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רפואת ספורט ופעילות גופנית
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מבוא
זוהו כסיבות העיקריות  יושבני  ואורח חיים  גופנית  חוסר בפעילות 
היו  ביום  שעות  משש  יותר  שישבו  אנשים  מוקדמת.  לתמותה 
משלוש  פחות  שישבו  מאלה  לתמותה  ב-18%  מוגבר  בסיכון 
שעות ביום. קיימות עדויות חזקות לקשר הפוך בין ההיקף השבועי 
גופני לתמותה מכל סיבה. ההבדל הגדול ביותר בסיכון  של אימון 
שהתאמנו  אלה  לבין  התאמנו  שלא  אלה  בין  נמצא  לתמותה 
בסיכון  נוספת  הפחתה  בשבוע(.  דקות   90( גבוה  לא  בהיקף 
יותר.  או  בשבוע  דקות   150 של  בהיקף  אימון  בעקבות  נמצאה 
הסיכון לתמותה מוקדמת בקרב אנשים המתאמנים לפחות שבע 
פחות  המתאמנים  בקרב  מהסיכון  ב-40%  נמוך  בשבוע  שעות 
את  מפחיתים  טוב  גופני  וכושר  סדיר  אימון  בשבוע.  דקות  מ-30 
כרוניות  מחלות  עם  אנשים  בקרב  גם  מוקדמת  לתמותה  הסיכון 

כגון סוכרת, מחלת לב איסכמית והשמנה. 

לעשות  יכול  שהאדם  פעילויות  הן  ואימון  )פ"ג(  גופנית  פעילות 
עיסוק  ולתחלואה.  מוקדמת  לתמותה  סיכון  להפחית  כדי  בעצמו 
בפ"ג מהווה מרכיב מרכזי בטיפול במחלות שונות ובמקביל. בחוזר 
מנכ"ל משרד הבריאות מספר 20/05 מופיעה רשימה של 23 מצבי 
מחלה, שעל פי כמה מחקרים איכותיים נמנעים באמצעות ביצוע 

פ"ג סדירה, והרשימה הולכת ומתארכת עם התקדמות המחקר.

למרות היתרונות המרובים של פ"ג, שיעור האנשים המבצעים פ"ג 
ו/או אימון באופן סדיר, נמוך, ונראה כי יש להשקיע מאמץ רב יותר 
בעידוד האוכלוסייה ובחינוכה להגברת הפ"ג בשגרה ולשילוב אימון 
בשעות הפנאי, תוך הפחתת החסמים המונעים או דוחים פעילויות 
אלו. ההמלצה המקובלת כיום היא להעריך עיסוק בפעילות גופנית 
ולהמליץ על ביצועה לכל מטופל בכל ביקור. התועלת הבריאותית 

הנלווית לפ"ג ולאימון עולה על הסיכון הכרוך בעשייתם. 

גופנית  לפעילות  הקליניות  ההנחיות  את  משלים  זה  מאמר 
לבריאים ולחולים שיפורסמו בקרוב מטעם איגוד רופאי המשפחה, 
על  דעתו  את  לחוות  לעתים  נדרש  המטפל  שהרופא  מכיוון  זאת 

כשירות המטופל להתאמן ולתת המלצות לפעילות גופנית.

עמדה  מסמכי  לכמה  התייחסות  תוך  נכתבו  אלה  המלצות 
ומאמרים שפורסמו מטעם האיגוד הקרדיולוגי הישראלי, הממשל 
האמריקאי, הקולג' האמריקאי לרפואת ספורט )ACSM(, האיגוד 
לרפואת  האמריקאי  האיגוד   ,)AHA( האמריקאי  הקרדיולוגי 
משפחה )AAFP(, האיגוד האירופאי לקרדיולוגיה )ESC( וארגונים 

נוספים, כמפורט ברשימת המקורות.1-26 

הערות כלליות
לפני  שונות  בדיקות  על  ממליצים  שונים  וארגונים  גופים   .1
גופנית סדירה. בישראל מוגדרת  שמתחילים לעסוק בפעילות 
"חוק  מתחרים,  לספורטאים  פעילות  טרום  בדיקת  בחוק 
)בדיקות  הספורט  ו"תקנות  תשמ"ח-1988"2  הספורט, 
רפואיות(, תשנ"ז-1997". קיים גם "חוק מכוני הכושר )רישוי 
ופיקוח(, תשנ"ד-1994",3 הקובע כי על מתאמן קבוע בחדר 
הרופא  מי  מגדיר  אינו  זה  חוק  מרופא.  אישור  להמציא  כושר 
שיכול לתת את האישור, מה על הרופא לבדוק או לברר לצורך 
מתן האישור או באיזו תדירות יש להיבדק. בימים אלה מתקיים 
דיון על שינוי "חוק הספורט" ו"חוק מכוני כושר", ושינוי מהותי 

