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פרויקט קיימות בבריאות במסגרת ההתנסות 
 באימון המתקדם 

 תוכנית גנרית ופסגה
 2222יוני  

"הטיפול בכדור הארץ הוא האחריות העתיקה והראויה ביותר שלנו, והרי 

האחריות הכי נעימה שלנו. להוקיר את מה שנותר ממנו ולטפח את 

וונדל ברי )סופר אמריקאי העוסק התחדשותו זו התקווה היחידה שלנו."  

 בתחום שמירה על כדור הארץ וקיימות(

מחשבות אלו ואחרות היוו את ההשראה לפרויקט הקיימות בבריאות 

המתקיים זו השנה השנייה במסגרת ההתנסות הקלינית של האימון 

 המתקדם.

חודשים הסטודנטים והסטודנטיות חקרו ובחנו את הנושא במסגרת  3במשך 

ההתנסות הקלינית של האימון המתקדם. יפה ומרגש לראות איך מהיכרות 

בסיסית של הנושא, כל הקבוצות של הסטודנטים הצליחו לפתח פרויקטים 

 שמטפלים בנושא של קיימות, חסכון או מחזור או שימוש מחדש.

 כולנו תקווה שתמשיכו עם הכיוון הזה בתור אחיות ואחים בעתיד.

שקד, נאוה זוארץ, ראיפה -מהמתאמות הקליניות: למיס עוואדה, נוגה ויזל

 אברין ומלי בן אדיבה ‘ג

 ומראש היחידה  האקדמית קלינית

 דלית וילהלם
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המודעות לנושא מחזור התרופות בישראל היא נמוכה הצגת הנושא:  

ישראלים רבים משליכים כמויות עצומות של  -מאוד, וכתוצאה מכך 

תרופות לפח האשפה או לשירותים מדי יום, מבלי להבין את ההשפעה 

ההרסנית של פעולה זו, על חייהם וחיי בני משפחותיהם. השלכת תרופות 

שאינן בשימוש או שתוקפן פג לפח הזבל או לשירותים יוצרת סיכונים 

 סביבתיים ובריאותיים חמורים ורבים.

בישראל ובשנת  2002"סקרים שנערכו בשנת :  תמצית סקירת ספרות

מהציבור  %45-מהציבור האירופי ו %05באירופה מראים כי  2010

הישראלי זורקים פסולת רפואית ביתית לאשפה או לשטוף אותם בשירותים 

לשטוף אותם בשירותים;  45מהמשיבים זורקים תרופות לאשפה;  %05

 מחזירים אותם לרופא או בית מרקחת או לתרום אותם לנזקקים" %5ורק 

 )Barnett-Itzhaki et al., 2016) 

בפרקטיקה החדשה  צריך לשים לב לצריכה :  תיאור הפרקטיקה המוצעת

וקניית תרופות בכמויות גדולות שהמחלקה לא משתמשת בכל כך כמויות 

של תרופות אני רוצה לצמצם ככל האפשר את כמויות התרופות שאנחנו 

לא צריכים אותם .אז הרעיון שלי הוא לעשות תוכנית שבה יש השם של כל 

 Vתרופה שמשתמשים בה במחלקה וכול פעם שתרופה נגמרת מסמנים 

חודשים ואז רואים את הכמות הכי גדולה שהשתמשנו  3בתוכנית למשך 

 בה ובחודש הבא מזמינים תרופות לפי המספר הזה.

 

 שם הסטודנטית: הדיל ערמוש   

 מרכז רפואי לין –מרפאת אף אוזן גרון 

 שירותי בריאות כללית מדריכה: טל רקובסקי  

 מחזור תרופות
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ועוד דבר חשוב שצריך בכל פעם שהרופא נותן מרשם לתרופה 

למטופלים, או שמחלקים תרופות ,לתת הסבר על השפעת התרופה 

שנזרקת לפח רגיל על הסביבה. ולעודד הפחתת קנייה של תרופות 

 מעבר לכמות הנדרשת. 

 ביבליוגרפיה

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות 

נוספים ,הנדון : איסוף והשמדת תכשירים בבתי מרקחת של קופות 

  https://www.health.gov.il/hozer/sbn16_2011.pdfהחולים. 

 

Barnett-Itzhaki, Z., Berman, T., Grotto, I., & Schwartzberg, E. 

(2016). Household medical waste disposal policy in Israel. Israel 

journal of health policy research, 5(1), 1-8.  

Kaur, H., & Singh, J. (2020). Safe disposal of medication practices. 

Plant Archives, 20(2), 2814-2819. http://www.emro.who.int/images/

stories/pakistan/documents/pak_documents/

Guidelines_for_Expired_Medicines.pdf 
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 הפחתת שימוש בפלסטיק 

 עבודה מצטיינת
: מונא בתריס , יוסף חשיבון ,לונא אבו רחמה ,איה שמות הסטודנטים  

 טאהא , אחמד עודה , טל אקלו 
 מחלקה אורולוגיה רמב"ם מקום ההתנסות: 

 בלאל חסדייהשם המדריך : 
מרכז רפואי רמב"ם משקיע הרבה מאמצים לצמצם את  הצגת הנושא :

 טביעת רגל אקולוגית אבל יש בעיה עם שימשו במוצרי פלסטיק חד פעמי.
פסולת רפואית נחשבת כגורם עיקרי לשינויים  תמצית סקירת ספרות : 

באקלים ומגבירה את טביעת הרגל הפחמנית. הבעיה המשמעותית 
 000שפסולת פלסטיק איננה מתכלה בזמן קצר , כלומר לוקח לה בערך 

שנים להתפרק ובמדינות שונות מטפלים בפסולת פלסטיק באמצעות 
שריפה , והתוצר הכי מזיק משריפה פחמן חד חמצני . לפי סקירת ספרות 

אחת השיטות לטפל בפסולת פלסטיק היא להפחית בשימוש בפלסטיק חד 
 פעמי כמו כן להשתמש במוצרי פלסטיק אשר מתכלים .

תחילת הדבר אנחנו עשינו סרטונים   תיאור הפרקטיקה החדשה המוצעת :
הדגמה איך אפשר להחליף את מוצרי הפלסטיק חד פעמי לרב פעמי 

במטרה להעלאת המדועות של הצוות . שנית חיפשנו כל מיני אתרים 
שמוכרים מוצרי פלסטיק מתכלים וגם במחיר זול שמעניק לכל אדם את 

ושמנו שליטות בכל המחלקה כדי   QRהאפשרות לקנות אותם ועשינו קוד 
שהצוות הרפואי ישתמש במוצרים רב פעמיים במקום חד פעמי ובנוסף לכך 

 לחסוך בפסולת פלסטיק המזיקה לסביבה.
 מסקנות והמלצות לאור תגובות הצוות:

לסיכום ניתן לומר שיש צורך בפיקוח בנושא שמירה על סביבה ירוקה 
כמו :שמירה על הגיינה , צמצום שימוש בחומרי מזיקים לטבע , לנצל 

משאבי טבע באופן איכותי כלומר חושבים ירוק , חושבים רחוק כל דבר 
 מתחיל בצעד קטן .
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הפחתת שימוש במים במחלקת רדיותרפיה  -פרויקט קיימות
 רמב"ם

 
 

אסתר אבני, איתי קלאר, בוראן גהשאן, סחר חנאוי, שמות הסטודנטים: 
 הישאם בוארדי ונארימאן חיגאב.

 במחלקת רדיותרפיה בבית חולים רמב"ם.מקום אימון מתקדם:  
 מוסטפא חאלד.מדריך קליני: 

אנו בחרנו לעשות את ההתערבות שלנו בפרויקט בנושא חיסכון במים, 
לאור ראיונות שביצענו לצוות הנהלת מערך שירות הסביבה בבית חולים 

רמב"ם, הנהלת המחלקה, צוות הסיעודי, סייעות וצוות המשק. ולאור 
תצפיות שביצענו במהלך ימי עבודה והתנסות במחלקה החלטנו שנושא 

זה לא נמצא מספיק במודעות של הצוות ואין להם ידע וכלים כיצד 
 בפעולות פשוטות הם יכולים לחסוך כמויות גדולות של מים. 

בשנים האחרונות שינויי האקלים הולכים ומחמירים. זה סקירת ספרות: 
בעיקר בעקבות גורמים הקשורים בהתפתחות האוכלוסייה, אשר מביאה 

 D’Alessandro, Tedesco, Rebecchi)איתה גדילה בצריכת המים 
&Copolongo, 2016).  בכדור הארץ כיום קיימים מספיק משאבי מים

לכסות את צרכי הבני אדם, שימוש מוגזם בו תגרום בשנים הקרובות 
בתי חולים הם אחד המתקנים  .(D’Alessandro et al., 2016לחוסר במים)

עם רמת צריכת האנרגיה הגבוהה ביותר המשמשת לשלל שימושים 
(D’Alessandro et al., 2016).  חשוב לזכור שלמים תפקיד קריטי בהיגיינה

והפעלת פרוצדורות אחרות, למשל דיאליזה, למרות הצורך בכמויות של 
מים לצורך שמירה על היגיינה או ביצוע פרוצדורות קיימות דרכים בהם 

 ,González, García-Sanz-Calcedo)אפשר לחסוך במים בבית חולים 
Salgado & Mena, 2016).   בנוסף לפן האקולוגי, לחסוך במים יכול להיות

בתי החולים צריכים  .((D’A andro et al., 2016כלכלי עבור בתי החולים 
לאמץ תוכניות לחיסכון במים למרות החסמים הנ"ל, למשל תוכניות בניה 

עם אלמנטים החוסכים במים כגון חיישני תנועה, מדיחי שירותים חצי 
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מדיחי שירותים חצי כמותיים, תעלות מזגן הממחזרות מים, מחזור מים 
המשמשים לדיאליזה ועוד, כמו כן העלאת המודעות בקרב העובדים 

 והמטופלים זהו המעשה הראשון אותו כדאי להנהלת בית החולים לאמץ. 
לאחר שאספנו מידע רחב אודות הנושא, הבעייתיות  –פרקטיקה החדשה 

במחלקה, המלצות מהספרות הכנו תוכנית התערבות, הצגנו את התוכנית 
בישיבת צוות שכללה גם סרט הדרכה ופוסטר הסברה שנתלה בחדר 

הצוות בו מוסבר על חשיבות הנושא ואיך תתבצע הפרקטיקה החדשה. 
 הפוסטרים כללו המלצות וטיפים לצוות כגון: 

הדרכה והגברת המודעות בקרב הצוות הרב תחומי במחלקה בנוגע  •
 לאפשרויות בחיסכון של מים.

 קיצור זמן מקלחות המטופלים כמתאפשר. •
פתיחת זרם מים חלקי בברזים בעת שטיפת ידיים תוך שמירה על  •

 כללי היגיינה נאותים.
 עידוד לדיווח על תקלות ונזילות בברזים או מתקני מים לממונים. •

 הדחת חצי מיכל במקום מיכל מלא בשירותים. •
בקשה להנהלת בית החולים וצוות התחזקה על התקנת חסכמים  •

 או חיישני תנועה אשר יגרמו לחיסכון רב במים. 
בנוסף הודבקו ליד הברזים ברחבי המחלקה ובמקלחות המטולים  •

סטיקרים שיזכירו לאנשי הצוות ולמטופלים לצרוך מים בצורה 
 חסכונית. 
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לתוכנית ההתערבות שלנו העלתה כמה שאלות בנוגע —תגובת הצוות
לניגודיות בין חיסכון במים לבין שמירה על ככלי היגיינה קפדניים המצויים 

במחלקה, ובין שמירה על אוטונומיה של המטופלים. ניסינו לפתור את אותן 
שאלות בהצעת פתרונות הולמים אשר לא יפרו את כללי היגיינה ובכל זאת 

יחסכו כמות משמעותית של מים. הצוות קיבל את הטיפים וההמלצות 
באהבה גדולה וברצון להתייעל ולשפר את התנהגותם למען שמירה על 

הסביבה. ולכן הוחלט על פתיחת ברזים בעוצמת זרימה חלקית ולא מלאה, 
 4דקות, תיקון הנזילה במתקן תמי  2קיצור זמני המקלחות של המטופלים ב

בחדר צוות ועידוד לדיווח לאחראית אם נצפה בנזילות נוספות, ועידוד הדחת 
 מים בחצי מהכמות בשירותים.

