
חזית ועורף לב אחד
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יחידת הלב והצנתורים
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הדסה עין כרם, מערך הלב, אחות ראשית



COVID19:תמונת מצב כללית  בישראל

מספר המקרים המאומתים המצטבר הוא , 2021נכון לדצמבר 

:מהם, 1,349,392

.נפטרו8,210•

.פוסט קורונהחלקם התמודדו עם. החלימו1,335,236•

.חולים פעילים5,946•

חולים פעילים במצב קשה92מתוכם •

המוסיף  , חתם שר הבריאות יעקוב ליצמן על צו2020בינואר27-ב

-את נגיף קורונה החדש לרשימת המחלות בעלות חשיבות בין

לאומית המחייבות הודעה מיידית



אחיות מערך הלב חוו אתגרים שכללו חשש לביטחון  ,  כמו שאר צוותי הרפואה הנצבים בשורה ראשונה בלחימה•

שימוש , התמודדות עם מטופלים מורכבים ביותר בסביבה פחות מוכרת עם צוות מעורב, בריאותי אישי

צוות  , מעבר לכך. עומס רגשי ונפשי  לנכח טרגדיות אנושיות בלתי פוסקות, בטכנולוגיות רפואיות לא מוכרות

יחידות הלב וחדרי צנתור נדרש להמשיך ולספק טיפול רפואי סדיר למטופלים המגיעים למערך הלב של בית  

.  אלקטיביים כאחד, מורכבים פחות ומורכבים יותר, דחופים-חולים 

לעיתים  -הכשרת צוותים בשיטות מגוונות, מצאנו את עצמנו מיצרים מודלים חדשים של טיפול ושל הרכבי צוותים•

, התמודדות עם מחסור בצוות מיומן ועבודה בצוותים מעורבים מיחידות אחרות, במיידי ללא התראה מוקדמת

.  והצורך בהגברת מוטיבציה וגישור בין תת קבוצות בצוות שעובדים ביחידות קורונה וכאלה שלא



דרכי התמודדות עם אתגרי  
:קורונה

שילוב של אסרטיביות  
מול רגישות להצרכים 
ומאפיינים אישיים של 

דגש על ,אחיות 
פעילות מתוך דאגה  

,  לצרכים של הצוות
מתן דוגמא אישית של 
עבודה ביחידת קורונה

לספק הנחיות  
ברורות בנוגע 

לבטיחות ובנוגע  
לשיטות עבודה 

חדשות

שילוב מושכל של  
צוותים מרקעים 
שונים והכשרה 
שונה לעבודה 
ביחידת הלב

הכשרה תוך  
שילוב אמצעים  

או  /טכנולוגיים ו
עם אנשי צוות  

מוגדרים

תמיכה נפשית  
ברמה אישית  
.וברמה ארגונית

ניהול  
קונפליקטים  
בתוך הצוות

קו מנהיגותי  
המדגיש את  
שליחותנו 
ותרומתינו  
המקצועית  

היחודית



: המלצות
צוותי יחידות טיפול נמרץ לסוגיהם בבתי חולים שונים חוו וממשיכים לחוות את ההתמודדות המורכבת עם מתן  

מחד והצורך בהמשך פעילות שותפת של בית חולים והמשך מתן טיפול  19COVIDמענה לאתגרי פנדמיה 

השיעורים שלמדנו בתחום הזה במהלך השנתיים האחרונות  . למטופלים הנזקקים לטיפול רפואי מסיבות מגוונות

עשויים לעזור לצוותים נוספים להתמודד בצורה יעילה יותר ולאפשר מתן טיפול מיטבי במטופלים ולשמר צוותי  

.סיעוד איכותיים במערכת הבריאות



!תודה


