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 חיים אורחות ברפואת ללימוד ונושאים תכנים

 החוג לרפואת אורחות חיים, איגוד רופאי המשפחה

 

 כללי:רקע 

אורחות חיים התפתחה בעשור האחרון על רקע עליה דרמטית בשכיחות המחלות רפואת 

 תנות למניעה או לניהול טוב יותר בעזרת אימוץ אורח חיים בריא. יהכרוניות הנ

על  יהיו העולם ברחבי מהמחלות שליש כשני 2222 בשנת כי מעריך העולמי הבריאות ארגון

  .לקוי חיים אורחרקע 

הפכה לחלק מהרפואה הקלינית וכוללת סדרת התערבויות מוכחות רפואת אורחות חיים 

מהות הטיפול ברפואת אורחות על מנת לסייע למטופלים לאמץ אורח חיים בריא.  תמדעי

חיים מתרכזת בהתערבות בסיבה למחלות ולא במחלה עצמה ומתוך טיפול בשורש גם 

 יה. להביא למניעת הופעת המחלה או להטבה חלקית או מלאה של תסמינ

מתמחים ומומחים משקיעים שעות רבות בלימוד מקצועות סטודנטים לרפואה, ורופאים 

 אולם מעט זמן מושקע בלימוד תחומים הקשורים לרפואת אורחות חיים. הקלאסית הרפואה 

נן איבריאות לפעילות גופנית, התמודדות עם מצבי דחק נפשי ותזונה נכונה, שהן אבני היסוד 

  .לעומקבד"כ נלמדות 

לרופאים יכולת השפעה רבה על התנהגות בריאות מטופליהם. מחקרים רבים הוכיחו שככל 

שרופא מרבה לייעץ בתחום הסיכוי לשינוי בריאות בקרב מטופליו עולה. בנוסף נמצא גם כי 

לאורח החיים של הרופא בהיותו מודל לחיקוי השפעה משמעותית על התנהגות הבריאות של 

  .מטופליו

ביניהן חוסר זמן או אינם נוטים לעסוק ביעוץ וטיפול באורח חיים מסיבות שונות  רופאים רבים

לשעורי הייעוץ הנמוכים העיקריות הסיבות אחת אמונה שהמטופל לא מצפה לכך אך נמצא כי 

 חוסר ידע ומיומנות בתחום. היא 

בשנים האחרונות אנו עדים להתעוררות כללית להכנסת תכני הלימוד הללו בשלבי 

 .החינוך הרפואיההתפתחות השונים של 

 שנכתב ע"י יו"ר הקולג' האמריקאי לרפואת אורחות חיים דר' ליאנוב  עמדה במאמר 

JAMA, 2010 – Vol 304, No 2  )  )הגביר מועלות מספר הצעות לקדם יכולות רופאים ל

ברפואת אורחות חיים ביניהן קידום מנהיגות בתחום, העשרת ידע ומתן כלים לניהול מוש שי

 שינוי התנהגות בריאות. 

) פרופ' אמנון להד ודר' אלי רוזנברג (  2222משרד הבריאות בתוכנית יוזמה לעתיד בריא 

ורפואה המליץ על " בנית סילבוס המקנה ידע, גישות וכישורים נחוצים בתחום קידום בריאות 

מונעת והטמעתו בכל הקורסים הקליניים המועברים בבתי הספר למקצועות הבריאות...בבתי 

 הספר לרפואה...וברוב ההתמחויות" 

סילבוס  שקד צוות חברי החוג לרפואת אורחות חיים על בניתל מנת לענות על צורך זה ע

סטודנט,  ללמידת עיקרי הנושאים הקשורים באורח חיים המותאם לרמות השונות של

רופאים מומחים. יודגש כי קיימת חשיבות עליונה להכנסת תכנים אילו במסגרות מתמחה ו
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, ילדים, פנימית רפואההלימוד של רופאי משפחה אולם גם התמחויות רבות אחרות כגון 

 ועוד יכולות לצאת נשכרות מלימוד תחום זה. הציבור בריאות, אונקולוגיה, דיולוגיהקר, נשים

את שלב יהיה קל לכאן  תברפואת אורחות חיים המוצע קורסהתכנית אנו תקווה כי בעזרת 

באוניברסיטאות, בלימודי ההתמחות ובהשתלמויות מקצועיות התכנים בתוכניות הלימודים 

 טיפול באורח חיים למניעה וטיפול במחלותשימוש בלהרחבת ההביא על מנת ללרופאים 

 .ולהטבת מצב הבריאות בארצנו

 ההשתלמות יעדי

  הטמעת חשיבות הטיפול ברפואת אורחות חיים וההשלכות על הפרט ועל מערכת

 הבריאות כולה.

  העשרת ידע מבוסס ראיות בתחומים השונים של רפואת אורחות חיים להלן נושאי

 הקורס

 שינוי תהליכי מתן כלים מעשיים למטפל להערכת מטופל ולניהול  

  ורכישת ידע וכלים ליישום אישי של אורח חיים בריא של הלומד חווייתיתהתנסות 

 

 :הלומד ההשתלמותבסיום 

 יכיר לעומק את תחום רפואת אורחות חיים וחשיבותו לבריאות המטופלים .1

הן ויקדם שימוש בתחום זה  כלפי רפואת אורחות חייםיאמץ עמדה חיובית  .2

 ברמת הטיפול הרפואי היומיומי.הן ברמה האישית ו

תזונה וידע לתת המלצות תזונה לבריאות עקרונות הירכוש ראיה כוללת על  .3

 .ובמחלות שכיחות

נהל מטופל בעודף לתמוך וידע לונזקי מגפת ההשמנה ו ממדיייכיר את  .4

 .משקל

במצבי בריאות ובמצבי  ירכוש ידע ומיומנות לכתיבת מרשם לפעילות גופנית .5

 כיצד לבצע הערכה טרום ביצוע פעילות וכיצד להניע ידע מחלה שכיחים, 

 לפעולה

 כיצד מתבטאים, ממה נגרמים וירכושותחלואה,  מצביי דחקקשר בין יכיר ב .6

 כלים לניהול לחץ אישי ובקרב מטופלים.

 .מעישון לגמילה במטופלים לתמיכה כלים ויקבל העישון נזקי נושא את יכיר .7

 .שינה בבעיות ולטפל לאתרירכוש כלים ו ובריאות שינה בין הקשר על ילמד .8

ילמד על הקשר בין מיניות ובריאות ועל דרכים לניהול מפגש, אבחון וטיפול  .9

 בתחום המיניות

יקבל ויתנסה במגוון כלים מתחום האימון, הראיון המוטיבציוני ועוד על מנת  .11

 שיוכל לנהל מפגשים עם מטופלים לתמיכה והכוונה לשינוי בריאות 
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 ההשתלמותמבנה 

סטודנטים לרפואה, מתמחים ומומחים  –רמות לימוד  2-התכנית נבנתה בהתאמה ל .1

 עם דגש מיוחד בכל רמה על מענה לצורך לפי רמת ההתפתחות המקצועיתה ברפוא

אנו ממליצים בחום על תוספת שעות לימוד .  22 השתלמות שלמת להתכנית מותא .2

המופיעה ספציפית עיונית רחבה הפעילויות חווייתיות המופיעות בהמשך וכן על 

 .במסגרת הנושאים השונים

חלק מהמפגשים משלבים מתוך הכרה בחשיבות ההתנסות והמעורבות האישית  .3

 במהלך הלמידהוסדנאית הכוללות התנסות אישית  לויותפעי

 

 בחלוקה ליחידות לימוד  ההשתלמותנושאי 

 (ספציפית מצורפת בכל יחידה.ביבליוגרפית  פירוט התכנים , מטרות מפורטות ורשימה) 

 H2 –, מרפאה מקדמת בריאותהרופא בריאות, חיים אורחות רפואתמבוא ל .1

  H4 -יתר השמנתוטיפול ב מניעה תזונהעקרונות ב .2

  H4– גופנית פעילות .3

  H2 – מצבי דחק וכלים לניהול לחץ אישי ולתמיכה במטופלים עם התמודדות .4

  H2 – מעישון וגמילה מניעה .5

 1H –שינה ובריאות  .6

  H1 –מיניות ובריאות .7

  4H –כלים לליווי תהליכי שינוי .8

 

