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החוויה של רופאים במיילדות בתקופת הגל 
הראשון של הקורונה

ייחודיים בפני צוותים רפואיים בכלל  תקציר  הקדמה: מגפת הקורונה הציבה אתגרים 
טיפול  לדחות את הטיפול.  היה  ניתן  לא  בפרט, תחום שבו  ובתחום המיילדות 
מיטבי בתקופת הקורונה חייב עמידה בדרישות משתנות והקפדה על בטיחות 

הצוות והמטופלות לצד שמירה על קשר קרוב וישיר עם המטופלות. 
האתגרים,  על  במיילדות  ורופאות  רופאים  של  מבטם  מנקודת  ללמוד    מטרות: 

הצרכים וההתמודדות בתקופת הגל הראשון של הקורונה.
חולים,  בתי  מארבעה  גברים)   6 נשים,   7) ומתמחים  מומחים  מחקר:    שיטות 
שעבדו בתחום המיילדות בתקופת הגל הראשון של הקורונה, רואינו בראיונות 

עומק חצי מובנים שנותחו בשיטת ההיטמעות/התגבשות שפותחה ברפואה. 
לליווי  כי לצד ההתגייסות המרשימה של הצוותים    תוצאות: הממצאים מגלים 
הצפה  ביניהם  שונים,  באתגרים  נתקלו  ורופאות  רופאים  זו,  בתקופה  הנשים 
סותרות  הנחיות  עם  המערכת  של  שקיפות  חוסר  תחושת  והנחיות;  מידע  של 
הבסיסיים;  צורכיהם  ועל  עליהם  מלאה  שמירה  אי  של  תחושה  ומשתנות; 
קושי בקיום מסגרות רגילות של תקשורת בתוך הצוות; התמודדות עם חרדה 
יחד  לידה  של  חיובית  אוירה  לשמר  לנסות  צורך  משפחתן;  ובני  מטופלות  של 
עם צורך להציב גבולות, לשמור מרחק ולהתמגן. הצוותים חשו צורך בהכשרה 
בהתמודדות עם החרדות של הצוות והמטופלות כמו גם מציאת דרכים לשמור 

על קשר מקצועי�חברי ביניהם. 
  מסקנות: תקופת הקורונה אילצה את צוותי המיילדות לשנות נהלים ולהתנהל 
אחרת. הם הדגימו מחויבות גדולה לאפשר ליולדות חוויה חיובית, גם במגבלות 
הקורונה, יחד עם קושי גדול בחוויה שלהם הנמצאים בעצמם תחת התמודדות 
עם החששות מהנגיף, התרחקות של אחרים מהם ומתן מענה לצרכים חדשים 

שעולים.
הדאגה  חשיבות  על  מצביעים  הנוכחי  המחקר  וממצאי  מהעולם  דיווחים    דיון: 
במערכת,  ומטופלות  צוות  אנשי  של  האמון  על  שמירה  שיאפשרו  למנגנונים 

באופן שיקדם מתן טיפול בטוח ואיכותי. 
להבין  בצוותים הרפואיים מאפשר  והכוחות הקיימים  זיהוי האתגרים    לסיכום: 
כאנשים,  לצורכיהם  דאגה  ביניהם  מגפה,  עם  התמודדות  בעת  צרכיהם  את 
להכשרה  הדאגה  גם  כמו  בה  לעבוד  וצריכים  לסכנה  החשופים  משפחה,  כבני 

במיומנויות שיסייעו להם להתנהל במצבים אלו.

חוויית צוות רפואי; קורונה; מיילדות וגינקולוגיה. מילות מפתח: 
key words: Medical staff experience; Coronavirus; COVID-19; Obstetrics and Gynaecology.
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הקדמה
ניכר,  ודאות  בחוסר  החלה  הנוכחית  הקורונה  מגפת 
הרפואיים.  והשירותים  החיים  תחומי  כל  על  שהשפיע 
הרפואיים  הצוותים  של  התגייסותם  את  חייבה  המגפה 
בעיקר  מיקוד  תוך  האוכלוסייה  לצורכי  מענה  למתן 
בהתמודדות עם הנגיף והשפעותיו. לצד החשש לבריאות 
הפיזית, מחקרים הראו שישנן השפעות נוספות הקשורות 
הרפואי  הצוות  אנשי  של  הנפשית  ולבריאותם  לחוסנם 
הקורונה  מגפת  של  הראשונים  מהחודשים  סקרים   .[1]
העלו עדויות לדיכאון, לחרדה, ללחץ נפשי ולבעיות שינה 
הוודאות, החשש  הצוות הרפואי עקב חוסר  בקרב אנשי 
וקשיי  הפיזית  השחיקה  יקיריהם,  ושל  מהידבקותם 

