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 תקציר מנהלים
  

', הדסה עין כרם'ח "ביה. אשר מתבטאת בשונות לשונית גבוהה, לעיר ירושלים דמוגרפיה ייחודית

. מערי הגדה, וכן אוכלוסיה דוברת ערבית נוספת, קולט מטופלים דוברי שפות שונות מרחבי ירושלים

 הרפואי אינו מספק מענה לגיוון המוסד', הדסה עין כרם'למרות המגוון הלשוני המאפיין את מטופלי 

, נוצר מצב בו בשל קשיי שפה. והשירות הרשמי הניתן בו הינו בשפה העברית בלבד, לשוני זה

תקשורת לקויה בעת . התקשורת בין המטופלים לבין צוות בית החולים הינה במקרים רבים לקויה

ף גוררת אחריה השלכות ולעיתים א, פוגעת תכופות בטיב הטיפול הרפואי, מתן הטיפול הרפואי

חוסר ההבנה בעת מתן האבחון והטיפול הרפואי גובה עלות כלכלית נוספת מבית ,  כמו כן. קליניות

  .אשר לא הייתה נגבית במצב של תקשורת תקינה וללא פערי שפה, החולים

הינה היעדר שירותי תרגום ממוסדים בבית החולים , אשר מביאה לתופעה בלתי רצויה זו הבעיה

שירותי תרגום אשר פועלים באופן מקצועי בבית לכך ש, בעבודה מוצגות עדויות. 'סה עין כרםהד'

קשיי מצמצמים באופן ניכר את ההשלכות הקליניות של פערי התקשורת הנובעים כתוצאה מ, החולים

מצמצמים את העלויות הכספיות הנוספות וחוסכים , וכמו כן,  עד מעלימים אותם כליל, השפה

  . ית החוליםמשאבים לב

  .פרונטאלי רפואי מערך תרגום על הקמת ' הדסה עין כרם'המלצתי לבית החולים , לכן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  רקע

מכון ירושלים 'על פי נתוני . אשר מתבטאת בשונות לשונית גבוהה, לעיר ירושלים דמוגרפיה ייחודית

ה זו קיים גידול טבעי ובקרב אוכלוסי,  מתושבי העיר הינם דוברי ערבית34% -כ', לחקר ישראל

 9%כי ,  עולה2007מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת , כמו כן.  לשנה2.6% - בשיעור של כ

 מהאוכלוסייה  הינם עולים 0.8% -ו כ, מ"עולים מבריה ישראל הינם מדינתמהאוכלוסייה ב

  . מאתיופיה

וכן מערי , ושלים ומסביבתהקולט מטופלים מן העיר יר,  בירושלים'הדסה עין כרם'בית החולים 

המטופלים בבית החולים דוברים שפות , בעוד ששפתו הרשמית של בית החולים היא עברית. הגדה

מומחה לרפואה ,  ממחקר שערך פרופסור לאון אפשטיין. עברית כלל מביניםולעיתים אינם, שונות

 כי בקרב עולה, ט לשוניבנושא תקשורת בין רופאים למטופלים ממיעו' הדסה'בבית החולים , חברתית

, לגבי דוברי אמהרית.  דוברי רוסית10% -  דוברי ערבית ו כ20% -ישנם כ' הדסה עין כרם'מטופלי 

עד שלא ניתן להתייחס לקבוצה זו באופן פרטני  ולהסיק נתונים לגביהם , נמצא כי ייצוגם כה מועט

  .ממחקר זה

  קשיי תקשורת בבית החולים

השוני . ביאה עמה גם מקרים רבים של תקשורת לקויה עקב פער לשונימ, תפלגות הדמוגרפית הזוהה

ובהבנת הצוות , לעתים תכופות פוגע בהבנת המטופל את הצוות הרפואי, הלשוני בין המטפל והמטופל

אשר נערכו בשנה האחרונה בקרב תושבי ,  בעבודה זו אציג שלושה מחקרים. הרפואי את המטופל

, אשר מעידים על קשיי תקשורת בין המטפל למטופל', עין כרםהדסה 'ירושלים ובבית החולים 

  . שנגרמים באופן תדיר עקב פערי שפה

הפרה , בקרב הצוות הרפואי, ממחקר שערכו סטודנטים למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בנושא

פוגע המטופלים שפת כי הבדל בין שפת הצוות ו, עולה' הדסה עין כרם'רפואי והמנהלי של בית החולים 

כי ,  מחברי הצוות שהשתתף במחקר העידו25% -כ.  והקשר ביניהםלעתים תכופות באיכות התקשורת

רק , לעומת זאת. הם נתקלים בקשיי תקשורת על רקע שוני לשוני בתדירות של כמה פעמים במשמרת

  .   ממשתתפי המחקר טענו כי אינם נתקלו בקשיי תקשורת על רקע זה4% -כ



באיזו תדירות נתקלת בקושי עם מטופל עקב פערי שפה
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' הדסה' ממטופלי בית החולים 30% -נמצא כי מעל ל, במחקרו של פרופסור אפשטיין שהצגתי לעיל

