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כותרת :מנחם הורוביץ .התלוות לאחיות בתיה"ח.
קרן מרציאנו  :ועכשיו "שווה בדיקה" .הפעם מנחם הורוביץ יצא
לפגוש את האנשים והנשים שעושים את השהות שלנו בבית
החולים לקצת יותר נעימה  -האחיות .הנה
מנחם הורוביץ  :שלום לכם ,הם מלווים אותנו מרגע הלידה ועד
לשעות האחרונות בחיינו .העבודה קשה ,שוחקת מאוד ואחת
הטענות  -לא תמיד מתגמלת .מקצוע האחיות .יצאנו לבדוק.
הישארו איתי.
אורלי חיימוביץ' ,אחות דיאליזה ,בית חולים יוספטל באילת :
מנחם בוא נראה מה שלום המטופלת שלנו
מנחם הורוביץ  :אוקי ,אנחנו כאן בדיאליזה ,נכון?
אורלי חיימוביץ'  :כן ,נראה מה המצב שלה ,איך היא מרגישה.
היי פיבי ,מה נשמע?
פיבי  :בסדר
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אורלי חיימוביץ'  :זהו? הסתיים? את מרגישה יותר טוב?
מנחם הורוביץ  :כמה מיטות יש כאן במחלקה?
אורלי חיימוביץ'  :יש לנו  11עמדות שמהן שמונה עמדות נקיות.
אחת הפטיטיס  Bואחת הפטיטיס  .Cמלבד המטופלים שלנו שהם
תושבי אילת ותושבי הקיבוצים יש לנו תיירים מחו"ל ומכל קצוות
הארץ שמגיעים אלינו
מנחם הורוביץ  :במיוחד
אורלי חיימוביץ'  :במיוחד .מנחם בוא ,אנחנו נלך לחבר מטופל
עכשיו
מנחם הורוביץ  :כן
מטופל  :היי אורלי מה נשמע?
אורלי חיימוביץ'  :בסדר
מטופל  :מה זה? החדש הגיע? אה ,זה מנחם
מנחם הורוביץ  :אהלן .לא אני ...
מטופל  :שלום
מנחם הורוביץ  :אין לך מה לדאוג ,אני לא בעסק
אחות  :קיבל  IVאנטיביוטיקה בוריד ,הפסקנו.
פריבה מור ,אחות אחראית ,פנימית ה' בית החולים וולפסון :
עוברים חולה ,חולה .אני מקבלת דיווח על החולה  -מה השם
שלו ,מה האבחנה ,איזה טיפול ומה התוכניות להבא ,אז ככה שזה
יעזור לי ,מה יהיה התכנון שלי להיום
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מנחם הורוביץ  :כלומר ,את למעשה כל יום כשאת מגיעה ,את
שומעת מהאחות האחראית בדיוק מה מצבו של החולה
פריבה מור  :כן .מה ההמשך ,מה התוכניות להבא אז ככה שזה
יעזור מבחינת המשך התוכנית .אני בתור אחות אחראית גם אני
אדע מה עוד המעורבות שלי מעבר לתפקיד של לטפל בחולה,
אלא גם מבחינת השחרור .לערב אנשים אחרים כמו פיזיותרפיה,
כמו עובדת סוציאלית ,דיאטנית וגם לתכנן לקראת השחרור.
כשהולכים הביתה כבר שאני אדע איזה תוכנית אני מכינה להם
שגם בקהילה ,אחות שמקבלת אותם תדע איך להמשיך עם
החולה.
אמירה כהן ,אחות ,מנהלת מרפאת אחיות מכבי בת ים  :יום
ראשון בבוקר בדרך כלל המרפאה היא עמוסה ,אנחנו רואים כמות
גדולה יותר של מטופלים .בדרך כלל יש פציעות ,חבלות ,כל אחת
ככה בעמדה שלה מקבלת את המטופלים.
