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 המרפאה שלי נמצאת בעיר קטנה, אוכלוסייה שבה  היא שייכת לרמה כלכלית חברתית נמוכה.

הם קשישים, יוצאי ברית המועצות, מטופלים מורכבים עם מחלות כרוניות אחוז גבוה של המטופלים שלי 

. ברצוני לשתף אתכם באחד מהמקרים בהנעת המטופלת קשישה הם חולים כרונים !(35%)  רבות

 ומורכבת להתחיל פעילות גופנית מכוונת.

וסקת בפעילות בהקדמה יש לציין כי אני מומחית ברפואת משפחה וגם רופאת ספורט. שנים רבות אני ע

 גופנית מגוונת ונהנית ביותר מכך. מטבע הדברים אני משדרת זאת למטופליי. 

אין מטופל במרפאתי שאני לא מעלה מולו הנושאים הקשורים לאורח חיים בריא: פעילות גופנית, מניעת 

יושבנות, עישון, ניהול סטרס, שינה וכדומה. על מנת להעלות את יעילות ההתערבות אני נוהגת 

 . כך היה גם במקרה5Aלהשתמש בעיקרון של 

"רשימת המכולת" כוללת פרפור פרוזדורים, תת  -+ עם מחלות כרוניות רבות80אנה )שם בדוי( בת 

אינה מקפידה –פעילות של בלוטת התריס, אי ספיקת לב וגם התחלה של דמנציה ועוד... יחד עם זאת 

 על נטילת הטיפול התרופתי. 

"בגילי -את נושא הפעילות הגופנית מול המטופלת בפעם הראשונה הייתה תגובתה: עלתיהבעת ש

 נשמע מוכר?-פעילות גופנית ? לא עסקתי בכך שנים, מה זה יתרום לי? שמעתי כי הדבר מסוכן"

ע את המטופל בדבר שאנו כמה אמירות דומות אנו שומעים ממטופלנו? כיצד לעבור את המחסום ולשכנ

 ברור לכך?  EBM וישנו מאמינים בה

אשר מתאימה ביותר לביקורים קצרים וחוזרים במרפאה.  ,brief intervention -ידועה כ 5Aשיטה של 

היא לא בדיוק נכונה. לפני כשנה « ביקור קצר»הדבר נוח ובר שימוש. יש לציין כי הדעה הרווחת 

ת ביצעה חישוב מעניין השתתפתי בכנס מדריכים   של "מכבי" כאשר פרופ' ורדה שלו בהרצאתה המרתק

, מחישובה נבע כי במשך שנים אנו מבלים עם כל מטופל שבועות!!! "ביקורים קצרים"מאוד בנוגע ל

 בעקבות ביקורים חוזרים לאורך השנים. אנו פוגשים את מטופלנו פעמים רבות במצבים ובנסיבות שונים.

 בחזרה למטופלת שלי...

 ראשון:   Aהתחלתי מ

1. Ask ים()לשאול על הרגל 

הכרתי את המטופלת לפני כשנה וחצי כאשר היא עברה מקופה אחרת, הייתה אורחת קבועה 

/ לחץ דם לא יציב וכדומה. משיחות עם  (AF)"כל שני וחמישי" הגיעה  עם הפרעות קצב  -במרפאה 

המטופלת למדתי כי היא מתגוררת לבד, ביתה מתגוררת באותה עיר וישנו קשר חם במשפחה. יחד 

 הגה לנהל אורח חיים יושבני, ויש לפעמים מספר ימים שאינה יוצאת מהבית.עם זאת נ

 

2. Advise change )ייעוץ( 

שוחחתי רבות עם המטופלת בכל הזדמנות בנוגע לחשיבות טיפול תרופתי וכמובן בנוגע לחשיבות 

ית . הדרכתי אותה בצעדים קונקרטיים: כיצד להתחיל בפעילות גופנ(1,3,4) ביצוע פעילות גופנית

 (2)המתאימה לה, מה הם סימני האזהרה למאמץ שאינו מתאים לה וכדומה 
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3. Assess תמוך 

עברה תקופת זמן ממושכת מהרגיל שלא ראיתי את המטופלת. באחד מהימים  הופיעה במרפאה . 

ושיתפה אותי כי הקשיבה לאחת מתוכניות הטלוויזיה ברוסית אשר ניתנו המלצות דומות להמלצות 

ממני, הדבר חיזק אותה בדעה להתחיל שינוי והיא קיבלה החלטה לפעול .  שהמטופלת קיבלה

הפעילות שהחליטה לעשות הייתה הליכות ומאז התמידה בצעידות רוב ימי השבוע. "איזה יופי שאת 

מתעניינת בנושא. אני רואה כי מאז שהתחלת את הפעילות פחתו מספר התקפים שהגעת איתם 

 קודם"

4. Assist with securing resources- עזור 

בפעם הבאה זכיתי לראות את המטופלת כעבור חודשיים כאשר הגיעה לקבל מרשמים לתרופות 

הקבועות. היא נראתה מצוין. הגיעה למרפאה ברגל, ללא קוצר נשימה, מצב הרוח מרומם, דיווחה כי 

בלט דקות !!! מה ש 40מאז שהחלה את הצעדות, חייה השתנו מקצה לקצה. צועדת כל יום מעל 

מאוד הוא שינוי בדימוי עצמי, המטופלת פתאום גילתה את היכולות שלה והדבר חיזק אותה מאוד. 

כמובן אני גם לא חסכתי מילים מעודדות, ביררתי האם היא נוהגת לצעוד לבד? האם היא מתחלקת 

 בחוויותיה  עם ביתה, חברותיה?  כיצד היא מרגישה תוך כדי פעילות? האם ישנו קוצר נשימה ,

 דפיקות לב שלא תואמות לעצימות הפעילות?

Arrange follow-up מעקב 

חודשים כאשר היא מגיעה לקבלת המרשמים. אנו דנות יחד  3מאז אני רואה את המטופלת כפעם ב

 על השינויים שחלו בחייה מאז שקיבלה את ההחלטה ואני מייעצת לה בנוגע להמשך הפעילות.

באורח חיים, בעת שהיא ממתינה בחדר המתנה היא נוהגת  כיום היא שגרירה מעולה של שינויים

לשכנע את המטופלים שמחכים יחד עמה בחדר המתנה לבצע פעילות גופנית וההתלהבות שלה 

 מדבקת ומשפיעה על אחרים לפעול

 

 סכום:

ה )ראשונית, שניונית, שלישונית(. יחד עישנה חשיבות רבה במיוחד ברפואה ראשונית לכל רמות מני

. הסיבות שמונעות מספיק ניתנותלא ההמלצות כי מעידים עם זאת ישנם מאמרים רבים בנושא אשר 

 הן לרוב "חוסר זמן, חוסר ידע וכדומה". : מרופאים לתת המלצות המתאימות בנושא

אומנות מיוחדת, מדורש ו  קשה לביצוע למטופלר בנוסף לכך יש לציין כי שינוי אורח חיים הוא דב

תקשורת.  -שחקן חשובוכמובן כולל רופא, כל צוות רפואי, קרובי משפחה, חברים. מקורות תמיכה 

איזה סוג של בחשבון מ קחתלצריך כלשהי טלוויזיה, רדיו, "דר' גוגל". כאשר ברצוננו לגרום לשינוי 

 להשתמש בכך. והמטופל מושפע יותר  תקשורת
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