 

 

 ביבליוגרפיה:

D'Alessandro, D., Tedesco, P., Rebecchi, A., & Capolongo, S. 
(2016). Water use and water saving in Italian hospitals. A prelimi-
nary investigation. Annali dell'Istituto superiore di sanita, 52(1), 56–
62. 

González, A. G., García-Sanz-Calcedo, J., Salgado, D. R., & Mena, 
A. (2016). A Quantitative Analysis of Cold Water for Human Con-
sumption in Hospitals in Spain. Journal of healthcare engineering, 
2016, 6534823. 

Rasheed, F. N., Baddley, J., Prabhakaran, P., De Barros, E. F., 

Reddy, K. S., Vianna, N. A., & Marten, R. (2021). Decarbonising 

healthcare in low and middle income countries: potential pathways 
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הפחתת נפח אשפה וכמות  -דחסן אשפה  
 שקיות פלסטיק 

 
 

 : כרמל סגייר, היא שעבאן, אימאן נעמה ומרוא ברכאת.שמות הסטודנטים 
 : רים אבו חזנה. שם המדריכה

 : מחלקת טיפול נמרץ כללי במרכז הרפואי לגליל.מקום ההתנסות
 : הצגת הנושא

במהלך האימון המתקדם שלנו במחלקת טיפול נמרץ כללי במרכז הרפואי 
נהריה, שמנו לב שפחי הפסולת מתמלאים בפרק זמן קצר, וכתוצאה  -לגליל

מכך נצרכים להחליף שקיות פלסטיק מספר פעמים במשמרת, הדבר 
המוביל לכמות פסולת גבוהה יותר, ולכן אנחנו בתור סטודנטים לסיעוד  

חשבנו על רעיון שיפחית את כמות ונפח הפסולת במחלקה ומצאנו שדחסן 
 אשפה יכול לסייע בהגבלת כמות הפסולת הנוצרת.

 תמצית סקירת הספרות:
מקצוע הסיעוד נחשב כמרכיב אולטימטיבי של מערכת הבריאות, ועקב זאת 

האחים והאחיות חשופים לסיכונים רבים במהלך ביצוע עבודתם. 
(Wormer, 2013) אחד הסיכונים  הניכרים שמלווה את עבודתם

המקצועית של האחים הינו פציעות מחט חמורות וחדות וגם ההשלכות 
המדאיגות של פציעה מסוג זה עצם היותה אמצעי להעברות מחלות קשות 

שיעורי תאונות העבודה השייכות  (Conrandy, 2010)כמו צהבת ואידס.  
לפציעות במחטים הולך ועולה באופן גלובלי וגם במדינת ישראל. לכן, יש 

לנקוט באמצעי מודעות ומניעה על מנת למזער פציעות עבודה, זאת בעזרת 
נהלים של משרד הבריאות והמרכזים הרפואיים וגם דרך העלאת מודעות 

 הצוות הרפואי לשימוש והשלכות דקירה במחטים.
 

 תיאור הפרקטיקה החדשה המוצעת:
תוכנית חדשה שבחרנו בה להפחתת טביעת רגל אקולוגית ומצאנו שכדאי 
לבצע אותה היא "דחסן אשפה". הרכבת דחסן לכל פח אשפה הנמצא ליד 

כל מיטת מטופל, קל לשימוש שמטרתו לדחוס את כל האשפה הנמצאת 
. 2. הפחתת נפח האשפה, 1בתוך הפח וכך נקבל מספר של תוצאות: 
 . הפחתת זיהומים.3צמצום תדירות החלפת שקיות האשפה, 

לקידום המודעות וההיענות של הצוות במחלקה לתוכנית שלנו, החלטנו 
להציג ולהסביר אותה בצורה מעניינת באמצעות מצגת. כמו כן, הכנו 

מדבקות המיועדות להדביק על פחי האשפה במחלקה העוזרות לצוות איך 
 משתמשים בדחסן וגם שיזכרו להשתמש בו.

לגבי רכישת דחסני אשפה למחלקה, זה היה קשה משום שלא מצאנו איש 
מפתח שיכול לנהל את העניין הזה של התקנת דחסני אשפה והתקציב 

הנדרש , אבל מצד שני אנחנו עשינו חיפוש מקיף ומצאנו שכן יש דחסני 
אשפה בשוק והם נמצאים בנפחים ובצורות שונות ובמחירים שונים גם, כך 

 שכל מחלקה יכולה לבחור את הדחסן הכי מתאים לצרכים שלה.
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 מסקנות והמלצות לאור תגובות הצוות:

כשהצגנו את הרעיון שלנו )דחסן אשפה( לאנשי הצוות והסברנו להם על 

יתרונות רעיון זה, קיבלנו משוב חיובי לגמרי, אנשי הצוות היו מודעים לבעיה 

של פסולת מחוץ לפח  לכן הם עודדו אותנו כדי להמשיך ברעיון זה ואפילו 

הציעו לנו כמה נקודות לשפר ואיך להמשיך ברעיון שלנו כדי ליישם אותו 

 במציאות במחלקה שך טיפול נמרץ כללי . 

הרעיון שלנו מצא חן בעיניהם עד כדי כך שהם רצו להישאר בתמונה ולקבל 

עדכונים למשך כל הדרך עד סיום הפרויקט וסיום האימון המתקדם שלנו . 

לא נתקלנו אפילו באיש צוות אחד שהיה נגד רעיון זה , כולם היו תומכים 

 מעודדים וחלק מהם אפילו הציע עזרה .

 רשימה ביבליוגרפית: 

 

Conrardy J., (2010). Reducing medical waste. National Library of Med-

icine ;91(6):711-21. 

German S., (2011). The Ecological Footprint of Lions Gate Hospital. 

Healthcare; 61-66. 

Wormer B., (2013).The green operating room: simple changes to re-

duce cost and our carbon footprint. National Library of Medicine; 79

(7):666-71. 

 



 

11 

 מחזור נייר
אתאר שם הסטודנטיות: 

אבוליל, ג'וליאנה ארנאוט, ליאל 
שביט, ליאן מאי סמואל, ליאן 

 אסילי, נסיבה כיאל. 

 : רומיו מארון, שיר קרונפלד שם המדריכים
: כירורגיה פלסטית, בית חולים מקום ההתנסות

 רמב"ם.
קיימות הינה היכולת הנושא וסקירת הספרות: 

של מערכת אקולוגית להמשיך להתקיים 
באותה מידת גיוון ותפקוד לאורך זמן בצורה 

בריאה וחיונית. המושג פרץ לתודעה רק בסוף 
ונוצר על רקע ההבנה כי כדור  20-המאה ה

הארץ נמצא במשבר סביבתי שבני האדם גרמו לו. בני האדם והסביבה 
פעילות האדם גורמת נזקים חמורים,  -הטבעית נמצאים במגמת התנגשות

לעיתים אף חסרי תקנה, לסביבה ולמשאבי הטבע. הבריאות המתדרדרת 
של הסביבה שלנו, היא נושא בעל חשיבות לאומית ובינלאומית חמורה 

מכיוון שיש לה השפעה ישירה על בריאות האדם, אך האירוניה העצובה 
היא שלמערכת הבריאות עצמה יש תפקיד בהבאת שינוי האקלים. 

(Sutton,2004) 

בתי חולים בין הארגונים עם טביעת הרגל האקולוגית הגדולים במדינות 
במדינות המפותחות. בתי החולים צורכים כמויות עצומות של חשמל, 

 מים, מזון ,פלסטיק, נייר ועוד. 
אחוזים מהפסולת הם פסולת נייר, מספר שאינו מבוטל ואף עלול  2%-כ

לעלות, צריכת הנייר בישראל נחשבת גבוהה מאוד ועומדת על כמיליון 
טונות בשנה אחת בלבד. נתון זה מדאיג היות וייצור הנייר פוגע ביערות 

 .(Ono, Y. et al. 2020)ובכך באיזון האטמוספרי ובאוויר שאנו נושמים. 
יתרה מכך, בנוסף לבזבוז אין הקפדה למחזור של משאבים אלו ובזבוזם 
פוגע בסביבה ועקב כך באנשים ובמטופלים. בתור אנשי סיעוד ורפואה 
חלה עלינו חובה לא לפגוע בבריאות הציבור, לשמור על סביבה ירוקה 

 ולצמצם את טביעת רגל אקולוגית.
החלטנו לבצע התערבות המתמקדת בחסכון ומחזור הפרקטיקה החדשה: 

מלבד מטופלי  -נייר. התמקדנו בהורדת דפי מאזנים ממיטות המטופלים
 היחידה שבמחלקה, בכדי לצמצם משמעותית את שימוש הנייר במחלקה.

תחילה, הצגנו את נושא הקיימות וחיסכון בנייר עם רעיון ההתערבות שלנו 
במחלקה, לאחר מכן הורדנו את כל דפי המאזנים ממיטות המטופלים 
ויצרנו טבלה גדולה המכילה את כלל המטופלים יחד עם כל המאזנים 

שמבצעים כל משמרת אשר הודפס ונויילן בכדי לאפשר לצוות לכתוב עם 
 טוש מחיק ולמחוק לפי הצורך ובכך הדף רב פעמי.

הצבנו את הטבלה על לוח ליד עמדת אחיות, שלוו אליו שלטים לעידוד 
 הצוות לשימוש בטבלה.
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 מסקנות והמלצות:
היות ואנשי הצוות העלו את הנושא הזה בראיונות  -השינוי מגיע מבפנים

היה לנו קל לגייס אותם כי גם הם ראו בזה צורך, היה שיתוף פעולה וניכר כי 
 הפרויקט היווה הצלחה וימשיך עם הצוות גם בהמשך.

בהתחלה תהינו מה אפשר לחסוך בבית חולים, אבל השאלה  -איך לחסוך
היא איך לחסוך!. חשוב לבצע תוכנית המותאמת למחלקה ולשגרת העבודה 

 שלה על מנת שהיא תתקבל ותצליח.

 ביבליוגרפיה

Ono, Y., Hayashi, M., Yokoyama, K., Okamura, T., & Itsubo, N. (2020). Envi-

ronmental Assessment of Innovative Paper Recy-cling Technology Using Prod-

uct Lifecycle Perspectives. Resources, 9(3), 23. 

Sutton ,P. (2004) Living well within our environment, A Perspective on environ-

mental sustainability? A paper for the Victorian. 
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החלפת כוסות הפלסטיק המשמשות לחלוקת 
 תרופות לכוסות מנייר מתכלה

 
 

ברוידה עדליה, וורקו זהבה, עבדאללה ערין, עיד מלק, שמות הסטודנטיות: 
 שיינפלד שני ושם טוב שירה. 

 בית חולים רמב"ם מחלקה כירורגיה א'.מקום התנסות: 

 אדהם ג'ובראן.שם המדריך: 
בחרנו להתייחס להרגלי צריכת הפלסטיק במחלקה, במיוחד הצגת הנושא: 

כוסות הפלסטיק המיועדות לתרופות, וכיצד ניתן להפוך את בית החולים 
לאקולוגי יותר. לאחר חקירת הנושא החלטנו להחליף את כוסות הפלסטיק 

 בכוסות העשיות מנייר.
: בתי החולים משתמשים בכמויות גדולות של תמצית סקירת הספרות

פלסטיק מדי שנה וכי השימוש בו גדל באופן משמעותי בתקופת מגפת 
הקרונה. בעקבות השימוש הרב בפלסטיק, בתי חולים מייצרים יותר פסולת 

רפואית המושלכת לפחים רגילים ואשר אינה ממוחזרת והתוצאה היא 
  .(Fishman, 2020)עלייה חדה בזיהום סביבתי 

בתי חולים אשר החליפו את השימוש באביזרים העשויים מפלסטיק כמו 
אלף אביזרים העשויים  %%0-כוסות לתרופות לתחלופה מנייר, הפחיתו ב

מפלסטיק העלולים להזיק לטבע על ידי השלכתם לפחים. כוסות מנייר הן 
ידידותיות לסביבה ובעלות יכולת התכלות, תוך זיהום מינימלי של הסביבה 

(Forden, 2021). 