אבלים  או  סובלים  מודאגים,  מטופלים  עם  התקשורת 
[3,2]. יתרה מכך, חלקם חשו שהמערכת שבה הם עובדים 
בתחום  גם  ניכר  הדבר   .[4,3] לצרכיהם  די  דואגת  אינה 
המיילדות [5]. אולם בעוד שתחומי טיפול רפואי מסוימים 
נדחו כדי להתפנות לטיפול בקורונה ולשמור על בטיחות 
הטיפולים,  את  לדחות  ניתן  לא  במיילדות  המטופלים, 
שהם מעניקי�חיים ובחלקם מצילי חיים להרות וליולדות. 
ובעולם  בארץ  הבריאות  מערכות  של  הראשוני  המיקוד 
היה על מציאת דרכים בטוחות לשמור על בריאות היולדות 
שתתכן  הדאגה  על  היה  המיקוד  בתחילה   .[6] והעוברים 
העברה ורטיקלית של הנגיף. אולם גם כשדאגה זו הוסרה [7], 
עדיין עלו חששות כי העובר עלול להידבק לאחר הלידה וכי 
היולדות עלולות להדביק ולהידבק. עלו גם חששות מדחיית 
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בסיכון  הן  בנגיף  הנדבקות  הרות  נשים  כי  ונמצא  טיפול 
מחקרים  בנוסף,   .[8] מוקדמת  וללידה  יותר  קשה  למחלה 
מהשנה האחרונה דיווחו על רמות גבוהות מהרגיל של דיכאון 
מהנגיף  חשש  כללו  החרדה  מקורות   .[9] בהיריון  וחרדה 
לשינוי  ביחס  חשש  העובר,  ההיריון,  על  והשפעתו  עצמו 
תכנית הלידה כולל הפרדה מהמלווים, מהתינוק וחשש שלא 

תקבלנה את הטיפול המיטבי בהיריון או אחרי הלידה [10]. 

מטרות
עסקו  העמדה  וניירות  ההנחיות  המחקר,  מרבית 
בשמירה על בטיחות היולדות והצוותים. עם הזמן התבהר, 
הרפואי  הצוות  אנשי  מה שחווים  להבין את  צורך  יש  כי 
מיטבי  טיפול  למתן  חיונית  הצוות  והתנהלות  מאחר 
לא  מגפה  של  הוודאות  חוסר  בתנאי  סיכונים  ולהפחתת 
החוויה  את  להבין  היא  זה  גישוש  מחקר  מטרת  מוכרת. 
של מומחים ומתמחים במיילדות וגינקולוגיה בבתי חולים 
הראשון  הגל  בתקופת  חוו  שהם  לאתגרים  ביחס  שונים 
ועל  הצוות  על  לשמור  מאמץ  תוך  זיהו,  שהם  ולצרכים 
היולדות, ולתת טיפול מיטבי ולגבש על בסיס זה המלצות 
לצוותים  לסייע  שעשויות  לפעולות  ביחס  ראשוניות 

רפואיים במיילדות בתקופת התמודדות עם מגפה. 

שיטות מחקר
מחקר איכותני בגישת ההיטמעות/התגבשות [12,11], 
של  החוויה  בהבנת  ומתמקדת  ברפואה  שפותחה 
שלהם.  החוויה  של  וניתוח  הקשבה  בזכות  המרואיינים 
המחקר אושר על ידי ועדת האתיקה של אוניברסיטת תל 
אביב וכל המרואיינים חתמו על הסכמה מדעת. הנכללים 
במחקר נדגמו בדגימה מכוונת של שונות מרבית [13], סך 
הכול שלושה�עשר רופאים ורופאות מארבעה בתי חולים 
שונים הפזורים בישראל. שישה מהמרואיינים היו רופאים 
בכירים (גיל ממוצע 51 שנים וותק ממוצע מסיום לימודי 
הרפואה 22 שנה; ארבע מהן נשים) ושבעה היו בהתמחות 
ה' להתמחות, שלוש מהן  א' עד  34, בשנים  (גיל ממוצע 
נשים). הראיונות נערכו באופן מקוון, בזום, לאחר תום הגל 

מדריך  פיתחנו  המחקר,  לצורך  השני.  הגל  ולפני  הראשון 
לספר  המרואיינים  את  המזמינות  שאלות  שכלל  ריאיון 
את סיפורם באופן פתוח ככל האפשר כרופאים ורופאות 
במיילדות בתקופת הקורונה. לדוגמה, מה זה אומר להיות 
רופא/ה בימי קורונה? אילו צרכים, אתגרים, קשיים עלו? 
הסופי  הראיונות  מספר  במילה.  מילה  תומללו  הראיונות 
נקבע במהלך איסוף וניתוח הנתונים כאשר התוכן הנאסף 
נושאים  עלו  לא  בו  השלב  קרי  תאורטית,  לרוויה  הגיע 
נותחו באמצעות שיטת  [14]. הראיונות  או תוכן חדשים 
 ,(Immersion/Crystallization) ההיטמעות/התגבשות 
לזהות  מנת  על  הראיונות  של  מרובות  קריאות  הכוללת 
ובכדי  בהם  העולים  המרכזיים  הדפוסים  את  ולפרש 
לאפשר היכרות עם החוויה של עבודה במיילדות בתקופה 
זו [12,11]. שתי החוקרות מאוניברסיטת תל אביב ניתחו 
התכנים  את  זיהו  נפגשו,  ריאיון,  כל  קראו  הנתונים,  את 
אחת  כל  מכן  לאחר  המרכזיים.  הנושאים  ואת  שעולים 
י' ב' זיהתה ציטוטים מרכזיים בנושאים  חזרה לראיונות. 
הממצאים  את  וסיכמה  אותם  ניתחה  וא'ק'מ'  השונים 
שייצגו את התפיסות של המשתתפים השונים. הממצאים 
לשמור  כדי  המדגימים.  וציטוטים  כללי  תיאור  כוללים 
ללא שמות  מופיעים  ציטוטים מהראיונות  אנונימיות  על 
וללא הפרדה מגדרית. פרטים נוספים על ניתוח הנתונים 

ושמירה על איכות ואמינות המחקר מוצגים בטבלה 1. 

