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 26' מס מידע ד�

 

  עובדי סיעוד בעת העברת חולי�פגיעת: בנושא

 
 

 : את ד� המידע בשאלהנפתח

 ? כתפיי� וצוואר,  גבלבעיות לדעתכ� נמצא בסיכו� הגבוה ביותר מי

 . סיעודי בבית אבותעובד. ג. עובד נקיו�. ב. פועל בניי�. א

� !ת�טעי – בחרת� באחת משתי התשובות הראשונות א

סובלי� מבעיות גב ) יחד ע� נהגי משאית( סיעוד עובדינמצא כי , ב" שנער# בארהבמחקר

 �הכתפיי� , רוב הפגיעות ה� של פרקי הגב התחתו�. אחרתופרקי� יותר מכל קבוצת עובדי

 . ימי עבודה בכל שנה750,000' גורמות להפסד של כאלהפגיעות , ב"בארה. והצוואר

בהקשר ישיר , הינה מתיחת גב תחתו�, הסיעוד עובדי  השכיחה ביותר בקרבהפגיעה

�אמורות להיות כלולות ,  נכונה של חולי�והרמהתוכניות לשמירת הגב , לכ�. להרמת חולי

� .בכל תוכניות ההדרכה בבתי החולי

 

 ? כל כ�נת הינה מסוכרפואיי�שדווקא עבודה במוסדות ,  הסיבות לכ�מה�

, ובמיוחד עובדי כח העזר,  העובד הסיעודישלודתו לאור# יו� עב,  הגופני המתמש#המאמ*

�שנעשות תו# סיוע ,  מכפיפות רבותכתוצאה, מוביל להצטברות עומס רב על המיפרקי

�כתוצאה מהרמת משאות , ) והאכלההלבשה, רחצה(יו� 'לחולי� לבצע את פעולות היו

תוצאה מהעברת ובעיקר כ, ) רפואיוציודתרופות , כביסה, עגלות, מצעי�(בתדירות גבוהה 

�,  בכוחות עצמ� מהמיטה לכיסאלעבוראו , ללכת, אשר אינ� מסוגלי� לעמוד, חולי

 . לכיסא הגלגלי� או לכיסא הרחצה

�ולעיתי� אפילו להרי� ,  הניוד וההעברהבפעולת חייבי� לסייע לחולי� אלה המטפלי

� .חולי� פסיביי



 

ונוצר עומס כבד מדי על הגב ,  הגב והכתפיי�שריריבעיקר של , נדרש מאמ* רב,  כ#לצור#

 .התחתו�

 