הנושא שבחרנו להתמקד בו הוא תיאור הפרקטיקה החדשה המוצעת: 
הפחתת שימוש הפלסטיק במחלקה על ידי החלפת כוסות הפלסטיק 

המשמשות לחלוקת תרופות לכוסות מנייר מתכלה וידידותי לסביבה. נעשה 
זאת בצורה הדרגתית תוך העברת תכנית הדרכה והסברה לצוות המטפל 

 על הנושא וחשיבותו. 
אכן כוסות הנייר יותר יעילות, נגישות וידידותיות מסקנות והמלצות: 

מדובר בשימוש חוזר בתוצרים וצמצום ייצור חומרי גלם נוספים.  –לסביבה 
כוסות הנייר קטנות יותר בגודלן ואכסונן קל יותר משל כוסות הפלסטיק, עם 
זאת כוסות הנייר לא יכולות להכיל נוזל כמו סירופ ומים. אנו ממליצות לבית 

החולים ולמחלקות נוספות לאמץ את הפרויקט ובכך להפחית את טביעת 
 הרגל האקולוגית ולהשיג תוצאות מרביות.
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 ביבליוגרפיה:

Adu, C., Jolly, M., & Thakur, V. K. (2018). Exploring new horizons for 

paper recycling: A review of biomaterials and biorefinery feedstocks 

derived from wastepaper. Current Opinion in Green and Sustainable 

Chemistry, 13, 21-26. 

Fishman, Z. (2020). Plastic panic in the pandemic: How single-use 

items meant to protect us will harm the planet. Health and Science, 

Spring 2020. 

Forden, P. (2021). Feature: Climate change and health: SMHS lead-

ing the way in health sustainability. Medicus, 61(8), 8. 

Nordin, H. L., Lindberg, J., & Fråne, A. (2019). Sustainable manage-

ment of plastic waste from hospitals. 

Vogt, J., & Nunes, K. R. (2014). Recycling behaviour in healthcare: 

waste handling at work. Ergonomics, 57(4), 525-535. 



 

1% 

 



 

1% 

הפחתת פסולת ושימוש כלי אוכל חד 

 פעמיים 

 : דינא סלמאן ושחר רום שמות הסטודנטיות

 
 מייסא אעמרשם המדריכה: 

מחלקת נפרולוגיה ילדים מקום ההתנסות: 
 רמב"ם 

לאור התצפיות, הראיונות וסקירת הצגת הנושא: 
הספרות שביצענו ראינו שבמחלקת נפרולוגיה 
ילדים הבעיה העיקרית היא פסולת רבה מתוך 

הצורך לשמירה על ציוד סטרילי בזמן העבודה. ולכן 
החלטנו לבצע פרויקט בנושא הפחתת פסולת 

ובתוכה צמצום שימוש בכוסות חד פעמיות לשתייה 
 חמה. 

 
כל בית חולים מייצר פסולת, פולט פחמן ומשתמש סקירת ספרות: 

ההתמודדות עם  (Langstaff & Brzozowski, 2010)בכימיקלים. 
 ,.Azmal et al)הפסולת היא בדרך כלל עם הטמנה, מחזור או שריפה. 

על מנת לשפר את הביצועים הסביבתיים של בית החולים ולהפוכו  (2014
לירוק צריך להתמקד בנושאים כמו מחזור, חיסכון באנרגיה והפחתת 

כוסות  )Langstaff & Brzozowski, 2010(שימוש בכוסות חד פעמיות. 
נייר חד פעמיות המשמשות לשתייה חמה, עשויות מחומר כזה אשר לא 

מאפשר כמעט בכלל שימוש או שתיה חוזרת. בעקבות זאת, במחצית 
השניה של המאה הקודמת נוצרה בעיית פסולת אדירה של כוסות חד 

פעמיות. הבעיה המרכזית היא התפיסה המוטעית שכוסות חד פעמיות 
. אך האמת היא שלא ניתן למחזר כוסות עשויות מנייר אשר קל למחזור

כוס היא רק דוגמה אחת  )Yuhui, 201%(קרטון חד פעמיות בכזאת קלות 
לשינוי ההולך וגדל בתחום הקיימות בעולם ובפרט בעולם הבריאות. 

)Reynolds, 2022( 

 
הפחתה בשימוש בכוסות חד תיאור הפרקטיקה החדשה המוצעת: 

פעמיות. קפה הינו חלק גדול מהיומיום של העובדים במערכת הבריאות 
ולכן צמצום במספר הכוסות הנזרקות ביום יכול להוריד משמעותית את 

הפסולת והזיהום. אנו נתלה שלטי הסברה ונביא למחלקה כוסות זכוכית / 
 קרמיקה שישמשו את הצוות במקום כוסות חד פעמיות. 

 
: לאחר ביצוע הפרויקט במחלקה ראינו שהצוות משתף מסקנות והמלצות

פעולה ורוצה להוביל גם את השינוי הזה. אנחנו ממליצות להמשיך 
בפרויקט זה ולהרחיב אותו להפחתה בשימוש כלי פלסטיק נוספים ושינוי 

 גדול יותר בבית החולים ככה שיגיעו הנחיות אלו מלמעלה.
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 רשימה ביבליוגרפית:

Azmal, M., Kalhor, R., Dehcheshmeh, N. F., Goharinezhad, S., 

Heidari, Z. A., & Farzianpour, F. (2014). Going toward green hospital 

by sustainable healthcare waste management: segregation, treatment 

and safe disposal. Health, 6(19), 2632.  

Langstaff, K., & Brzozowski, V. (2017, March). Managing 

environmental sustainability in a healthcare setting. In Healthcare 

Management Forum (Vol. 30, No. 2, pp. 84-88). Sage CA: Los 

Angeles, CA: SAGE Publications.  

Ryan-Fogarty, Y., O'Regan, B., & Moles, R. (2016). Greening 

healthcare: systematic implementation of environmental programmes 

in a university teaching hospital. Journal of Cleaner Production, 126, 

248-259.  

Reynolds, P. (2022). A Move Toward Sustainability in Health 

Care. IEEE pulse, 13(1), 30-33. 

Yuhui, M. (2018). Problems and resolutions in dealing with waste 

disposable paper cups. Science progress, 101(1), 1-7 

( מדיניות זיהוי וניהול שימוש חוזר של 201%לוי ד., אסייג ר., & אלוק א. )

 פריטים שהוגדרו ע"י היצרן כחד פעמיים. רמבנ"ט 

(. תקנות בריאות העם )טיפול בפסולת במוסדות 1220משרד הבריאות. )

/https://www.health.gov.il/LegislationLibraryרפואיים( התשנ"ז.  

Briut28.pdf 

(. שמירה על איכות הסביבה במשרד הבריאות. 2012משרד הבריאות. )
https://www.health.gov.il/hozer/mk09_2012.pdf 
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 שימוש חוזר ברצועות למוניטור עוברי.

 עבודה מצטיינת

 : נטלי אלעזר מריה זלוביןשמות הסטודנטיות

 גל בן נפתלי שם המדריכה:  

מחלקת הריון בסיכון גבוה מרכז רפואי מקום ההתנסות: 
 חדרה -הלל יפה

מתצפיות שערכנו במשמרות במלר"ד יולדות, עולה כי  -שימוש חד פעמי 
הרצועות שנזרקות לפח לאחר שימוש במהלך משמרת אחת, יכולות למלא 

 שקית אשפה גדולה.
משיחות שערכנו עם הצוותים במלר"ד יולדות  -חוסר מודעות של הצוות

ובמחלקה להריות בסיכון, עולה כי מרבית הצוות המטפל לא מודע לזיהום 
 שעלול להיגרם על ידי הרצועות שנזרקות לאחר שימוש חד פעמי.

רצועות למוניטור עוברי, נרכשות בכמויות גדולות   -בזבוז משאבים כלכליים
על חשבון התקציב של מחלקות נשים/ הריון בסיכון ומלר"ד. הכסף הזה, 

לו היה נחסך, היה יכול לשרת את רווחת המטופלים והעובדים ואת הקידום 
 של נושאים חשובים אחרים. 

 תמצית סקירת ספרות: 
ניהול הפסולת של שירותי הבריאות נחשב לאתגר גדול, הנובע משיטות  

וניהול לקוי של סילוקה. בתי חולים מייצרים כמות גדולה מאד של פסולת, 
מה שמשפיע לרעה על המערכות האקולוגיות, הן מקומיות והן עולמיות. 
"שימוש חוזר" יכול להפחית את יצירת הפסולת ואת פליטת גזי חממה. 
כמו כן, שימוש חוזר  מפחית בזבוז של מחצבים ונפט, מוריד את צריכת 

האנרגיה ומפחית זיהום אוויר ומים. חשוב מאוד להקדיש מאמצים 
 להסברה על מיחזור הפסולת.

הדרישה העולמית לניהול פסולת ומיחזור יעילים צפויה לעלות בשנים 
הקרובות. דרישה זאת עשויה לייצר מקומות עבודה חדשים והזדמנויות 

חדשות לסקטור הפיננסי העולמי. ההשקעות בטכנולוגיות חדשות לטיפול 
בפסולת, עשויות להפוך את ישראל למעצמה מובילה שתספק שירותים 

 לניהול ומיחזור של פסולת עירונית. 
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 תיאור הפרקטיקה החדשה המוצעת: 
פעמיות למטופלות שמגיעות למלר"ד -אנחנו מציעות שימוש ברצועות רב

יולדות ולאחר מכן מועברות לאשפוז במחלקה להריון בסיכון גבוה. נכון 
להיום אישה המגיעה למלר"ד יולדות מקבלת זוג רצועות למוניטור לשימוש 

אישי. לאחר סיום הבדיקה הרצועות מושלחות לפח. אישה העוברת לאשפוז 
למחלקה להריון בסיכון גבוה מקבלת זוג רצועות חדש. אי לכך, אנחנו 

ממליצות להשתמש בזוג אחד של רצועות מוניטור גם לבדיקה במלר"ד 
 יולדות וגם בהמשך, במחלקה להריון בסיכון גבוה. 

כדי ליישם בהצלחה את השינוי הנדרש, היה צורך בשינוי הרגלי העבודה. 
יש להעלות את המודעות של הצוות המטפל בעזרת אירועי חינוך ודיונים 

יזומים. יישום של שינויים עלול לקחת זמן, אך בסופו של דבר הרעיון יהפוך 
לחלק טבעי ובלתי נפרד של ניהול הטיפול במחלקה. לשם כך, יזמנו פגישה 

מקדימה עם הצוות המוביל )אחיות אחראיות(, בהמשך הצגנו את הנושא 
בפני צוות המחלקה. תלינו פוסטרים במחלקת הריון בסיכון ובמלר"ד יולדות, 

בעמדות אסטרטגיות, בהן עושים קבלה למטופלת שמגיעה, כדי שהצוות 
 יזכור להנחות ולשאול את המטופלת לגבי הרצועות. 

 מסקנות והמלצות:
הצוות המטפל במחלקה ברובו, לא מודע לבעיית הזיהום. הם מודעים 

להליכים, נהלים והמלצות ארגוניות לגבי נושא המיחזור, אך בפועל, לא 
נעשה דבר כדי להקטין טביעת רגל אקולוגית של מחלקה, פרט למיחזור 

הנייר. מצאנו שהצוות מוכן היה לפעול ליישום הנהלים וההמלצות 
הארגוניות, אך מתקשה לפעול  ולהתנהל בהיעדר הנחיות ברורות. כאשר 

הצגנו בפני האחיות את הרעיון והרציונל ליישומו, הן הסכימו כי שימוש חוזר 
ברצועות יכול להפחית את השימוש המיותר בגומי ובפלסטיק. הצלחנו 
להעלות מודעות בקרב הצוות המטפל שהסכים לשתף פעולה ליישום 

 ההליכים החדשים. 
אנחנו ממליצות לבית חולים לאמץ את הצעתינו גם במחלקות אחרות 
ולמצאו דרכים לשימוש חוזר של ציוד רפואי כדי להפחית טביעת רגל 

 אקולוגית.
 ביבליוגרפיה:

תשובת "צלול" לקול קורא של המשרד  -צלול, "אסטרטגיה לניהול פסולת 
 (.2020להגנת הסביבה." )אוקטובר 

  
McGain & F.,Naylor C." Environmental sustainability in hospitals - a 

systematic review and research agenda."  J Health Serv Res.Policy, 
(2014). 

 M.Hensher & F.Mcgain. "Health Care Sustainability Metrics: Building A 
Safer, Low-Carbon Health System" (2020). 