תוצאות
ככניסה  נחוותה  הקורונה  עם  ההתמודדות  תחילת 
של  תחושה   – מתמחה)   #1) ל"מלחמה"  קרב,  לשדה 
החולים  בבית  ידית  "...כל  בכיר/ה)   #2) רוסית"  "רולטה 
הייתה נראית כמו פצצה מתקתקת שאם אגע בה עכשיו 
בתוך  בכיר/ה).   #3) יקיריי"  את  ואדביק  הביתה  אחזור 
"סך הכול  הייתה התגייסות מרשימה:  תחושת המלחמה 
הלוחמים  תפקיד  את  עליו  עטה  ממש  הרפואי  הצוות 
בנו  גם הציבור מאד תמך  לבנון,  נמצאים בעומק  שכרגע 
נלאה  בלתי  מאמץ  נעשה  ובאמת  אותנו,  העריך  ומאוד 
להרגיע ולתת את השירות הרפואי הרגיל" (#4 מתמחה). 
המרואיינים התייחסו להפגנת המחויבות הגבוהה למשימה 

ניתוח נתונים בצוות 
(טריאנגולציה בין 

חוקרים)

המחקר נעשה בעבודה בצוות רב מקצועי הכוללת את ראש החוג לחינוך רפואי, חוקרת איכותנית, 
עם PhD בעבודה סוציאלית המומחית לתקשורת ברפואה; רופא מומחה בגניקולוגיה ומיילדות 

ומנהל מערך נשים בבית חולים בתקופת הקורונה; וחוקרת בפסיכולוגיה רפואית המומחית 
לנושאי פוריות, היריון ולידה. ניתוח הנתונים נעשה על ידי שתי החוקרות במקביל כדי להפחית את 

ההטיות האישיות ולשמר את אמינות הממצאים. בתהליך הניתוח תשומת הלב הופנתה לפיתוח 
המודעות והרפלקציה של החוקרות והפחתת מיקומם של התפיסות האישיות, לדוגמא התמקדות 

בצרכים שהעלו הרופאים, ולא אלו שהעלו היולדות בתהליך מקביל בו היו שותפות החוקרות. 
התהליך כלל קריאה נפרדת ומשותפת ודיוק והצמדות לציטוטים תוך הקפדה לייצג את הקולות 

השונים. בתהליך זה שולבו גם דוקטורנטית וגם עוזרת מחקר נוספת שתמללה את החומרים ואשר 
ווידאו ייצוג התפיסות השונות. החוקר השלישי קרא את הייצוגים והציטוטים ווידא את בהירותם 

והתאמתם לחוויות שהיו מוכרות לו מתחום זה.

ניתוח הנתונים הראשוני: 
כולל הפרדה של הראיונות 

על פי מגדר והבחנה בין 
מתמחה למומחה

הפרדה זו נבדקה על מנת ללמוד האם החוויות שלהם היו שונות ובמה. כן זיהינו שלמומחים 
הייתה תחושת אחריות גדולה יותר ואף לעיתים הצפה. שונות זו יוצגה בממצאים. לא זיהינו שונות 

של החוויות על פי מגדר. כדי לשמור על חיסיון המשתתפים, כפי שהובטח בהסכמה הדעת, כל 
הפרטים המזהים הוסרו, פרט להיותם בכיר או מתמחה. 
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במצב  מתגייסים  הצוות...אנשים  של  סולידריות  ו"המון 
ההתגייסות  בכיר/ה).   #2) התחשבנויות"  היו  חירום...לא 
נחוותה גם מהבכירים: "היה ממש מפתיע ונורא משמח...
להם  מכניס  זה  תורנויות,  לעשות  בכירים...חזרו  רופאים 
 12 אנחנו  יחידה,  גאוות  לשטח,  חוזרים  בעיניים,  אור 
יום לבית  אנשים מול עשרות, מאות...נשים שפונות בכל 
נופל  רופאים...הכול   40-50 צריך  שביומיום  מה  חולים, 
ניכרה תחושת  עליך ואתה עושה את זה" (#1 מתמחה); 

מחויבות, כוח, אכפתיות ושליחות. 
מרגשת,  כחיובית,  נתפסה  הזו  ההתגייסות  גיסא  מחד 
התחושה  לאור  נוספים  רגשות  צצו  גיסא  מאידך  מחזקת, 
הגב  את  לך  אין  אבל  למלחמה  מתגייס  "אתה  גב:  שאין 
והמשפחתיים... האישיים  המצבים  עם  גם  בזה...  שיתמוך 