 מהם 60% -נמצא כי כ, בנוגע לדוברי הערבית. העידו על בעיות בהבנה שחוו במסגרת הטיפול הרפואי

פלים ב  מהערבים המטו50% - ומעל ל, אינם מבינים עברית ברמה טובה עד אינם מבינים עברית כלל

נתקלו בעבר לפחות פעם אחת בבעיות בהבנת ההסבר על המחלה או בהבנת הטיפול ' עין כרם'

ומעידים על כך שחוו בעיות ,  מהם לא מבינים עברית כלל30% - כ, ובאשר לדוברי הרוסית. וההנחיות

  .בהבנת ההסבר על המחלה או בהבנת הנחיות הטיפול הרפואי

על ידי אותה ,  בירושליםרוסית ואמהרית, ת דוברות ערבית בקרב קהילו שנערךממחקר איכותני

ניכר כי אוכלוסיות אלה נתקלות לעתים תכופות , קבוצת סטודנטים שאת מחקרה הנוסף הצגתי לעיל

  . בקשיי תקשורת בהגיען לבית החולים

ל  ולשם כך על המטפ,נתן טיפול ללא הסכמת החולהילא יש קובע 'חוק זכויות החולה'כי , יש לציין

הקיימים בבית , הפערים הלשוניים בין הצוות למטופלים. ים ומובנים סבירים לחולה הסברספקל

במקרים רבים ההסברים אינם מובנים ,  לעילשכן כפי שהצגתי, מקשים על אכיפת חוק זה, החולים

  .למטופלים אלו

  מתורגמנים מזדמנים

 לרוב .ש במתורגמנים מזדמניםהיא שימו, דרך ההתמודדות הנפוצה ביותר עם הפערים הלשוניים

ולעתים גם בצוות דו לשוני מקרב בית החולים ובעוברי , נעזרים בשירותיו של בן משפחה דובר עברית

קשיי ב  מהנשאלים העידו כי כשנתקלו30%בו , המחקר שנערך בקרב צוות הדסהמ כך גם עולה. אורח

השתמשו ש העידו 30%ו , ת המפגשתקשורת על רקע לשוני הם נעזרו בבן משפחה אשר תרגם עבורם א

עלו ,  במחקר שבדק את קהילות המיעוטים הלשוניים בירושלים.בעזרתו של איש צוות דו לשוני

, גם כאן העידו נציגי הקהילות על שימוש רב במתורגמנים מזדמנים ובלתי מקצועיים. ממצאים דומים

אשר הולכים , בעיקר בילדיהםנמצא כי בקהילת הבוכרים נעזרים המטופלים . בעיקר בבני משפחה



, קהילת  עולי רוסיה מאופיינת במשפחות קטנות יותר.וכך גם בקרב עולי אתיופיה, עמם לבית החולים

ויותר בעוברי אורח בבית החולים ובצוות דו לשוני , ולכן הם נעזרים באופן יחסי פחות בבני משפחה

ות נציגי קהילה זו עולה תמונה של מראיונ. מסובך אף יותר  המצב, בקרב דוברי הערבית. נגיש

רוב הנשים והילדים אינם . אשר ברובה אינה דוברת עברית ברמה המאפשרת תקשורת, אוכלוסייה

מצב זה מקשה עליהם יותר להיעזר . והגברים מבינים ברובם שפה פשוטה בלבד, מבינים עברית כלל

ברמה מספיק טובה מקרב רים דוברי עברית מכקשה להם למצוא . בבני משפחה לצורכי תרגום

גם . רק בכדי לקבל תרגום, ולעתים מתקשרים למכרים רחוקים בטלפון בעת הטיפול הרפואי, הקהילה

  . למטרות תרגום,אוכלוסייה זו נעזרת בצוות דו לשוני ובעוברי אורח

במטרה , קצועייםמחקרים מרחבי העולם מעידים על השימוש הרב במתורגמנים מזדמנים ובלתי מגם 

הקבוצה אשר נעזרים בשירותיה באופן הנפוץ ,  מבין כלל קבוצות המתורגמניםוכי, ר על פערי שפהלגש

  . Pochacker, 2000, Kou et al, 2007)(ביותר היא בני משפחת המטופל 

והשימוש במתורגמנים מזמנים ולא מקצועיים , ממצב זה של קשיי תקשורת על רקע פערים לשוניים 

אתמקד בשתיים , בנייר זה. עולות תופעות בלתי רצויות שונות,  קשיים אלובמטרה לנסות להתגבר על

   .ובזבוז משאבי בית החוליםנוספת  עלות -והשנייה,  השלכות קליניות-הראשונה: מהן

  פגיעה בטיב הטיפול הרפואי והשלכות קליניות

צאות הטיפול לאיכות התקשורת בין מטופלים לבין הצוות הרפואי ישנה השפעה מרחיקת לכת על תו

 ,Brach et al)(וידיעה מוגבלת של שפת המדינה הרשמית עשויה להפריע לתקשורת יעילה , הרפואי

2005.  

