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 29.03.2020סיכום וויבנר  

" איך יוצרים תחושה של יציבות במצב של חוסר וודאות בדגש 

 " פשי של הצוותים הרפואייםנעל החוסן ה 

 הקדמה

היערכות הנהלה לטיפוח החוסן הנפשי של הצוותים הרפואיים. השיח נפתח במושג הנקרא " רציפויות", אנחנו 

מתנהלים בתקופה הראשונה בגורם הנקרא אי וודאת. אנחנו ייצור שלא אוהבים חוסר וודאות ותחושה של חוסר  

 שליטה. אנחנו תמיד רוצים לייצר שליטה וודאות.  

שיודע להתמודד עם אי וודאות, וזה יהיה רק לפי הבחירה שלנו. המוכנות להיכנס לפאזה,  אנחנו ייצור גמיש 

הבחירה של ההיכנסות, היא זאת שמכניסה איתנו לפאזה של שליטה. הלל הראשון: " אנחנו רוצים להרגיש  

ל הזמן  שליטה ולשלוט באי וודאות". הייצור היחידי שיודע שיום אחד לא יהיה הוא האדם. אנחנו מנסים כ 

להדחיק את העובדה הזאת. אחנו יודעים שאנחנו סופיים ויש לנו הבנה שביום אחד אנחנו לא נהיה, אבל כל  

הזמן אנחנו מתאמצים תמיד שלא נהיה בתחושה הזאת, רובנו מנסה ליצר את התחושה ש" אתמול מנבה את  

נו שולטים את החוויה של אי  מחר" , המושג הזה מורכב מעובדות אבל לא פחות גם ממחשבות ואשליות. אנח

וודאות ע"י הניבוי של העתיד ככל שאנחנו חוזרים על הדברים, אנחנו מרגישים יותר יציבים. עוד עובדה, לאנשים  

יש צורך להאמין שהעולם הגיוני, הוגן והגיוני, אלה הנחות יסוד על החיים. המצב הזה של קורונה מערער את  

מנבא את מחר. בקצרה, איך אנחנו מייצרים את החוויה של " אתמול  היציבות ומערער את החוויה שאתמול 

הדברים שאנחנו עובדים לפיהם כל החיים ) חוקים, נהלים, עובדות   -. הרצף ההגיוני הלוגי1מנבא של מחר?"  

אנחנו ממלאים תפקידים מאז שנולדנו,   - . רציפות התפקיד והתפקוד2טריוויאליות שנלקחות כמובן מאליו". 

ר אפילו לבכורים, לקטנים יש להם תפקידים. יש לנו תפקידים שאנחנו בהם וזה יוצר שאתמול מנבא את  לפי אדל

כולנו יש לנו    -. רציפות חברתית3מחר. היה לנו תפקידים חדשים, למדנו אותם ואנחנו מתפקדים עכשיו. 

ם אני מגדיר את עצמי  מעגלים קבועים של משפחה, חברים, צוות, כל אחד מתרגל לקבוצה שאליה שייך וכל פע 

. רציפות היסטורית  4. בתוך הקבוצה הזאת, וזה נותן הרגשה של נוחות. צורך שלנו להרגיש לרציפות חברתית 

כל הדברים שאני מאמין על עצמי. אנחנו בד"כ יציבים, אנחנו יודעים את הטבע שלנו ואת   - אישית ומערכתית

ורה אירוע שקשור לנוסטלגיה ההיסטורית ואז מגיעים  הנטיות שלנו, אנחנו לא שמים לב שהשנים חולפות וק

אליו, ורואים כמה האחרים השתנו, כל אחד חושב שהוא לא השתנה אלא תמיד אנחנו חושבים שהאחר משתנה  

 ולא אנחנו.  

מה קורה כשאנחנו חווים את המשבר הזה? בד"כ כל המערכות יציבות, יש תפקידים מוגדרים ויש היררכיות ויש 

חלטות. יש לנו תמיד על מה להישען ותמיד יש לנו את הרציפות החברתית: בית חולים שלנו, קופ"ח  גם מקבלי ה 

שלנו, מחלקה שלנו וכו''. מערכות יש גם רציפות היסטורית, לכל מערכת יש היסטוריה ויש לה יכולות מסוימות.  

רים האלה נמצאים באיזה  לכל מחלקה יש את הדימוי העצמי שלה. מה שקורה כרגע שבשבועות האחרונים, הדב

 שהוא ערעור? מה אנחנו מצליחים לשמור? להתקיים ומה מתערער? 

כשנכנסים ללחץ אנחנו מרגישים ששום דבר לא עובד, אב זה לא נכון. כאמור, אנחנו רוצים להיות בשליטה. )  

עור ברציפות  מולי עשה קטגוריזציה לכל מה שעולה בשטח לפי הרציפויות שהוזכרו לעיל(. כאשר יש לנו ער 

האדם יצטרך למידע יותר מפרשנות, מידע מדויק, אמין וגם הכי שקיים מוסכם,   ברמת הפרט,קוגניטיבית: 

, המערכת  לגבי המערכתהאדם צריך מפה קוגניטיבית, למידה מניסיון של הפרט וכיווני דרך אלטרנטיביים. 