התחושה שאין את התמיכה עד הסוף מבחינת המערכת. 
הרווחה  על  ויתור  יש  ארוחות.  קיבלנו  לא  באוכל.  אפילו 
שלא  מעדיפים  שכאילו,  (תחושה  שלנו"  הבטיחות  ועל 
מתמחה).   #5) אדם).  בכוח  בעיה  יהיה  שלא  כדי  ניבדק 
תנאים בסיסיים של שמירה על העובד נחוו כחסרים – חסר 
לילדים, חסר בביטחון  בארוחות, חסר בתמיכה מותאמת 
ישלמו  דאגה שלא  תיפגע כשעלתה  לא  כלכלי שהפרנסה 
משכורת בימי בידוד, וחסר במיגון בהתחלה: "המון דברים 
זה מסיכות, בדיקות  נפלו על ארגון תקציב משאבים. אם 
מחיר  ששילם  רפואי  מתסכל...צוות  מאוד  היה  זה  סינון. 
נשלחנו  לדעתי  מאוד...  קשה  מחיר  זה  ובעיניי  בבידוד 
הביטחון  וחוסר  הזו,  החוויה  בכיר/ה).   #2) לבד"  לחזית 
והבטיחות, חדרו הביתה ולקשר עם מטופלות כשגם הצוות 
הסביבה,  כל  בעיני  משמעותי  סיכון  כ"גורם  לחשוד,  הפך 
הרופאים  בכיר/ה).   #2) מרחק"  ממני  התחושה ששומרים 
מאד  "הייתי  האישית:  ברמה  מאתגרים  מצבים  תיארו 
יותר...  בבית  התבטא  זה  בסטרס.  מאוד  מאוד,  בסטרס. 
התייחסו  אחרים  מתמחה).   #6) הוודאות"  מאי  פשוט, 
זוגיות מאד  היו בעיות  "...לאנשים  בבית:  נוספים  לקשיים 
חלק  לא  והוא  שעות   12�ל נעלם  שמישהו  גדולות...ברגע 
 12�מנטל הבית, זה סיפור... והילדים בבית... והוא מגיע מ
שעות מתוחות ל�12 שעות עוד יותר מתוחות, כי עד עכשיו 

אשתו או בעלה, ועכשיו... קח אותם..." (#7 בכיר/ה). 
ועל  ההווי  על  ששמרו  בשגרה,  שהיו  דברים  בנוסף, 
איכות העשייה, נעלמו, פחתו או השתנו – ישיבות הצוות 
הופסקו:  משותפות  וארוחות  בהתחלה,  קליל  הופסקו 
"הריחוק החברתי הוא קשה. אנחנו רגילים שיום העבודה 

שלנו מתחיל בישיבת בוקר, שמדברים על כל המקרים...
בקומוניקציה...אתה  פגע  זה  אז  הישיבות  את  הפסיקו 
לא בדיוק יודע מה היה בלילה ומה... אט אט עברנו לזום 
אבל זה לקח זמן...וזה פחות מוצלח...פחות סיעור מוחות, 
אל  פנים  הצוות  בישיבות  השינוי  בכיר/ה).   #9) פחות... 
והאפקט  החברתית  האינטראקציה  את  הפחית  פנים 
היו את  [היה] פחות מוצלח" אך  "האלמנט החברתי  של 
[בזום].  נוכחים  יותר  הרבה  "היו  יתרונות:  זיהו  אלו שגם 
פחות  אנשים  כי  מסודרת  יותר  בצורה  עלו  הדברים 

התפרצו והפריעו..." (#10 בכיר/ה). 
מעבר לקושי הפיזי וההגנה, הרופאים תיארו הצפה של 
מידע, הנחיות סותרות ולא מדויקות: "ההוראות מבוקר עד 
משהו  זרק  אחד  כל  לקצה,  מקצה  לפעמים  השתנו,  לילה 
אחר וכל אחד ידע שזה לא מבוסס..." (#8 בכיר/ה). "היינו 
מקבלים מלא מסמכים של בית החולים...אם אני בעבודה 
אני בקושי יכול להסתכל על דברים... ואז אתה רואה איזה 
10 דברים אז אתה לא נכנס לאף אחד מהם...היה לי באמת 
קשה לעקוב אחרי זה" (#6 מתמחה). הייתה משאלה לכך 
ויעשה סדר, שמישהו באמת יהיה  ייקח אחריות  שמישהו 
"כתובת" (#3 בכיר/ה): "הייתה כמות מידע לא הגיונית, לא 
למאכל אדם... אתה כבר לא ידעת מאיפה אתה מקבל את 
הטיל של ההנחיה. היה טוב אם הכול היה בא מאותו מקור. 
כי אם האיגוד או הוועד, כותב משהו אחד ומשרד הבריאות 
שלישי...הכול  משהו  התעסוקה  רופאי  ואיגוד  אחד  משהו 
שיעשה  מישהו  שיהיה  ככה.  זה  את  עושים  לא  אבל  טוב 
mute ויגיד 'הכול עובר דרכי'" (#7 בכיר/ה). הצפה זו הובילה 
כולל  שנשלחו,  שונים  מסמכים  כלל  פתחו  לא  שהם  לכך 
על  לשמירה  שפותחו  הנחיות  אחר  לעקוב  יכולת  חוסר 
וכאוס גם ברמה המקצועית – הרגשתי  הבטיחות "בלבול 
 #3) נכון"  להתלבש  של  ברמה  מקצועי  מספיק  לא  שאני 
ולידה  "היריון  כמו  כלליים  מסמכים  גם  כמו  בכיר/ה), 
בבתי החולים בימי הקורונה: התמודדות ותמיכה ביולדות 
ובצוות". רופאים דיברו גם על תחושה של פגיעה באמון, 
חסר:  של  במציאות  וכאוס  בהחלטות  היגיון  חוסר  עקב 
זו דוגמא קלאסית לתחילת המשבר שהתחושה  "מסיכות 
זמינות  הייתה שזה לא באמת עניין רפואי אלא עניין של 
כדי  המשבר,  בתחילת  בבדיקות,  הנוראי  הציוד...והצמצום 
לבדוק מטופלת עם קורונה היית צריך שהיא תהיה על סף 
מוות ואישור זיהומולוג, ובשיא המשבר�לבדוק כל יולדת... 
נודע  בגדול הייתה התחושה שאתה הולך כאילו אל הלא 