שהשווה בין הטיפול במחלקת כאב אותו קיבלו מטופלים דוברי אנגלית ומטופלים , מחקר אמריקאי

והם לא ,  היה לקוישניהול הכאב עבור המטופלים שאינם דוברי אנגלית, שאינם דוברי אנגלית מראה

  ).Chan & Woodruff, 1999(קיבלו את הטיפול האופטימאלי בשיכוך כאבים 

הבנתם , שכאשר הורים קבלו הנחיות לטיפול המשך תרופתי עבור ילדם לא בשפתם, מחקר אחר מצא

הבנה לקויה זו . המינון וזמן הטיפול, במיוחד בנוגע לשם התרופה, את הנחיות הטיפול הייתה לקויה

דבר אשר עלול לפגוע בילד , או שימוש יתר מאידך, לולה להביא למצב של אי נטילת התרופה מחדע

  ).Fulton et al, 2005(עד כדי סיכון חייו במקרים קיצוניים , באופן קליני

, נמצא שהסיכון לפגיעה בבריאות כתוצאה מאירוע חריג, ב"במחקר שבדק ששה בתי חולים בארה

 בקרב דוברי 29.5%לעומת , 49.1%( ב מטופלים שאינם דוברי אנגלית גדול באופן משמעותי בקר

  ).Divi et al, 2007(ניתן היה לקשור את הסיכון למחסום השפה , ברוב המקרים). אנגלית



בדקו גורמים אפשריים המשפיעים על ', אסף הרופא'ח "בביה. גם בישראל נחקר נושא מחסום השפה

הסיכוי לפתח , אשר אינם דוברי עברית, לים המבוגרים יותרנמצא שבקרב החו. הטיפול בחולי הלב

  ).Gorelik et al, 2006(מחלת לב כללית היה גבוה יותר 

מסקירת הספרות העולמית בתחום עולות גם עדויות לכך שהשימוש במתורגמנים מזדמנים , כמו כן

  .וגם לו עלולות להיות השלכות קליניות,  הואאףמסוכן 

על , ב לספרדית"התמקדו במחקרם בתרגום רפואת ילדים בארה) Flores et al, 2003(' פלורס ושות

,  מטעויות התרגום יש השלכות קליניות63% - הם מצאו ש ל. ידי מתורגמנים מקצוענים ומזדמנים

טעויות המתורגמנים המזדמנים . ושטעויות אלה שכיחות הרבה יותר בקרב המתורגמנים המזדמנים

משך , בתדירויות לא נכונות, להשתמש במינונים לא נכונים של תרופותהתבטאו בעיקר בכך שאמרו 

התערבויות טיפוליות והשמטת אינפורמציה רפואית רלוונטית על רגישויות , נטילת תרופה שגוי

, להוסיף,  שלא במודעכי מתורגמנים מזדמנים עלולים, החוקרים מסכמים. לתרופות ועבר רפואי

  .להחליף ולערוך מידע , להשמיט

 מקרב חברי 73.2%.  מעיד על פגיעה בטיב הטיפול הרפואי,גם המחקר שנערך בקרב סגל בית החולים

טענו כי האיכות הטיפול הרפואי נפגעת כתוצאה מקשיי השפה , סגל בית החולים שהשתתפו במחקר

  .ומהפערים הלשוניים

  עלות כלכלית נוספת

 Hampers(נולטי 'ים במאמרם המפרס ומקאותה מכנ, מחסומים לשוניים יכולים ליצור עלות נוספת

& McNulty, 2002" (Language barrier premiums ."כי מטופלים בעלי קשיי שפה, הם מסבירים ,

כיוון שהרופאים מנסים , לעומת מטופלים ללא קשיי שפה) דיאגנוזות(מבצעים יותר בדיקות אבחון 

 בדבר הגיעו למסקנה דומה) Bernstein et al, 2002(' שותוברנשטיין . פצות על קשיי התקשורתל

הנובעות ממתן עירויים נוספים וביקורים , העלויות אשר נוספות לטיפול הרפואי עקב פערי שפה

  .חוזרים במחלקת הרפואה הדחופה

 מצביעים על השקעת  ,'הדסה עין כרם' המחקר שנערך בקרב הצוות הרפואי של גם ממצאי, כמו כן

זאת בשל הבדיקות הנוספות במחלקת . פער לשונימ הנובעים תקשורת משאבים נוספים בעקבות קשיי

 מקרב צוות מחלקת 33.3%. אותן נאלצים הרופאים לתת למטופלים ממיעוט לשוני, הרפואה הדחופה

במטרה להתגבר על , הרפואה הדחופה העידו על בדיקות נוספות שעוברים מטופלים ממיעוט לשוני

 21.5%, כמו כן. בין כראוי את תלונות והסברי המטופלהתקשורת הלקויה וחוסר היכולת לה

ובמחלקת ילדים גם ספרו על , דיווחו על מקרים של אשפוז חוזר בגלל קשיי שפה, ממשתתפי מחקר זה



מקרים של הגעה חוזרת לבית החולים עקב חוסר יכולת להסביר כיצד יש לטפל ולהתמודד עם בעיות 

במקרים של קשיי תקשורת ,  דקות14 -פול מתארך בממוצע בנמצא כי הטי, יחד עם זאת. שונות בבית

