבין 
ולהתייעל במציאת מענה כוללני והולם. הצטיידות בכלים 
להתערבות במקרים קשים ומסובכים דרך קבלת הדרכות 
קליניות, נועדה לחזק תחושת ביטחון בטיפול באדם החולה 
ובבני משפחתו. גם אם האחות מחליטה, שבמקרה מסוים 
היא נוטה להימנע מלהיכנס למורכבות המשפחתית 
וליחסים הקונפליקטואליים, עדיף שהחלטתה תתקבל 
בעקבות ההבנה שהחלטה זו נכונה יותר טיפולית במקרה 

הספציפי, ולא בגלל חשש או חוסר בכלים.

חציית גבולות
כאל  בחלק הראשון של המאמר, התייחסתי למדים 
סמל ויזואלי שמציין את המעבר שבין העבודה לבית, 
אשר מתבטל כשעבודתה של האחות נעשית בביתו של 
המטופל, אליו היא מגיעה בלבוש אישי. למדים יכולות 
להיות פונקציות נוספות, למשל בהקשר לנושא הגבולות. 
בדרך כלל מדים מהווים חיץ בין האישי למקצועי, כדי 
“שאף אחד לא יתבלבל”: לא המטופל ולא איש המקצוע. 
ברגע שאנו “עולים על מדים”, כטקס מעבר בין הבית 
לעבודה, אנו “לובשים” את העבודה ונכנסים למערך 
התודעה המקצועי שלנו. היעדר המדים מוחק את החיץ 
הוויזואלי הזה. בביקורי בית, עלול להיווצר פער תודעתי בין 
 Shaw &( המקצועי לאישי, הן אצל המטופל והן אצל האחות
Timmons, 2010; Timmons & East, 2011(. מבחינת המטופל, 
כשמגיעה האחות לביתו, תפיסת המישור המקצועי יכולה 
להתערער או לקבל פנים אחרות, מאשר הביקור במרפאה 
אליה הוא מגיע. ביקור של איש מקצוע ללא מדים עשוי 
לבלבל את המטופל ובני המשפחה, ולגרום להם להתייחס 
לאיש המקצוע כמו למישהו מחייהם האישיים, דבר 
שעלול להיחוות על ידי איש המקצוע כחציית גבולות. 

טיפול במרפאה מצמצם מאד את האפשרות לבלבול כזה, 
לעמימות ולחציית גבולות.

בגלל העמימות שבין המקצועי לאישי, הנחווית לעיתים 
קרובות במסגרת ביקורי בית, מין הראוי שנושא הגבולות 
יקבל התייחסות רצינית והכשרה נרחבת ומתמשכת. 
עובדים סוציאליים, למשל, מביאים להדרכות באופן קבוע 
סוגיות בנושא, דוגמת שאלות המופנות על ידי המטופל ובני 
משפחתו לעובדת הסוציאלית על חייה האישיים, הזמנות 
אישיות לאירועי משפחה, בקשות לחברות בפייסבוק 
ומתנות אישיות )Reamer, 2018(. כשמטופל מגיע למרפאה 
או לבית החולים, אנשי המקצוע נתקלים הרבה פחות 

במצבים אלה.
סוגיה נוספת הקשורה לנושא טשטוש הגבולות בביקורי 
בית, היא התהוות מערכת יחסים דואלית בין איש המקצוע 
דואלית  יחסים  בני משפחתו. מערכת  ו/או  למטופל 
מתקיימת כשעניינים אישיים נכנסים לתוך הקשר הטיפולי: 
קשרים משפחתיים, חברתיים, עסקיים, שותפויות על בסיס 
“ברטר” )החלפת שירותים מקצועיים( ואחרים. הגישה 
המקצועית הרווחת במקצועות הטיפוליים היא להימנע 
מקשרים דואליים. הפיתוי לפעמים גדול, במיוחד בהתחלה, 
כשלא מרגישים עדיין את הבעייתיות. קשרים דואליים 
כאלה יכולים לקרות בו זמנית, כלומר במהלך תקופת 
הטיפול, או עם סיומו. מצב נוסף יכול להתקיים, כאשר 
הייתה היכרות מוקדמת בין איש המקצוע עם המטופל ו/