 ודרכי הערכהפרויקטים מלווים 

  / ליווי מטופל בתהליך שינוי אורחות חיים בתחוםפרויקט מרפאתי  .1

 לכולם) זכות גדולה( שינוי באורח חיים בחירת יעד אישי ל .2

 בחינה בכתב על החומר הנלמד ) לסטודנטים ומתמחים(  .3
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  השתלמותלהתנסות מעשית מלווה הרחבה והצעות ל

 ) ביחידות השונות מופיעות הצעות ממוקדות לנושא היחידה להרחבה והעמקה ( 

  סדנת בישול בריא .1

  סדנת יוגה/טאי צ'י .2

  סדנת הליכה .3

 סדנת תרגול עם שחקנים לכלים לליווי שינוי .4

  הומור מרפא ויוגה צחוק .5

  mindfulnessשעור התנסות ב  .6

 

  ביבליוגרפיה כללית

 ) בכל יחידה מפורטים מאמרים נוספים ייחודיים לה( 

 חוכ המלצות - 2213הנחיה קלינית של ההסתדרות הרפואית בישראל  .1

 טבנקין חוה' פרופ בעריכת מונעת ורפואה בריאות לקידום הישראלי המשימה

 אמנון להד 'ופרופ

2. Primary Care Medicine: Office Evaluation and Management of the 

Adult Patient. 6th Edition, Gorroll © 2009 Lippincott Williams & 

Wilkins 

3. Lifestyle medicine textbook; second edition. J Rippe. CRC press 2013 

 

 הסילבוס הכותבים ועורכיצוות 

 :אורחות חיים, האיגוד לרפואת המשפחה החוג לרפואת

  בנושאי אורחות חיים , רופאת ספורט ותזונה קלינית, מרצהדר' יעל עובדיה הראלי

 , יו"ר החברה למניעה וגמילה מעישון, מומחית בבריאות הציבורדר' יעל בר זאב

 , מדריך בפקולטה לרפואה ת"א MHA, מומחה ברפואת משפחה, דר' יגאל הקסלמן

 , יו"ר החוג לרפואת אורחות חיים MHA, מומחית ברפואת המשפחה, דר' לילך מלצקי

 ברפואת המשפחה, רופאת ספורט, פיזיותרפיסטית , מומחיתדר' מרינה סגל

 אסותא של השינה מעבדות של רפואית מנהלתדר' מיכל לוסטיג, פסיכיאטרית ורופאת שינה, 

 אסותא -לבריאות, רופאת שינה  פאת ספורט, מאמנת מוסמכת, רודר' ענת צפוני

 ולמיטביות לחוסן וארגוני אישי לפיתוח מומחיתעובדת סוציאלית, , דר' שוש קזז
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 תודות לצוות יעוץ ותמיכה

 , רופאת משפחה, הפקולטה לרפואה בגלילפרופ' חוה טבנקין

 פסיכיאטר וסקסולוג, בית חולים סורוקה, צחי בן ציון 'דר

 ופעיל בריא חיים לאורח הליכה מקדמת M.Sc בןקשטיין עדנה' גב

 הדסה של ספורט לרפואת המרכז, וספורט קלינית תזונאית IOC R.D Msc,גב' רקפת אריאלי

 חברי ועד החברה למניעה וגמילה מעישון 

 חברי ועד החוג לרפואת אורחות חיים

 יו"ר איגוד רופאי המשפחה  -פרופ' שלמה וינקר 

 

 

 

 

 דר' לילך מלצקי,, בברכת בריאות טובה

 יו"ר החוג לרפואת אורחות חיים עורכת סילבוס ראשית, 

 המשפחה בהסתדרות הרפואית איגוד רופאי

  ms.lilach@gmail.com , מייל: 7785265-252נייד: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ms.lilach@gmail.com
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 חיים אורחות לרפואת מבוא

 הרופא בריאות

 H2 – מרפאה מקדמת בריאות

  דר' לילך מלצקיכתיבה: 

 סקירה: פרופ' חוה טבנקין

 

 נושאי ליבה

 הגדרת המקצוע רפואת אורחות חיים  .1

 נתונים מהארץ ומהעולם –מגפת המחלות הכרוניות  .2

 הגדרת הבריאות ויסודות לקיום בריאות טובה .3

 .בפרט כרוניות ובמחלות בכלל במחלות ולטיפול למניעה בריא חיים אורח תרומת .4

 הערכה עצמית, מטרות אישיות, חשיבות הדוגמא האישית –בריאות הרופא  .5

 הגדרה וכלים למרפאה מקדמת בריאות .6

 

 היחידה הלומד יידע:  בסיום

 סטודנטים 

   מהו עולם התוכן של רפואת אורחות חיים , הסיבות להתפתחות המקצוע

 וחשיבות הטיפול בעזרת אורח חיים בריא

  התפתחות מחלות כרוניות שונות.מהו הקשר בין אורח חיים ובריאות ובין 

 חשיבות בריאותו האישית כמודל לחיקוי וחשיבות בחירתו לקדם את בריאותו 

  יתנסה באופן מעשי וחוויתי במרכיבים שונים הקשורים לאורח החיים כמנוף

 ובעתיד הלימוד בשנות ליישום אישית בריאות תכניתלבחירה ב

 

 מתמחים ומומחים:

  אורחות חיים, הסיבות להתפתחות המקצוע  מהו עולם התוכן של רפאות

 וחשיבות הטיפול באורח חיים בריא

 .מהו הקשר בין אורח חיים ובריאות ובין התפתחות מחלות כרוניות שונות 

 בריאותו את לקדם בחירתו וחשיבות לחיקוי כמודל האישית בריאותו חשיבות 

 אישיות לקידום  מטרות עצמית ויציב הערכה ירכוש כלים לשיפור בריאותו לביצוע

 הבריאות שלו.

  ירכוש כלים לביצוע תהליך הפיכה הדרגתית של מרפאתו למרפאה מקדמת

 בריאות 
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 מבנה השיעור ושיטות הוראה

 

 השיעור מועבר במבנה של הרצאה משתפת(  1Hשעור מבוא ) 

 את אורחות חיים, הצגת נתוני בריאות מהארץ ומהעולם, הצפת הצורךוהגדרת רפא. 

 יתרונות וחסרונות בריאותיים להרגלי אורחות חייםב. 

 ג. הרגלי אורח החיים האישי וחשיבותו לבריאות אישית ולבריאות המטופלים

 

 יועבר לקראת סיום הקורס ויכלול:(  1H) שעור מרפאה מקדמת בריאות 

 הגדרה ואסטרטגיה ליישום -א. מהי מרפאה מקדמת בריאות

 יבה מעודדת בריאותב. שיטות לגיוס הצוות ויצירת סב

 ג. שיתוף המטופל בתהליך ומעקב ותמיכה

 חומרי רקע ומקורות מידע

 נתוני תחלואה משרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי .1

ww.aafp.org/patienthttp://w-אתר איגוד רופא המשפחה האמריקאי:  .2

hi.html-obesity/aim-health/fitness-care/public  

 2222אתר משרד הבריאות תכנית  .3

http://www.healthypeople.gov/2020/default.aspx  

בוסטון:  –אתר המכון לרפואת אורחות חיים  .4

http://www.instituteoflifestylemedicine.org/  

נתוני משרד הבריאות:  .5

http://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/health/Page

s/default.aspx  

  http://www.cfp.ca/content/55/8/810.fullאתר אגוד רופאי המשפחה הקנדי:  .6

 חלוקה למטופליםחומר 

ם וחלוקה למטופלים במחלקות לקידום בריאות של הקופות ניתן להזמין חומרי פרסו

ובאתר משרד הבריאות 

http://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/health/Pages/d

pxefault.as  

 המלצות לשעורי העשרה

 אורחות חיים בילדים .1

 אורחות חיים בגיל השלישי .2

 שנוי אורחות חיים בתא המשפחתי .3

 

 

 

http://www.aafp.org/patient-care/public-health/fitness-obesity/aim-hi.html
http://www.aafp.org/patient-care/public-health/fitness-obesity/aim-hi.html
http://www.aafp.org/patient-care/public-health/fitness-obesity/aim-hi.html
http://www.healthypeople.gov/2020/default.aspx
http://www.healthypeople.gov/2020/default.aspx
http://www.instituteoflifestylemedicine.org/
http://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/health/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/health/Pages/default.aspx
http://www.cfp.ca/content/55/8/810.full
http://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/health/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/health/Pages/default.aspx
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 תזונהעקרונות ב