נמצא כי הנזק הכלכלי הנגרם כתוצאה מקשיי ,  לאחר שקלול כלכלי של נתונים אלו .במהלך הטיפול

  .לשנה₪  מיליון 1.7 -עומד על כ, התקשורת

  

  הגדרת הבעיה

  .'הדסה עין כרם'בבית החולים ,  ממוסדים ומוסדרים רפואיהיעדר שירותי תרגום: הבעיה הינה

כי השימוש במתורגמנים רפואיים מקצועיים בעת הטיפול , מחקרים שונים מרחבי העולם מראים

פגיעה באיכות הטיפול עד  -ופעות הבלתי רצויות המוצגות לעיל ם במידה ניכרת את התמצמצהרפואי 

  . ולעתים אף ממגר אותן לחלוטין-לכות קליניות ועלות כלכלית נוספתכדי הש

נמצא , ר אמריקאי שבדק את הקשר בין קשיי שפה להשלכות קליניות בקרב ילדים מאושפזיםבמחק

לא נמצאים ,  אשר השתמשו בשירותי תרגום מקצועיים,ממיעוטים לשונייםשילדים למשפחות  

  ).Cohen et al, 2005(בסיכון יתר לעומת ילדים למשפחות דוברות אנגלית 

ובדק את השפעת ', הדסה הר הצופים'ן ילדים בבית החולים שבוצע במחלקת מיו, במחקר אחר בנושא

נמצא כי נוכחות של מתורגמן שיפרה באופן מובהק , השימוש במתורגמן על משפחות דוברות ערבית

את האמון ושביעות הרצון ואת תחושת ההורים , הטיפול והמעקב, את הבנת ההורים לגבי האבחנה

  ).2007, רינאוי(של הבנה ושותפות מצד המערכת 

הינו עדיף ,  במקום במזדמניםניכר מן הספרות כי השימוש במתורגמנים רפואיים מקצועיים, כמו כן

שאמצעי , בעו ק)Flores et al, 2003(' פלורס ושות . בהחלט ומצמצם לחלוטין את טעויות התרגום

 סיפוק נוהי,  ושיפור איכות הטיפול הרפואי בתרגוםחשוב להפחתת טעויות בעלות השלכות קליניות

  .שהוכשרו עבור מטרה זו, מתורגמנים רפואיים מקצועיים

ב בין " שבדק מאמרים רבים מתחום המתורגמנות הרפואית שפורסמו בארה, נוסףבמחקר ספרות

 מאמרים המשווים את יעילותם של מתורגמנים מקצועיים מול 21נמצאו , 1966-2005השנים 

,  שהשימוש במתורגמנים מקצועיים היה יעיל יותרבכל אותם המחקרים נמצא. מתורגמנים מזדמנים

, ניצול שירותי בריאות, )פחות טעויות, הבנה מרובה יותר(תקשורת : מבחינת ההיבטים הבאים

העלה את , נמצא כי השימוש במתורגמן מיומן, כמו כן. תוצאות רפואיות של הטיפול ושביעות רצון

רמה קרובה ביותר עד שווה לזו שקיבלו מטופלים רמת הטיפול הרפואי לו זכו המיעוטים הלשוניים ל

  ).Karliner et al, 2007(שלא סבלו מקשיי שפה 



.  ישנם מחקרים שהוכיחו כי שימוש בשירותי תרגום מביאים לצמצומן, גם בנוגע לעלויות הנוספות

, לויות כי השימוש בשירותי תרגום רפואיים הוזיל ע,טענו) Bernstein et al, 2002(' ברנשטיין ושות

הפחתת הביקורים החוזרים במחלקת הרפואה הדחופה , על ידי הפחתת הרישומים של עירוי תת ורידי

עלולים להוסיף עלויות עקב הגברת השימוש  ובטווח הקצר הם, ניתנים בתשלוםהם , מאידך .ועוד

להוביל אבל גם תוספות אלו למעשה אמורות ). Jacobs et al, 2004(בשירותים מקדימים ומניעתיים 

חוסכת , ובאבחון מקדיםההשקעה ברפואה מונעת . ארוךלהפחתה בעלויות הטיפול הרפואי בטווח ה

  .עתידיותטיפול עלויות 

  

הדסה 'בקרב סגל , כי גם מהמחקרים שערכה קבוצת הסטודנטים מן האוניברסיטה העברית, יש לציין

קנה כי יש להנהיג שירותי תרגום עולה המס, ובקרב קהילות המיעוטים הלשוניים בירושלים' עין כרם

כי במידה והיה שירות ,  טענו93.2%,  מקרב סגל בית החולים שהשתתפו במחקר.מוסדרים בהדסה

כל נציגי הקהילות , בנוגע לקהילות. הם היו משתמשים בו, תרגום מוסדר ומקצועי בבית החולים

ית ולהעסיק מתורגמנים טענו כי על בית החולים לבצע הנגשה לשונ, שרואיינו במסגרת המחקר

כי זו הדרך הראויה היחידה לפתור את קשיי התקשורת , הם סבורים. רפואיים מקצועיים מטעמו

