


 רקע

 ?  המשפחה והרופא, מהן אוטונומיית המטופל•

מהם המשתנים המעצבים את עמדת האחות כלפי  •

 ?אוטונומיות אלו





   רציונל המחקר

יעבור  -הינו תנאי בלהמטופל כיבוד אוטונומיית •

הוכחה כי עבודת הצוות הסיעודי  . במקצוע טיפולי

תחייב התערבות לפעול , שוחקת סוגיה זו

במישורים שונים על מנת להבטיח הפחתת תופעה 

 .מדאיגה זו

לאוטונומיית  בעלי זיקה נמוכה איתור מאפייני •

 .תוכל להנחות היכן יש לבצע התערבות, מטופל

 



 השיטה

 (.Ruhnke   et al) 2000בשנת שאלון שפורסם •
המכיל מקרים המיצגים בעיה רפואית כללית בדרך  

 .  הדוגמה

 חלק דמוגרפי•

 חשיפה לסיטואציה רלוונטית•

,  תיאורי מקרה עם אופציות לבחירת ההתערבות •

 .היגדים כלליים להסכמה או שלילה

 



    

 :שאלון עמדות

 

 .לפניך תיאור של שישה מקרים המייצגים בעיה רפואית כללית בדרך הדוגמה

 .י על השאלות שלאחריהם/וענה, י את המקרים בתשומת לב/אנא קרא

 מאד לא מסכים=   1לא מסכים =  2מסכים =  3מסכים מאד =  4: מקרא

 

 1מקרה 

.  ולא ברור אם התרופה תועיל, מחלת החולה אינה קשה. חולה התבקש ליטול תרופה מסוימת

סובלים מתופעות לוואי משמעותיות  ( 5%-פחות מ)מספר קטן מהחולים הנוטלים תרופה זו 

   .התרופההמתחילות מיד לאחר נטילת 

צוות הסיעודי לידע את החולה על תופעות הלוואי  /על הרופא

 המשמעותיות האפשריות

4 3 2 1 

הצוות הסיעודי יידע את החולה על  תופעות הלוואי  /בהנחה שהרופא

 :המשמעותיות

 על החולה להחליט אם הוא ייקח את התרופה או לא

4 3 2 1 

צוות  /על הרופא, הסיכון אם החולה לא רוצה ליטול את התרופה בשל

 סיעודי לקבל את החלטתו למרות שאינו מסכים

4 3 2 1 

מסכים 

 מאד
מאד לא  

 מסכים



הוא  /על רופאים ליידע עת חוליהם על כל השלכות האבחנה כך שהיא

       יבינו 
4 3 2 1 

הוא  /על רופאים לידע את חוליהם על כל השלכות הטיפול כך שהיא

          יבינו 
4 3 2 1 

: את כל המידע הרלוונטי למחלת הלב שלו 50הנח שרופא נתן לחולה בן 

על הרופא לתת לחולה להחליט כמה החלטות שהוא רוצה לגבי הטיפול  

        הרפואי בו 

4 3 2 1 

על רופאים להשתמש בשיפוט העצמי שלהם כדי להחליט כמה מידע ייתנו  

           לחולים על מצבם הרפואי 
4 3 2 1 

על רופאים לתת לגברים יותר מידע על מחלתם מאשר  

                   לנשים 
4 3 2 1 

על רופאים לתת לנשים יותר מידע על מחלתן מאשר  

                    לגברים 
4 3 2 1 

 :המשפטים הבאים אינם ספציפיים למקרה מסוים



 תוצאות

 צוות סיעודי מרכז רפואי העמק                     
N=185                           

N(%)                           

__________________________________ 

 41.3±10.9(23-64(                          )שנים)גיל 

  147( 80%(                                )נקבה )מגדר 

 21( 12%)טיפול נמרץ                          : חטיבה

  38( 21%)ילדים                                              

             65( 36%)כירורגיה                                          

    15( 8%)                                   ד"מלר            

 41( 23%)פנימית                                            

   16.8±11.3( 0.5-44(                       )שנים)ותק 

 65( 38%(                                    )ערבי)מגזר 

 94( 51%)דתיות                                            

 3.2±0.3( 2.4-4.0)אוטונומיית המטופל              

 2.2±0.7( 1.0-4.0)אוטונומיית המשפחה            

 2.5±0.6( 1.0-3.8)אוטונומיית הרופא                

___________________________________ 

 נתונים דמוגרפיים. 1טבלה



 הצלבת ציון אוטונומיית המטופל אל מול ציוני אוטונומיית המשפחה והרופא. 1גרף 

 59% :אוטונומיית משפחה ורופא נמוכות  & אוטונומיית מטופל גבוהה     

 4%: אוטונומיית משפחה ורופא גבוהות & אוטונומיית מטופל נמוכה  +
X 17%: משפחה ורופא גבוהות , אוטונומיית מטופל 

 20%: משפחה ורופא נמוכות , אוטונומיית מטופל    
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 :דתיים

 3.17=ממוצע

 3.16=חציון

SD=0.32 

 

 :חילונים

 3.28=ממוצע

 3.23= חציון

SD=0.34 

 

P-value=0.04 

 חילוניים                     דתיים
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 אוטונומיית המטופל לפי רמת דתיות

 אוטונומיית המטופל לפי רמת דתיות. 2גרף 



 אוטונומיית המשפחה לפי מגזר. 3גרף 

 :יהודי

 2.06=ממוצע

 2.0=חציון
SD=0.69 

 
 :ערבי

 2.31=ממוצע

 2.33=חציון
SD=0.75 

 
P-value= 0.04 

 יהודים                                           ערבים

 מגזר                      
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 אוטונומיית משפחה לפי מגזר



 הקשר בין ותק האחות לאוטונומיית הרופא. 4גרף 
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 הקשר בין ותק האחות לאוטונומיית הרופא



 מסקנות

ותק מקצועי ורקע תרבותי הם הגורמים המעצבים  , גיל•

את יחסה של האחות כלפי סוגי האוטונומיות השונות בעת  

 .דילמות מקצועיות

 .לימודי סיעוד באוריינטציה רב תרבותית•

 .הפניית זרקור לעבר הליך קבלת החלטות ומרכיביו•

 