 2H -מניעה וטיפול בהשמנה 

 מלצקי לילך' דר, הראלי עובדיה יעל' דרכתיבה: 

  אריאלי רקפת : סקירה

 נושאי ליבה

הדרישות האנרגטיות ומאזן האנרגיה, מאקרונוטריאנטים: מושגי  – מבוא לתזונה .1

 יסוד, אבות המזון, הצלחת שלי

 מיקרונוטריאנטים:  ויטמינים, מינרלים ודילמת תוספי המזון. –תזונת האדם הבריא  .2

מחלת לב, סכרת, יל"ד, אוסטאופורוזיס,  –המלצות תזונתיות במחלות שכיחות  .3

 ואחרות  DASH, תזונה ים תכוניתממאירויות. סוגי דיאטות: 

גורמים סביבתיים וגנטיים. השמנת ילדים. ויסות צריכת אפידמיולוגיה,  –השמנה  .4

 .טפוליםמניעה וסבוכים, המזון, 

 

 יידע הלומד היחידה בסיום

 סטודנטים

 הבנת מושגים בסיסיים בתזונת האדם והקשר בין תזונה ותחלואה 

  שוניםהשפעות מטבוליות של רכיבי מזון 

 וההיבט מזונות ושילובי הרכב, המזון רכיבי של בהיבט תזונה על כוללת ראיה ירכוש 

 וההתנהגותי הרגשי

 ,הסיבוכים, השמנה גורמי הבנת משמעות מגפת ההשמנה, הקשר לתחלואה 

 . ועקרונות הטיפול

 מתמחים ומומחים:

 שכיחות במחלות ומניעה לטיפול תזונה המלצות לתת 

 בסיס על מזון לתוספי המלצות לתת EBM  

 וההיבט מזונות ושילובי הרכב, המזון רכיבי של בהיבט תזונה על כוללת ראיה ירכוש 

 וההתנהגותי הרגשי

 והטיפול הסיבוכים, השמנה גורמי הבנת . 

 הכולל פולייוהט התזונתי בהיבט משקל בעודף למטופל לייעץ יכולת ירכוש . 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          

11 
 

 מבנה השעורים המוצע:

 מבוא לתזונה –שעור ראשון 

  הוצאה והכנסה אנרגטית, ויסות צריכת  –הדרישות האנרגטיות ומאזן האנרגיה

 של מטבוליות השלכותהאנרגיה, מאגרי האנרגיה בגוף, פחמימות, אינדקס גליקמי, 

 , סיבים תזונתייםפרוקטוז

 חלבון, חשיבות לתזונה באוכלוסיות מיוחדות 

  3שומן רווי, בלתי רווי, טרנס, אומגה 

 הצלחת שלי, העדפות תזונתיות , כללים לארוחה בריאה 

 . המזון ותוספי מינרלים, ויטמינים:  מיקרונוטריאנטים  -שעור שני 

  ויטמינים: ויטמיןD  ,B12 ויטמינים נוגדי חמצון ,– E  ,C בטא קרוטן ועוד , 

  ,מינרלים: ברזל, סידן 

  ויטמין 3אומגה  –דילמת תוספי המזון ,D  ,מולטי ויטמינים, ויטמינים נוגדי חמצון ,

 -מגנזיום וכו'. באיזה מצבים יש בהם תועלת, מה הם המינונים המתאימים. בטיחות 

 מה הם הנזקים האפשריים בנטילה שלא על פי הצורך.

 טיפול ומניעה –שכיחות  במחלות תזונתיות המלצות -שעור שלישי 

 מה הן ההתערבויות התזונתיות ממאירויות, אוסטאופורוזיס, ד"יל, סכרת, לב מחלת .

החשובות במניעה ראשונית ושניונית של תחלואות אלו. מה הן ההתערבויות 

 הנ"ל. ההתזונתיות שיש בכוחן להשפיע על גורמי הסיכון לתחלוא

 :תיכונית ים דיון בסוגים שונים של דיאטות ,DASH  על תחלואה.והשפעתן המטבולית 

 הגדרת הבעיה, פיסיולוגיה, מניעה וטיפול – השמנה - שעור רביעי

  ,הגדרת הבעיה, אפידמיולוגיה בארץ ובעולם, השמנה בילדים, גורמים להשמנה

 גנטיקה וסביבה 

  מה הם הגורמים המתווכים את תחושת הרעב והשובע ברמת  –ויסות צריכת המזון

צריכת מערכת העצבים המרכזית. מנגנונים מרכזיים ופריפריים המשתתפים בויסות 

המזון. כיצד שינויים שחלו בתזונה בעשורים האחרונים, כגון, צריכת מזון מהיר, 

 חטיפים, שתיה מתוקה, פרוקטוז, מתערבים ומשבשים את ויסות צריכת המזון.

  פיזור השומן, ההבדל בין שומן ויסרלי ותת עורי, התפקיד המטבולי של האדיפוקינים

התייחסות לרקמת השומן כאיבר אנדוקריני ועוד ( סיבוכי השמנה.   TNF) לפטין, 

 פעיל. 
  איך מודדים ומה  , הרכב גוף ,טיפוס גוף -במידה ויתאפשר מבחינת לו"ז השיעור

 .ף מבחינה בריאותיתהמשמעות של הרכב הגו

  אטקינס,  -מניעה  וטיפול ( דיאטות שונותzone  ,ניתוחים בריאטרים ,) אחרות ,

, איך לשמור על משקל גוף תקין משפחתית ארוחהטיפול התנהגותי, אכילה רגשית, 

 אחרי דיאטה.
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 חומרי רקע ומקורות מידע
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 חומרי חלוקה למטופלים

 על נושאים שונים בתזונה  , מדבקות, פוסטרים וכד'מידע עלוניניתן להזמין ללא עלות 

  אתר משרד הבריאות .1

 קידום בריאות בקופות החולים .2

 

 המלצות לשעורי העשרה

 סדנת קניות מעשית –סימון תזונתי והצהרות בריאות  .1

 עקרונות הבישול הבריא .2

 אלרגיות ואי סבילות למזון .3

 עקרונות התזונה הטבעית והאינטגרטיבית .4

 תזונה מותאמת לפעילות גופנית ולספורטאי החובב .5

 מערכת היחסים עם האוכל כמפתח לשינוי –אכילה רגשית  .6

 'אנורקסיה, בולמיה וכד -אכילההפרעות  .7

 תזונה טבעונית וצמחונית .8
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 H2 –פעילות גופנית 

 , דר' מרינה סגל, דר' לילך מלצקיכתיבה: 

 סקירה: עדנה בוקשטיין

 

 נושאי ליבה

 פעילות גופנית, כושר גופני, אימון גופני ובריאות  –מושגי יסוד  .1

 פירמידת הפעילות הגופנית .2

 מחלה שוניםהמרשם לפעילות גופנית בבריאות, בהתאמה לגיל ולמצבי  .3

 לפעילות גופנית.בירור ומתן אישור הערכת כשירות לפעילות,  .4

 כלים להנעה לפעולה  .5

 שילוב צוות רב מקצועי  .6

 בסוף היחידה הלומד יידע: 

  סטודנטים:

 ואת ושניונית ראשונית ומניעה לטיפול כאמצעי גופנית פעילות ביצוע חשיבות 

 .שונות באוכלוסיות גופנית פעילות לביצוע בנוגע הקיימות ההנחיות

 פעילות בעת אנרגיה ספקתא מאגרי, גופני הכושר מרכיבי את הכוללים יסוד מושגי 

 .שוניםה פעילותה סוגיו הפעילות עצימות הערכת, גופנית

 למרשם בנוגע כללי ומידע בריאים אנשיםל גופנית לפעילות מרשםהבנת עקרונות ה 

 מיוחדות אוכלוסיותבמצבי מחלה וב גופנית לפעילות

  בשנות הלימוד ובכללאישי חשיבות תכנית בריאות ופעילות גופנית אישית ליישום 

  גופנית פעילותעקרונות להנעת מטופלים לביצוע 

 תרגול חלקים שונים של פירמידת הפעילות יכיר ויתנסה באופן מעשי ב 

 