בחוקים אלה מתוכנן בקרוב

כל אדם בוגר הוא האחראי העיקרי למצב בריאותו ולפעולותיו.   .2
תפקידו העיקרי של הרופא הוא לתת המלצות במטרה לעזור 

למטופליו לשפר את מצב בריאותם

בריא.  חיים  מאורח  חלק  מהווה  סדירה  גופנית  פעילות  ביצוע   .3
ממחלות  הסובלים  למטופלים  ובעיקר  מהמטופלים,  לחלק 
המתכוונים  לב  למחלות  גבוה  בסיכון  המצויים  ולאלו  כרוניות 
לבצע  יכול  הרופא  בינונית-גבוהה,  בעצימות  פעילות  לבצע 
תשאול ובדיקה מכוונים, ולהמליץ על בדיקות סקירה נוספות 

בהתאם לשיקול דעתו

עיסוק בפעילות בעצימות קלה-בינונית, דוגמת פעילות שאינה   .4
אינו  נשימה,  לקוצר  הגעה  ללא  מהירה  מהליכה  יותר  קשה 
מעלה את הסיכון ללקות באירוע לבבי בעת הפעילות. לפיכך, 
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כזו  בעצימות  פעילות  הגורמים,  מרבית  של  ההמלצות  פי  על 
אינה מצריכה הערכה רפואית מקדימה

אין הרופא אחראי לתכנית הפעילות, לסוג הפעילות, למשכה   .5
או לעצמת הפעילות שאדם בוחר לעסוק בה. 

ההנחיות בהמשך מטרתן לסייע לרופא אם ירצה או יתבקש לבצע 
או  גופנית  בפעילות  עיסוק  תחילת  לקראת  מטופליו  של  הערכה 

לקראת הגברתה או שינוי בה.

שאלון סקירה מומלץ
השאלות/הצהרות  ליד  "לא"  או  ב"כן"  יענה  המעוניין  המטופל 

בשאלון האישי המוצג להלן, שיהווה גם הצהרת בריאות.

לגברים  פונה  הוא  אך  זכר  בלשון  נכתב  השאלון  נוחות,  )מטעמי 
ולנשים כאחד( 

חלק א' - היסטוריה בריאותית:
האם אתה סובל ממחלת לב? מבעיה לבבית? האם הומלץ לך   #
הערכה  לאחר  רק  או  רפואית  בהשגחה  פעילות  לבצע  בעבר 

רפואית? 

האם עברת התקף לב, ניתוח לב, צנתור לב, צנתור לב עם בלון   #
)PTCA( או השתלת לב? 

מחלות  לבביות,  קצב  הפרעות  לב,  קוצב  לך  יש  או  היו  האם   #
הקשורות למסתמי הלב, אי ספיקת לב או מום לבבי מולד?

האם אתה נוטל תרופות לבעיות לב?  #

חלק ב' - האם אתה סובל או שסבלת מהתסמינים הבאים:
כאב בחזה בזמן מאמץ   #

כאב או אי נוחות בחזה ללא קשר למאמץ בחודש האחרון   #

קשר  ללא  או  )עם  מיוחדת  סיבה  ללא  חריג  נשימה  קוצר   #
למאמץ(

סחרחורת, התעלפות או איבוד הכרה רגעי )עם או ללא קשר   #
למאמץ(

חלק ג' - מחלות, תרופות ונושאי בריאות נוספים: 
אתה חולה בסוכרת  #

אתה חולה באסתמה או במחלת ריאה אחרת  #

אתה חולה בסרטן או שהחלמת ממחלת הסרטן   #

התחתונים  הרגליים  בשרירי  התכווצות  או  צריבה  חש  אתה   #
בעת הליכה למרחקים קצרים

השרירים  במערכת  או  השלד  במערכת  מבעיות  סובל  אתה   #
המגבילות אותך בפעילות גופנית

אינך מרגיש בטוח מבחינה בריאותית בעת ביצוע מאמץ  #

אתה משתמש בתרופות מרשם  #

את בהיריון  #

אם ניתנה תשובה חיובית )"כן"( לאחת מההצהרות, הסעיפים 
או תתי הסעיפים בחלקים א' עד ג', מומלץ להתייעץ עם רופא 

לפני התחלת תכנית של פעילות גופנית.