I.Alam. "Use of Rubber as Aggregate in Concrete: A Review". J 
ResearchGate (2015). 
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 הפחתת צריכת חשמל

 : קרין שנייר, מישל ברודסקי, מיכל רביקוביץ'שם הסטודנטיות

 הייא נמראנהשם המדריכה: 
 : מחלקה כירורגית, בית חולים אסותא חיפהמקום ההתנסות

בחרנו להתמקד בהפחתת צריכת החשמל בבית הצגת נושא: 
החולים. בבית החולים אסותא לא קיימים נהלים או הנחיות בנוגע 

לשימוש נבון בחשמל, לאור תצפיות וראיונות בחרנו בנושא זה שבו 
 אנו מרגישות שניתן לעשות שינוי.

מחקרים מראים כי בשל הצורך הייחודי תמצית סקירת הספרות: 
וההכרחי של בתי החולים בצריכת אנרגיה חשמלית מתמדת, הם 

 Machado, Scavarda, Zhao)לוקחים חלק נכבד בצריכת האנרגיה. 
and Kipper, 2015)   

(, בתי 2012כל זאת ועוד, על פי מאמרם של קולוקוטסה ושות' )
החולים בעולם הינם בין הצרכנים הגדולים ביותר של אנרגיה חשמלית 

   וצורכים אף יותר מבניין מסחרי גנרי באותו הגודל.
זיהינו מספר חדרים בהם נשארו אורות תיאור הפרקטיקה החדשה: 

דלוקים וכך גם המיזוג על אף שלא היה אף אחד בחדר. את התוכנית 
בחרנו להוציא לפועל קודם על ידי שיחה להעלאת המודעות לנושא 

בקרב הצוות  ולאחר מכן על ידי תליית שילוט ברחבי המחלקה  בסמוך 
ליציאה מהחדרים כך שכל משתמשי החדר יוכלו לראות את השלט 

בכל יציאה ממנו. במישור המנהלי, הצענו להנהלה לבסס נהלים 
מוסדרים בנושא הקיימות, לערוך תחרויות נושאות פרסים בקרב 

 מחלקות ועוד.
יחד עם הקושי בשינוי הרגלים אנו מאמינות מסקנות והמלצות: 

בנכונות הצוות לבצע שינוי, ראינו את המאמץ של הצוות וככל הנראה 
עם הזמן ההתנהגויות החיוביות לסביבה ילכו ויהפכו לנורמה במחלקה.

  
אנו ממליצות לבית החולים ולמשרד הבריאות לנסח תקנות או נהלים 

שינחו את הצוות ואת ההנהלה לצריכה חכמה של חשמל כשם שערך 
 הקיימות הוא ערך שצריך להוביל את כולנו בחיי היומיום.

 ביבליוגרפיה: 

Darabnia B., Demichela M., (2013), Maintenance an Opportunity for Ener-

gy Saving. Chemical Engineering Transactions.  32,( 259-264). https://

doi.org/10.3303/CET1332044 

Kolokotsa, T., Tsoutsos, T. & Papantoniou, S. (2012), Energy Conserva-

tion Techniques for Hospital Buildings. Advances in Building Energy Re-

search. 6, (159-172). 

https://doi.org/10.1080/17512549.2012.672007 

Machado, C.  M. L., Scavarda, A., Zhao, F. & Kipper, L.  M. (2015). A 

Proposal of an Energy Saving Technology Framework for the Hospital. 

Chemical Engineering Transactions. 45, (241-246). https://

doi.org/10.3303/CET1545041 
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 הפחתת שימוש בנייר 

אמירה היבי, בראאה זינה, דניאל ליודמירסקי, שושן נחליאל, סאלי  סטודנטים:
 סעדא ואודל קסלר.

 מחלקת פנימית ג' בבית החולים רמב"ם.מקום ההתנסות: 

 ואיל חיג'אזי. שם המדריך:

בחרנו להתערב במחלקה בנושא השימוש בנייר. במחלקה יש  הצגת הנושא:
תיעוד ממוחשב כמעט מלא, אך קיימים מספר דפים המודפסים בכמות גדולה 

באופן יום־יומי: גיליונות טיפול יומיים שנמצאים על מיטות המטופלים, דפי קבלה 
למחלקה, דפי סיכום אשפוז ושחרור מהמחלקה ועוד. מטרתנו היתה לצמצם את 

השימוש בדפים אלה וכך למזער את ההשפעה הסביבתית השלילית של 
 המחלקה.

לתעשיית הנייר טביעת רגל אקולוגית משמעותית מאוד,  תמצית סקירת הספרות:
הן מבחינת כמותה והן מבחינת הפגיעה הסביבתית שהיא יוצרת.  טביעת הרגל 

האקולוגית נובעת מתהליכי היצור והסילוק של הנייר וכוללת כריתת יערות, 
שימוש בחומרים מסוכנים, פליטת גזי חממה וזיהום של האדמה, המים והאוויר )

Mukete et al., 2016 מזה שנים רבות בתי החולים נמצאים בתהליך מעבר .)
משימוש ברשומות רפואיות ידניות על גבי נייר לשימוש במערכות רשומות 

רפואיות אלקטרוניות. למערות אלה יתרונות הטכניים והקליניים ונוסף להם 
המעבר למערכות רשומות רפואיות אלקטרוניות מפחית את השימוש בנייר, בדלק 
לתחבורה, במים וגם בכימיקלים רעילים. הפחתת השימוש בחומרים האלה עוזרת 

 ,Johar & Patagundiלהפחית את טביעת הרגל האקולוגית של בתי החולים )

201%.) 

הסרת גיליונות הטיפול ממיטות המטופלים תיאור הפרקטיקה החדשה המוצעת: 
בכל חדרי הטיפול מלבד דפי מעקב ההנשמה בחדר הטיפול המוגבר. החלטה זו 

התקבלה בעקבות כך שהתיעוד הממוחשב כולל את כלל המעקבים הנרשמים על 
גיליונות הטיפול ובכך הופך אותם למיותרים. למעשה גיליונות הטיפול ממולאים 

רק באופן חלקי, על ידי חלק מאנשי הצוות, והתיעוד "הרשמי" הוא התיעוד 
הממוחשב. בעקבות כך בחרנו להסיר את גיליונות הטיפול היומיים בכלל החדרים 

 וכך לצמצם את השימוש בנייר במחלקה.
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המסקנה המרכזית שלנו מההתערבות במחלקה היא מסקנות והמלצות: 

שקיימת מודעות רבה בקרב אנשי הצוות במחלקה לנושא השמירה על 

הסביבה והם מעוניינים לפעול למען מטרה זו. לאור הצלחת ההתערבות 

במחלקה שלנו אנו מציעות ליישם את ההתערבות במחלקות נוספות בבית 

 החולים ומחוצה לו. 

 רשימה ביבליוגרפית:

(. ניהול מידע: שמירה והשמדת רשומות, נתונים 2010בית החולים רמב"ם )
 ומידע. 

מרכז המחקר  –סקירה השוואתית. הכנסת  -(. מיחזור נייר 2000מי עמי, נ' )
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/debe8d55-והמידע. 

80c8-e411-f7f7-00155d010977/2_debe8d55-80c8-e411-f7f7
00155d010977_11_9887.pdf- 

(. חוזר המנהל הכללי: שמירה על איכות הסביבה 2012משרד הבריאות ) 
 במשרד הבריאות.

 (. נוהל סיווג מידע.201%משרד הבריאות )
Čabalová, I., Kačík, F., Geffert, A., & Kačíková, D. (2011). The effects of 
paper recycling and its environmental impact. Environmental Manage-

ment in Practice, 17, 329-350.  
Johar, S. & Patagundi, B. (2018). Electronic Health Record System- 
Benefits and Challenge: A Literature Review. Interntional Journal Of 

Research in Computer Application & Managment, 8, 1-3. 
Marinova, V., & Stoyanova, A. (2020). Paper Recycling in Covid-19 
Conditions. Journal of the Union of Scientists - Economic Sciences Se-
ries, 9(2), 43–52. https://doi-org.ezproxy.haifa.ac.il/10.36997/IJUSV-
ESS/2020.9.2.43 
Mukete B., Sun Y., Zama E. & Monono S.K. (2016). Paper Consumption 
and Environmental Impact in an Emerging Economy. Journal of Energy, 

Environmental & Chemical Engineering, 1(1), 13-18. 
Riedel, L. M. (2011). Environmental and financial impact of a hospital 

recycling program. AANA journal, 79(4), 8-14. 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/debe8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_debe8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_9887.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/debe8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_debe8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_9887.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/debe8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_debe8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_9887.pdf
https://doi-org.ezproxy.haifa.ac.il/10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.2.43
https://doi-org.ezproxy.haifa.ac.il/10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.2.43
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 הפחתת שימוש בנייר
 ויקטוריה פולוזוב ורגינה צ'יורני שמות הסטודנטיות:

 מחלקת פסיכיאטריה, בית חולים רמב"ם מקום הסטאז:

 הלנה יופה שם המדריכה:

לאור ראיונות ותצפיות שביצענו ראינו שיש שימוש נרחב  הצגת הנושא:

בנייר במחלקה. על מנת לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית של המחלקה 

 בחרנו בנושא צמצום השימוש הנייר במחלקה.

בתי חולים ברחבי העולם מייצרים פסולת רפואית  תמצית סקירת הספרות:

ופסולת כללית ובמקביל הם מייצרים זיהום סביבתי רב במהלך השנה )

Intraruangsri, 2018ה .)LCA (Life cycle Assessment –  כלי מדעי

אשר נועד לעודד ולהניע תהליכי ייצור ידידותיים לסביבה וברי קיימא( מאשר 

כי להפחתת צריכת הנייר ואריזת מוצרים עם נייר יכולה להיות השפעה 

משמעותית על הפחתת טביעת הרגל האקולוגית של ארגון, כמו גם הפחתת 

עלויות. תהליך ייצור הנייר מורכב ויש לו השפעות סביבתיות מרחיקות לכת 

מעבר לתהליך ייצור הנייר הפשוט שהוא עצמו רעיל, עתיר במשאבים 

ומשתמש בכימיקלים ומזהמים שיוצרים בעיות בריאותיות גדולות והדרדרות 

סביבתית. נוסף על כך, כריתת היערות הנדרשת להשגת עיסת נייר )החומר 

העיקרי המשמש ליצירת נייר( וסילוקה של פסולת נייר מהווים תורמים 

עיקריים לפליטת גזי חממה. הסביבה ובני האדם יכולים לספוג כמות מוגבלת 

 (.Smith, 2011של רעלים לפני הדרדרות של המערכות הביולוגיות )

 



 

2% 

הוצע להשתמש בלוחות מחיקים  :תיאור הפרקטיקה החדשה המוצעת

לרשימות אומדנים ורשימות המטופלים המשויכים לחדרים ואגפים או לבצע 

ניילון של דפים ולכתוב עליהם בטושים מחיקים ולבצע שימוש חוזר. בנוסף 

במידה ומדובר בדברים אשר נמצאים –הוצע לחסוך בהדפסת דפים 

במערכות במחשב אין צורך להדפיס דפים עם אותו המידע, במידה ועדיין 

קיים צורך בהדפסה אז מומלץ להדפיס באופן דו צדדי. הומלץ להשתמש בכל 

דף עד סופו. ובראיה כללית יותר לכל בית החולים הומלץ להעביר טפסים 

רבים שמועברים למטופל כמו טפסי שחרור בצורה טכנולוגית דרך האינטרנט 

 או ע"י הודעה בטלפון עם קישור לטופס.

בהצגת הפרקטיקות לצמצום נייר  :מסקנות והמלצות לאור תגובות הצוות

במחלקה הצוות ברובו הראה התעניינות רבה בנושא. יש מקום מעבר 

להעלאת רעיונות ליישום במחלקה לבצע גם הדרכות ומפגשים בנושא 

 להעלאת המודעות בנושא.

 ביבליוגרפיה:

חוזר המנהל הכללי: שמירה על איכות הסביבה (. 2012משרד הבריאות. )

 .במשרד הבריאות

Intraruangsri, J. (2018). The Evolution of Green Hospital Concept for 

Thailand’s Hospital (Doctoral dissertation, Thammasat University). 