"אני בטוחה שהיו נשים שהגיעו למיון והייתה להן חוויה לא טובה. במיוחד מזה שפתאום שמו אותן בקצה המיון או במתחם 
אחר, מתייחסים אליהן כמו אל... היינו ממש במתח וזה יצא על המטופלות גם, הן היו מאד מסכנות כי אתה מתחיל באמת 

לפחד... בגלל שאיזו מישהי באה למיון ולא אמרה לך שהיה לה איזה שיעול, יכול להיות שאני אמות מזה? זה היה ממש מלחיץ...
המצב של אי הוודאות יצא שזה בא על חשבון אנשים...על החוויה שהייתה להן מכל הדבר הזה 

הייתה אישה שהגיעה [...] ואז אנחנו שואלים אותה אם היא משתעלת, - ''כן, אבל כבר חודש, אבל בעצם בימים האחרונים יש לי 
שיעול ממש חזק'' ואז אנחנו מתחילים להילחץ ומוצאים את עצמנו מתעצבנים על האישה... ואז בעלה אומר כן גם לי היה שיעול 

בימים האחרונים אז אנחנו עוד יותר מתעצבנים והוא גם אומר שהיה לו חום או משהו כזה, ואז התחלנו... לא ידענו מה לעשות. 
זה היה עוד לפני שהיה לנו איזה מתחם או משהו כזה... פתאום התחלנו לחשוב אוקיי מה אם זה קורונה? ומה עושים? והתעצבנו 

עליה שכאילו "למה לא אמרת לנו את זה איך שבאת? את צריכה להגן לא רק על עצמך, גם עלינו אנחנו צוות וזה". התחלנו ישר 
אמרנו לה "טוב צאי מהחדר", אני חושב שבשבילה זו הייתה חוויה לא נעימה גם, אבל כאילו בתו... וזה לא נעים, אז היא גם הייתה 

כעוסה ולא הבינה למה אנחנו מתנהגים אליה ככה אבל מצד שני אנחנו צריכים לבודד אותה וגם להגן על שאר הנשים במיון, 
הלכנו ישר להתמגן..." (6# מתמחה)
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זה  את  תחטוף  איפה  מושג  לך  שאין  התחושה  ובעיקר 
וכשתחטוף את זה ותחזיר את זה הביתה תשלם מחיר אישי 

חברתי מקצועי כולל כספי." (#2 בכיר/ה)
הרבה  האחריות  תחושת  את  גם  הדגישו  הבכירים 
להיות  צריך  שאני  ברור  מאוד  לי  "היה  עליהם:  שהייתה 
ברור  לא  זה  כי  שמגיע,  מי  לכל  להודות  להוביל...  שם, 
 #3) ה..."  כל  בתוך  לעבודה  ולצאת  בבוקר  לקום  מאליו 
"הייתה  להנהיג:  להבהיר,  צורך  חשו  מנהלים  בכיר/ה). 
נדרש  כמנהל  אתה  שבה  ודאות  חוסר  תקופת  איזושהי 
כדי  המנהיגותיים  שלך  הכישורים  את  להפעיל  בעצם 
לגרום לצוות שלך לפעול כמו שצריך מצד אחד, מצד שני 
לא לסכן אותו...יש כאלה שעצם המחשבה שיש נשאית 
 #10) משקל...  משיווי  אותם  מוציאה  במחלקה,  קורונה 
להתמודד  לצוות  לעזור  מחויבות  חשו  הבכירים  בכיר). 
..." לעיתים  כי  מאתגר  היה  זה  החדשים.  האתגרים  עם 
טובה...היינו  לא  היא  הזו  במערכת  לעבוד  של  התחושה 
צריכים "למכור" הרבה שטויות שאני לא מאמין בהם" (#2 
לעיתים  עצמם  ומצאו  להם  גם  חדש  היה  הכל  בכיר/ה). 
לפעמים  אז  בתורנות,  בכיר  כשאתה  כי  אישי,  ב"עומס 
שם.  היחיד  שאתה  ומבין  ושמאלה  ימינה  מסתכל  אתה 

וזהו... זה אני או שזה לא ייפתר" (#7 בכיר/ה). 
תמיכה  של  ייחודיות  ליוזמות  הוביל  גם  הזה  המצב 
בזום על הרגשות שנלווים להתמודדות  בצוות, כמו שיח 
הנוכחית ועל מה שעובר עליהם כרופאים/ות. השיח הזה 
הוביל להבנה של הצורך "בעיבוד רגשי של חוויות שאנחנו 
 ,#3) בהכרח"  לקורונה  קשור  לא  ביומיום.  פה  חווים 
בכיר/ה) ועלתה משאלה גם לפורום כזה לבכירים "פורום 
כלים  לנו  וונטילציה...לתת  לתת  קפסולות,  ראשי  של 
ברור  ומעוצבן?  עצוב  הייתי  שלא  אותנו...לומר  שיחזקו 
פסיכיאטר!  לא  אפידמיולוג.  לא  גינקולוג  אני  שהייתי... 
עלה  בכיר).   #7) פסיכיאטריה"  בהמון  פה  עסקתי  אבל 
לאפשר  כדי  ומומחים  מתמחים  בצוותים,  בתמיכה  צורך 