לצפות לעוד שבוע ולא עוד   -לצפות  צריכה לנתח מידע שנאסף, צפי מציאותי ) הרבה מאוד קשה אבל ניתן

חודש(,תיכנון והערכה, הפקת לקחים ) יותר הרגשה שאנחנו לומדים תוך כדי תנועה ויכול להשתפר בדעבד(,  

הפגת שמועות ) הפחתת תחושת אי וודאות ויצירת מידע אמין ביותר שמגיע ממקורות רשמיים(. מה הוא האתגר  
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יש פרוטוקול לעבודה מרחוק, ארגון סדר יום בעבודה ) אחת ליום, תהיה  עכשיו? לייצור מידע עדכני יומיומי, ש

 ישיבה ברמת מחלקה או מרפאה, לעשות הפקת לקחים(, במה למדנו, מה הצלחנו ללמוד ולפעול(.  

הפרט צריך את האנשים מסביבו כך שזה מגביר את התחושה של הביטחון.   רציפות חברתית בין אישית:

היות עם אנשים מוכרים, שירגיש ביטחון, תמיכה ואכפתיות, שיתוף בתכניות וזיהוי ברמת הפרט, הפרט צריך ל

שותפים מחליפים. ברמת המערכת, יש צורך בעבודה צוותים, יש לבסס קבוצה של תומכים באופן פרקטי  

מני  ופסיכוסוציאלי, קשר עם קולגות שנמצאים בבידוד. תמונה עכשיות צריכה לכלול שמירה על צוותים, ארגון ז

 מנוחה, להרגיש שיש אנשים שעוזרים לי.  

מאוד חשוב בעניין תפקיד תפקוד זה לתת לפרט להשתתף ההחלטות תוך דגש הידוע וגם מה   תפקיד תפקוד:

שטרם, שמירה על כשירות ועידוד להפסקות או ספורט, הגדרת מדריך לכל צוות. היסטורי אישי או מערכתי: אני  

קלם: יש צורך להתאקלם נורמלית למצב החריג, ממליץ להגדיר צוותים  היום רואה משתנה וצריכים להתא

קבועים, הצהרה על ערכים משותפים, מהלכים פנים ארגוניים לטיפוח מורל של יחידות עילית בחזית, מכתב  

(. איפה טמון הסיכון?  WE CARE ABOUT Uשבועי מהנהלת בית חולים למשפחות, תודה על המאמץ שלכן ) 

יימירת הוודאות בים אי וודאות. חשוב להדגיש על תמיכה, שייכות ושמירה על סמלים מאחדים,  הסיכון טמון ב

 ולנהל את המתחים באי וודאות.  

 שאלות 

במצב אי וודאות, מתכרסם האמון בהנהגה, באלה שמעבירים את המסרים. איך אנחנו מחזירים את  

ו ביחידת עילית" שצריכה לחזור לבסיס האם  המסר צריך להיות " אנחנו עכשי האמון שלנו במנהיגים שלנו? 

אנחנו צריכים לייצור תחושה, שלמרות מה שקורה בחוץ, אנחנו צריכים להיות מסורים לעצמנו. אפשר ליצור  

אווירה, לא קל, אבל ההנהלה צריכה להחליט שהיא תנהל את עמה כאי של וודאות בים של אי וודאות. זה יכול  

ות בין האזרחים כולל הקשישים ואנשים שקשה להם. אני חושב שיש תחושה של  לתת חיזוק. עדיף להרגיש לכיד

סולידריות, אבל מעבר לכל, אנחנו חיים בעידן של חוסר אמון במערכות, לא מדובר כיום באמון אלא ב  

COUNTABILITY .במערכת שלנו אפשר לייצור את שני הדברים, ע"י מינוי מי שהוא שישמיע את הקול למעלה . 

זה בעיקר של מנהיגות, אנחנו     - נהלים שהעובדים מגיעים, ויוצאים לחל"ת ולא יכולים עם זהטיפ למ

צריכים לחזק את אלה שמתפקדים. אנחנו חייבים לא להכריח את האנשים לעבוד כי זה ירופף את התפקוד של  

אות את  המערכת. אפשר לאפשר לעובדים אלה לעבוד מרחוק, או לעבוד במחלקה פחות מסוכנת. צריך לר 

הקבוצות שבהן יש פחות ופחות התבטאות של רציפויות, אנשים כאלה הם הכי פחות מאמינים במערכת ואלה  

צריכים תמיכה, וגיוס קבוצה שתתיחס אליהם עד גבול מסוים, ואם אין להן את היכולת לשמור על הרציפויות אז  

יכנס בכוח ) השקעה( או לוותר על  אין ברירה מהחל"ת. יש קבוצות שהן רחוקות מהמערכת, פה צריכים לה

 האנשים האלה שמאיימים על התפקוד היעיל של המערכת.  