חלק ד' - גורמי סיכון למחלות לב:
אתה בחור מעל גיל 45  #

את בחורה מעל גיל 55, עברת כריתת רחם או שאת בגיל המעבר  #

אתה מעשן או שהפסקת לעשן במהלך ששת החודשים האחרונים  #

לחץ הדם שלך גבוה מ-140/90 מ"מ/כספית  #

אתה נוטל תרופות לטיפול בלחץ דם  #

רמת הכולסטרול הכללי בדמך מעל 200 מיליגרם/100 מ"ל דם  #

מ"ג/ד"ל   100 בין  בצום  גלוקוז  )ערכי  קדם-סוכרת  עם  אתה   #
ל-126 מ"ג/ד"ל או ערכי גלוקוז שעתיים לאחר העמסה בין 140 

 )A1C=5.7%-6.4% מ"ג/ד"ל ל-200 מ"ג/ד"ל או המוגלובין

או שעבר  לב  דם( שחווה התקף  )קרבת  קרוב משפחה  לך  יש   #
ניתוח לב לפני גיל 55 )אב או אח( או לפני גיל 65 )אם או אחות(

אינך פעיל גופנית באופן סדיר  #

המתאים  המשקל  מעל  יותר  או  ק"ג  בכ-10  חורג  משקלך   #
למינך, לגילך ולגובהך או שמדד ה-BMI שלך גבוה מ-27.

הערות למילוי חלק ד': 

בדיקות גובה ומשקל )BMI(, רמת שומני הדם, גלוקוז בצום או   .1
העמסת סוכר ובדיקת לחץ דם מומלץ לבצע על פי ההנחיות 
רופאי  איגוד  מטעם  מונעת  לרפואה  ההמלצות  בחוברת 

המשפחה בעריכת פרופ' חוה טבנקין וד"ר אמנון להד 2013

הערכה של גורמי סיכון כמו חוסר פעילות חשובה גם כדי לתת   .2
סיבה  אינה מהווה  אך  לפעילות מתאימה,  הנחיות מתאימות 

לאי המלצה על פעילות. 

יותר  או  הצהרות  לשתי  )"כן"(  חיובית  תשובה  ניתנה  אם 
בחלק ד', מומלץ להתייעץ עם רופא לפני התחלת תכנית של 

פעילות גופנית. 

אם לא ניתנה תשובה חיובית לאף אחת מההצהרות/שאלות 
מהצהרה  ליותר  חיובית  תשובה  ניתנה  ולא  א'-ג'  בחלקים 
אחת בחלק ד', אין צורך בהערכה רפואית לפני התחלת עיסוק 

בפעילות גופנית. 

השאלון,  את  והשלמתי  הבנתי  שקראתי,  בזאת  מצהיר  אני 
ושמסרתי מידע מלא ונכון על מצבי הרפואי בעבר ובהווה. 

 ____________________ _____________ שם:   תאריך: 

חתימה: ______________

* הערה חשובה:

גם אם ניתנה תשובה חיובית אחת או יותר בשאלון, אין משמעות 
יעריך  שרופא  היא  הכוונה  גופנית.  פעילות  מומלצת  שלא  הדבר 
אם יש צורך בבדיקות או בהנחיות כלשהן לקראת תחילת עיסוק 

גדול  בחלק  מקלה-בינונית.  גבוהה  בעצימות  בפעילות 
מהמקרים לא נדרשות הערכה נוספת או הנחיה ייחודית. 



10 www.medicalmedia.co.il | 2013 כתב העת הישראלי לרפואת המשפחה | כרך 22 | מס‘ 178 | דצמבר

רפואת ספורט ופעילות גופנית

לאנמנזה מכוונת אפשר להיעזר בשאלון.

בדיקה גופנית - לפי שיקול דעתו של הרופא, מוצע שתכלול גם: 

מדידת לחץ דם ודופק במנוחה א. 

האזנה ללב בשכיבה ובעמידה והאזנה לריאות  ב. 

בדיקת דפקים היקפיים  ג. 

ובאופן  תלונות  קיימות  אם  ונוירולוגית,  אורתופדית  בדיקה  ד. 
מכוון 

בדיקות משלימות
בדיקות סקירה דוגמת בדיקת רמות שומני הדם, גלוקוז בצום או 
בדיקת לחץ דם, ייעשו בהתאם לגיל המטופל ולמינו. כדי להחליט 
בחוברת  להיעזר  אפשר  ומתי,  אלו  בדיקות  בביצוע  צורך  יש  אם 
ההנחיות לרפואה מונעת מטעם איגוד רופאי המשפחה בישראל 

בעריכת פרופ' חוה טבנקין וד"ר אמנון להד 2013. 