להם לתפקד לאורך זמן במצב כאוטי ומאתגר זה. 
ומומחים,  מתמחים  הרופאים,  הראיונות  בכלל 
בתקופת  במיילדות  תקשורת  של  האתגר  על  דיברו 

מוגן"  בטוח,  "נקי,  הלידה הפך ממקום   הקורונה שבו חדר 
עוין,  מפחיד,  למקום  מתמחה),   #1) "שמח"  בכיר/ה),   #9)
"איזו  מתמחה).   #11) שציפו"  מה  "לא  ומבודד,  מסוכן 
זו ללדת, לבוא למצב הכי טוב בחיים שלך או  מן הרגשה 
עוינת... הכי  בסביבה  נמצא  כשאתה  נהדרת,  הכי  החוויה 

אין לך מישהו שקרוב אליך ויכול להחזיק לך את היד...כי 
ומי שיכול להחזיק לך את היד נראה  אולי יש לך קורונה. 
המעבר  בכיר/ה).   #7) מכוסים..".  אנחנו  כי  "חייזר"  כמו 
הזה מהמקום השמח וחוסר היכולת לתת מענה על החסר 
שפתאום  קשה  "...זה  הרופאים:  אצל  קושי  עורר  במלווה 
את צריכה לגרוע את החיבוק והחום המשפחתי ליולדות. 
שאנחנו  המגבלות  גם  הריחוק.  קשה,  נורא  שלי  משהו  זה 
ממה  גורע  קצת  זה  המסכה,  גם  אותן,  להגביל  צריכים 
הייתה שאת/ה  התחושה  (#1, מתמחה).  עושים"  שאנחנו 
כרופא/ה מגבילים, גוזלים וגורעים מהאפשרות לחוויה טובה 
ומגבילים מהיכולת לקבל תמיכה. המסכה והמיגון הגבירו 
והעצימו  בכיר/ה)   #2) נעימה"  לא  "הקרה,  התחושה  את 
מפריעות  הכל  בסך  הן  האלה  החציצות  "כל  הקושי:  את 
להבעת החמלה, לא רואים את החיוך שלך, לא רואים את 
במטופלים,  לגעת  מדי  יותר  רוצה  לא  גם  אתה  התמיכה, 
(#9, בכיר/ה). זה בלט בעיקר בסיטואציה  אז זה מאתגר" 
יותר רגישות: "יש נשים שמגיעות, חלילה,  שמחייבת עוד 
עם מוות עובר תוך רחמי או הפלה, כל מצב שדורש המון 
(#12 מתמחה).  והמסכות, חוצץ, מאוד מגביל"  ורגש  יחס 
ו"במקצוע  בזרועות פתוחות,  המצבים בהם במקום לקבל 
עם הרבה מגע" יש צורך בהרחקה - "כל מטופל מאיים...
נהיה חשוד. בהחלט לא נעים לשני הצדדים" (#9 בכיר/ה).

מישהי  הכניסו  "ואז  במטופלת:  האמון  הופר  לעיתים 
שבאמת אמרה שאין לה כלום... ופתאום המיילדות שמו 
 - כולם  של  הזרקורים  ישר,  משתעלת.  קצת  שהיא  לב 
עלו. וזה באמת גם לא נעים למטופלת שפתאום, כאילו, 
צריכה  לה תשמעי את  ואז אמרו  להיות חשודה.  הופכת 
ללכת לחדר אחר. לחדרים שייעדנו לחשודות... אמרו לכל 
והיא  ליווי,  בלי  צריכים לצאת...לבד,  בני המשפחה שהם 

הרגישה סוג של, מותקפת" (#9 בכיר/ה). 

החלטה על דרך קצרה וברורה, עדכון קבוע בשעה קבועה, ממקור יחיד. הפחתת ההצפה במידע 

מיגון, ארוחות, סידור לילדים, הבטחת תנאי עבודה. דאגה לצרכים הבסיסיים של העובדים 

לדוגמא הסבר על הנסיבות שלא מקבלים מיגון, בדיקות, בידוד/אי בידוד.שקיפות ביחס להחלטות 

יצירת מסגרות/מנגנונים לתמיכה רגשית 
לצוות 

קבוצות ומפגשים שישמרו את ההיבטים החברתיים, הבינאישיים בעבודת הצוות 
(ניתן גם באופן מקוון).

הכשרה לצוות להתמודדות עם אתגרי 
תקשורת חדשים 

שיח עם מטופלות על הקפדה על מסיכות והגבלת מלווים;
דרכים ליצירת קירבה במסגרת ריחוק. 

התמודדות עם חרדות של מטופלות ובני משפחתן.ליווי למטופלות 

מתן כלים מגוונים לעבודה מרחוק 
כלים מול מטופלות במרפאות בזום ולטובת אנשי הצוות, באופן שיקדם את 

המטרות המקצועיות (למשל של ישיבת צוות, הצגת מקרים, למידה מטעויות 
וכו'). 