  .אותם הם חווים בבית החולים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 החלופות

  שירות תרגום טלפוני: חלופה ראשונה

ותי הנגשה מתן שיר באמצעות, ח" ישמש כמרכז התומך טלפונית בפעילות השוטפת של ביהמוקד זה

תעשה פנייה טלפונית אל , י איש הסגל הרפואי בעת מתן טיפול"כאשר יזוהה פער לשוני ע. לשונית

 אשר עברו , דו לשוניים)סיעוד וכדומה, סטודנטים לרפואה(י מתורגמנים רפואיים "המוקד המאויש ע

  .הכשרה ייעודית לצורך מתן שירותי תרגום בשפה הרצויה

שבה יהיו פעילים כל הגורמים , Conference Call)(מתכונת שיחת ועידה ינתנו בישירותי התרגום 

  .מטופל ומתורגמן, רופא: קרי, המעורבים

מוקד טלפוני אשר יתופעל . קור חוץיבאמצעות מ ויתבצע, זהתפעול של מוקד טלפוני הוהקמה ה

זית החברה החיצונית תספק את התשתית הפי. י חברה חיצונית המתמחה בנושא" ע,ויתוחזק

  .םיואילו בית החולים יהיה אחראי על גיוס והדרכת המתורגמנים הרפואי, והטכנולוגית הדרושה

  

 אציג כאן בקצרה שני מודלים . נפוצה במקומות רבים בעולם, חלופה זו של תרגום באמצעות הטלפון

  . האמריקאיAT&T Language Line -ו  , האוסטרליTISשירות , של חלופה זו

השייך למשרד לענייני הגירה ,  הינו גוף ממשלתיTIS – Translating and Interpreting Service -ה

 מתורגמנים 1,300-באמצעות כ,  שפות120- השירות מספק תרגום ביותר מ. ואזרחות באוסטרליה

  . שעות ביממה לכל אדם או ארגון24והוא זמין , עצמאיים ברחבי אוסטרליה

ונותן , הממוקם במלבורן, פועלים דרך מוקד טלפוני מאויש TISשירותי המתורגמנות הטלפונית של 

והמוקדן מעביר , המתקשר מבקש מתורגמן בשפה הרצויה. זילנד-שירותים לכל אוסטרליה ואף לניו

המבוססת על זמינות המתורגמנים באותה העת ועל תעדוף , את השיחה על פי רשימה שמופיעה לפניו

הוקם בשנים , על מנת ליעל את השירות ולחסוך זמן. פנימי בהתאם לרמת ההסמכה של המתורגמן

 אשר מאפשר לנותן השירות – ATIS - Automated Telephone Interpreting Serviceהאחרונות 

 הנחה 10%והוא מציע ,  השפות הנפוצות ביותר18- השירות ניתן ל. להתקשר ישירות למתורגמן

  .למשתמש

שירות טלפוני שנועד לסייע לאנשי  ,Doctors Priority Line - הוא הTISשירות נלווה נוסף במסגרת 

  .צוות רפואי לתקשר עם מיעוטים לשוניים

  



הוא ככל הנראה , 1984שהוקם בשנת ,  האמריקאי AT&T Language Lineשירות המתורגמנות * 

,  שפות170-החברה מספקת שירותי תרגום ל. שירות המתורגמנות הטלפונית הגדול ביותר בעולם

, החברה אף משווקת מכשיר טלפון ייחודי.  מהשפות המבוקשות לתרגום98%מספר העונה על יותר מ 

ת המתורגמן מתבצעת על פי בקש.  לשני הדוברים המשוחחים עם המתורגמן–שבו שתי שפופרות 

  .ולפיכך נחסכת עלות המוקדן הטלפוני, )IVR(זיהוי קולי אוטומטי 

והיא החברה היחידה שיש לה ,  שפות22-החברה מכשירה ומסמיכה מתורגמנים רפואיים טלפוניים ב

 באמצעות -לחברה מנגנוני בקרת איכות על המתורגמנים. תהליך הכשרה והסמכה לתחום הזה

  . הלקוחותוכן באמצעות משוב של, המאזין לשיחה בעת התנהלותה, אדם בכירמשובים של 

  

, מדינות בעלות מאפיינים שונים מישראל, ב ולאוסטרליה"מותאמים לארהכי מודלים אלו , יש לציין

שוני זה מתבטא בעיקר בסדר הגודל של . עצמו' הדסה עין כרם'ועל אחת כמה וכמה מבית החולים 

מגוון העצום של השפות להן שירותים אלו בוכן ,  רבים)גם רפואיים( מוסדות םיאשר משרת, המודלים

יש להתמקד בשירות ', הדסה עין כרם'כאשר מחפשים פתרון ממוקד לבית החולים . מספקים מענה

הרעיון הבסיסי של אופן מתן ,  עם זאת.שלוש שפות-אשר מספק מענה ל כ, )לפחות בינתיים(מקומי 

אולי (זהה כמעט לחלוטין , )הצוות הרפואי והמטופל(דת המבט של הצד הפונה מבחינת נקו, השירות