Kissinger, M., Sussman, C., Moore, J., & Rees, W. E. (2013). Account-

ing for the ecological footprint of materials in consumer goods at the 
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 הפחתה בשימוש בחשמל

 :שמות הסטודנטים

שדא פוקרא , הישאם קדח והדיל 

 רמדאני

מחלקת קרדיולוגיה בית  :מקום ההתנסות 

 חולים רמב"ם

 ח'יר אבו אלהיג'א. :שם המדריך

 הצגת הנושא

לצריכת החשמל השלכות רבות על הבריאות שלנו והסביבה כי אנרגיה זו 
נוצרת אחרי תהליך שריפת פחם ונפט דבר המשפיע על תופעת אקלים 

( בתי )WHOקיצוני והתחממות גלובאלית. על פי ארגון הבריאות הבינלאומי
מצריכת האנרגיה, באופן כללי, מלבד היותם  105-החולים אחראים על כ

עתירי אנרגיה, משתמשים במקורות שלהם בצורה לא יעילה. ייצור אנרגיה 
( בין )CO2אחראית לחלק ניכר מהפליטה של גזים, כמו פחמן דו חמצני 

 היתר, הגורמים לעלייה בממוצע טמפרטורת כדור הארץ.

דברים פשוטים כמו כיבוי מאווררים וציוד/התקנים כירורגיים כאשר אינם 
בשימוש, מביאים לירידה שנתית משמעותית בפליטת פחמן. כמו כן , יישום 

חימום יעיל באנרגיה, תאורה, מיזוג אוויר, סילוק פסולת ותכנון תשתיות 
יכולים להפחית באופן דרסטי את צריכת ועלויות האנרגיה לטובת בית חולים 

 וכדור הארץ שלנו.
 הפרקטיקה החדשה:

במערכת הלימודים לסיעוד במסגרת אימון המתקדם החלטנו לבצע במחלקה 
שלנו תוכנית לחסוך בחשמל ואנרגיה דרך כיבוי האורות ומכשירי חשמל לא 

בשימוש. בתור אחים ואחיות לעתיד שחלק משמעותי מהתפקיד שלהם הוא 
קידום הבריאות של כלל החברה החלטנו להעלות את המודעות של הצוות 

לגבי עולם יותר ירוק ובריא וזה דרך חיסכון באנרגיה וחשמל במחלקה, נעזרנו 
 בתליית שלטים בכל מקום רלוונטי להזכיר לצוות תמיד את הנושא וחשיבותו.
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אחרי יציאת התוכנית לדרך במחלקת הקרדיולוגיה חל שינוי  המסקנות שלנו:

בהתנהגות הצוות לגבי חיסכון בחשמל וכיבוי אורות במחלקה, הצלחנו 

להשיג את מטרתנו. חשוב מאוד להכניס את התוכנית לכל המחלקות בבית 

 החולים על מנת להעלות את המודעות בקרב הצוות בנושא קיימות וסביבה. 

 ביבליוגרפיה:
Machado, C., Scavarda, A., Zhao, F., & Kipper, L  (2015). A Proposal of an Energy Saving 

Technology Framework for the Hospital. Chemical engineering transactions, 45, 241-246. 

Martins, R. S., Joseph, E. A., Tariq, J., Aziz, N., & Fatimi, S. H. (2022). Theenvironment 

under the knife: A review of current Eco-surgical strategies and recommendations for Paki-

stan. JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, 72, S112–S117. 
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הפחתת שימוש בכלי פלסטיק חד  
. פעמיים וכובעים חד פעמיים  

 ירדן שלוש -שם 
מרפאת לין, קופ"ח כללית. – מחלקת חדרי ניתוח  

נוהא סאלח. – מדריכה קלינית  
ישנם שיטות להפחתת עלויות  –סקירת ספרות 

בחדרי ניתוח על ידי שימוש חכם בציוד. חלק גדול 
מהציוד הנפתח, נמצא ללא שימוש בניתוח 

כמתוכנן, נדרשת התערבות חינוכית שעשויה 
להפחית במידה ניכרת את בזבוז הציוד שנותר ללא 

 שימוש. 
יגרום כדור הארץ לשלם מחיר יקר בשל עליה  חד פעמיהשימוש בציוד 

נמצא כי שימוש בציוד הרדמה רב פעמי יביא להפחתה 2CO    –בפליטת 

. ישנן זוויות נוספות לבחינת נושא השימוש 2CO –בפליטת ה  %45של 

 –בציוד חד פעמי, נמצא כי עלויות השימוש בציוד הרב פעמי יקרות יותר בכ 

ממצא זה ככל הניראה גורם  –מעלויות השימוש בציוד חד פעמי  2%5

 למוסדות רפואיים להיצמד לשימוש בציוד חד פעמי. 

החלפת כלים חד פעמיים לרב  - תיאור פרקטיקה חדשה שבוצעה במחלקה

פעמיים תועיל ליצירת תחושת גיבוש ציוותי, הצוות התבקש להביא כלים רב 

פעמיים מביתם, כך לא יידרשו בהוצאה כלכלית על רכישת כלים ופעולה זו 

תיצור הפחתה משמעותית בשימוש בכלים חד פעמיים אשר מזהמים את 

כדור הארץ. בנוסף שימוש בכובעים רב פעמיים יאפשרו אפיון של צוות 

המחלקה עם ערכים של דאגה לאיכות הסביבה. הצוות החובש את הכובעים 

הרב פעמיים יהפוך ליחידת גאווה ויוכל לייצג את הצוות כיחידת שינוי למען 

 שמירה על איכות הסביבה. 
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כדי להצליח בשינוי יש צורך בהתגייסות של האחות  –מסקנות והמלצות 

האחראית לתהליך, פעולה נוספת שיסייע להצלחה בתהליך היא הצגת 

השינוי כפעולה שתסייע באופן אישי לאנשי הצוות. יש חשיבות רבה בשינוי 

לטובת שמירה על כדור הארץ, אך יחד עם זאת יש לשים דגש על כך ששינוי 

 מסוג זה יהווה תרומה אישית לכל אנשי הצוות.

 רשימה ביבליוגרפית:

Mark, A., Douglas, R., Operating room waste reduction in plastic and 

hand surgery: Operating room waste reduction in plastic and hand sur-

gery, (2015); 23(4):235-238. 

McGain, F., Story, D., Lim, T., McAlister, S., Financial and environmen-

tal costs of reusable and single-use anaesthetic equipment: British Jour-

nal of Anaesthesia, (2017); 118 (6): 862–9 

Voigr, J., Seigerman, D., Luts, K., Beredjiklian, P., Leinberry, C., Com-

parison of the Costs of Reusable Versus Disposable Equipment for En-

doscopic Carpal Tunnel Release Procedures Using Activity-Based Cost-

ing Analysis: by the American Society for Surgery of the Hand. Pub-

lished by Elsevier Inc. (2021); 339 (15). 
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 עבודה מצטיינת

 : טלי נאומנקו ובת חן אלעזרשם הסטודנטיות

 חדרה -אונקולוגית בית חולים הלל יפה-מחלקה המטו מקום התנסות:

 בטי לוי :מדריכה קלינית

במהלך ההתנסות, מתוך צפייה בעבודת האחיות,  הצגת הנושא הנבחר:

שמנו לב כי פסולת רבה של פלסטיק נאספת ונזרקת בלי לחשוב על 

ההשלכות ארוכות הטווח. האחיות פותחות פלקונים להזרקה והמכסים 

העליוניים נזרקים לפח הרגיל ומשם הלאה למיכלי האיסוף הגדולים. 

המכסים הם צבעוניים ומושכים את העין. חשבנו איך ניתן למחזר ולהשתמש 

בהם באופן אחר ומצאנו כי ניתן להעביר אותם למישהו אחר שיכול לעשות 

 בהם שימוש. דרך זה, נעלה את המודעות של הצוות המטפל לנושא הקיימות

-וננסה לצמצם ולהוריד את טביעת הרגל האקולוגית של המחלקה ההמטו

 אונקולוגית בבית החולים. 

( טוען כי שינוי האקלים הוא הגדול 2002קוסטלו ): תמצית סקירת הספרות

( אספקת שירותי הבריאות 201%שקיים בשנים האחרונות. על פי ריצ'רסון )

רק עוזרת לשינוי האקלים ובעקבות זה תוצאות שליליות על העולם. פאוור )

( הראה  כי יש חשיבות לחינוך והכשרת סטודנטים לסיעוד במוסדות 201%

( 2013להשכלה גבוהה לפעול כסוכני קיימות בשטח. בנוסף על פי גודמן )

האחיות נמצאות בחוט החנית של הבריאות ובכך יכולות לקדם את עניין 

ההמלצה למערכות הבריאות על הקיימות כדי לצמצם את הפגיעה בסביבה. 

היא למחזר ולהגדיל את כמות הפסולת המוחזרת כמו (  Mcgain ,201%פ)י

 מוצרי נייר קרטון ופלסטיק. 
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על פי הממצאים מהשטח ניתן לראות : תיאור הפרקטיקה החדשה המוצעת

כי הצוות מודע לעניין הקיימת אך לא מיישם זאת בעבודה היומיומית, בנוסף, 

חסרה הדרכה ארגונית שתעזור לשינוי להתרחש. אחרי ביצוע ראיונות עם 

הצוות המטפל, חשבנו כי שימוש חוזר בפקקי הפלסטיק הצבעוניים יכול 

להועיל ולקדם את הנושא באופן פרקטי. במקום לזרוק את הפקקים לפח, 

התחלנו באיסופם לתוך כוס ייעודית שעמדה על משטח העבודה של 

האחיות.  אחת לחודש, או יותר, בהתאם לצורך, יועברו הכוסות המלאות 

למחלקה לבריאות הנפש בבית החולים, לשימוש חוזר של המטופלים, לצורך 

פעילות יצירתית במהלך סדנאות האומנות שמתקיימות שם. לצורך כך, 

תהיה אחות ייעודית שתשמור על קשר עם הממונה על המרפאה לריפוי 

בעיסוק שאחראית על הסדנאות האלה. הרעיון הוצג בפני הצוות שתמך בו 

ונרתם ליישומו. הפלייר הצבעוני נתלה בחדר הטיפולים והאחיות דאגו 

 להזכיר אחת לשניה לא לשכוח להניח את הפקקים בכוס הייעודית. 

הצלחנו להעלות את המודעות של מסקנות והמלצות לאור תגובות הצוות: 

הצוות במחלקה לנושא ומהיום הרעיון הקטן שלנו והכוס עם הפקקים 

הצבעוניים תזכיר להם לחשוב קצת יותר. אנו ממליצות לצוות להמשיך 

לעודד את המאמץ לשינוי מקומי, ליישם יותר  פרקטיקות בנושא קיימות, 

לחשוב על דרכים איך לשפר את הנושא במחלקה, להציע רעיונות ולשאול 

 שאלות.

"העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו, לא בגלל האנשים שעושים רע, אלא   

 אלברט איינשטיין  –בגלל אלו שלא עושים דבר בעניין" 
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חיסכון בשימוש 

 בנייר
קמרה  –שם הסטודנטים 

איזבל, ברייה מואייד, 
  יחנוביץ' הלנה.

דיאנה  –שם המדריכה 
  מרדכייב

 מלר"ד -מקום ההתנסות
 בית חולים הלל יפה , 

ידוע כי בתי  –הצגת הנושא 
חולים כלליים מיצרים כמות 
לא מעטה של פסולת )נייר, 

פלסטיק, קרטון וכו'( דבר 
שעשוי להזיק לבריאות 

הסביבה, ולכן ראינו צורך 
בהפחתת טביעת רגל 

אקולוגית על ידי הצעת רעיון 
 שמביא לצמצום בכמות הפסולת.