 מתמחים ומומחים:

 ואת ושניונית ראשונית ומניעה לטיפול כאמצעי גופנית פעילות ביצוע חשיבות 

 .שונות באוכלוסיות גופנית פעילות לביצוע בנוגע הקיימות ההנחיות

 פעילות בעת אנרגיה ספקתא מאגרי, גופני הכושר מרכיבי את הכוללים יסוד מושגי 

 .שוניםה פעילותה סוגיו הפעילות עצימות הערכת, גופנית

  פירמידת הפעילותיכיר ויתנסה באופן מעשי בתרגול חלקים שונים של 

 אוכלוסיות, במצבי מחלה ובבריאים אנשיםל גופנית לפעילות מרשם לתת כיצד 

 מיוחדות

 (כושר רלחד אישור כולל) גופנית פעילות תחילת טרם למטופל הערכה לבצע כיצד 

  גופנית פעילותכיצד להניע מטופלים לבצע 

 היומיוםבחיי  ליישום אישית גופנית ופעילות בריאות תכנית חשיבות 

 בכך ולהשתמש בקהילה ראשונית רפואה במסגרת מקצועי רב בצוות לעבוד כיצד 

 גופנית פעילות לביצוע ותצמדיוה הנעהשמירה על בריאות המטופלים ולל
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 מבנה השעורים המוצע:

 מקליניקה דוגמאותו חוויתי לימודדגש על 

 מבוא לפעילות גופנית, מושגי יסוד -שיעור ראשון 

 EIM השפעת פעילות גופנית במניעה ותמותה,  תחלואה עלפעילות גופנית  השפעת

 וטיפול במחלות כרוניות. נתונים ומובאות מהספרות

 ( חשיבות יישום עצמי ומשמעות הדוגמה האישיתrole modeling ) 

  מקומה של הכוונה והדרכה  לפעילות גופנית ברפואה ראשונית 

  גופני, כושר גופני ומה שביניהםמושגי בסיס: פעילות גופנית, אימון 

 :מושגי יסוד בפיסיולוגיה של המאמץ 

  מטבוליזם אירובי ואנאירובי – א. מקורות הספקת אנרגיה בהקשר לסוג הפעילות

 ב. כושר אירובי וצריכת חמצן מרבית

 - MET, מקדם מטבולי  BORGג. הערכת עצימות : לפי עתודת דופק, סקלת 

 ארגומטריה

 בחנים ארוביים, חווית תרגול עצמימ חלק מעשי: הדגמת 

 פירמידת הפעילות הגופנית, המרשם לפעילות גופנית לאדם הבריא -שעור שני 

 מבנה הפירמידה וחשיבות השילוב בין סוגי הפעילות השונים 

  יתרונות, משתני האימון, מד צעדים –כושר אירובי 

 שרירי כוח לאימון מרשם 

  קואורדינציה, שיווי משקל –שפור יכולת עצבית שרירית 

 אמוני גמישות 

 ובשגרת העבודה במקום האנרגטית וההוצאה הפעילות להגברת יתרונות ודרכים 

 . חטיפי פעילות, הדגמה ותרגולהחיים

 ראה נספח בעריכת עדנה בוקשטיין (  ופעיל בריא חיים לאורח להליכה אישי מרשם ( 

 מרשם לפעילות גופנית לאדם הבריא סכום: ה 

 ובמצבי מחלה אוכלוסיות מיוחדותפעילות גופנית ב -שיעור שלישי 

 ילדים, קשישים, הריון, הספורטאי החובב –באוכלוסיות מיוחדות  גופנית פעילות 

   :המלצות במצבי מחלה שכיחים 

מחלות או הקבוצות .כל קבוצה תבחר אחת מעבודה בהצעה:  - מתמחים ומומחים

 השכיחים במרפאה ותבחן השלכתם על אופן הייעוץ לפעילות גופנית. מצבים ה

 .בסיום שיתוף ודיון במליאה שיאפשר למידה הדדית

יתרונות  -רקע בנוגע למחלות המצוינות מטה והקשר לפעילות גופנית -סטודנטים

 וסכנות, 

o .מחלה לב כלילית 

o בעיות אורתופדיות, גב, ברכיים, כתפיים 

o סוכרת 

o השמנה 

o דם יתר לחץ 
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o אוסטאופורוזיס 

o אסטמה 

o COPD 

o רות ימחלות ממא 

 הערכת סיכון וכלים מעשים לעידוד פעילות גופנית  –שיעור רביעי 

 הערכת מטופל 

 PARQ 

  לצורך אישור לפעילות גופנית אורטופדיתכללית ובדיקה 

 הנדרשות והבדיקות כושר לחדר אישור  

 חוק הספורט 

 5מודל  -הנעה לפעולהA   וכלים מהגישה המוטיבציונית 

   אחיות,  -מקומו של צוות רב מקצועי בהמלצות ועידוד לפעילות גופנית

 פיזיותרפיסטים. עובדות סוציאליות, מאמני בריאות, מרפאות בעיסוק וכד'

 חומרי רקע ומקורות מידע

1. Reduction in the Incidence of Type 2 Diabetes with Lifestyle 

Intervention or Metformin; NEJM  Volume 346:393-403 February 7, 

2002 Number 6 

 יהיבאוכלוס תחרותית לא גופנית פעילות יוחל טרם הנדרשת הבדיקה .2

יולי 2228 הרפואה.   בישראל הבוגרת  

 יהיבאוכלוס תחרותית לא גופנית פעילות יוחל טרם הנדרשת הבדיקה .3

2225 קרדיולוגיה איגודה קליניות הנחיות.   בישראל הבוגרת  

מרשם אישי לאימון גופני ולבריאות, שחר נייס, פרופ' נעמה קונסטנטיני  .4

2211 

 חלוקה למטופליםחומרי 

  ניתן להזמין חומרי פרסום וחלוקה למטופלים במחלקות לקידום בריאות של הקופות

המחלקה לקידום בריאות  –ובאתר משרד הבריאות 

http://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/health/Page

s/default.aspx  

 אתר אגוד רופאי המשפחה האמריקאי מציע דפי מידע מגוונים ומצוינים באנגלית 

hi.html-obesity/aim-health/fitness-care/public-http://www.aafp.org/patient  

 המלצות לשיעורי העשרה

 הרצאה ותרגול פעילות בונה עצם .1

 העמקה לגבי המחלות השונות –פעילות גופנית במצבי מחלה  .2

 דגשים, פציעות ספורט ותזונה –הספורטאי החובב  .3
 

http://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/health/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/health/Pages/default.aspx
http://www.aafp.org/patient-care/public-health/fitness-obesity/aim-hi.html
http://www.aafp.org/patient-care/public-health/fitness-obesity/aim-hi.html
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 נספח: מרשם אישי להליכה לאורח חיים בריא ופעיל/ עדנה בוקשטיין
 

 שיפור באיכות החיים ומדדים בריאותיים. :השפעות

 דקות, כמעט כל יום. 32  :מינון

 חימום, הליכה מדורגת, הרפיה, מתיחות  :הרכב

 הליכה בקצב אישי נמרץ :אופן השימוש

 האוכלוסייה  )נמצא בסל הבריאות(כלל   :נועד ל

  .הקפידו על בטיחות, שתייה והגנה מהשמש 

  .ביגוד והנעלה מתאימים 

   או אפליקציות הליכה –ענדו פדומטר 

  .ניתן ללכת כמעט בכל מקום וזמן 

  .לא יוצאים להליכה על בטן ריקה/מלאה 

 מינימום תופעות לוואי

 נוספות ותזונה נאותה.עפ"י הצורך מומלץ לשלב עם פעילויות גופניות 

 זכרו! לא חשוב היכן התחלתם, החשוב הוא עד כמה השתפרתם.