או עם בני משפחתו.
כשמדובר על חציית גבולות, אנו מבדילים בין הפרת כלל 
לחציית גבול. הפרת כלל היא הפרה של עיקרון מנחה 
שמקובל להתנהג לפיו בהקשר מסוים, לדוגמא הפרה של 
חיסיון; הפרת כלל נתפסת כחמורה במיוחד משום שהיא 
גורמת לפגיעה ישירה במטופל, וכתוצאה מכך באמון בינו 
לבין המטפל. לעומת זאת, חציית גבול נתפסת לרוב כפחות 
פוגענית באופן מובהק, כיוון שהיא יכולה להיתפס כהולמת 
בקונטקסט או במצב מסוים. למשל, להיענות להזמנה 
לאירוע משפחתי משמעותי כמו חתונה. כשחציית גבול 
חוזרת על עצמה באופן מתמשך, לרוב היא הופכת להפרת 

.)The Link, 2003( כלל
כשיש קשר ממושך עם המטופל בתוך ביתו, קל יותר ליצור 
איתו קשר אישי עם הזמן. האחות מתוודעת לאנשי משפחה 
נוספים, למעגלים רחבים יותר בתוך חייו של המטופל, 
לאירועים משפחתיים, ובכלל, מקבלת תמונה ומעורבות 
נרחבת הרבה יותר, מאשר כשהמטופל מגיע לטיפול 
במרפאה. לפעמים הביקורים מתנגשים או מתרחשים 
קרוב לזמני ארוחות של המשפחה. כמעט מתבקש לצפות 
שהאחות תוזמן להצטרף לארוחה. גם אם זה לא קורה 
באותו זמן, יכול להיות שבדיוק אחת מבני הבית בישלה 
מאכל והיא רוצה להציע לאחות לטעום. מה עושים? 
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זכאי

להסכים לטעום מהמאכל תוך כדי הביקור? להיענות 
להזמנה לארוחה? מצד אחד, לא להיענות עלול להיחוות 
כלא מנומס, מעליב, גורם לתחושת דחיה, או מרחיק. 
הברית הטיפולית חשובה, וזה עלול לפגוע בה ובאמון 
שנוצר. מצד שני, כשהאחות בתפקיד מקצועי, זה עלול 
 להשפיע על התחושה הסמכותית שלה כמטפלת באותו זמן

 .)Abrams, Vandrevala, Samsi, & Manthrope, 2019(
כמו כל דילמה, גם זו מורכבת. אפשר למשל להגיד “אני לא 
רעבה במיוחד כי כבר אכלתי, אבל אשמח לכוס קפה/תה”. 
זו מחווה נעימה מצד המארחת, שמחד לא מכניסה את 
האחות לתחושה מורכבת כמו ארוחה, ומאידך מאפשרת 
היענות חיובית למארחת, מה שמשמר קשר מקצועי נינוח 
עם המטופל. אם המטופל מתעקש והאחות מרגישה 
לא נוח, אפשר תמיד להביע תודה ושמחה על ההזמנה 
המרגשת, ולהגיד שהכללים המקצועיים לא מאפשרים 
לך לקבל את ההזמנה הנדיבה )כמו עם מתנות(. למרות 
ההמלצה המקצועית הגורפת להימנע מלהיענות להזמנה 
לארוחה, כדאי מאד לקחת בחשבון מרכיבים תרבותיים. 
בתרבויות מסוימות, כמו בתרבות הבדואית, לסרב לארוחה 
יעליב את המארח, וייחשב צעד גס ומנקר. מה גם שגבולות 
מקצועיים הם מושג מערבי, שפחות מוכר באופן הזה 

בחברות מסורתיות. 
ההיענות להזמנה לארוחה עשויה להקשות על האחות, גם 
כאשר חלות עליה הגבלות. אם למשל היא שומרת כשרות, 
נמנעת מגלוטן, טבעונית או צמחונית. הצעתה של משפחת 