שינויי האקלים הם מציאות, ומגזר הבריאות  –תמצית סקירת ספרות 
המודרני לא רק תורם לתופעה חמורה זו אלא מושפע ממנה בעצמו. נמצא כי 

בתי חולים, בהיותם מפעלים עתירי משאבים, צורכים כמויות אדירות של 
חשמל, מים, מזון וחומרי בנייה כדי לספק טיפול באיכות גבוהה. כמו כן, 

נמצא כי מוסדות בריאות מסוימים, באמצעות שימוש באמצעים פשוטים, 
חכמים וברי קיימא, יכולים להפחית במידה ניכרת את טביעת הרגל 
הסביבתית שלהם. אבל בניית בתי חולים ירוקים יכולה להיות אתגר 

 בהתחשב בתנאים המקומיים ובציפיות הלקוחות הגוברת.
ראינו קליטה של מאות מטופלים על  –תיאור הפרקטיקה החדשה המוצעת 

בסיס יומי מה שמביא בסופו של דבר להדפסה של מאות מכתבי שחרור מה 
שעלול להזיק לבריאות הסביבה ולהגדיל באופן משמעותי טביעת רגל 

אקולוגית. ומכאן עלה לנו הרעיון, במקום להדפיס את מכתבי השחרור ראינו 
שכדאי שנשאל את המטופלים אודות האופן שבו ירצו לקבל את מכתב 

מאובטחת אשר תביא  SMSהשחרור : מכתב מודפס או באמצעות הודעת 
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 אשר תביא לשימוש גמיש מצד אחד ושמירה על סודיות מאידך.
הפרויקט עוד לא יושם בפועל   – מסקנות והמלצות לאור תגובות הצוות

במחלקה לרפואה דחופה , אך תגובות הצוות היו חיוביות מפני שחשבנו על 
רעיון שיכול לצמצם משמעותית את שימוש הנייר בבית החולים ויתחיל 

כפיילוט בקבלת החולים ולאחר מכן יוכל להתפתח לכלל מחלקות האשפוז. 
אנו מאמינים שהפרויקט יישומי וישפיע רבות על התנהלות של המחלקה 

 כולה.
 רשימה ביבליוגרפית

Counsell, T. A., & Allwood, J. M. (2007). Reducing climate change gas 
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tic research: JCDR, 9(12), LE01 

Ono, Y., Hayashi, M., Yokoyama, K., Okamura, T., & Itsubo, N. (2020). 
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Using Product Lifecycle Perspectives. Resources, 9(3), 23 
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Van Ewijk, S., Stegemann, J. A., & Ekins, P. (2018). Global life cycle paper 
flows, recycling metrics, and material efficiency. Journal of Industrial 
Ecology, 22(4), 686-693 
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 הפחתת שימוש בכוסות פלסטיק 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

לה זהראן, לונה חלייחל, עדי ’אלה מיטניצקי, נאג שמות הסטודנטים:
 מונהייט, רובה גרגורה.

 מחלקת כתר ) קורונה( בבית חולים רמב"ם. מקום ההתנסות:
 אמין ריאן.  שם המדריך:

 הצגת הנושא: 
השימוש הרב בכוסות מפלסטיק חד פעמיות נפוץ מאוד ומתבקש במחלקת 

קורונה בכדי למנוע זיהומים במיוחד בחלקו המזוהם של המחלקה. אך 
במחלקתנו דפוס התנהגות שכזה ממשיך גם באזור המחלקה הנקי, ואף 

לצריכת ושימוש בכוסות חד פעמיים גם בבתיהם של הצוות הסיעודי 
 והרפואי.  

 בעיה זו מוצגת בהרבה מן המחקרים, אשר חלקם נציג פה:
מצא כי מסרים סביבתיים (  (Poor poortinga & whitaker,2018המחקר של 

והספקת חלופות לכוסות חד פעמיים, הגבירו את השימוש בכוסות רב 
פעמיות בנוסף לתשלום על כוסות חד פעמיות הגביר גם כן את השימוש 

בכוסות הרב פעמיות ידידותיות לסביבה. מודל חברתי, המבוסס על תיאוריות 
הלמידה החברתית קובע שאנשים עשויים ללמוד מהתבוננות באחרים 

אחת היא מבצעים התנהגות. העלאת המודעות בשילוב עם מתן חלופות 
 הדרכים היעילות ביותר לשינוי התנהגות. 

היא שנחוץ השקעה  ( Hu, et al, 2022המסקנה שעלתה במחקר של )
בטכנולוגיות ותהליכים שיכולים למחזר ולעשות שימוש חוזר במגוון רחב יותר 

 בפרט. של פלסטיק חד פעמי, ולחדש חלופות להחלפת חומרים מתכלים 



 

3% 

יותר של פלסטיק חד פעמי, ולחדש חלופות להחלפת חומרים מתכלים 
לשימוש חד פעמי. המחקר הציע לפנות לחברות העובדות עם נאמנויות 

פעמי  -שונות של ארגון בריאות עולמי שמוצאות פתרונות פלסטיק רפואי חד
 ומציגות חיסכון כספי משמעותי ומוצרים המתאימים עבורם. 

כוסות פלסטיק מובילים לקשיים ( (Danh & Hoi, 2019על פי המחקר של 
בשליטה בפסולת ולהשפעותיה החמורות על הסביבה בכלל ולסביבה הימית 

בפרט. מספר נושאים מרכזיים המעוררים דאגה עבור הממשלה והאנשים 
הם זיהום קרקע, הרס משאבי חוזר איזון אקולוגי, זיהום מים אוויר וזיהום 

 אוויר. 
 פרקטיקה חדשה:

העברנו הדרכה לצוות הסיעודי במחלקה בנושא זיהום הסביבה 
 מפלסטיק. ההדרכה כללה מצגת וסרטון הדרכה.

בנוסף הצגנו בפניי האח אחראי מחלקה מצגת בנושא צמצום 
השימוש בכלים חד פעמיים במקום העבודה מטעם המשרד להגנת 
הסביבה במטרה להעלאת מודעות בנושא ולקידום שינוי התנהגות 

 .במקום העבודה
בנוסף הבאנו כוסות רב שימושיות לצוות במטרה לעודד אותם 

להתחיל להמיר את השימוש בכוסות חד פעמיות לכוסות רב 
 .שימושיות

הדבקנו סטיקרים המעודדים מעבר לכוסות רב פעמיות על מכונת 
 .השתיה במטבחון

תלינו פוסטרים המקדמים שמירה על הסביבה ומציגים את הנזקים 
הסביבתיים ממוצרים חד פעמיים בחדר הצוות הסיעוד במחלקה, 

 חדר הרופאים, ובמטבחון.
 

מסקנות והמלצות לאור תגובות הצוות במחלקת כתר בבית חולים רמב"ם: 
הצוות לא היה מודע לבעיית השימוש לרעה בכוסות פלסטיק חד פעמיות ועל 

השפעות של הפלסטיק על גופנו ועל הסביבה שלנו הן בעבודה והן בבית, 
לעומת זאת האח האחראי במחלקה אכן רואה בהתמודדות ובמציאת פתרון 

לבעיה השימוש בכוסות פלסטיק ערך נוסף, ואכן העלה לא פעם אחת 
אופציות ופתרונות להקטנת השימוש בכוסות חד פעמיות, אך הדבר נעצר 

עקב חוסר במינון תקציבי מצד בית החולים. לאחר הצגת הבעיה מול הצוות , 
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הצוות הראה נכונות להקשבה ושיתף פעולה, ואמר שקיבל מידע חדש 
אפ, שיעבירו לעמיתים -בנושא בסוף שלחנו אותה גם בקבוצת הוואטס

 בעבודה.
 

 רשימה ביבליוגרפית:
 

Hu, X., Davies, R., Morrissey, K., Smith, R., Fleming, L. E., 
Sharmina, M., ... & Hopkinson, P. (2022). Single-use plastic 
and COVID-19 in the NHS: Barriers and opportunities. Jour-

nal of Public Health Research, 11(1).  
Poortinga, W., & Whitaker, L. (2018). Promoting the use of 
reusable coffee cups through environmental messaging, the 
provision of alternatives and financial incentives. Sustaina-
bility, 10(3), 873. 
Danh, N. T., & Hoi, H. T. (2019, October). Effects of plastic 
waste to sea environment in Vietnam. In IOP Conference 
Series: Earth and Environmental Science (Vol. 351, No. 1, 

p. 012023). IOP Publishing.  
 

  

 



 

3% 

הכנסת הנושא של 
 מיחזור למרפאה

 
 
 
 

 דריה סיניצקי :שם הסטודנטית
מרכז  לבריאות העין,  מרכז רפואי  מקום התנסות:

  לין.
 בינה ברזילי :שם המדריכה

 
במרכז לבריאות  העין למרות האוריינות הגבוהה והרצון הרב  הצגת הנושא:

לקידום איכות הסביבה במרכז הרפואי,  ניתן לראות שהצוות לא מצליח 
לממש את הפוטנציאל ולהגביר את הפעולות שביכולותיו לבצע עקב  חוסר 
בשינוי של הנחיות למציאות עבודה שונה בפועל, כגון חוסר זמינות של פחי 

מחזור במרפאה. בתוך המחלקה חסרים אמצעים  כגון  פחי מחזור 
לפלסטיק, נייר וקרטונים קטנים)כגון אריזת ציוד(. כמו כן חוסר בידע, הצוות 

לא יודע אילו חומרים ניתן למחזר ואילו לא וזורק את מרב קופסאות הפלסטיק 
 לתוך הפח הכללי. 

 
חוקרים אחדים מציעים לסמן מוצרים הניתנים  תמצית סקירת ספרות:

ביעילות המחזור עקב  2%5-1%במחזור, במחקרם היה ניתן לראות עליה בין 
שינוי זה. בנוסף הם מציעים להנגיש מיקום של פחי מחזור מה שיעלה 

 (Vogt, J & et al, 2014(היענות בקרב הצוות הרפואי. 
חוקר אחר מציע לעובדי מערכת הבריאות לצמצם שימוש במשאבים, כמו כן  

הוא קורא לרופאים לעבוד עם אלטרנטיבות ידידותיות יותר לסביבה ולא 
  להחזיק כמות מוצרים גדולה במלאי

 al, 2020). )McGain, F & et . כמו כן כותב אחר מחזק את הטענה שיש
להפריד ולטפל בפסולת באופן בטוח ולהפחית ייצור פסולת. ואף מציע 

שמוצרים מסוימים יעברו תהליך מהילה על מנת להפכם ידידותיות ובהמשך 
 (.Ali M & et al. 2017יעברו תהליך מחזור)
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על מנת להעלות את המודעות בתוך המחלקה : תיאור הפרקטיקה המוצעת
עצמה הייתי מציעה  להתחיל בהדרכת הצוות, ניתן לבצע ישיבת צוות לכלל 

הסקטורים במחלקה להעלות ולהציף את המודעות  לנושא הקיימות, 
ולהסביר על צמצום בשימוש במשאבים ,מניעת כפילויות וטיפול נכון 

בפלסטיק לפני מחזור. על מנת ליידע בצורה טובה יותר את הצוות אני 
מעוניינת להכניס קלסר לכל עמדה אשר יכלול בתוכו את כל המוצרים 

הכימיים הניתנים למחזור. על מנת להתגבר על המכשול של חוסר סימון ע"י  
היצרן  כל דף יכיל את שם המוצר, תמונת המוצר, רשימת הרכיבים הפעילים 
וריכוזם , אופן הטיפול בחומר והאם ניתן לזרוק לפח הכתום)מחזור פלסטיק( 

ומקור המידע. כמו כן ברצוני לעשות פינת מחזור נגישה בתוך המחלקה 
ולהגדיר מקום מסומן וברור למטופלים ולאחיות ובכך גם להשפיע על 

 המטופלים ולעודדם למחזר. 
הצוות הסיעודי במחלקה קיבל את ההצעות בעין יפה, : מסקנות והמלצות

ומעוניין להעבירם להנהלות המרכז והמחוז, יש מוטיבציה גבוהה להיענות 
ויישום ההמלצות עד בהינתן הסכמה לתהליך בפועל. האחיות מעודדות 

לקידום איכות הסביבה את כלל הצוות,  אני מאמינה שהצעותיי תתקבלנה 
 ותהיינה ברת יישום ובכך תצומצם טביעת הרגל האקולוגית במרכז. 

 ביבליוגרפיה:  

Ali, M., Wang, W., Chaudhry, N., & Geng, Y. (2017). Hospi-
tal waste management in developing countries: A mini 
review. Waste Management & Research, 35(6), 581-

592.  
McGain, F., Muret, J., Lawson, C., & Sherman, J. D. (2020). 

Environmental                    sustainability in anaesthesia 

and critical care. British Journal of Anaesthesia, 125(5), 

680-692. 

Vogt, J., & Nunes, K. R. (2014). Recycling behaviour in 
healthcare: waste handling at work. Ergonomics, 57 (4), 

525-535.  
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 הפחתה בשימוש בחד פעמי
אביטל ביבסקי ,  שרון פלדמן , סאפי חמדאן,                            :שמות הסטודנטים   

 אפרים דינר נחמני 
 :מחלקת נפרולוגיה בבית חולים כרמל  מקום ההתנסות

 סבינה אברמוב  מדריכה:
 הצגת הפרויקט:

לצורך הפרויקט שלנו, בחרנו להתעסק בנושא הפחתת השימוש במוצרים 
חד פעמיים כגון: כוסות, צלחות, סכו״ם ועוד. בנוסף, שימוש מופרז בציוד 

רפואי חד פעמי דוגמת חלוקים, כפפות ועוד במחלקה בקרב הצוות הרפואי, 
 הסיעודי והמטופלים. 