 יצחק נבון. –מתוך הספר "באמונתו יחיה"  עפ"י דוד בן גוריון: "אין דבר בריא יותר מהליכה"

 הליכה לאורח חיים בריא ופעיל:

 בהליכה יזומה ונמרצת. 12,222-צברו צעדים יומיים והשלימו ל
יתרונות: שיפור במדדים הבריאותיים,  קצב נשימה:קבוע + שיחה,  עצימות:מתונה עד 

,  דירוג 65% - 52%ד',  דופק מטרה:  62 – 32נמרצת,  תדירות:כמעט כל יום,  משך הזמן: 
 12,222 - 8,222,  מספר צעדים יומי )בהדרגה(: 5 – 3(: 12עד  1מאמץ  )מ 

 

 הליכה להורדה ולשמירת משקל:

 ו בריא; הרבו בהליכה ושלבו בה שיפועים, להגברת ההוצאה הקלורית.ִאכל
יתרונות: הגברת חילוף החומרים הבסיסי,  קצב נשימה: מתון  עד מאומץ + שיחה,  עצימות: 

 - 62%ד',  דופק מטרה:  62 - 45בשבוע,  משך הזמן:  7 - 5נמרצת + שיפועים,  תדירות: 
 15,222 – 12,222,  מספר צעדים יומי )בהדרגה(: 6 – 4(: 12עד  1,  דירוג מאמץ  )מ 75%

 הליכת יוממות:

 ִצברו הליכות בשגרת יומכם. עלו במדרגות ותתוגמלו במרץ ובאנרגיה.
יתרונות: אמצעי בריא לניידות,  קצב נשימה: נוח עד מתון + שיחה,  עצימות: מתונה עד 

,  דירוג 65% - 52%ופק מטרה: נמרצת,  תדירות: מומלץ כל יום,  משך הזמן: לפי הצורך,  ד
 +  5,222,  מספר צעדים יומי )בהדרגה(: 5 – 3(: 12עד  1מאמץ  )מ 

 

 הליכה לכושר אירובי:

צעו חימום בהתחלה והרפיה ומתיחות בסוף.  הקפידו על  עצימות, לפי דופק המטרה. בַּ
וגות,  תדירות: ריאה,  קצב נשימה: מואץ,  עצימות: מהירה  + הפ-יתרונות: חיזוק מערכות לב

עד  1,  דירוג מאמץ  )מ 82% – 72%ד', דופק מטרה:   62 - 22בשבוע,  משך הזמן:  5 - 3
 בקצב נמרץ( 3,222+ )מתוכם   7,222,  מספר צעדים יומי )בהדרגה(: 8 – 6(: 12
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 הליכת מדיטציה:

 ִספרו צעדים בהליכה ריתמית. השוו את התוצאה לזו המופיעה על גבי הפדומטר
נות: מיתון ושחרור לחצים,  קצב נשימה: קבוע + ספירת צעדים,  עצימות: מתונה,  יתרו

עד  1ד' +,  דופק מטרה: לבחירה,  דירוג מאמץ  )מ  12תדירות: לפי תחושה,  משך הזמן: 
 ,  מספר צעדים יומי )בהדרגה(: לבחירה5 – 1(: 12
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 4H - במרפאה הראשונית  מצבי דחקהתמודדות עם 

 דר' לילך מלצקי, דר' שוש קזז

 נושאי ליבה

 רקע .0

 היסטוריה והגדרת המונח לחץ 

 האנטומיה והפיסיולוגיה של הלחץ 

 מודל להבנת תופעת הלחץ .4

 אפיוניהם של מחוללי לחץ 

 ביטוייהם של מצבי לחץ במישורים השונים 

  סגנונות התמודדות, גיוס משאבים להתמודדות –התמודדות עם מצבי לחץ 

 נזקי לחץ חריף וכרוני 

 היבטים חיוביים של לחץ 

 לחץ ושחיקה בעולם הרפואה ובקרב רופאי משפחה .3

 ניהול עצמי של לחץ .2

 כלים לניהול וטיפול בלחץ במרפאה הראשונית .2

 בתום יחידת הלימוד המשתתף ידע: 

  סטודנטים

  להיווצרות תגובת לחץהרקע האנטומי והפיסיולוגי 

 הבנת הקשר בין לחץ ותחלואה 

 הכרת סימפטומים של לחץ חריף וכרוני 

  בכלל ובחיי הסטודנט בפרטמחוללי לחץ רלוונטיים 

 מתן כלים לניהול לחץ אישי 

 ומומחים מתמחים

 בסיס ידע על ההיסטוריה, האנטומיה והפיסיולוגיה של תופעת הלחץ 

 אההבנה רחבה על הקשר שבין לחץ ותחלו 

  מהם מחוללי הלחץ הייחודיים בעבודת רופא המשפחה וכיצד הם ניתנים להשפעה

 דוגמת:  עבודת צוות, התייעצות, השתתפות בקבוצות בלינט, חלוקת זמן ועוד 

 מתן כלים לניהול לחץ אישי 

 מתן כלים לתמיכה וניהול מטופל הסובל מלחץ 

 שיטות הוראהמבנה השיעור ו

 בהתאם לנושאי הליבה הרצאה פרונטלית .1

 .דמיון מודרךכלים להפגת לחץ דוגמת: התנסות ב .2

 .סדנה להפגת לחץ כגון: יוגה וצ'י קונג .3

 כלים מעשיים לתמיכה ויעוץ במטופל עם לחץ חריף וכרוני .4
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שימה נכונה, נ: עצות מעשיות להקלת לחץ אישי ממגוון תחומים לדוגמא מודל נח"ת .5

 כנוןתגיה החיובית, בהתבסס על הפסיכולו –שיבה חיובית ח

ניתוח ושאלון תפיסת לחץ תעסוקתי בראשית הקורס ובסיומו לצורך השוואה. העברת  .6

 בסיסי רפלקטיבי ביחס לסגנונות התמודדות שאומצו במהלך הקורס/שיעור.

 

 חומרי רקע ומקורות מידע

יצירתיות התלהבות ומניעת  משיב הרוח(. 2228רבין, ס., מעוז. ב., ושורר, י., ) .0
.                                                3, הוצאת רמות. פרק שחיקה במקצועות הרפואה

http://www.hebpsy.net/books/nDBOB1HkYluHRTrospe7.pdf 

2. The BASIC – Strategies for coping with stress and building personal resilience 

for physicians.  OMA. 

http://php.oma.org/PDF%20files/The%20Basics/TheBasics-

full%20version.pdf 

3. Lee, J.F., & Stewart, M. (2008). Stress, burnout, and strategies for reducing 

them. What’s the situation among Canadian family physicians? Canadian 

Family Physician, vol. 54 no. 2, 234-235. 

http://www.cfp.ca/content/54/2/234.abstract. 

4. Passalacqua, S.A., & Segrin, C. (2012). The Effect of Resident Physician 

Stress, Burnout, and Empathy on Patient-Centered Communication During the 

Long-Call Shift. Health Communication Vol 27, (5), p 449-456. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10410236.2011.606527#.U8JK9

_l_vEg 

5. Regehr, C., Glancy, Dylan. B.P.A., and LeBlanc, V.R. (2014). Interventions to 

Reduce the Consequences of Stress in Physicians: A Review and Meta-

Analysis. Journal of Nervous & Mental Disease, Vol, 202 (5), p 353-359.  

6. Trollope-Kumar., K. (2012). Do we overdramatize family physician burnout? 

NO Canadian Family Physician July, vol. 58 no. 731-733.  

http://www.cfp.ca/content/58/7/731.short 

7. Wallace., J.E., and  Lemaire, J. (2013). Physician Coping Styles and 

Emotional Exhaustion. Relations industrielles / Industrial Relations 

Volume 68, numéro 2, printemps 2013, p. 187-209. 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/89187366/physician-coping-styles-

emotional-exhaustion 

 