  ...).לפני שהמתורגמן עולה על הקו, ישנם הבדלים טכניים בשלב הראשוני

  

למודל התרגום הטלפוני .  גבוהה-החלופה אפקטיבית במידה בינונית:  החלופה אפקטיביותמבחינת

הוא מספק את המענה הראוי ומצמצם את התופעה וניכר כי , ממקומות שונים בעולם" קבלות"

 כאשר מציגים אפקטיביות של חלופה זו אל מול האפקטיביות ,עם זאת. הבלתי רצויה כמעט לחלוטין

. גום הפרונטאלי הוא אפקטיבי יותרניתן למצוא בספרות עדויות כי התר, של התרגום הפרונטאלי

בשל העובדה כי לתרגום , בין היתר, זאת. )כשאציג את החלופה השנייה, יפורט בהרחבה בהמשך(

המתורגמן נעזר , כאשר התרגום נעשה באופן טלפוני. עצמו נוסף מימד מעצם נוכחותו של המתורגמן

בהם יכולת , ישנם מקרים. והוא אינו חלק מהסיטואציה של המפגש הרפואי, רק בחוש השמיעה

ברצוני . תרגום ומעשירה אותומוסיפה ל, המתורגמן לחוש את הסיטואציה באמצעות הנוכחות

כי יש שיטענו כי רמת הקשב בתרגום הטלפוני היא גבוהה יותר דווקא , להוסיף הסתייגות ולציין

בכל , אני. ורגשי פחות וזה הופך תרגום זה למקצועי יותר , מכיוון שזהו החוש היחיד שמעורב במפגש

תפיסה כי הנוכחות מעשירה את תוך , מתייחסת לחלופה הטלפונית כמעט פחות אפקטיבית, מקרה

  .ביסוס על מחקרים שיוצגו בהמשך, התרגום וכן



נשענת ,  בחינת קריטריון העלות בעבודה זו.עלות חלופה זו היא בינונית, באופן יחסי: העלותמבחינת 

כפי שהם ' הדסה עין כרם'בהתאם לצרכים של בית החולים , על ניתוח כלכלי שנעשה בתחום זה בדיוק

והוא ,  בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית2008ניתוח כלכלי זה הוצג ביולי . להוצגו לעי

הן של שלב הקמת , כי לאחר שנמדדו כל ההוצאות, מניתוח זה עולה. יוצג לפרטיו כנספח בעבודה זו

  . 78₪ בחלופה זו היא העלות הממוצעת לשנהנמצא כי , והן ההוצאות הקבועות והמשתנות, השירות

להקים , כל שנותר הוא לפנות לחברה למיקור חוץ, לאחר שהושג התקציב. פשוטה:  החלופהמותישי

וגם מבחינת , )ישנן חברות שעוסקות בזה(אין כאן קושי טכנולוגי . את המרכז ולהכשיר את האנשים

  .לא צפויות התנגדויות לשיטה זו, הפוליטיקה של בית החולים

ות המיעוטים הלשוניים בירושלים אשר הוזכר בעבודה זו במחקר קהיל. בינונית: תחושת המטופל

העדיפו את החלופה הפרונטאלית על פני , האמהרית והרוסית, דוברי הערבית, כי כל הקהילות, עלה

. נתפסת כמאיימת מבחינה טכנולוגית,  הכנסתו של מכשיר הטלפון כמתווך במפגש הרפואי.הטלפונית

תוך , בה הוא מדבר עם הגורם הרפואי באופן חופשי, מתהמטופל רגיל לסיטואציה מסוי, כמו כן

הכנסת מכשיר הטלפון למפגש . שימוש בתנועות גוף והצגת הבעיות באופן בלתי מילולי בנוסף למילולי

 מפניבקהילות קטנות לעתים ישנו חשש , מצד שני.  נתפסת כמגבילה את התקשורת שבמפגש, הרפואי

  .ונוצרת מבוכה סביב עניין זה, היכרות עם המתורגמן או בני משחתו

' הדסה עין כרם'מממצאי המחקר שנערך בקרב סגל . בינונית :נוחות השימוש עבור הגורם המטפל

טענו כי ,  מקרב חברי הסגל שהשתתפו במחקר78.4%:  לזו שהוצגה בסעיף הקודםעולה העדפה דומה

ניתן .  דיפה היא הטלפונית שטענו כי החלופה הע9.5לעומת , ישנו צורך בשירות תרגום פרונטאלי

אשר ידרוש , לייחס העדפות אלו לחשש שיש מפני הכנסת אלמנט טכנולוגי חדש לטיפול הרפואי

  .התמודדות טכנית מתאימה

  

  שירות תרגום פרונטאלי: חלופה שנייה

גם כאן ניתן להיעזר בסטודנטים דו לשוניים מן המקצועות (הכשרת מתורגמנים רפואיים 

יחידת ההנגשה . ן שירותי תרגום רפואי תוך מתן דגש על נושא ההנגשה התרבותיתלמת) הרלוונטיים

ח תרכז ותווסת את פעילותם של המתורגמנים הרפואיים אשר ילוו מטופלים בעת "הלשוני בביה