מטרת הפרויקט הייתה לעודד התחלת שימוש במוצרים רב פעמיים והפחתת 
 זריקת פסולת מיותרת לפח. 

 תמצית סקירת הספרות:
אנו משתמשים בחומרי פלסטיק בחיי היומיום שלנו בצורה העולה על כל 
מחשבה ותיאור, בין אם מדובר בזמן שאנחנו נמצאים בו בעבודה ובין אם 

 (.Chanda, 2021בזמננו החופשי בבית )
פירוקו של הפלסטיק ארוך שנים ואפילו מחזורו מזהם את הסביבה, ישנם 

 (.Chanda, 2021אפילו חומרי פלסטיק שאינם ניתנים למחזור )
שימוש בפלסטיק או חומרים הנלווים לפלסטיק בהקשר הרפואי הוא עצום 

ואכן זהו המקור הזיהומי הגדול ביותר. השימוש בפלסטיק ברפואה משמעותי 
בטיפול בחולים מתוקף היותם לא רק בטוחים יותר אלא גם כי הם בעלי 

(. חומרי הפלסטיק שנמצאים בשימוש Chanda, 2021עמידות גבוהה )
בבתי חולים הם לא רק ציוד רפואי אלא גם ציוד חד פעמי שנמצא בשימוש 

יום יומי שלנו כגון: כוסות, צלחות, מזלגות ועוד הרבה כלים שמיוצרים 
 (Cimmino I, 2020(מפלסטיק.

אלף  301בישראל על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נוצרים מדי שנה 
. (201%)דותן,  טונות של פסולת פלסטיק אשר רובה מכילה פוליאתילן

ישראל היא אחת מן המדינות המובילות בפיתוח פלסטיקה ירוקה במסגרת 
פתרונות המוצעים להתמודדות עם תופעת פסולת הפלסטיקה )דותן, 

201%.) 
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 הפרקטיקה:
 הפרקטיקה שלנו התמקדה בשני מישורים:

הצוות המטפל שימוש רב יותר בציוד רב פעמי מאשר חד פעמי: 
והמטופלים משתמשים ביום יום שלהם אך ורק בסכו"ם חד פעמי 

ולא בציוד רב פעמי. נרצה לקדם את השימוש בציוד רב פעמי בקרב 
חברי הצוות העובדים.  קידום זה יוכל להביא בעתיד לשיתוף פעולה 

עם הנהלת בית החולים כך שיעודדו את השינוי הנ״ל בשאר 
 המחלקות ובכל שטח בית החולים. 

כוונתנו היא לציוד שנצטרך בבית החולים ונזרק לאחר שימוש אחד. 
לדוגמא: סכו"ם, וילונות ההפרדה בין מיטות המטופלים,  כפפות, 

 חלוקי מיגון, משקפי מגן ועוד. 
הגברת פיקוח+ חידוד נהלים והעלאת מודעות בקרב העובדים:  
לאחר שביצענו ראיונות ותצפיות במספר מחלקות, ניתן לראות 
שישנם אנשי צוות אשר לא מודעים כלל ללומדות שיש לבצע, 

לנהלים שיש בבית החולים לגבי שימוש בפלסטיק ובשאר הפסולת 
)זריקה לפחים ייעודים( וכמו כן הפיקוח אינו מספק מצד ההנהלה 

 והגורמים הממונים כפי הנדרש.
 

הצעתנו היא להגביר את הפיקוח על הצוות הטיפולי בבית חולים 
באמצעות נאמן לכל מחלקה שידווח לגורם האחראי בבית החולים 

על שימוש מופרז בציוד חד פעמי במחלקה, שימוש בנייר מודפס 
)מבחינת כמות ומבחינת גריסה למחזור(, כמות השקיות שיאספו 
מהפחים המיועדים לפלסטיק, לבקבוקים למחזור, פסולת רפואית 

 הכוללת קופסאות של תרופות.
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 מסקנות והמלצות לאור תגובת הצוות:
 הצוות נענה לשאלונים שלנו וענה עליהם בכנות רבה.

לאחר שהצענו את הפרקטיקה שלנו לקידום השימוש ברב פעמי 
מאשר שימוש בחד פעמי והסברנו את הרצון והחשיבות העומדים 

מאוחרי ההצעה הזו, הצוות שמח מאוד והביע את רצונו לשתף 
 פעולה. חלקם אף התחילו ליישם את התוכנית בעצמם. 

 
אחרי תגובת הצוות מחלקת נפרולוגיה אנו נרצה לקדם הצעה זו 
לגורם האחראי על איכות הסביבה בבית החולים למען התחלת 

 יישום ההצעה בכל המחלקות בבית חולים. 
 ביבליוגרפית המאמרים:

 
Cimmino I, Fiory F, Perruolo G, Miele C, Beguinot F, 
Formisano P, Oriente F. Potential Mechanisms of Bi-
sphenol A (BPA) Contributing to Human Dis-
ease. International Journal of Molecular Sciences. 
2020; 21(16):5761.  
doi: https://doi.org/10.3390/ijms21165761 

 
Chanda, M. (2021). Chemical aspects of polymer re-
cycling. Advanced Industrial and Engineering Poly-
mer Research, 133-150.  
doi:https://doi.org/10.1016/j.aiepr.2021.06.002 
Joachim Vogt & Katia R.A. Nunes (2014) Recycling 
behaviour in healthcare: waste handling at 
work, Ergonomics, 57:4, 525-535. 
doi: 10.1080/00140139.2014.887786 

 
(. פלסטיק ירוק, האם יש דבר כזה? אקולוגיה 5102דותן, אנה )

  5, 6וסביבה, 
.48-48(, עמ' 5102)יוני   

 
 

https://doi.org/10.3390/ijms21165761
https://doi.org/10.1080/00140139.2014.887786
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 חיסכון בצריכת החשמל        

 

שמות 

הסטודנטים: 

אמארה איאת, 

אגבאריה מוחמד, נאומוב 

   דניס

: מחלקה מקום ההתנסות

אורולוגית מרכז רפואי 

 העמק 

 איאת סייד אחמד.שם המדריכה: 

 נושא : חיסכון בצריכת החשמל בבית חולים ירוק 
בפרויקט זה אנחנו בודקים במחלקה את מידת המודעות וההתערבות של 

בחיסכון בצריכת חשמל, לשם כך חלקנו  -הצוות בנושא טביעת רגל אקולוגית
שאלון הבודק את רמת המודעות, מידת המוכנות, והביצוע למען חיסכון 

 בחשמל  .
 תמצית סקירת הספרות

שריפת דלקים מאובנים )מחצבים( היא התורמת הגדולה ביותר לשינויי 
האקלים העולמיים ולשורה של פליטות רעילות הפוגעות פגיעה ישירה 

(. בנוסף צריכה Chias & Abad, 2017בבריאות הסביבתית של הציבור )
גבוהה ולא נכונה באנרגיה בבתי חולים מגדילה עלויות ומעלה טביעת רגל 
אקולוגית. המפתח הוא להבחין היכן אפשר לשפר ולהגביר את המודעות 
אצל האנשים המעורבים לצורך הפחתת רגל אקולוגית וחיסכון בעלויות. 

קיימא, זה לא קשור רק לתשתיות, אלא גם -אולם כדי להשיג ביצועים בר
 ,.Machado et alלמודעות של העובדים האחראים ולשותפות של הצוות )

2015.) 
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 תיאור הפרקטיקה החדשה המוצעת 
לאחר ניתוח ממצאי השאלון, התקיימה ישיבה עם צוות המחלקה, אשר 

כללה את חשיבות נושא הקיימות, הפחתת טביעת רגל אקולוגית ודרכים 
 ליישום. 

עוד פרקטיקה חדשה והיא הדפסת מדבקות במקומות הרלוונטיים )תאורה, 
מזגנים, טלוויזיות, מחשבים( כתזכורת לכבותם שאינם בשימוש, דבר 

 המדגיש  את הצורך בחיסכון בחשמל במטרת צמצום טביעת רגל אקולוגית.
 

 מסקנות והמלצות לאור תגובות הצוות 

הצוות הפגין התעניינות רבה בנושא והתרשם לטובה מהצעותינו, הם מאוד 
אהבו וקיבלו את הרעיון של המדבקות במטרה להגברת תשומת הלב, 

וכתוצאה שיפור בצריכת החשמל. מכיוון שהמידע הועבר בצורה קלילה 
ומסקרנת, לאחר הדבקת המדבקות התחלנו לצפות ביותר הקפדה , והנושא 

הרי צעדים התחיל למשוך אותם ברמה הפרטית ולא רק ברמת מקום עבודה, 
 גדולים מתחילים בקטנים.

 

 ביבליוגרפיה:

 

Chías, P., & Abad, T. (2017). Green hospitals, green 
healthcare. International Journal of Energy Production and 

Management, 2(2), 196-205. 
Machado, C., Scavarda, A., Zhao, F., & Kipper, L. (2015). A 
proposal of an energy saving technology framework for the 

hospital. Chemical Engineering Transactions, 45(1), 241-
246.  
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 הפחתת שימוש במוצרי פלסטיק 
דיאלא עבד אלגואד, קלודיה בנא, עאישה עבד  –שמות הסטודנטים  

 אלחלים, מאי מחול 
 מחלקת כלי דם בית חולים כרמל -מקום התנסות 

 נינה מאור מיכלסון -שם מדריכה
בחרנו בנושא זה כי בתי החולים מייצרים כמות גדולה   -הצגת הנושא

של פסולת, ולמרות שבית חולים כרמל נחשב למוסד ירוק, ראינו  
שהעובדים לא מודעים לחשיבות טביעת רגל אקולוגית והשפעת בית החולים 

 על הסביבה. 
בתי חולים תורמים באופן לא פרופורציונלי לפסולת  –תמצית סקירת ספרות 

הכוללת של שירותי הבריאות, הצריכה מהווה אנרגיה אינטנסיבית מאוד 
וניצול כמויות גדולות של משאבים שמייצרת כמות עצומה של פסולת. בנוסף 

להגדלה בבזבוז של מוצרים רפואיים חד פעמיים כתוצאה מגידול והזדקנות 
האוכלוסייה,  הצורך לנהל פסולת כזו בדרכים חדשניות ומשולבות הפך דחוף 

 (Fletcher, C. A., Clair, R. S., & Sharmina, M. 2021(עוד יותר. 
תיאור הפרקטיקה החדשה המוצעת- הפרקטיקה כוללת העלאת המודעות 

של הצוות הסיעודי על חשיבות שמירה על סביבה ירוקה והפחתת טביעת 
רגל אקולוגית, שליחת מכתב לאח אחראי במחלקה, שמדגיש את חשיבות 

 הדרכת הצוו, וקיום ימי עיון בנושא טביעת רגל אקולוגית.
המלצה למחלקה להתחיל למחזר את מוצרי הפלסטיק, תליית שלטים ברחבי 

 המחלקה, הקשורים לנושא הפחתת השימוש במוצרי פלסטיק.
יש חוסר מודעות מובהק לגבי   -מסקנות והמלצות לאור תגובות הצוות

החשיבות של נושא טביעת רגל אוקולוגית בין אנשי הצוות במחלקה, יש 
צורך לעלות המודעת באופן קפדני יותר, בנושא סביבה ירוקה בנוסף לעודד 

 שיתוף פעולה משולב מצד הצוות המטפל וגם מצד המטופלים.
 ביבליוגרפיה-

Fletcher, C. A., Clair, R. S., & Sharmina, M. (2021). A framework for assessing 
the circularity and technological maturity of plastic waste management strate-
gies in hospitals. Journal of Cleaner Production, 306, 127169. 
Wisniewski, A., Zimmerman, M., Crews Jr, T., Haulbrook, A., Fitzgerald, D. C., 
& Sistino, J. J. (2020). Reducing the impact of perfusion medical waste on the 
environment. The journal of extra-corporeal technology, 52(2), 135. 
Wyssusek, K. H., Keys, M. T., & van Zundert, A. A. (2019). Operating room 
greening initiatives–the old, the new, and the way forward: a narrative re-
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 מחזור נייר וקרטון
 

קטרין מנביץ', עדי  שמות הסטודנטים:
  סיטניאקובסקי, אזדהאר מגדוב, דריה פרוסקי

 מחלקת נוירולוגיה בית חולים כרמל שדה קליני:
 עלי עיישי מדריך קליני:

מחזור היא אחת הדרכים המרכזיות לצמצום טביעת רגל  הצגת הנושא:
אקולוגית ושמירה על איכות הסביבה. למרות המחזור שנעשה במחלקה, 

שמנו לב שכאשר מגיע משלוח תרופות, האריזות שלהן ועלוני המידע נזרקים 
 לפח ולא למחזור. לכן, בחרנו להתרכז במיחזור המוצרים האלה במחלקה.