 חומר לחלוקה למטופלים

 סדרת תרגילי יוגה ליישום ביתי דפי הנחיה ל .1

 ) באנגלית( לחץדף המלצות של איגוד רופאי המשפחה האמריקאי לשיטות לניהול  .2

 ך שניתן להוריד מהנטהכוונה לקטעי דמיון מודר .3

 המלצות לשעורי העשרה

 שעור בלינט .1

 סדנת קשיבות .2

http://www.hebpsy.net/books/nDBOB1HkYluHRTrospe7.pdf
http://www.hebpsy.net/books/nDBOB1HkYluHRTrospe7.pdf
http://php.oma.org/PDF%20files/The%20Basics/TheBasics-full%20version.pdf
http://php.oma.org/PDF%20files/The%20Basics/TheBasics-full%20version.pdf
http://www.cfp.ca/content/54/2/234.abstract
http://www.tandfonline.com/loi/hhth20?open=27#vol_27
http://www.tandfonline.com/toc/hhth20/27/5
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10410236.2011.606527#.U8JK9_l_vEg
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10410236.2011.606527#.U8JK9_l_vEg
http://journals.lww.com/jonmd/toc/2014/05000
http://www.cfp.ca/search?author1=Karen+Trollope-Kumar&sortspec=date&submit=Submit
http://www.cfp.ca/content/58/7/731.short
http://connection.ebscohost.com/c/articles/89187366/physician-coping-styles-emotional-exhaustion
http://connection.ebscohost.com/c/articles/89187366/physician-coping-styles-emotional-exhaustion
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 2H  -גמילה מעישון 

 זאב-כתבה: ד"ר יעל בר

 סקירה: חברי החברה למניעה וגמילה מעישון

 נושאי ליבה

 אפידמיולוגיה של העישון בישראל ובעולם, נזקי עישון .1

-הפיזיולוגית, והפסיכולוגיתההתמכרות  –מרכיבי ההתמכרות לסיגריה והטיפול בהם  .2

 התנהגותית

אפשרויות הטיפול בישראל מבוססי ראיות )טיפול תרופתי, ייעוץ קוגנטיבי התנהגותי  .3

 סדנה/טלפון/אישי( ושאינם מבוססי ראיות  –

 תפקיד הרופא בגמילה מעישון, התערבות קצרה לגמילה מעישון .4

 תרופות מרשם –הטיפול התרופתי בגמילה מעישון  .5

 תחליפי ניקוטין -תרופתי בגמילה מעישון הטיפול ה .6

 

 בסיום היחידה הלומד יידע:

  סטודנטים

  לפרט את נזקי העישון מיד ראשונה, שניה ושלישית, ואת שיעורי העישון

 באוכלוסיות שונות בישראל ובעולם

 לציין מהם המרכיבים של ההתמכרות לסיגריה )פיזיולוגית, פסיכולוגית-

מדוד  ולטפל בכל מרכיב ) פגרסטרום, יומן התנהגותית(, כיצד מומלץ ל

 עישון, התמכרות פסיכולוגית(

 יבין את תפקיד הרופא בגמילה לעישון 

  השיטות השונות  –יכיר מהן האפשרויות לגמילה מעישון המוצעות בארץ

 –התנהגותי  מבוססי ראיות )טיפולים תרופתיים, ייעוץ קוגנטיבי

 סדנה/טלפון/ייעוץ אישי( ושיטות שאינן מבוססי ראיות

  ,יכיר את הטיפולים התרופתיים הקיימים, מנגנון הפעולה, תופעות לוואי

 נגד מוחלטות ויחסיות-התוויות

 מתמחים ומומחים:

 לציין מהם המרכיבים של ההתמכרות לסיגריה )פיזיולוגית, פסיכולוגית-

 למדוד ולטפל בכל מרכיבהתנהגותית( וכיצד מומלץ 

  השיטות השונות מבוססי  –מהם האפשרויות לגמילה מעישון המוצעות בארץ

סדנה/טלפון/ייעוץ  –ראיות )טיפולים תרופתיים, ייעוץ קוגנטיבי התנהגותי 

 אישי( ושיטות שאינן מבוססי ראיות

  איזה טיפולים תרופתיים קיימים, מנגנון הפעולה של כל תרופה, תופעות

נגד מוחלטות ויחסיות, תגובתיות עם תרופות אחרות, יתרונות -התוויות לוואי,

 וחסרונות של כל טיפול

 אפשרויות שילוב של תרופות שונות 
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  כיצד לבחור ו/או להתאים את הטיפול למעשן הספיצפי, שינוי/התאמה של

 הטיפול במהלך תהליך הגמילה בהתאם לצורך

 התאמת הייעוץ והטיפול  יתרגל וידע לבצע ראיון למטופל מעשן, כולל

 התרופתי המתאים, והמעקב הנדרש במסגרת המרפאה הראשונית

 שיטות הוראהמבנה השיעור ו

 בהתאם לנושאי הליבה הרצאה פרונטלית  .1

 והדגמת שיחה עם מטופל מעשן דיון –סיפורי מקרה  .2

 תרגול ראיון – הגישה למטופל מעשן במסגרת המרפאה .3

 בתהליך הגמילהתאמת הטיפול התרופתי למעשן ה .4

 

 חומרי רקע ומקורות מידע

. 2214, סיוון תשע"ד, מאי 2213דוח שרת הבריאות על העישון בישראל,  .1

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/smoking_2013.pdf 

2. The health consequences of smoking—50 years of progress: a report 

of the Surgeon General. U.S. Department of Health and Human 

Services, 2014. 

http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/50-years-of-

progress/exec-summary.pdf  

3. Jha P1, Ramasundarahettige C, Landsman V, Rostron B, Thun M, 

Anderson RN, McAfee T, Peto R.. 21st-Century Hazards of Smoking 

and Benefits of Cessation in the United States. New England Journal of 

Medicine 2013; 368(4): 341-350 . 

4. Fiore MC, Jaen CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and 

Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: 

U.S. Department of Health and Human Services. Public Health 

Service. May 2008.  

5. Stead LF1, Buitrago D, Preciado N, Sanchez G, Hartmann-Boyce 

J, Lancaster T. Physician advice for smoking cessation. Cochrane 

Database Syst Rev. 2013 May 31. 

6. Cahill K1, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological 

interventions for smoking cessation: an overview and network meta-

analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2013 May 31. 

7. Stead LF1, Lancaster T. Behavioural interventions as adjuncts to 

pharmacotherapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst 

Rev. 2012 Dec 12. 

8. Stead LF1, Lancaster T. Combined pharmacotherapy and behavioural 

interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst 

Rev. 2012 Oct 17. 

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/smoking_2013.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/smoking_2013.pdf
http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/50-years-of-progress/exec-
http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/50-years-of-progress/exec-
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stead%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23728631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Buitrago%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23728631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Preciado%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23728631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sanchez%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23728631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hartmann-Boyce%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23728631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hartmann-Boyce%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23728631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lancaster%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23728631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23728631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23728631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cahill%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23728690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stevens%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23728690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Perera%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23728690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lancaster%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23728690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23728690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stead%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23235680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lancaster%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23235680
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 חומר לחלוקה למטופלים

 לים במחלקות לקידום בריאות של הקופות ניתן להזמין חומרי פרסום וחלוקה למטופ .1

ניתן להזמין חומרי הסברה ללא תשלום מהאגודה למלחמה בסרטן כפי שמוסבר  .2

לפרטים נוספים ניתן לפנות   http://www.cancer.org.il/catalogבאתר האינטרנט:

 1-822-599-995לטלמידע: 

 מהמחלקה לחינוך וקידום בריאות, משרד הבריאות באתר האינטרנט:ו/או  .3

http://ecom.gov.il/counter/general/homepage.aspx?counter=29 

 

 המלצות לשעורי העשרה

  שעות הוראה. 16 ותנדרשלכיסוי מלא של הנושא 

 :להלן פירוט הנושאים המומלצים

 H1אפידמיולוגיה של העישון בישראל ובעולם, כולל החקיקה הקיימת בישראל  .1

 H2פעיל, סביל, יד שלישית  –נזקי עישון  .2

 H2פיזיולוגית ופסיכולוגית התנהגותית   -מרכיבי ההתמכרות לסיגריה  .3

 H2תרופות מרשם  –הטיפול התרופתי במעשן  .4

 H2תחליפי ניקוטין  –הטיפול התרופתי במעשן  .5

 H2התערבות קצרה למעשן  .6

 H2בני נוער, נשים בהריון, חולי נפש  –אוכלוסיות מיוחדות  .7

 H2התאמת הטיפול למעשן  .8

 H1טיפול במעשן במסגרת המרפאה הראשונית  .9

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24402784
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hartmann-Boyce%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23152200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cahill%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23152200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cahill%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23152200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lancaster%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23152200
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22513936
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 0H –רפואת שינה 

 דר' מיכל לוסטיג, דר' ענת צפוני

 נושאי ליבה

 , מבנה השינה והפיזיולוגיה של השינהבסיסיים ברפואת שינההכרות עם מושגים  .1
 הפרעות שינה .2

 ההשלכות הקליניות של הפרעות שינה הבנת  .3

 רכישת כלים לאבחון וטיפול בהפרעות שינה. .4

 

 :ידע בתום ההרצאה המשתתף

 סטודנטים

  שינה.להפרעות ב הקשר בין מחלותחשיבות השינה ויבינו את 

  שכיחותהשינה הסוגי הפרעות את מבנה השינה ויכירו את 

  מהן ההשלכות הקליניות של הפרעות שינהיכירו 

  ו/ או  מתלונן על בעיות עייפות הלאדם כלים בסיסיים לביצוע הערכה רפואית ילמדו

 ישנוניות ו/או נדודי שינה. 