  להפחתת הסיכו�דרכי�

עשוי להפחית במידה ניכרת את העומס על הגב ,  מתאי� ובטכניקות נכונותבציוד שימוש

� .והפרקי

פרס� מינהל ,  מאוד בקרב עובדי סיעודהגבוהי� הנתוני� על שיעורי הפגיעה בעקבות

,  חוברת הנחיות לעובדי סיעוד–) OSHA (ב"הבטיחות והבריאות בעבודה של ארה

 . את גורמי הסיכו� לפגיעות בגב ובגפיי�המפחיתות, המציעה שיטות בטוחות יותר

 מהרמה והעברה ידנית של חולי� הנית� להמנע ככל –בעיקר ,  ממליצותההנחיות

,  סדיני החלקה–כגו� ( פשוטי� עזרולהשתמש בשיטות הרמה נכונות ובאמצעי , במחלקות

 מנופי� או אלונקות –כגו� ( יותר משוכללי�או באמצעי עזר ) ד וכסאות גלגלי�חגורות ניו

 .לפי הצור#, )מתכווננות

 הציוד המתאי� ובהדרכה מפורטת ותכופה ברכישתיש צור# ,  מנת לייש� הנחיות אלהעל

�, כולל הקצאת עובדי� בכמות מתאימה, הבטוחותלגבי כל שיטות ההעברה , של העובדי

תיעשה תמיד בעזרת שני ,  לעזרה רבההזקוקלוודא שהעברת חולה , למשל, כ# שנית� יהיה

� .מטפלי

באמצעות לימוד והדרכה ,  להפחתת הפגיעותכוללתרסי הוכנה תוכנית ' בניו גח"בבי

'התוכנית מבוססת על טכניקות ה. בטיחותאינטנסיבית של העובדי� ושימוש בחגורות 

AOK) ASSIT-O-KINETIC( ,יחדומיועדת להגנה ע � . ל החולה ועל הצוות ג

 .ושימוש נכו� בציוד, צורת עמידה בעת סיוע, והעברה זו כוללת טכניקות תנועה תוכנית

פחת באופ� משמעותי מספר ,  טכניקות אלהי"עפ מההדרכה והתרגול האינטנסיבי כתוצאה

 � .התוכניתהפגיעות כבר בשנה הראשונה ליישו

 ). יהותהמידע נלקח מנתוני המוסד לבטיחות וג(

 



 

  בישראלהמצב

וביחס להעברת , בנוגע להרמת משאות בכלל,  לא הותקנו תקנות מחייבותעדיי� בישראל

 .חולי� בפרט

 אפילו במוסדות הרפואיי� המרכזיי� כיהעלה ,  קט� ובלתי מחייב שערכנותחקיר

המיועד להרמת חולי� ,  מחלקהבכלבה� קיימות הנחיות כתובות וישנו מנו� , בישראל

,  תירגולי� והדרכות שגרתיותמתקיימי� לא כ"ובד, לא נעשה פיקוח אפקטיבי, �כבדי

�בגלל עומס העבודה ובשל ,  היתרבי�וזאת , בנוגע לטכניקות בטיחותיות להעברת חולי

 .שינויי� תדירי� במצבת עובדי הסיעוד

בקרב עובדי , ממשיכה להיות גבוהה, ובפרקי�שכמות הפגיעות בגב , אי� פלא, לפיכ#

 .סיעוד בישראלה

 מחוות דעת של מומחי� כ"ניזוני� בתי המשפט בד,  ברורה ומחייבתחקיקה בהעדר

ועדיי� לא התגבשו בפסיקה ,  להסתמ# על תקני� ונוהלי� זרי�שנאלצי�, לבטיחות

 �, המעסיקי� את עובדי הסיעוד, שיחייבו את כל המעבידי�, ואחידי�קריטריוני� מנחי

 . שלה�תהזהירובנוגע לגבולות חובת 

 

 כא� לח" ! בנזיקי� אחרי� בנושאי� או זה בעניי� מומחה דעת חוות קבלת או להרחבה

 

,  לנסות ללמוד את גישת בתי המשפטמנתעל ,  להל� מספר דוגמאות מהפסיקהנביא

 .חולי�כתוצאה מהעברת ,  סיעודיבמקרי� בה� נפגעו עובד

,  גריאטריחולי�ית נקבעה אחריות ב, א" של בית המשפט המחוזי בתד"בפסה *

,  לכיסאמהמיטה ג" ק80שהרימה חולה במשקל , לפגיעה בגב של מטפלת סיעודית

 אתהרפתה הפועלת , במהל# ההרמה. תו# שהיא נעזרת בפועלת נקיו� שהיתה לידה

 .ומלוא משקל החולה הוטל על התובעת, אחיזתה

ת ולאחר שאחות אחרת הדגימה לה א,  התקבלה ללא הכשרה קודמתהתובעת 

 .היא החלה להרי� חולי� כבר מיומה הראשו� בעבודה,  העבודהאופ�



 

,  חולי� בתו# שעה בבוקר32' להרי� כוהצור#,  הלח* בו היו נתונות העובדותלאור

�,  היה בחולה כבד במיוחדכשמדוברורק , נהגו העובדי� להרי� לבד את החולי

 .ביקשו עזרה מעובד נוס�

כדי לוודא ביצוע העבודה על פי , מתאי� כי המעבידה לא ביצעה פיקוח, נקבע

 כל חולה מורד מהמיטה על לפיה, שהכתיבה היא עצמה, השיטה הנכונה והבטוחה

 היה קיי� שאומנ�, וחולי� כבדי� מורדי� בעזרת מנו�, ידי שתי מטפלות

 .א# לא נעשה בו שימוש בשל לח* הזמ�, במחלקה

בכ# , גה בחוסר זהירות שנהמשו�, 30% התובעת הוטלה רשלנות תורמת של על

 להזעיק מטפלת במקו�, שלא היתה מיומנת בעבודה זו, שנעזרה בפועלת נקיו�

 .מקצועית

 .})לא פורס�(מדינת ישראל . נ מרי� גול� 4197/84) א"ת. (א.ת{

 