אורלי חיימוביץ'  :אנחנו מחברים את המטופל למכונה
מנחם הורוביץ  :כן
אורלי חיימוביץ'  :לדיאליזה מלאכותית
מנחם הורוביץ  :את יודעת שאני זוכר אותך מרחוב שפירנצק
בקריית שמונה לפני שלושים וחמש-שש שנים .זה נכון? זאת את?
מטופלת :זו אני ,כן
מנחם הורוביץ  :מקריית שמונה הרחוקה ועד אילת
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אורלי חיימוביץ'  :עובדים מאוד מאוד קשה ,המון אחריות .אנחנו
חייבים להשגיח על המטופל ממש באופן כזה ש  ...תמידי .כי
אנחנו עלולים לפספס דברים שלולים להיות מסכני חיים
מטופל  :אחות או אח חייבים להיות עליך בביקורת של כל
הארבע וחצי שעות שאתה פה .פה ,לשמחתי ,הם חלק מאיתנו ,הם
הכל .אין פה מישהו שיגיד "אני אח בכיר ואני רק מחבר" .הוא
מחבר ,הוא מנקה אם יש נזילה של מים ,הוא מחלק לנו אוכל,
אם צריך ללוות אותנו למונית הוא מלווה אותנו למונית ,אם צריך
בכלל איזה שהוא  ...סיעוד נפשי ...
אמירה כהן  :אנחנו אחיות במרפאה מלוות לפעמים את המטופל
יום-יום ,מגיעות אליו הביתה ,הקשר הוא אישי ,זה לא מספיק
שאני מטפלת רק בגברת ,אני מטפלת גם בבת שלה ,בבעלה ,אנחנו
מטפלים בכל המשפחה .לפעמים גם רואים שאחנו מטפלים בנכדים
וככה הלאה .אצלנו הקשר הוא אישי.
מנחם הורוביץ  :אני מבין שזה מעבר לעבודה הרפואית זה כמעט
גם עבודה סוציאלית כלומר זה בכלל לא קשור  ...זה מאתים
אלף דברים מסביב לטיפול בחולה עצמו
פריבה מור  :כל הנגזרות של פרא-סיעודית הן עבודות שהן לקחו
מאחיות אחיות היו גם דיאטניות ,גם פיזיותרפיסטיות ,גם עובדות
סוציאליות .כל אלה כבר נלקח מאיתנו
מנחם הורוביץ  :כמה שנים את עובדת פה?
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פריבה מור  22 :שנה.
מנחם הורוביץ  :במחלה פנימית ה'?
פריבה מור  :במחלה פנימית ה'.
מנחם הורוביץ  :יש אומרים שמחלקה פנימית בבית חולים זו
המחלקה הכי קשה שיכולה להיות
פריבה מור  :המחלקות הפנימיות הן מרכז שדה קרב .מי שיודע
לנהל שם ולעבוד שם ,הוא יכול בכל מקום .ואם אני טובה כאן
אז אני אוכל להמשיך כאן כי זה באמת אני יוצאת סוף היום עם
הרגשה טובה .אני מסופקת
אמירה כהן  :כשאני סיימתי את לימודי האחיות ידעתי שאני
הולכת למרפאה ,להיות אחות קהילה .לי מאוד חשוב הקשר
האישי עם המטופלים .העבודה של האחות לא מתוגמלת אבל
מעבר לכסף ,אני רואה את זה כאילו בפן האישי שלו ,הנתינה
והמילים הטובות שמקבלים מהמטופלים הן הרבה יותר מהשכר
הגבוה בבנק .אני בחרתי להיות אחות רק בגלל זה ,לא בגלל
המשכורת
מנחם הורוביץ  :חברים יקרים ,קשה שלא להתרשם מהתפקיד
הכל כך תובעני שהאחיות והאחים עושים במרפאות ובבתי החולים.
למרות הקושי והשכר היחסית נמוך יש פה אלמנט של שליחות
ואחריות וזה כמובן חשוב מאוד שיישמר תמיד.
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