 את סוגי הטיפולים בהפרעות שינה ויכיר. 

 מתמחים ומומחים

 שינה.להפרעות ב מחלותהקשר בין בחשיבות השינה ו ויכיר 

  שכיחותהשינה הסוגי הפרעות את מבנה השינה ויכירו את 

 ו/ או ישנוניות ו/או נדודי  מתלונן על בעיות עייפות הלאדם בצע הערכה רפואית ל וידע

 שינה. 

 לאבחון להפנות ומתי מי ואת שינה להערכת הכלים את ויכיר 

  איך ומתי לטפל. ואת סוגי הטיפולים וידע ויכיר 

 מבנה השיעור ) הרצאה (

 חשיבות השינה  )תפקידי השינה , שלבי השינה השונים וכו(. .1

 חסך שינה. .2

 מבנה השינה .3

  פיסיולוגיה של השינהה .4

סוגי הפרעות שינה: הפרעות שינה אינטריניסיות, פראסומניות ,אינסומניות,  .5

 היפרסומניות, הפרעות בתזמון שינה. , דום נשימה בשינה

 . שינה כלים להערכת .6

 התנהגותיים ותרופתיים טיפולים .7
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 חומרי רקע ומקורות מידע

 2222פרץ לביא. הוצאת ידיעות אחרונות  'עולמה הקסום של השינה. פרופ .1

 פרץ לביא. הוצאת ידיעות אחרונות 'פרופ -לילות ללא נחת .2

3. International classification of sleep disorders; American 

Academy of Sleep Medicine; 3rd edition 2014 

 

 הצעות לחומר לחלוקה למטופלים

 שאלון שינה 

 כללים להגינת שינה נכונה 

 

 הצעות להרחבה וללמידה נוספת

  בי"ס אינטרנטי ללימודי המשך ברפואהeStudyקורס ברפואת שינה , 

 CBT  כטיפול לאינסומניה 
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 0H –מיניות ובריאות

 ד"ר הקסלמן יגאל 

 סקירה: ד"ר צחי בן ציון 

 נושאי ליבה 

 מניות בריאה, מניות בבריאות ובמצבי מחלה שונים .1

 חשיבות המניות לבריאות . .2

 תפקיד רופא המשפחה באבחון וטיפול בתחום המניות. .3

כלים לניהול מפגש בנושא מיניות, הכרת גבולות וזיהוי מצבים הזקוקים  .4

 להפניה לטיפול מקצועי. 

בידוד דעות קדומות , רקע תרבותי, רקע דתי. חד מיניות, פתיחות לשונות,  .5

 הימנעות משיפוטיות.

 בסוף היחידה הלומד ידע

  סטודנטים

 מניות ובריאותומה הקשר בין  הבריא מהי מניות 

 ולפי נטייה אישית יכיר את השונות המגדרית והשונות לפי גיל  

 םיכיר באתגר ובאפשרויות ביטוי של מיניות במצבי מחלה שוני 

 מניותתפקידיו ומגבלותיו של הרופא ביעוץ וטיפול בתחום ה 

  יכיר ויתנסה בתהליכי אבחון, יעוץ וטיפול בתחום התפקוד המיני 

 מתמחים ומומחים

 מניות ובריאותומה הקשר בין  הבריא מהי מניות 

 ולפי נטייה אישית יכיר את השונות המגדרית והשונות לפי גיל  

 של מיניות במצבי מחלה שונים יכיר באתגר ובאפשרויות ביטוי 

  מניותביעוץ וטיפול בתחום ההמשפחה תפקידיו ומגבלותיו של רופא 

 המניות בתחום אפשריים פעולה וכיווני אבחנות, דילמות, מצבים עם הכרות 

 . הראשונית במרפאה

  יכיר ויתנסה בתהליכי אבחון, יעוץ וטיפול בתחום התפקוד המיני 

 

 מבנה השיעור ושיטות הוראה

 מקרים מייצגים ודיון הצגת השיעור יועבר בחלקו כהרצאה פרונטאלית ובחלק השני 

 נושאים שיועברו בשיעור

 מעגל התגובה המינית.  -אינטימיות, חיבה, תשוקה אהבה ומין .1

 מהי מניות בריאה .2

 הקשר בין מין בריא לבריאות .3
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 תחומי השונות המגדרית והשונות לפי גיל )מיניות האישה, הגבר(. .4

בריאות גוף ונפש, תרופות , הורמונים והשפעתם על המין. חשיבות מצבי  .5

 המין במצבי מחלה

דגש  -מניות נורמטיבית, חרדות סביב מבנה אברי המין והיכולת המינית  .6

 והגיל השלישי מיוחד על גיל ההתבגרות

 לסטודנטים יינתן רק בראשי פרקים -תהליכי אבחון, ייעוץ וטיפול ברפואה  .7

 ה בנושא המין איך פותחים בשיח 

  "הדרכת מטופלים על אנטומיה ופיזיולוגיה של המין ו"נורמטיביות

 אנטומית ותפקודית .

 .אבחון הפרעה בתפקוד המיני 

 הזוג בני בין הבדלים, המיני בדחף ירידה כגון שונים במצבים הגישה ,

 ועוד בהריון מין

 ?מודל  -איך מייעצים ומתי מפניםPLISSIT -Permission, Limited 

information, Specific Suggestions and intensive therapy 

   התנהגותי ותרופתי. מצבים המצריכים  –עקרונות בטיפול מיני

 הפניה לייעוץ מקצועי

 דגש על מתן כלים מעשיים למתמחים ומומחים: 

 הקניית מיומנות לניהול ראיון רפואי בנושא מניות 

 מטופלים. שיטות להגברת פתיחות לשיחה על מניות עם 

 הצגת סביבת עבודה המזמינה מטופלים להעלות את הנושא המיני 

 

 העשרה לשעורי המלצות

 ניצול מיני, התעללות ואלימות. .1

 תכנון משפחה ומניעת הריון .2

 מניעת מחלות המועברות במין  .3

 ולית זוגית בהפרעות בתפקוד המיניהתערבות טיפ .4
לאוכלוסייה  ואתגרי הבריאות ואורח חיים הייחודיים הכרות עם עולם הלהט"ב .5

 זו
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   2H – שינויליווי תהליכי כלים ל

 הכותבות: דר' שוש קזז ודר' ענת צפוני 

 נושאי ליבה

הבריאות נתפסת כערך אך ההתנהלות שלנו ושל המטופלים שלנו לא עומדת בהכרח 

דרך תהליך של שינוי, שינוי  –אצל רוב האנשים  –בהלימה לכך. אימוץ אורח חיים בריא עובר 

בחשיבה ושינוי הרגלים. השינוי מעורר תחושות מעורבות וכרוך מעצם טבעו באמביוולנטיות 

הליך השינוי מקל עליו את הדרך ועוזר לו להמיר את הידע של מה ואי נוחות. ליווי האדם בת

 טוב עבורו, בהתנהגות שתעזור לו להשיג את מטרותיו. 

 הבאים:  הליבה לחשוף את הלומדים בקורס לנושאימטרתנו 

 מבנה תהליך השינוי .1

 שלבי השינוי לפי פרנצ'סקה ודיקלמנטה וכלים מעשיים הנובעים מכך .2

 מעולמות תוכן שונים םהרגלי כלים המסייעים בשינוי .3

 דרכים להניע את המטופלים לבצע שינוי באורחות חייהם .4

 ריאיון המוטיבציוני ויישומו בקליניקהה .5

 פסיכולוגיה חיובית והשלכותיה על רפואת אורחות חיים .6

 חקר המוקיר בהיבט הקליני .7

 אימון לבריאות .8

9. coaching psychology .  

