הכשרת צוותים הטרוגניים
לטיפול בחולי קורונה
קריטיים ביחידה לטיפול
נמרץ קורונה תוך שמירה
על סטנדרט טיפולי גבוה
והעצמת צוותי סיעוד

אביבה שמחון

טיפול נמרץ פנימי MICU
מרכז רפואי הדסה עין
כרם

הבעיה
במרכז הרפואי הדסה עין כרם שטיפל באלפי מטופלי קורונה התקבלה
החלטה שהצוותים הרפואיים והסיעודיים שיטפלו בחולי קורונה קשים ולא
יציבים יהיו צוותי טיפול נמרץ מיומנים מיחידות הטיפול נמרץ השונות בבית
החולים.

בגל השלישי יישום ההחלטה לא התאפשר שכן בשיא הגל היו  34חולי
קורונה קריטיים אשר נזקקו למיטות טיפול נמרץ במקביל לשגרת עבודה
רגילה ויחידות טיפול נמרץ מלאות ברחבי בית החולים.
נדרשנו לשנות את תמהיל הצוות הסיעודי שיטפל בחולי הקורונה הקריטיים
והוחלט לשלב בתוך יחידות הטיפול נמרץ לחולי קורונה אחים/ות מהמחלקות
הפנימיות והכירורגיות וכן אחים/ות בהתנסות במסגרת קורס על בסיסי
בטיפול נמרץ ,שיעבדו בצמוד לצוות טיפול נמרץ תחת השגחתו והדרכתו.
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במחקר איכותני שנערך בספרד ובדק עמדות של אחיות טיפול נמרץ בנוגע לטיפול בחולי SARS COV-
 2אחת התמות שעלתה הייתה נושא המשאב האנושי .עומס העבודה על אחות טיפול נמרץ ביחידות
הקורונה עלה משמעותית וגרם לפגיעה באיכות הטיפול ,האחיות במחקר מתארות שגיוס אחיות ללא ידע
וכשירויות לעיתים אף השאיר חוויה שלילית ולא תרם.

& Fernández‐Castillo, R. J., González‐Caro, M. D., Fernández‐García, E., Porcel‐Gálvez, A. M.,
Garnacho‐Montero, J. (2021). Intensive care nurses' experiences during the COVID‐19 pandemic: A qualitative
study. Nursing in Critical Care.
❖

במחקר שנערך בהולנד ובדק את עומס העבודה על אחות טיפול נמרץ ביחידות הקורונה אל מול עומס
העבודה בטיפול בחולי טיפול נמרץ עם פנאומוניה ,נמצא כי עומס העבודה עלה משמעותית הן מבחינת
מספר החולים עליהם האחות הייתה מופקדת והן מבחינת ה Nursing Activity Score -שעלה
משמעותית ,זה העלה את הזמן שהאחות נדרשה להשקיע בחולה וכך הצריך שינוי ביחס אחות חולה ל 1:1
או .1:1.5

Hoogendoorn, M. E., Brinkman, S., Bosman, R. J., Haringman, J., de Keizer, N. F., & Spijkstra, J. J. (2021). The
impact of COVID-19 on nursing workload and planning of nursing staff on the Intensive Care; a prospective
descriptive multicenter study. International journal of nursing studies, 104005.

איך התמודדנו ?

טיפול
נמרץ

➢ שיטת העבודה – בכל חדר יאושפזו  3חולי קורונה
קריטיים תחת הפקדה של אח/ות טיפול נמרץ +
אח/ות מחלקה.

פנימית
ב

חדר
ניתוח

➢ בכל חדר אח/ות טיפול נמרץ אחראי/ת על החדר,
על הטיפול הסיעודי ,על הכשרת הצוות הסיעודי
מהמחלקות השונות ועל ביצוע בקרות איכות
בטיפול.
➢ גרעין הצוות היה צוות סיעודי מיומן מהיחידה
לטיפול נמרץ פנימי (  (MICUבנוסף לאחים/ות
מטיפול נמרץ כללי ,טיפול נמרץ נוירוכירורגי וניתוחי
לב-חזה ICCU,והתאוששות.

MICU

פנימית
א'

לסיכום
 התהליך היה מורכב והצריך השקעה רבה
מכל הצדדים.
 במהלך הגל השלישי הוכשרו למעלה מ100 -
אחיות לטיפול בחולים קריטיים.
 שיטת העבודה נחלה הצלחה רבה ,בתוצאי
הטיפול ,ביציאה להפסקות ,בעבודה עם
ממשקים ובהעצמת הצוותים הן מהיחידות והן
מהמחלקות.
 הצוות שהוכשר בגל השלישי ,הצטרף למאבק
בגל הרביעי ללא צורך בהכשרה נוספת.
שַׁ לַׁח ל ְַׁח ְמָך עַׁ ל-פְ נֵי הַׁ מָּ יִ ם ,כִ י ְברֹ ב הַׁ י ִָּמים ִת ְמצָּ אֶ ּנּו
(קהלת ,פרק י"א פסוק א')