החולה כמארחת יכול להתנגש עם הרגליה והעדפותיה. 
במקרים בהם האחות מוצאת את עצמה מתקשה לסרב 
ומעדיפה להיענות להזמנה, כדאי לשמור על מודעות 
מקצועית ולהימנע משיח על עניינים טיפוליים בזמן 
הארוחה; זה ישמר את השיח הטיפולי לזמן בו מתרחש 
מתן הטיפול, וכעל הפרדה מסוימת בין האישי למקצועי 
בתוך מהות העבודה. מכיוון שארוחה מקרבת לבבות, 
יותר “מועדת  הנטייה להתבלבל עם המישור האישי 
לפורענות”. רצוי גם שהאחות תשים לב לא להיכנס לשיחה 
אישית על עצמה, יותר ממה שהייתה עושה בזמן הטיפול 
ללא הארוחה. בזמן הזה, הלא פורמלי, בתוך מסגרת 
פורמלית, מומלץ לשמור את השיחה לנושאים “בטוחים” 
כמו אקטואליה, ספורט, מוסיקה, או סדרות טלוויזיה, 
ולהימנע מלשתף באופן עמוק בנושאים אישיים ופרטיים 
 McDonald, Mekinlay, Keeling, &( בעלי רגישות גבוהה
Levack, 2017(. כדאי להוסיף שגם כאשר השיחה מתנהלת 
על נושאים לא אישיים והאחות מביעה דעה או רגש כלפי 
נושא, מומלץ להמשיך להתנהל מהמקום המקצועי, ולנהל 
את השיחה באופן שונה מאשר כשהיא מחוץ לתפקיד. יש 
להחזיק בעמדה, שאין לאחות אותו החופש להתנהג ולהביע 

את דעתה תוך התעלמות מהסובבים.

סוגיית הגבולות, הכרוכה בהיכרות אישית מוקדמת בין 
המטופל למטפל, יכולה לעלות באופן אחר. למשל, כשבית 
המטופל נמצא באותה קהילה בה גר המטפל. ייתכן שהם 
מכירים ממקומות אחרים, ושיש או היו להם יחסים אישיים, 
שהם לא יחסי עבודה. שיחה כנה על כך היא נכונה ורצויה. 
בשיחה כדאי לשרטט מחדש את גבולות המנדט הטיפולי, 
לתאם ציפיות שנדמה שהן ברורות, כמו להזכיר מהן השעות 
בהן ניתן להתקשר. צורה עדינה יותר להציב גבולות יכולה 
להיות: “בשעות האלה אפשר להתקשר אלי, כי אז אני יכולה 
להיות קשובה ופנויה, ולהתייחס למה שתצטרך באופן 
הראוי ביותר”. במקרה הזה חשוב להדגיש לאדם החולה, 
שלמרות ההיכרות המוקדמת והיחסים הלא רשמיים עם 
בני משפחתו, חיסיון לגבי מצבו ופרטיותו יישמרו כמו אצל 
כל חולה אחר. כדאי להבטיח שלא תתקיימנה שיחות עליו 
עם בני משפחה אחרים שלא בידיעתו, וגם לא עם קרובי 
האחות המטפלת, שגם הם עשויים להכירו. זאת, כדי להסיר 
מעליו ספק לגבי האמון באותה אחות מטפלת שמכירה את 

סביבתו.
אחת הגישות למניעת טשטוש גבולות היא להציג את 
הכללים בנועם, ולתאם ציפיות בביקור הבית הראשון, 
בתחילת היווצרות הקשר הטיפולי, כשעוד קל לשוחח 
עליהם באופן עניני ונייטרלי. שיחה כזו עשויה לסייע 
למטופל ולבני משפחתו, להרגיש שהטיפול בהם מופקד 

.)Roibal, 2013( בידיים מקצועיות
ככל שהטכנולוגיה מתפתחת, בעולם בו יש ציפייה למענה 
מיידי להודעות טלפוניות או מדיה חברתית המהווים 
אמצעי תקשורת עיקריים, לכבד גבולות מקצועיים נעשה 
מאתגר במיוחד. האידאלי הוא אם מקום העבודה יגדיר 
 .)Reid, 2013( באופן ברור את הזמינות שהאחות מצופה לה
לחלק מהאחיות קשה לשים גבולות של זמינות והיענות, 
בעוד שאחרות מגדירות באופן ברור את שעות ההיענות 