 במהל# בגבשנפגעה ,  המחוזי בנצרת תביעה של אחותש"דחה ביהמ,  אחרבמקרה *

 –כי ג� א� היה מאמי� לתובעת , פט מציי�בית המש. העברת חולה ממיטה למיטה

בשיטת העברת החולי� בה , מכיוו� שלא הוכח שו� פסול,  דוחה את התביעההיה

 עלייה על המיטה הריקה י"לפיה העברת החולה נעשית ע, הנתבעתנקטה 

 .ומשיכת הסדי� עליו שוכב החולה, החולהשהוצמדה למיטת 

או שהשיטה בה נקטו היתה , תרשקיימת שיטה בטוחה יו,  הוכיחהלא התובעת

 .מסוכנת ואסורה

והעבירה חולי� רבי� ,  שני� כאחות10הספיקה התובעת לעבוד במש# ,  האירועעד

 .שקיבלהלכ� אי� רלבנטיות לשאלת ההדרכה . באותה שיטה

 .})לא פורס�('  ואח�" רפואי רמבמרכז.  אלגריסי רבקה נ140/95) נצרת. (א.ת{

 

 .המיטהמהל# העברת מטופלת מכיסא הגלגלי� אל ב,  נפגעה בגבההתובעת *

לעבוד כמטפלת בביתה של ,  סיעודלשירותי חברה – מעבידתה י" נשלחה עהתובעת

 .המטופלת



 

הכוללת את ,  קיבלה הדרכה מפורטתשהתובעת,  דוחה התביעה וקובעש"ביהמ

� ממשרד העבודה כמטפלת הסמכהוהיא קיבלה תעודת , נושא העברת המטופלי

 .היתה בעלת נסיו� רב בעבודה זוו, ביתית

 .לפי הצור#,  העובדותעל ביצעה מדי פע� ביקורות ופיקוח המעבידה

ויש לבחו� כל ,  עובדי הנתבעתנקטו נמצא פסול בשיטת העברת החולי� בה לא

 . לעניי� השיטה המתאימה, מקרה לגופו

, �שאינה פסיבית לחלוטי,  בלבדג"ק 60מדובר במטופלת במשקל ,  שלנובמקרה

שבו ,  במתק� הרמה כלשהוצור#ולא היה , ולכ� אופ� העברתה למיטה היה סביר

� .מקובל להשתמש רק במקרי� חריגי

 .})לא פורס�('  עמותה לשירותי טיפול ורווחה ואחב"מט.  צברי שרה נ2918/00) ת"פ. (א.ת{

 

 הרי� ביחד ע� שתי אחיות,  שנות נסיו�10בעל ,  מוסמ# בבית חולי�אח, התובע *

 .ונפגע בגבו, לצור# רחיצתה, ג" ק120במשקל , כבדהחולה , נוספות

שהתובע לא הוכיח שהשיטה ,  וקובעהמדינה השלו� דוחה התביעה כנגד ש"ביהמ

 . הנכונההשיטהומה היתה צריכה להיות , בה נקטו היתה מסוכנת

לפיה מיטת המטופלת מכוונת לגובה , המקובלת נמצא כל פסול בשיטת העבודה לא

 הנחת סדי� מתחת לגו� י" עמתבצעתוההרמה , דפנות המיטה מורדות, ויהרצ

 .המטופל

, לגבי חולה כבדה מסוג זה, ספציפיתשלא קיבל הדרכה ,  טענת התובענדחתה

,  העובד עשרות שני�מוסמ#כשמדובר באח , ונקבע כי די בהדרכה הכללית שקיבל

 .ואי� צור# בהדרכה ספציפית לגבי כל חולה

 .})לא פורס�( משרד הבריאות – ישראל מדינת.  בשארה סמי נ5456/02) קריות. (א.ת{

 