295

הרופאים חשו קושי עם יצירת תחושה של "מצורעת" 
של  מקרה  מדגימה   2 טבלה  וריחוק.  מרחק  "מפחידה", 
פער בין הרצון להגן ולהתקרב לבין החשש על ההשלכות 
בהן הרופאים מצאו עצמם כועסים, מתרחקים, מרחיקים. 
אתגרי  עם  בהתמודדות  להתפתח  לצורך  הובילו  אלו  כל 
תקשורת שונים. לדוגמא, עלה הצורך ללמוד כיצד "להנגיש 
את המצב, להסביר" (#9 בכיר/ה), לתת מידע: "מה שהכי 
שולחת  היום  שעד  מישהי  יש  הידע.  חוסר  זה  מלחיץ 
הודעות – אם יהיה לי קורונה ייקחו לי את הילד???" (#12 
כדי  אנרגיות  השקעת  על  דיברו  הצוות  אנשי  מתמחה). 
אמוציות  "המון  חרדה:  ולהפחית  בטחון  תחושת  לייצר 
תסכול...  הרבה  ועם  זמן  המון  כלואים  שהיו  אנשים  של 
להכיל  "צריך  בכיר/ה).   #3) פשוטה..."  לא  התמודדות  זו 
את החששות של המטופלת" (#10 בכיר/ה), "...אתה צריך 
והגבלת  להסביר להן למה עושים ככה [מסיכות, הפרדה 
מלווים] וגם לנסות להרגיע, להסביר שהכול בסדר וזו לא 
החוויה שהיא ציפתה אבל עדיין תהיה לה חוויה טובה..." 
(#11 מתמחה), "אולי בתקופה זו זו צריך עובדת סוציאלית 
במשמרות" (#4 מתמחה). הם הדגישו את הצורך בהכשרה: 
"אנחנו צריכים לעבור הכשרה איך מורידים את סף הגירוי 
של הפחד של הקהל... אני יכול להיות איש המקצוע הכי 
טוב בעולם, אבל אם אני כרגע לא מרגיע את המטופלת 
 50% עשיתי  אז  בצדק,  לא  או  בצדק  מקורונה  שפוחדת 
עבודה" (#4 מתמחה). הם הדגישו את הצורך לרכוש כלים 
".. שיהיו ברפואה מקוונת, איך אפשר להביע חמלה, איך 

אפשר לבדוק בזום..." (#9 בכיר.ה).
המרואיינים ציינו גם את הצורך ללמוד כיצד לנהל משא 
"מגיעה  שימת המסכה  סביב  למשל  מטופלות,  עם  ומתן 
יולדת בלחץ, שצריכה ניתוח קיסרי ובתוך כל הלחץ אתה 
(#12 מתמחה).  פעמים תשימי מסיכה..."  כמה  לה  מעיר 
ליולדת  כחשובים  שנתפסים  המלווים  הגבלת  סוגיית  גם 
של  זוג  לבני  להגיד  קשה  באמת  "זה  כמאתגרת:  נתפסה 
מטופלות שהם לא יכולים להיכנס איתן לניתוח קיסרי...

באמת  זה  ניתוח...  לחדר  לבד  נכנסת  האישה  ופתאום 
קרע לי את הלב" (#1 מתמחה). רופאים דיווחו על קושי 
באו  הם  שבגינו  לאופי  מתאימה  שלא  הזו,  המשימה  עם 
לחריגה מהכללים:  לעיתים  הובילו  אלו  למקצוע. מצבים 
"אני מוריד לפעמים [את המסכה] כאילו שיראו אם אני 
את  מחפשות  נורא  שהן  רואה  עצבני...אתה  או  צוחק 
חשו  הם  מתמחה).   #1) החיוך...  את  המנחמות,  הפנים 
קצת הקלה כשזכו ליוזמות שאפשרו לחבר את האנושיות 

כגון מדבקות עם תמונות.
התקופה  של  רווחים  כמה  על  גם  דיברו  הרופאים 
יש  משמעותי,  פחות  הרבה  היה  "העומס  ביניהם:  הזו, 
 #12) לה..."  ולהסביר  מטופלת  עם  זמן  יותר  הרבה  לך 
של  בכיר/ה)   #3) לבן"  ב"רעש  הפחתה  הייתה  מתמחה); 
"אנחנו  מבקרים:  בהגבלת  יתרונות  והיו  מיותרות;  פניות 
כרופאים... מרגישים פחות מנוהלים על ידי המשפחה...פה 
באמת אתה ב�level של one-on-one סוג של. הרבה יותר 

קל" (#1 מתמחה).

https://deanstudents.tau.ac.il/social-involvement/IsraelAcademiaCollectiveImpact-covid19  1

מסקנות

לשנות  המיילדות  צוותי  את  אילצה  הקורונה  תקופת 
גדולה  מחויבות  הדגימו  הם  אחרת.  ולהתנהל  נהלים 
הקורונה,  במגבלות  גם  חיובית,  חוויה  ליולדת  לאפשר 
בעצמם  הנמצאים  שלהם  בחוויה  גדול  קושי  עם  יחד 
של  התרחקות  מהנגיף,  החששות  עם  התמודדות  תחת 
אחרים מהם ומתן מענה לצרכים חדשים שעולים. על אף 
קיומם של ממצאים ממגפות קודמות שהראו את חשיבות 
ההתייחסות לחוסנם ולבריאותם הנפשית של אנשי צוות 
רפואי הנמצאים במגע ישיר עם מטופלים [1], ניכר מסיפורי 
אלו  להיבטים  ההתייחסות  זו  במגפה  שגם  המרואיינים 
הייתה דלה, אך נדרשת. התייחסות להיבטים אלו חיונית 
לשמירה על הצוות המטפל, מעבר לבטיחות הפיזית, כדי 

לאפשר לו לתפקד בצורה איכותית, לאורך זמן. 