 
מחזור היא דרך לצמצם טביעת רגל פחמנית והדרך המרכזית   סקירת ספרות:

 .)McGain, 2018לשמירה על איכות הסביבה והפחתת הרגל האקולוגית )
ניתן למחזר קרטון ונייר, וחומרי פסולת נוספים. פסולת הקרטון מהווה כרבע 
ממשקל סך כל הפסולת וכשליש מנפחה. תהליך מחזור הקרטון כולל איסוף, 

מיון, ניקיון, דחיסה וייצור קרטונים וניירות ממוחזרים בעזרת שיטות חדשות 
(. הייצור של סיבי נייר מעץ הוא עתיר אנרגיה, ומייצר 2021)פורטל מחזור, 

פליטות אוויר ושפכי שפכים המכילים תרכובות רעילות. החדשות הטובות הן 
שהנייר מציע גם את ההזדמנות הגדולה ביותר למחזור, שימוש בסיבים 
ממוחזרים מונע את ההשפעות החמורות ביותר של תהליך ייצור הנייר. 

כיצרנים עיקריים של פסולת נייר, למתקני בריאות מוטלת אחריות מיוחדת 
(. לפי 2021לחפש הזדמנויות מחזור. )פורטל המחזור; אתר קק"ל לצעירים, 

סקירת הספרות מחזור לא רק מפחית את זיהום האוויר ושומר על איכות 
  הסביבה, הוא גם מאפשר חיסכון בכסף ומשאבים.

 
הפרויקט שלנו יעסוק במחזור אריזות הנייר  תיאור הפרקטיקה המוצעת:

והקרטון של תרופות. במחלקה כאשר מגיע משלוח תרופות, הצוות מוציא 
את הסטריפים של התרופות מתוך אריזות הקרטון והן נזרקות לאשפה 

הרגילה בסוף, למרות שישנו איסוף קרטונים אחרים למחזור. לכן, הפרויקט 
שלנו יתרכז במחזור אריזות אלו ואנחנו מקווים שהוא ימשיך גם לאחר 

 שנסיים את הסטאז'.
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לאחר הצגת ההצעה לפרקטיקה החדשה צוות המחלקה  המלצות ומסקנות:
הפגין התעניינות בנושא והראה נכונות לשיתוף פעולה וליישומה במחלקה.  

אנחנו ממליצות ליישם את הפרקטיקה בשאר מחלקות בית החולים, לא 
נדרשים משאבים או מאמצים רבים לצורך יישום הפרויקט ועל כן יהיה קל 

לעודד את הצוות לעשות שינוי. הפרדת פסולת הקרטון היא די פשוטה 
 ועושה שינוי אדיר בהקשר של איכות הסביבה וקיימות.

 
 

 ביבליוגרפיה: 
(. מוצרי נייר למיחזור וחסל. אתר קק"ל לצעירים. 2021אתר קק"ל ישראל )

/https://greenwin.kkl.org.il/features/environment אוזכר מתוך:

garbage/amnir/ 
 

//:https פורטל מיחזור )ח.ת.(. מיחזור קרטון. אתר פורטל מיחזור
www.recycling.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%
D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8/%
D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%

D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F 
 

McGain, F. (2018). Five ways hospitals can reduce their 
environmental footprint. The Conversation Journal. https://
theconversation.com/five-ways-hospitals-can-reduce-their-

environmental-footprint-90390 
 

 

https://greenwin.kkl.org.il/features/environment/garbage/amnir/
https://greenwin.kkl.org.il/features/environment/garbage/amnir/
https://www.recycling.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F
https://www.recycling.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F
https://www.recycling.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F
https://www.recycling.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F
https://www.recycling.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F
https://theconversation.com/five-ways-hospitals-can-reduce-their-environmental-footprint-90390
https://theconversation.com/five-ways-hospitals-can-reduce-their-environmental-footprint-90390
https://theconversation.com/five-ways-hospitals-can-reduce-their-environmental-footprint-90390
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 הפחתת שימוש בציוד רפואי 
 עבודה מצטיינת

: אורי שקד, ג'יהאן אבו אל היג'א, הדס וינשטיין, סוזי שמות הסטודנטים
 סוריגין ופסיקה לאוטה.

 מחלקת כירורגית ילדים, בי"ח רמב"ם.: מקום ההתנסות
 אלה גרקובסקי.: המדריכה

בחרנו להתמקד בנושא של הפחתת השימוש בציוד רפואי : הצגת הנושא
במחלקה מתוך מחשבה על מקומות בהם נוכל ליצור שינוי של ממש. 

בעקבות תצפיות שערכנו על ההתנהלות במחלקה ראינו כי יש מקום ליישום 
טכניקות שונות שיובילו לשימוש מושכל יותר בציוד הקיים והפחתה בייצור 

 הפסולת.
: כחלק מפעילותם של ארגוני בריאות למלחמה תמצית סקירת ספרות

בהתפשטות זיהומים במוסדות רפואיים, הלך וגדל השימוש במוצרי פלסטיק 
פעמיים וכתוצאה מכך גם הלכה וגדלה הפסולת שמייצרים בתי החולים -חד

 Benhamou, Piriou, Vaumas, Albaladejo, Malinovsky, Dozברחבי העולם )

& Bouaziz., 2017(.  הגידול בכמות הפסולת מהווה גורם עיקרי למשבר
האקלים העולמי שאנו חווים את השלכותיו כיום. טיפול לא נכון בסוגי 

הפסולת השונים מגדיל את הסיכון לזליגתם אל הסביבה ולהחמרת משבר 
 ,Vanapalli, Sharma, Ranjan, Samal, Bhattacharyaהאקלים הקיים )

Dubey & Goel., 2021(.  תהליך הפחתת טביעת הרגל האקולוגית של
מוסדות רפואיים כולל בתוכו שאלת עלות מול תועלת בכל הנוגע לצמצום 

שימוש או שימוש מחדש בכלים ובמכשור רפואי. מתוך כך, אין לאפשר 
למחויבותם של המוסדות הרפואיים לשמירה על איכות הסביבה לפגוע 

 (. )Katz C., 2021באיכות הטיפול שהם מעניקים  

 

: את הטכניקות להפחתת הציוד תיאור הפרקטיקה החדשה המוצעת
יומית הצגנו בצורת טבלה -הרפואי שבו משתמשים כחלק מהפעילות היום

ויהיו  WhatsApp -ופוסטר הסבר שיועברו לכל צוות המחלקה בקבוצת ה
מוצגים בפגישה שערכנו עימם. הטכניקות מתבססות על שימוש בציוד כמו 

מזרקים, מחטים, ספוגי רחצה ותחבושות באופן מחושב ומותאם לכל פעולה 
ספציפית. בנוסף, הפעלת שיקול דעת לגבי שימוש בציוד סטרילי שלא 

 לצורך.
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פרקטיקה נוספת שהצענו מתייחסת לשמירת מזרקים לא סטריליים, כוסות 
 מדידה ופקקים שמגיעים עם התרופות ושימוש בהם במקרה הצורך.

 
 מסקנות והמלצות 

הדגש שלנו במהלך ההתערבות היה ששינוי הרגלים קטנים בשגרה בקרב 
צוותי הרפואה ובכלל, יכולים להוביל לשינויים גדולים. יש להביא לצמצום 

כמות הפסולת על ידי שימוש מושכל בציוד הקיים ובכך לדאוג לבריאות של 
 כולנו.

 
 :ביבליוגרפיה

Benhamou, D., Piriou, V., De Vaumas, C., Albaladejo, P., Malinovsky, J. 
M., Doz, M., ... & Bouaziz, H. (2017). Ready-to-use pre-filled syringes of 
atropine for anaesthesia care in French hospitals–a budget impact anal-
ysis. Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine, 36(2), 115-121.  
Vanapalli, K. R., Sharma, H. B., Ranjan, V. P., Samal, B., Bhattacharya, 
J., Dubey, B. K., & Goel, S. (2021). Challenges and strategies for effec-
tive plastic waste management during and post COVID-19 pandem-
ic. Science of The Total Environment, 750, 141514.  
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 מחזור תרופות ציטוטוקסיות

שיר בנימיני ונופר שמות הסטודנטיות: 

 שטרית.

 מרפאה אונקולוגית 'זבולון'.מקום התנסות: 

  שרית רייטר רייסמן ואמנה אסדי.שם המדריכות: 

במסגרת האימון המתקדם נחשפנו הצגת הנושא: 

לטיפולים כימיים אשר ניתנים לחולים אונקולוגיים, תרופות אלו עטופות 

בשתי שקיות על מנת למנוע שפיכה של חומר ציטוטוקסי רעיל. אנו שמנו לב 

שבעת הכנת התרופות השקיות הנזרקות בחדר התרופות נזרקות כולן בפח 

רגיל בלבד, ולא מושלכות לפסולת ציטוטוקסית המיועדת להטמנה מיוחדת. 

לכך ישנה השלכה רבה על הסביבה ועל בריאותנו, ועל כן ראינו חשיבות 

 לעסוק בנושא הזה ולהעלות את המודעות בקרב צוות המרפאה.

הנחת היסוד של מחשבה אקולוגית היא שבריאות  תמצית סקירת ספרות:
האדם והקריטריונים שקובעים מהי בריאות קשורים זה בזה, אחד 

 .201%Alice Mמהקריטריונים לקידום בריאות האדם הוא סביבה אקולוגית )

L. Li1(.  התרופות הציטוטוקסיות משמשות תפקיד חשוב בהשפעה
השלילית באמצעות הימצאותן של שאריות התרופות הציטוטוקסיות בפחי 
אשפה לא מתאימים המכילים בקבוקונים, מזרקים, כפפות וכו'. התרופות 

הציטוטוקסיות בעיקרן נמצאות בשימוש במחלקות האונקולוגיה 
והרדיותרפיה והחשיפה אליהן מתרחשת בזמן ההכנה של התרופה 

Ghafuri Y., & Nabizadeh, R. 2017)(.  פסולת ציטוטוקסית תחשב כל
מרכיב הבא במגע ישיר עם תכשיר ציטוטוקסי כפפות, מזרקים וכו' )חוזר 

 (.2010מנהל הרפואה טיפול בתכשירים ציטוטוקסים 
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במסגרת הפרויקט ביצענו שאלון וראיונות עם  תיאור הפרקטיקה המוצעת:

אנשי הצוות במרפאה במהלכם נחשפנו להתנהלות הארגון בנושא מחזור 

בכלל ובפסולת ציטוטוקסית בפרט. אנו מציעות להציב פח עם כיתוב של 

'פסולת ציטוטוקסית' על מנת לוודא שכול מה שנוגע בתרופה הכימית ייזרק 

לפח המתאים ויפחית את טביעת הרגל האקולוגית. בנוסף לכך יש לנו 

הצעות נוספות ברמת הארגון להעלאת המודעות וקידום המחזור, כמו: הצבת 

פחי מחזור והפחתת השימוש בנייר על ידי שליחת מייל להנהלת המרכז 

הרפואי. יחד עם זאת גם שלחנו מייל בצירוף מכתב להנהלת המרכז הרפואי 

 'זבולון' בו פירטנו את חשיבות הפרויקט ואת הצעותינו לייעול.

מן השאלון והתגובות לאחר הצגת הפרויקט ניכר כי  :מסקנות והמלצות

הצוות במרפאה מעוניין לפתח את נושא זה במחלקה ובארגון בכלל. ובנוסף 

 לכך הדגיש את החשיבות של היענות הארגון לפעולות אלו

הדגיש את החשיבות של היענות הנהלת הארגון בנושא מחזור ואקולוגיה, 

 ניכר כי צוות המרפאה מעוניין לפתח את נושא זה במחלקה ובארגון בכלל.

משאלות שהעברנו לאחיות המכון ניתן לראות כי כול צוות המרפאה רואה 

בנושא הקיימות והאקולוגיה נושא חשוב )נתון הנלקח מתוך תוצאו השאלון 

 אשר נשלח לאחיות המרפאה(.
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