ביחד ע� , בעת שהרימה מטופלת מהמזרו� אל כיסא הגלגלי�,  בגבנפגעה התובעת *

 הועסקה במעו� לילדי� מוגבלי� כעובדת נקיו� ועוזרת התובעת. עובדת נוספת

 .  בטיפול סיעודיהכשרהולא עברה כל , למטפלות



 

 היתה והתובעת, ייה הרימה את המטופלת בחלק העליו� של הגו� השנהמטפלת

, א# מכיו� שלא היתה מודעת לשיטות ההרמה הנכונות, צריכה להרימה ברגליה

במקו� לכופ� , כדי להרי� את רגלי המטופלת, "ח" התכופפה כשהגו� בצורת היא

� . ולשמור על גב ישרברכיי

 מלוא האחריות על אתל ומטי,  המחוזיד" העליו� מאשר את פסהש"ביהמ

ולא , מטופלי�משו� שלא הנהיגה שיטת עבודה בטוחה לעניי� הרמת , המעבידה

�, על א� חוסר הכשרתה של העובדת, הדריכה את העובדת כיצד להרי� מטופלי

 . עובדת נקיו� ומעול� לא עברה הדרכה בנושא זהשהיתה

 .})טר� פורס�(ציפורה גל . � נ לשיפור ולפיתוח ילדי� מוגבליאגודה – עמי 11227/03 א"ע{

 

, כי במהל# שלוש שנות עבודתה אצל הנתבעת כעובדת סיעודית, טענה התובעת *

וכל עבודה סיעודית , רחיצת�, שכללה הרמת חולי�, עבודתהנפגעה בגב בשל 

 ).  במיקרוטראומהאלא, אי� מדובר באירוע אחד(אחרת 

וממילא , מבעיות גב קודמות סבלה שהתובעת, נקבע.  השלו� דוחה התביעהש"בימ

כפי שהיתה התובעת בעניי� , מיומנת אי� מדובר בעובדת חסרת הכשרה או בלתי –

 . עליו�ש"שתביעתה אושרה בבימ, ציפורה גל

 

 

ואשר טיפלה בחולי� בהתא� , הקבועשזהו עיסוקה ,  שלנו מדובר בתובעתבמקרה

, ובה ובטוחה יותר טאלטרנטיביתמבלי שהוכח כי קיימת שיטה , לנהוג ולמקובל

 .ומבלי שנדרשה הדרכה מיוחדת

 .בו נדחתה האחריות,  בעניי� אלגריסיד" דומה יותר לפסזה מקרה 

 .})טר� פורס� (מ"מרכז רפואי בע. ב.ר.מ.  דליה נאלעזר 24666/03) א"ת. (א.ת{ 

 



 

 כא� לח" ! בנזיקי� אחרי� בנושאי� או זה בעניי� מומחה דעת חוות קבלת או להרחבה

 

 

 יכו�ס

העוסקי� בהעברת , סקרנו את הסיכוני� העומדי� בפני עובדי הסיעוד, זה מידע בד�

 � .בכתפיי� ובצוואר, וצפויי� לפגיעות בגב, למקו�חולי� ממקו

 נאלצי� אנו – חקיקה כלשהי בנושא בהעדר, ולמעשה,  חקיקה ברורה ומפורטתבהיעדר

 ולכ� צריכה לפלס את דרכה ,משמעיתשא� היא אינה חד , להסתפק בדוגמאות מהפסיקה

על , מציד�, הנשעני�, לבטיחותתו# שימוש בחוות דעת של מומחי� , בכל מקרה לגופו

 .תקני� והנחיות זרות

�ג� בכל שאר ,  מומחה לבטיחותד" חוובעריכת,  המומחי� ישמח לעמוד לרשותכ�פורו

 . והמומחי� בישראלהמהנדסי�באמצעות טובי , תחומי הנזיקי�

 

 .חז�!פאל יעל ד" עוי"� ע נערהמידע

 

 

 