והזמינות שלהן.
הערכים האישיים שלנו, ההרגלים וההעדפות האישיות לגבי 
האופן שאנו עובדים צריכים להילקח בחשבון יחד עם כללי 
מקצוע אתיים. כשהם בקונפליקט, כדאי לפתוח אותם בשיח 
שמזמין הרהור, חשיבה והתבוננות, אשר מוביל למהלכים 

מעשיים אך לא אימפולסיביים.

סיכום
המגמות הטיפוליות באונקולוגיה )דוגמת טיפול ארוך טווח 
במחלימים, התפתחות גריאטריה אונקולוגית, מתן טיפול 
פליאטיבי בקהילה, טיפולים פומיים הניתנים בקהילה( 
מחייבות הרחבת הטיפול בקהילה, ואיתה המורכבות 
והאתגרים העומדים בפני אנשי הצוות, ביניהם האחות. 
בנבדל מבית חולים או מרפאה, טיפול הניתן במגרש 
הביתי של האדם החולה מציב מסגרת טיפולית מאתגרת 
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לאנשי המקצוע שנכנסים אליו. המאמר הנוכחי נגע בחלק 
מהסוגיות המשמעותיות והרלוונטיות, עמן מתמודדים 

אנשי מקצוע טיפוליים שעובדים בקהילה. 
אחת הסוגיות היא תחושת הפולשנות, שיכולה לעורר 
הכניסה לבית מטופל והמפגש איתו ועם בני משפחתו 
במרחב הפרטי שלו ושלהם. נקודה נוספת שיש לתת עליה 
את הדעת היא סוגיית הפרטיות. יש משהו מתעתע בטיפול 
במרחב הפרטי של אדם שחלה. בגלל שלרוב, בני בית 
נוספים גרים עם המטופל, דווקא שם קשה להשיג פרטיות. 
לעיתים, הפתרון היחידי להשיג פרטיות היא להיכנס 
למרחב עוד יותר פרטי ומצומצם של המטופל, כמו חדר 
השינה. במקרה כזה עלולה להתגבר תחושת הפולשנות 
של המטפל. זאת ועוד, במרחב הציבורי )בית חולים או 
מרפאה( אנשי טיפול נוטים להרגיש יותר ביטחון בסמכות 
המקצועית שלהם. לעומת זאת, בביתו של המטופל עלולה 
להתערער תחושת הסמכות המקצועית של המטפל. מצד 
שני, בני הבית שגרים עם המטופל יכולים, גם הם, להרגיש 
שהם מאבדים את השליטה והבחירה במידת המעורבות 

בטיפול ביקר להם. 
מאפיין נוסף של העבודה בקהילה, יכול להיות טשטוש 
הגבול בין שעות העבודה לסיומה. כשמסיימים מסגרת 
ועוברים לאחרת, רבים מאנשי המקצוע מאמצים לעצמם 
הרגלים, כדי לשנות את מערך התודעה, כגון טקסי מעבר, 
כמו הסרת מדים בסיום יום העבודה. אחות בקהילה בעת 
ביקורי בית, במקרים רבים אינה לובשת מדים, ולכן קו 

ההפרדה שמציין סיום יום עבודה עלול להיטשטש.
כניסה לביתו של אדם עם מחלה ובני משפחתו, עשויה 
להפגיש את איש המקצוע עם קונפליקטים רבים ומגוונים 
בתוך המשפחה. חילוקי הדעות יכולים להיות בעקבות 
ובהקשר למחלתו, או עימותים שמתקיימים בתוך היחסים 
במשפחה, הרבה לפני שהמחלה נכנסה לחייהם. ההחלטות 
להתערבות הטיפולית תקבענה בהתאם להקשר הטיפולי 
באדם ובמשפחתו, לתפיסות מקצועיות שונות בין אחות 