דיון
מראים,  הנוכחי  המחקר  וממצאי  מהעולם  הדיווחים 
על  ונושאים  מתגייסים  רפואי  צוות  אנשי  מגפה  בעת  כי 
כתפיהם אחריות עצומה. התגייסות זו מרשימה ומתקבלת 
כהכרחית על אף התחושה הפעם שמדובר במצב שמסכן גם 
את הרופאים, ואת יקיריהם, בשלב שבו הם עצמם נתפסו 
גובשו  התקופה  לאורך  ולהידבק.  להדביק  סיכון  כבעלי 
אך  בטיחות,  על  ושמירה  מיגון  לגבי  רבות  הנחיות  והופצו 
לא ניתנה די תשומת לב לכך שהרופאים הנושאים באחריות 
מתמודדים עם הלחץ והדאגות של המטופלים לצד הלחץ, 
עבורם  יוצרים  מספיק  כשלא  שלהם,  והדאגות  השחיקה 
מנגנוני תמיכה נדרשים [15]. על אף ההתגייסות המיידית, 
הרופאים חוו לאורך הזמן פחדים, בלבול (לנוכח ריבוי הנחיות 
משתנות) וצורך להתמודד עם אתגרים חדשים. בהקשר זה 
עלה בבירור הצורך לדאוג להם, כאנשים, כהורים, כעובדים, 
מכל הבחינות החל מקבלת הנחיות בדרך נגישה מגוף יחיד, 
קבוע, במינון הניתן לעיכול; המשך בדאגה לפרנסה קבועה 
ואוכל; וחלה בתמיכה קבוצתית או אישית לאור האתגרים. 
אופני תמיכה אלו חשובים כדי לאפשר לרופאים לתת טיפול 

איכותי, כשהם עצמם מרגישים שדואגים לביטחונם.
וזמן  מסיכות  על  ההקפדה  הנדרש,  החברתי  הריחוק 
השהות המינימלי עם היולדות היו מאתגרים עבור היולדות 
בסיסיים  הרגלים  לכך שלעיתים  הוביל  זה  הצוות.  ועבור 
לדוגמה   – הופרו  הטיפול  בטיחות  על  לשמירה  שנועדו 
העברת משמרת מסודרת, ישיבות עדכון או הנחיות כמו 
מסגרות  לייצר  הצורך  עלה  מסיכה.  על  קפדנית  שמירה 
ודרכים אחרות לאפשר תקשורת מיטבית מאחורי המסכה 
והמסכים, בין חברי הצוות ועם המטופלות. השינוי באופני 
בקרב  והחרדה  מגע  מינימום  עם  ריחוק  של  העבודה 
המטופלות והצוות, הובילו להבנה שקיים צורך בהכשרה 
נוספת על יצירת קשר, מתן מידע והתמודדות עם רגשות. 
חלק  באמתחתם.  היו  שלא  חיוניים  ככלים  נתפסו  אלו 
מהכלים הללו פותחו בתקופה זו (לדוגמה בקישור הזה)1, 
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אך לאו דווקא היתה פניות להתעמק בהם.

סיכום
הצוותים  של  קולם  את  להביע  בא  זה  גישוש  מחקר   
שאמור  מה  את  שמזהה  משמעותי  צעד  זהו  הרפואיים. 
אותי,  הכן  עליי,  הגן  לי,  "הקשב  צוותים:  שחיקת  למנוע 
תמוך בי ודאג לי" [4], ובמשתמע מתוך כך, "כבד אותי" [4]. 
הצורך  על  דיברו  להם,  שהקשבנו  במחקר  הנכללים 
בהגנה על זכויותיהם, על תנאיהם הבסיסיים ועל הצורך 
לקבל כלים מתאימים כך שיוכלו לבצע את עבודתם בצורה 
להיות  ללידה  לאפשר  שיוכלו  כאלה  ומאפשרת,  בטוחה 
ולדאגה  זקוקים לתמיכה  היו  ובטוחה. הם  חיובית  חוויה 
המטופלות  לצורכי  שלהם  בדאגה  שתסייע  לצורכיהם, 
הצורך  את  ממחישים  המחקר  ממצאי  משפחתן.  ובני 
במערכת  האמון  של  שמירה  שיאפשרו  למנגנונים  לדאוג 
ומתן טיפול בטוח ואיכותי [16,5]. יש מקום לחזור ולבחון 

נושאים אלו על ציר הזמן ולאורך ההתמודדות עם מגפת 
הקורונה, כדי לזהות שיפורים, ליקויים מתמשכים ומגמות 

לטווח ארוך (טבלה 3). 

תודות: לכל הרופאים והרופאות שהשקיעו מזמנם ושיתפו 
לגלית  תודה  זו.  בתקופה מאתגרת  בניסיון שלהם  אותנו 
באוניברסיטת  רפואי  לחינוך  מהחוג  קרושינסקי,  נויפלד 
תודה  מהראיונות.  חלק  בביצוע  העזרה  על  אביב,  תל 

לליאת קידר על התמלול של הראיונות האיכותניים. 
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