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רקע

1999מוקד האחיות הטלפוני בכללית הוקם בשנת ▪

יעוץ והכוונה  , ומעניק למבוטחי הכללית מידע בריאותי24/7המוקד עובד ▪

גריאטריה , הנקה, לידה, הריון)קיימים קווים לתחומים ייעודיים ▪

(  ואונקולוגיה

המענה מתבסס על פרוטוקולים תומכי החלטה מובנים ומתוקפים▪

קורס  , עמידה במבחני מיון, שנים3בניסיון מקצועי של הקבלה לעבודה מותנית ▪

. חניכה וליווי עד עבודה עצמאית, הכשרה ייעודי

שיחות בממוצע שנתי1,000,000-אחיות המוקד נותנות מענה ל▪



מהספרות

במפגש  קשר בין ההתנהלות התקשורתית של המטפל מחקרים מראים ▪

לבין היענות הפונים להמלצות הרפואיות  פנים אל פנים

((Haskard-Zolnierek & Martin, 2011

בסקירת מחקרים בנושא הקשר בין היענות לטיפול לבין סוג ההמלצה  •

:נמצא, טלפוני' טריאזי אחות מוקד "שניתנה ע

היענות להפניה לבדיקת רופא  66%✓

היענות להפניה למוקד חירום  75%✓

היענות להמלצות לטיפול עצמי  77%✓

et al; 2012)(Blank



מטרת המחקר

,  לבחון את הקשר בין איכות התקשורת של האחות בשיחה

לבין היענות מטופל לביצוע ההמלצות לטיפול עצמי  

:  הנחת המחקר

,  ככל שאיכות תקשורת האחות בשיחה טובה יותר

גבוהה אף היא, ההיענות לביצוע ההמלצות לטיפול עצמי



שיטות המחקר
:  קריטריונים להכללה▪

(לא נכללו שיחות למוקד האונקולוגי)פנייה ראשונה למוקד ✓

סיכום השיחה היה עצה לטיפול עצמי✓

(ייצגו את עצמם או קטין בחסותם)18-75גיל ✓

דיבור בשפה העברית✓

באמצעות שאלון לבדיקת  , שעות מהפניה למוקד72תוך ראיון טלפוני ▪

.  ציפיות לפני ואחרי השיחה והבנה של המטופל, היענות לטיפול

ודרוג איכות תקשורת  של הפניה למוקד האזנה לשיחה המוקלטת ▪
.נחשב לציון הגבוה ביותר4ציון  . 4-0בערכים רציפים בין האחות 

. בנפרד, אחיות בכירות2י "התבצעו ע

לצורך בדיקת היענות  ,להאזנה( ראיון)הצלבת המידע בין דיווח המטופל ▪

בפועל
חלקית וחסרה, ההיענות וההבנה סווגו למלאה▪



שיחה איכותית

,  ציפיות מהשיחה, תפיסת המצב, מהות הבעיה: האזנה פעילה▪

תגובה ומשוב לאיתותים מילוליים ובלתי מילוליים, איסוף נתונים

מנחה כיצד לפעול תוך  , חוזרת על הבעיה-שיקוף : ייעוץ פעיל▪

,  מגלה גמישות אם אינו מסכים ומבררת, בודקת הבנה, הסבר

"רשת ביטחון"בודקת ישימות ומפעילה 

חלוקה מאוזנת  , בקשה לשאול מספר שאלות: הבניית השיחה▪

הכרזה על השלב הבא בשיחה , של השלבים

(Derkx et al; 2007, 2009)



תוצאות

מרביתם נשים, (60%היענות )194השתתפו ▪

התפלגות הפניות עבור ילדים ומבוגרים הייתה זהה▪

היה סביר עד מצוין  , מצב בריאות נשוא הפניה▪

סימפטום חדש או שינוי במצב הבריאותי: סיבת הפניה▪

:י האחות"היענות להמלצות שניתנו ע

נענו באופן מלא ( 61.3%) פונים 119▪

נענו לחלק מההמלצות(29.4%)פונים 57▪

לא נענו כלל( 9.3%) פונים 18▪



:  ממוצע איכות התקשורת של האחיות עם המטופלים•

0.35: סטיית תקן, 3.09

נמצא קשר מובהק בין הבנה מלאה של ההמלצה שניתנה  •

על ידי אחות בטלפון לבין היענות המטופל לטיפול עצמי

לא נמצא קשר בין איכות תקשורת האחות  , בניגוד למצופה•
בשיחה להיענות מטופל לטיפול עצמי

:  ממצאים נוספים

o  לא נמצא קשר בין איכות השיחה לאורך השיחה

oלא נמצא קשר בין מספר ההמלצות להיענות

תוצאות



סיכום  

זהו מחקר ראשון בישראל שבדק קשר בין היענות  •

לטיפול עצמי בעקבות שיחה עם אחות במוקד  

טלפוני

היענות מטופל לטיפול עצמי קשורה בהבנת  •

י אחות  "ההסברים ע

לא נמצא קשר בין איכות תקשורת האחות בשיחה  •

לבין היענות המטופל לטיפול עצמי



רשת  "הוטמעו שגרות הבניית שיחה וסיכום הכולל 
"  ביטחון

הושם דגש , גם בתכנית ההכשרה לאחות במוקד

על סיכום שיחה וחידוד חוזר של ההמלצות לטיפול  
–על מנת להבטיח היענות מקסימלית לטיפול 

הבנה וישימות

מסקנות



:מחקרים נוספים

בדיקת היענות של מטופלים בעלי קושי בתקשורת  

בדיקת הקשר בין איכות תקשורת האחות לבין היענות  

לטיפול עצמי בקרב מטופלים הפונים מראש לקבלת  

הפניה למיון  

בדיקת הקשר בין איכות תקשורת האחות להיענות  

לעצה לפנות לרופא

המלצות