י מתורגמן רפואי אשר ילווה את הטיפול "התרגום בחלופה זו ייעשה ע. הצורך במחלקות השונות

  .בהתאם לצורך

  



ורוב , אשר היה מוכר ונהוג לאורך השנים, תרגום הפרונטאלי הוא השירות המסורתישירות ה

ב "לאור הצורך ההולך וגובר בשירותי תרגום בארה, מאידך. הארגונים והקהלים נוטים להעדיף אותו

על רקע , מתבלטת חלופת המתורגמנות הטלפונית לאור החלופה הפרונטאלית, בשנים האחרונות

  ).Gracia-Garcia, 2003(רוכה בחלופה זו הוזלת העלויות הכ

חלופה זו נתפסת כאפקטיבית , כפי שהצגתי בניתוח החלופה הקודמת. גבוהה: החלופהאפקטיביות 

במתורגמנים  השימוש  אפקטיביותהצגתי מחקרים אשר מציגים את, בשלב הגדרת הבעיה. אף יותר

  .פרונטאלי לטלפוניאציג מחקר אשר משווה בין תרגום , כעת. רפואיים מקצועיים

, מזדמנים: השוו במחקרם בין שלושה סוגי מתורגמנים) Garcia et al, 2004(גרסיה ואחרים 

, הם מצאו כי בקרב הורים לילדים המאושפזים בחדר מיון. מקצוענים בשירות פרונטאלי וטלפוניים

מם בחדר בעת מתן אשר נכחו ע, שביעות רצון גבוהה יותר באופן מובהק מהמתורגמנים פנים אל פנים

כי נוכחותם של , הם סיימו את מחקרם במסקנה. לעומת המתורגמנים הטלפוניים, הטיפול

שירותי . מתורגמנים מקצוענים היא הכרחית בבתי חולים במטרה לסייע למטופלים בעלי קשיי שפה

 .פחותהינם מועילים גם הם אך בעלי מגבלות ולכן מומלצים , כמו השירות הטלפוני, תרגום אחרים

  .הוא אפקטיבי פחות מהפרונטאלי, כי לאור מגבלות השירות הטלפוני, גרסי ואחרים מסבירים

כי העלות הממוצעת , מממצאי הניתוח הכלכלי אשר הצגתי לעיל עולה.  נמוכה- בינונית:  החלופהעלות

  . 71₪היא ,  של חלופה זולשעה

יש . ם להקשות על ישימות החלופהגם בחלופה זו אין אלמנטים שעלולי. פשוטה:  החלופהישימות

אך אילוץ זה עדיין לא מקשה על , שלעתים נדרש מתורגמן ממין מסוים בחלופה זו, לציין את האילוץ

  .הביצוע

זאת לאור ההשוואה שהצגתי בניתוח .  גבוהה: ונוחות השימוש עבור המטפל, טובה: תחושת המטופל 

  .החלופה הקודמת

  

  שוני כמתורגמן רפואיהכשרת סגל דו ל: חלופה שלישית

 הכוונה היא בעיקר לאנשי . למתן שירותי תרגום רפואי, הקיים בבית החולים הדו לשוניהכשרת הסגל

שישמשו כמתורגמנים רפואיים פרונטאליים נוסף על , כדוגמת האחיות והסטודנטים, הסגל הרפואי

דית בתחום התרגום זאת לאחר שיעברו הכשרה ייעו). כאופציה לשעות נוספות(עבודתם הרגילה 

  .הרפואי

עדויות שונות התומכות בחלופה של הכשרת אנשי צוות דו , ניתן למצוא במחקר שנעשה עד כה בתחום

  .לשוניים כמתורגמנים מקצועיים



ובדק את נושא האמון הניתן למתורגמנים מקצוענים ולבני משפחה , 2005 - במחקר שבוצע באנגליה ב

שיש להעביר , הגיעו החוקרים למסקנה, )תחום הרפואילא בהכרח ב (ניםהמשמשים כמתורגמ

לשוני המשמשים כמתורגמנים מזדמנים ממילא - הכשרות של מתורגמנות מקצועית את הסגל הדו

)Edwards et al, 2005 .(ניתן להשליך מסקנה זו על עובדי , בהקשר לתחום המתורגמנות הרפואית

  . עבור מטופלים עם קשיי שפההמשמשים כמתורגמנים מזדמנים, הצוות הדו לשוניים

הגיעו , שהתמקד באחיות ובחן כיצד הן מתמודדות עם מטופלים בעלי קשיי שפה, במחקר אוסטרלי

אשר מסוגל , החוקרים למסקנה כי יש לספק עבור האחיות תמיכה של צוות טיפול רפואי דו לשוני

  ).Cioffi, 2003(לסייע להן להפיק אינפורמציה מעמיקה יותר מהמפגש הרפואי 

טענו כי הם מרוצים יותר מהתרגום שמתבצע , )Pochacker, 2000(הרופאים במחקרו של פושהאקר 

אולם ציינו כי אלה עסוקים בעבודתם ותכופות אינם פנויים , רפואי-על ידי אנשי הצוות הרפואי והפרה