אין לי תשובות פלא. פה   איך להתייחס לפחדים של הצוותים לאור המציאות שאמצעי המיגון החסרים? 

איני יכול למלא את הדברים האמיתיים. העובדות האלה אומרים שהאדם הוא לא מוגן, לא הוגן, אז הרציפויות 

שהוא מנסה לבנות מתבלבלים. אני חושב שהמאמץ הוא לא למרוח את האנשים, צריכים לדעת שאנשים עושים  

שים את המקסימום, אבל צריכים לדאוג לדברים  את המקסימום וחלק מהמנהיגות זה להצהיר שאנחנו עו 

הבסיסיים. הפחדים והחרדות של אנשים הם הגיוני. אם האדם ייפגע, אז המשפחה תיפגע וכו', יש תסריט אימה  

שעובר בראשם של הצוותים. אחד הדברים שיכולים לעזור לצוותים שלנו זה לשים לב בין העמדות וההתנהגויות. 

באדם בזהירות וזה יכול לצמצם את הפער בין חרדות, חששות והתנהגויות.  ככל   האדם יכול להתנהג ולטפל 

 שאנחנו יכולים לעזור לאנשים לשלוט במחשבות שלהם ע"י עיסוקם, זה יכול להיות מועיל.

תגיד לי ממה אתה  כיצד יש להתייחס לשאלות או מחשבות שעולות בקרב צוותים לגבי היום שאחרי? 

נחנו צריכים למקד למה אנחנו מתכוונים? הבר הכי לא נכון לעסוק בו זה מה יקרה עוד  דואג? פה אין כותרת, א

מספר חודשים, אנחנו צריכים לעסוק במשבר מיום ליום או משבוע לשבוע. אבל אני יכול להגיד, שתפנטזו את  

גם להטריף    המסיבה שאתם רוצים לחגוג ביום אחרי? הדמיון הוא מקור להחלמה במצבי אי מוצא, אבל זה יכול

 את דעתנו אם יש סרטי אימה. מה החגיגה שאני רוצה לחגוג ביום שאני מסיים עם המשבר?  
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שאלות: האם   4רציפויות בקרב ציבור?  להחזיק בראש על  מה המערכות יכולות לעשות בכדי לשמור על 

שהוא? מי שהוא  . האם הם בקשר עם מי 3. האם עושים תפקידים מסוימים? 2שומרים על סדר יום? רוטינה. 

. האם יש להם מחשבות איומים? דאגות? צריכים למצוא מה שהוא עובד ולהדגיש עליו. להשתמש  4דואג להם?  

רציפויות כמסר שאתמול מנבא את מחר, כך שזה יעלה תחושת ביטחון ושליטה באופן שלא משנה את   4על 

תמקר בעצמנו, במחשבות, באמונות המציאות. לא צריך להתמקד רק ברציפות תפקיד תפקוד, צריכים גם לה

שלנו. הייצור האנושי משחר ההיסטוריה מספר לעצמו סיפורים בכדי לחיות את המציאות. סטטיסטיקה זה גם  

סיפור שמספרים לעצמנו בכדי להרגיע חרדות, זה דרך שמספרת סיפור שמארגן את העובדות. ברמת הפרט,  

וגם להעלות את הדברים שלא יכולים. במערכת, אני ממליץ   צריכים לספר לפרט מה הוא יכול ומה הוא מאמין, 

 לשדר סיפורים של ניצחונות קטנים שמשנים את התודעה של העובדים.   

 

כיצד ניתן להקל על הצוותים שמתמודדים עם תחושת אריה בכלוב... יושבים וצופים מרחוק ואינם  

בשלושה מרכיבים : נהלים ) קוגנטיבי(, לא  ה בעיקר שינוי  יכולים להסתער על המטופל כפי שהיו רגילים. 

רגיל לעשות כך ) תפקוד(, אני לא רגיל להיות רחוק )חברתי(. הדאגה לחולה קורונה זה אתגר, וצריך לחשוב  

איתם, עוזר להם להרגיש שזה מקל עליהם. השאלה של טילימידסין, אנחנו רגילים למגע יד עם החולה ומגע  

ואה משתנה ומתקדמת מבחינה טכנולוגית, צריכים לצמצם את הפער בין  חברתי, אבל צריכים לזכור שהרפ 

הרגש והטכנולוגיה. העיצוב האנושי גמיש ולומד. האדם יימצא את האיזון והוא לאט לאט יתרגל לדברים. אנחנו  

 הייצור שהכי יכול להסתגל לטוב, לרע ולאזן באמצע.  

 

 

 