באנמנזה  בשאלון,  לממצאים  בהתאם  ייעשו  משלימות  בדיקות 
את  להפנות  יכול  הרופא  דעתו  שיקול  לפי  הגופנית.  ובבדיקה 
לב,  אקו  כמו  נוספות  בדיקות  במנוחה,  אק"ג  להשלים  הנבדק 
לרופא  נוסף  לייעוץ  להפנותו  או  וכדומה  נשימה  תפקודי  הולטר, 

ספורט, לקרדיולוג, לאורתופד או למומחה אחר.

ממליץ  אינו  האמריקאי  המשפחה  רופאי  איגוד  במנוחה:  אק"ג 
בסיכון  המצויים  א-תסמיניים  למבוגרים  במנוחה  אק"ג  לבצע 
הוכחות מספקות להמליץ  נמצאו  לא  דם.  וכלי  לב  נמוך למחלות 
את  תואמות  אלו  המלצות  בינוני-גבוה.  סיכון  לבעלי  הבדיקה  על 
המלצות כוח המשימה האמריקאי )USPSTF(, שמצוין בהם גם 
בסיכון  ביצוע אק"ג במנוחה למטופלים א-תסמיניים המצויים  כי 
נמוך, אינו תורם הרבה בשאלת מידת הסיכון לאירוע לב מצד אחד, 
ועלול לגרום לנזק עקב הפניה לבדיקות מיותרות מצד שני. הקולג' 
לבצע  מציעים  האמריקאי  הלב  ואיגוד  לקרדיולוגיה  האמריקאי 
אק"ג במנוחה כבדיקת סקירה למטופלים א-תסמיניים הסובלים 
 )ESC( לקרדיולוגיה  האירופי  האיגוד  סוכרת.  או  דם  לחץ  מיתר 
ומתעתד   35 מעל  שגילו  מי  לכל  במנוחה  אק"ג  לבצע  ממליץ 
הקרדיולוגי  האיגוד  בינונית-גבוהה.  בעצימות  בפעילות  לעסוק 
הישראלי בהנחיות מ-2005 ממליץ לבצע אק"ג במנוחה לכל מי 
שפונה לבדיקה, לאחר שענה תשובה חיובית אחת או יותר לשאלון 

 .)PAR-Q( סקירה קצר למילוי עצמי

פי  שעל  למי  במנוחה  אק"ג  ביצוע  לשקול  לרופא  מציעים  אנו 
השאלון, האנמנזה או הבדיקה נמצא לדעתו בסיכון בינוני או גבוה 
למחלת לב וכלי דם ומתעתד לעסוק בפעילות בעצימות בינונית-

גבוהה. יש לציין כי בחלק ניכר מהספורטאים או אנשים מאומנים 
קיימת תבנית אק"ג היכולה להראות פתולוגיות )כגון ברדיקרדיה, 
הארכת מקטע PR, וולטאז' גבוה, רפולריזציה מוקדמת וכדומה(. 
אפשר להיעזר בקריטריוני סיאטל 9,2012 כדי להעריך מה נחשב 

תקין ומה לא נחשב תקין בספורטאים. 

קלינית  מאמץ  בבדיקת  הצורך  את  לשקול  לרופא  מציעים  אנו 
בבדיקה  שבשאלון,  אלו  אצל   )Clinical Exercise Testing(
הגופנית או בתרשים האק"ג במנוחה נמצאה סיבה לביצועה ואצל 
האיגוד  להמלצות  בהתאם  הבאים  בקריטריונים  שנכללים  אלו 

הקרדיולוגי מ-2005: 

גורמי  שלושה  בעלי   55 גיל  עד  נשים  או   45 גיל  עד  גברים   #
סיכון לפחות או הסובלים מסוכרת מסוג 1 חמש עשרה שנים 
המעוניינים  לפחות,  שנים  עשר   2 מסוג  מסוכרת  או  לפחות 

לעסוק בפעילות גופנית בעצימות גבוהה

גורמי סיכון  ונשים בגיל 65-56 בעלי שני  גברים בגיל 65-46   #
לעסוק  המעוניינים  לעיל(  שפורט  )כפי  סוכרת  או  לפחות 

בפעילות בעצימות גבוהה

או  לפחות  סיכון  גורמי  שני  בעלי   66 גיל  מעל  ונשים  גברים   #
בפעילות  לעסוק  המעוניינים  לעיל(  שפורט  )כפי  סוכרת 

בעצימות בינונית או גבוהה

* לפי הנחיות האיגוד הקרדיולוגי מ-2005 על גורמי הסיכון נמנה 
בקריטריון  להשתמש  ממליצים  אנו   .)BMI>25( משקל  עודף 
ה-ACSM לעודף משקל )BMI>27 או 10 ק"ג מעל המשקל 

המומלץ על פי הגובה(.