  .לעזור בתרגום

מתבצע שירות התרגום שירות זה מתבצע באותו האופן בו . גבוהה מאוד: החלופה  אפקטיביות

פרט לעובדה שכאן למתורגמנים ניסיון רפואי נוסף והיכרות נרחבת עם , הפרונטאלי שהוצג לעיל

חלופה זו הינה נחשבת כאפקטיבית , כפי שניתן לראות מן המחקרים שהצגתי. מחלקות בית החולים

  .ביותר לצמצום תופעת קשיי התקשורת במהלך הטיפול הרפואי

, ס למנהל עסקים באוניברסיטה העברית" הניתוח הכלכלי שנעשה בביה לפי.כה נמו: החלופהעלות

  . 67₪היא ,  של חלופה זועלות הממוצעת לשעהה

הפוליטיקה . ולא טכנולוגית, הכוונה כאן הינה לישימות פוליטית.  קשה- בינונית:  החלופהישימות

מתלוננות , ת של בית החוליםהאחיות הראשיו. מקשה על ביצוע חלופה זו, הפנימית של בית החולים

כי הסבירות שהן יסכימו לוותר על עובדים , משיחות שהתנהלו איתן עלה. על מחסור בכוח אדם

ישנו צפי שאם . הינה נמוכה, ואחר כך לטובת תפקיד נוסף של האחיות, ממחלקתן לתקופת ההכשרה

ה תספק כמות גדולה יותר יתנהלו ויכוחים בין מחלקתיים בנוגע לאיזו מחלק, חלופה זו תצא לפועל

  .של כוח אדם

שכן מדובר בצוות , ואולי אף יותר טובה, לפחות כמו בחלופה הפרונטאלית. טובה: תחושת המטופל

וכן הוא ייתפס כאמין יותר בעיני , סביר להניח כי לרוב תהיה לו רגישות והבנה גבוהות יותר. רפואי

  .המטופלים

שמתייחסים להעדפה של  , מצוא במחקרים שהצגתי לעילעדות לכך ניתן ל. גבוהה: נוחות המטפל

  .הצוות הרפואי את הסגל הדו לשוני כמתורגמן



  הערכת החלופות על פי קריטריונים

  

  תרגום טלפוני תרגום פרונטאלי לשוני-סגל דו

 אפקטיביות  גבוהה- בינונית גבוהה  מאודגבוהה

 עלות בינונית  נמוכה- בינונית נמוכה

 ישימות פשוטה פשוטה ה קש- בינונית

 תחושת המטופל בינונית טובה טובה 
 נוחות המטפל בינונית גבוהה גבוהה

  

  

ו כי העלויות של מצא, כי הסטודנטים אשר ערכו את הניתוח הכלכלי, לאור השוואת העלויות יש לציין

שלא , הם טענוכך לפי .יהי אחת מהשנ20% -כל אחת מהחלופות שנבחנו נמצאות בטווח של פחות מ

  .  קיימת עדיפות כספית ברורה של אחת מהחלופות

, להנהגת שירותי תרגום מוסדריםאיות כלכלית  קיימת כד :מסקנתם מניתוח זה הייתה חד משמעית

, לשנה₪ '  מ1.7 -בעוד הנזק הכלכלי הנגרם מהעדר תרגום עומד על כ. בכל אחת משלושת החלופות

  . תלוי בחלופה שתבחר, ₪'  מ1.0 – 0.8הרי שעלות הפרויקט תסתכם בטווח של 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  המלצה

הדסה עין ' פרונטאלי בבית החולים  רפואימערך תרגוםהקמת הינה , החלופה עליה אני ממליצה

  .'כרם

אני , אך עקב קשיי הישימות הצפויים, החלופה של הכשרת הסגל הדו לשוני הינה מבטיחה בהחלט

אין התנאים , מצבו הנוכחי של כוח האדם בבית החוליםב, נכון לעכשיו. נמנעת מלהמליץ עליה

וניסיון ליישמה עלול לגרום לנזק יותר מאשר , מתאימים בשביל להבטיח את הצלחתה של החלופה

  . תועלת

היא , ואף מוכיחה את עצמה, ל"אמנם חלופה זו נהוגה במקומות רבים בחו, באשר לשירות הטלפוני

מבחינה " יתרון לגודל"לחלופה הטלפונית . ישראלי אחדמתאימה פחות לטיפוס של בית חולים 

משתלם , מתורגמנים ושפות, בעל מספר גדול יותר של מוקדים, וככל שמדובר בארגון יותר, כלכלית

  .'הדסה עין  הכרם'אין זה המצב ב . יותר עבורו להשתמש בחלופה הטלפונית

מצמצמת ', הדסה עין כרם'ים מותאמת לצרכיו של בית החול, החלופה הפרונטאלית לעומת זאת

אני סבורה כי זו החלופה , לכן. ואף פשוטה ליישום, כמעט לחלוטין את מימדי התופעה הבלתי רצויה

  .הנכונה לביצוע עבור בית החולים
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  :אשר הוצג בעבודה, לכלי של שלושת החלופותלהלן הניתוח הכ

  
  

  

  

  



  

  

  

  