 בתום יחידת הלימוד המשתתף ידע

 מתמחים ומומחים נטיםסטוד

  אורח חיים הוא מסד בריאות. הנחיה לאורח חיים בריא חשובה ויעילה כמו מתן

 מרשם לתרופה וצריכה להיתפס על ידינו ככלי משמעותי. 

  המשתתף יתנסה בלימוד ובחוויה אישית שתפגיש אותו עם המורכבות והאתגר

 העומד בפני כל אדם השואף לבצע שינוי באורח חייו.

  ולתת  –המשתתף ידע לזהות גורמים מעכבים לתהליך שינוי, הנובעים ממורכבותו

להם מענה במסגרת העשייה הקלינית. זאת לצד היכולת לזהות ולעשות שימוש 

 בגורמים תומכים על מנת לסייע למטופל בתהליך השינוי.

 והאופן בו נוכל לזהות היכן נמצא המטופל השינוי ששת השלביאת   המשתתף יכיר 

 .התערבויות המתאימות למעבר בין שלב לשלבעל הספירלה ואת ה

  :המשתתף יכיר וידע להשתמש בכלים הנובעים מהגישות התאורטיות כגון 

  .SMART, גיליון מאזן החלטה, שפת השינוי, wellnessמעגל ה 

 יישום קליני תוספת –ומומחים  למתמחים

  החיים עומסאיך מיישמים את הגישה ואת ההתנהגות המקדמת את בריאותנו בתוך 

 .כלים לשימוש במפגש הקליני על מגבלותיו והאתגרים הגלומים בו 

 כיצד ניתן במפגש קצר להניע את המטופל לפעולה 

 תרגול מיומנויות לשימוש בקליניקה 
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 מבנה יחידת הלימוד

שלוש שעות אקדמאיות בתחילת הקורס יכללו את נושאי הקורס )טבלה בהמשך( ושעה 

אקדמאית אחת בסיום הקורס תוקדש לאינטגרציה של החומר התיאורטי עם ההתנסויות 

המעשיות, שיתוף של המשתתפים בחוויותיהם במסגרת הקליניקה ובתהליכי השינוי האישיים 

ה על חוזקות שנפגוש במהלך הלמידה וההתנסות. שיעברו. בנוסף, נקדיש זמן להצפה ושיח

 נקבל וניתן משוב ונשוחח על הצידה לדרך שייקחו משתתפי הקורס להמשך דרכם. 

 פרוט תוכן השיעורים

 אתגר השינוי

 מהו שינוי, מתי ובאלו נסיבות אנשים מחוללים שינוי? -

 גורמים תומכים וגורמים מעכבים בתהליכי שינוי -

 שינוי היבטים רגשיים בתהליכי -

 טיפוח ומימוש משאבים בתהליכי שינוי -

 יצירת איזון מחדש בתהליכי שינוי -

 הריאיון המוטיבציוני

 רוח הגישה המוטיבציונית -

 מוכנות לשינוי -

 אמביוולנטיות כחלק בלתי נפרד מתהליך השינוי -

 זרימה עם התנגדות -

 כלים לשימוש בקליניקה, חשיפה ותרגול -

 ששת שלבי השינויתיאורטי / תיאורית  –המודל הטראנס 

 השינוי כתהליך רב שלבי וספיראלי -

 פירוט ששת השלבים והאופן בו נוכל לזהות היכן נמצא המטופל -

 התערבויות המתאימות למעבר בין שלב לשלב, עשה ואל תעשה -

 כלים ויישומים במפגש הקליני, חשיפה ותרגול -

 coaching psychology -אימון לבריאות ו

 הפער בין ההנחיות הקליניות לעולם האמיתי -

 מהו האימון לבריאות וכיצד הוא מגשר על הפער הזה? -

 הבסיסים התיאורטיים עליהם מתבסס האימון לבריאות  -

 הנחות יסוד ודגשים באימון לבריאות -

 גישה אימונית וכלים לשימוש במפגש הקליני, חשיפה ותרגול -

 

TGROW/SMART  להצבת מטרות והשגתן טותיש 

מודל פתרון בעיות במקורו המשמש גם  TGROW  (Whitmore, 2003)מודל  -

הבהרה, הגדרה ובמיקוד ארגון, להצבת מטרות. בכך הוא מקל על מחולל השינוי ב

 התהליך.

 מודל להגדרת יעדים.  –SMART (Doran, 1981 )מודל  -

o  כוחם של שני המודלים בפשטות יישומם ובטווח היישומים הרחב 

o בשימוש בהםויתנסו  יםהמשתתפים יכירו את המודל. 
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 פרוט נושאי השיעורים ומשקלם היחסי לפי אוכלוסיית הלומדים

 

הקצאת זמן  תוכן המפגש
 לסטודנטים )דק'(

הקצאת זמן 
למתמחים 

 )דק'(ומומחים

 אתגר השינוי
 

42 32 

 :המוטיבציוניהריאיון 
רוח הגישה, כלים 

 מעשיים. 

32 45 

תיאורית ששת שלבי 
השינוי והכלים 

המעשיים הנגזרים 
 ממנה

25 22 

 -אימון לבריאות ו
coaching 

psychology  

22 22 

TGROW/SMART  
שיטות להצבת 
 מטרות והשגתן

25 25 
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( הגישה המוטיבציונית. הגברת מוטיבציה לשינוי 2229. ורולניק, ס. )מילר., ו.ר .1

 הוצאה לאור אח. 

 –(. אומר ועושה. לטפל לפי השיטה הקוגניטיבית בהשלכות ה 1991מרצ'בסקי, ס. ) .2

PROCRASTINATION .הוצאה לאור דביר כצמן 

לתמיד.  (. להשתנות1994פרוצ'סקה, ג'.א., נורקרוס, ג'. ק., ודיקלמנטה, ק. ק., ) .3

 הוצאת כרמל, ירושלים.

7. The theory of planned behavior and health behaviors: Critical analysis 

of methodological and theoretical issues. 

http://www.pseve.org/journal/upload/bilic2c.pdf 

8. Lenz, T., & Pharm D, MA, PAPHS. (2011). Developing a Lifestyle 

Medicine Toolbox to Promote Health Behavior Change, AJLM  

vol. 5 no. 3 232-235. 

9. McAndrews, JA. McMullen, BS, and Wilson, SL (2011).  Four 

Strategies for Promoting Healthy Lifestyles in Your Practice When 

practices promote fitness as the treatment of choice for all patients, 

http://www.pseve.org/journal/upload/bilic2c.pdf
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good things happen. Fam Pract Manag, Mar-Apr; 18(2):16-20.  

10. Why behavior change is hard – and why you should keep trying? 

http://www.health.harvard.edu/newsletters/Harvard_Womens_Health_

Watch/2012/March/why-behavior-change-is-hard-and-why-you-should-

keep-trying 

 חומר לחלוקה למטופלים

 מעגל הבריאות 

 מרשם לשינוי 

 סרגלי בטחון ומסוגלות 

 

 שיטות הערכה ללמידה

התנסות אישית בשינוי התנהגות בריאותית והתנסות ביישום הגשת עבודה קצרה על בסיס 

 . הכלים בקליניקה

 

 המלצות להרחבת היקף החומר הנכלל ביחידת הלימוד

כיוון שמדובר בתחום רחב, עשיר ובסיסי העדפתנו היא להתמקד ולהעמיק בתכנים שנבחרו, 

להגדיל את מרכיב התרגול על מנת לקדם את תהליך הלמידה וההטמעה וכדי להגביר את 

 הסיכוי ליישום אישי ומקצועי.  

 

http://www.health.harvard.edu/newsletters/Harvard_Womens_Health_Watch/2012/March/why-behavior-change-is-hard-and-why-you-should-keep-trying
http://www.health.harvard.edu/newsletters/Harvard_Womens_Health_Watch/2012/March/why-behavior-change-is-hard-and-why-you-should-keep-trying
http://www.health.harvard.edu/newsletters/Harvard_Womens_Health_Watch/2012/March/why-behavior-change-is-hard-and-why-you-should-keep-trying