לאחות, ולכישורים הטיפוליים שברשותה.
כשאחות מבקרת בביתו של החולה ומכירה את בני 
משפחתו, לעיתים קרובות נוצרת חיבה בדומה לקרבה 
מהמעגלים האישיים. במקרים כאלה, המישור המקצועי 
עשוי להתערבב עם המישור האישי. יצירת קשרים כאלה 
יכולה להיחשב כחציית גבול, בגלל פוטנציאל ההשפעה 
על הטיפול. ישנן דרכים מקצועיות שמשלבות אמפתיה 
והבהרת גבולות, שעדיין מאפשרות קשר חם ואמפתי גם 

בתוך קשר מקצועי.
סוגיה משמעותית ורצינית מאד אליה לא התייחסתי 
במאמר הנוכחי, היא תחושת הבטיחות של האחות כאשר 
היא מגיעה לביקור בית יחידני. בטיחות האחות בסביבה 
)setting( שהיא מחוץ לבית החולים או למרפאה, בהיעדר 

מסגרת ציבורית וצוות שבו היא מרגישה מוגנת, חשיפתה 
לפגיעה מכול סוג שהוא, כולל הטרדה מינית, הוא נושא 
רחב מאד ועומד בפני עצמו, ומתוך כך ראוי להתייחסות 

מקיפה ועמוקה במאמר נפרד.

מסקנות והמלצות
המסקנה העיקרית הנובעת מתוך המאמר היא, שבפני 
אחות שמגיעה לביקורי בית, בנבדל ממתן טיפול בבית 
חולים או במרפאה, עומדים אתגרים רבים. מתן טיפול 
במרחב הפרטי של המטופל, מבלי ללבוש מדים רשמיים, 
יכולים לגרום לערעור המסגרת הטיפולית. חוסר הפרטיות 
בבית המטופל ומעורבות בני המשפחה בסביבה שהיא 
שלהם, עלולה לגרום למטפל לאבד תחושת קרקע יציבה, 
ועקב כך להצר את מרחב הפעולה שלו. כניסת המטפל 
המקצועי למרחב הפיסי האישי של מטופל, עשויה 
לבלבל את שני הצדדים. חציית גבולות והפרת כללים 
עקב מעורבות יתר עם מטופל, מועדת לפורענות בהיעדר 
הגבולות הגיאוגרפיים שיזכירו למטפל למה הוא שם. 
האחריות לשמירת המסגרת הטיפולית מוטלת אך ורק על 

המטפל, במקרה הזה, האחות.
אתגרים מקצועיים אלה יכולים לעורר בקרב מטפלים 
מקצועיים שאלות, קשיים והתלבטויות כיצד נכון לנהוג 
במצבים שונים. כדי לדון בשאלות והתלבטויות אלה ולהכיר 
את המקור למה שקורה לאחות בתוך קשר טיפולי, הדרך 
הטובה ביותר היא קבלת הדרכות מקצועיות בקביעות, 
ובעיני, הדרכות קבוצתיות עדיפות על פרטניות. השיח 
הקולגיאלי הפתוח מזמין דעות שונות בהתבוננות על אותו 
מקרה. זוויות הראיה השונות מחדדות שאלות שמתחבטים 
בהן, מבהירות נקודות עמומות, ומסייעות לשאת את 
המקומות בהם אין אמנם כיוון אחד חד משמעי וברור, אולם 
יכולה להיות דרך אחת שנתפסת כטובה יותר מהשנייה 