אם המטופל מופנה למבחן מאמץ, יש לבקש שיבוצע מאמץ 
 AHA-ה שממליצים  כפי   ,)Symptom Limited( מרבי 

והאיגוד הקרדיולוגי, ולא על פי אחוז מדופק מרבי חזוי. 

אנו מציעים את ההצעות להלן:

הצהרת הבריאות החתומה תוכנס לתיק הרפואי של המטופל  #

אישור לפעילות בחדר כושר או בכל מסגרת אחרת או המלצה   #
לפעילות יינתנו לפי החלטת הרופא, ואם לא נמצאו סיבות לא 

לתת את האישור או ההמלצה

בחדר  לפעילות  אישור  לתת  יהיה  המשפחה  רופא  בסמכות   #
כושר לכל אחד ממטופליו, כולל מטופלים מעל גיל 65 וילדים 

ומבוגרים הסובלים ממחלות וממגבלות

במקרה של אנשים בעלי מגבלות, אנו רואים חשיבות להמליץ   #
על פעילות גופנית בהיקף, בסוג, במשך ובעצימות המתאימים 

למצבם, כיוון שכל פעילות עדיפה על אי פעילות

למי שלא עסק עד כה בפעילות גופנית, יש להמליץ להתחיל   #
במאמצים בעצימות קלה-בינונית למשך זמן קצר, ולהתקדם 

בהדרגה

יש להסביר למטופלים שגם פעולות ביתיות שגרתיות נחשבות   #
כוללות למשל שטיפת  במאזן הפעילות השבועי. פעולות אלו 
כלים )80 קק"ל/30 דקות(, ניקוי הבית )105קק"ל/30 דקות( 

והשקיית הגינה )53 קק"ל/30 דקות(

בעיקר  כושר,  במאמן  או  במדריך  להיעזר  להמליץ  אפשר   #
פעילות  תכנית  בניית  לצורך  בפעילות,  העיסוק  בתחילת 
ושיווי  גמישות  חיזוק,  תרגילי  של  נכון  ביצוע  ולימוד  מדורגת 

משקל.

כמה  קיימות  פעילות,  טרום  הערכה  על  נוסף  כי  לזכור  יש 
דרכים נוספות להפחתת הסיכון לאירועי לב וכלי דם ולסיכונים 

נוספים בעת מאמץ ולאחריו, ואלו הן:

להמליץ על תכנית פעילות מדורגת ומותאמת למצב הבריאותי   .1
ולרמת הכושר האישית

ולהפנות  חריגים  תסמינים  על  לדווח  המתאמן  את  להנחות   .2
לבירור בהתאם
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הערכה טרום פעילות גופנית

הכושר  מדריכי  ואת  המאמנים  את  להדריך   .3
שימוש  לדוגמה  חירום,  במצבי  בטיפול 

בדפיברילטור חצי אוטומטי

הכולל  החייאה,  ציוד  של  לקיומו  לדאוג   .4
דפיברילטור חצי אוטומטי, במרכזי פעילות.

סיכום
)אימון(,  סדירה  גופנית  ופעילות  פעיל  חיים  אורח 
)ראו  הגופני  והאימון  הפעילות  בפירמידת  כמוצג 
הן  הציבור,  בבריאות  עצמה  רב  כלי  הם  איור(, 
והן בהיבט הטיפולי, כפי שפורט  בהיבט המניעתי 

בקצרה לעיל. 

לפחות  דקות   150 של  סדירה  גופנית  פעילות 
את  משמעותית  בצורה  מפחיתה  השבוע  במהלך 
בסוכרת,  דם,  וכלי  לב  במחלות  ללקות  הסיכון 
בסרטן ובשורה ארוכה של מחלות גופניות ונפשיות 
כלל  את  ולעודד  לחנך  מומלץ  במקביל.  נוספות 
וכאמור  אלו,  הנחיות  בביצוע  לדבוק  האוכלוסייה 

לייעץ בנושא לכל מטופל בכל ביקור. 

איור: פירמידת הפעילות והאימון הגופני4
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