.)The Link, 2003(
ההתלבטות המשותפת, והראיה שאף אחד לא בא עם 
תשובות ברורות לכל סוגיה, מסייעת לשאת ספקות עצמיים 
שפוקדים לפעמים את המטפל, במיוחד במקרים סבוכים, 
ומספקת לו לגיטימציה, תמיכה ואשרור לקונפליקטים 
הרגשיים שלו. לא אחת אנחנו, כמטפלים באנשים אחרים, 
נוטים לעזור ולרצות “להציל”. כמה פעמים מצאנו את 
עצמנו עושים ומשתדלים עבור מטופל מסוים יותר מדי? 
ההדרכה משקפת לנו ועוזרת לנו לראות את זה, ולהבין 
לעומק מה שם הפעיל אותנו, למה מצאנו את עצמנו 
יוזמים לעשות עבור אותו מטופל מעבר לשורת הדין, יותר 
מאשר עם מטופלים אחרים, ומתי אנחנו מתקשים להציב 
גבולות. לחילופין, לפעמים נשאל את עצמנו למה קשה 
לנו עם מטופלים מסוימים, ומה בהם, למרות מצוקתם, לא 
מעורר בנו אמפתיה? בנוסף, ההדרכה מפגישה אותנו עם 
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דרכים חדשות להגיב לסיטואציות מוכרות שאנו נופלים 
בהן. אי אפשר להמעיט בערך ההדרכה המקצועית, שהליווי 
וההחזקה שלה מפתחים נוחות ותחושת ביטחון מקצועית 
מצד אחד, ותעוזה מחושבת מצד שני. הבאת מקרים, 
ניתוחם, התבוננות העמוקה בצעדים הננקטים במצבים 
קשים ומסובכים, מאפשרת להיענות לאתגרים באופן עשיר 

רגשי-מקצועי.
מטרת הדרכה מקצועית מתמקדת בשני מישורים שכרוכים 
אחד בשני: הראשון הוא שהמטפל יכיר את עצמו המקצועי 
לעומק בכלל, ואת חוזקותיו וחולשותיו בפרט, והשני, שהוא 
ישפר את כישוריו המקצועיים. באמצעות ההדרכה פוחתת 
השחיקה עד כדי מניעתה, ומתמקצעת השמירה העצמית 
מבלי לפתח קהות רגשית. ללא קשר לוותק המקצועי, 
יש תמיד מה לדעת יותר, ולדעת אותו טוב יותר. הדרכה 
קבוצתית בתדירות קבועה ומתמשכת מסייעת לתהליך 

החשוב הזה.
כדאי לחשוב באופן יותר פרואקטיבי עם תכנון מראש, 
ולהטמיע בתודעת הטיפול בזמן ביקורי בית את האתגרים 
הצפויים. לעיתים קרובות מידי, האחות מתחילה את 
עבודתה בקהילה ללא הכשרה מוקדמת והיא נאלצת 
לפגוש בסוגיות הרגישות והייחודיות לטיפול באדם עם 
מחלה בביתו. חלק מסוגיות אלו ניתנות לחזייה מראש, ולכן 
בתפיסתי המקצועית יש מקום להכשיר אחיות עוד לפני 

יציאתן לעבודה בקהילה במסגרת ביקורי בית.
אמנם יש הכרה של צוותים רפואיים בצורך העז להדרכה, 
לא מתקיימת בשל משאבים  היא  רבות  פעמים  אך 
מוגבלים, או בשל אי מתן חשיבות מספקת מצד ההנהלה 
לדאוג לספק אותה. מה שעשוי לסייע לקבל תמיכה במתן 
הדרכה לאנשי צוות, יהיה לחקור ולהציף את מידת ההבדל 
בהתמודדות בין צוותים עם או בלי הדרכה: בכישוריהם 
המקצועיים, בטיב הקשר של האחות עם בני המשפחה 
של החולה, ובהשפעה על מידת השחיקה בעבודה וגם על 

השלכתה על חייה הפרטיים.
בגלל המגמה העולה של מתן טיפול מקצועי בבית המטופל 
ומשפחתו, מומלץ יהיה לעקוב אחר ההשלכות הרגשיות 
של העבודה בקהילה על האחות; מעניין יהיה לבדוק באיזו 
מידה הנטייה המתמשכת לטשטוש הגבולות בין המישור 
המקצועי למישור האישי, משפיעה על שחיקה בעבודה, 
ועל יחסיה ותפקודה עם משפחתה. כדאי יהיה לחדד באיזו 
מידה השלכות רגשיות אלה, שונות בקרב אחיות העובדות 

בבתי חולים.
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