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ה לא בריאים, חוסר גורמי תמותה מובילים במבוגרים קשורים לאורחות חיים: עישון, הרגלי תזונ

בפעילות גופנית וצריכת אלכוהול עודפת. פוטנציאל ההשפעה העצום של שינוי התנהגותי על התחלואה, 

. תחום זה (Lifestyle medicineהתמותה ועלויות הבריאות הולידו את תחום רפואת אורחות החיים )

שיכולה לשפר את הבריאות יעוץ או תירגול שתורם למטופל ומשפחתו לאמץ ולשמר התנהגות מוגדר כ

 ואיכות החיים.

יעוץ אפקטיבי לשינוי התנהגותי הוא אתגר. התוצאות של שיחה על הנושא בסוף ביקור מרפאתי הן 

מוגבלות. הצלחה דורשת פעילות משולבת הכוללת את המטופל, צוות המרפאה ותוכנית למספר ביקורים. 

ת גופנית שלוותה בשיחת טלפון של מקדם בריאות במחקר לדוגמא בו רופא ייעץ לתוכנית מובנת לפעילו

  1לעומת מטופלים בקבוצת הביקורת שעברו ייעוץ רגיל 5משך הפעילות הגופנית עלה פי 

למרות שההנחיות הקליניות לטיפול במחלות כרוניות כוללות שינוי אורחות חיים כאופציה ראשונית 

ם מא, במחקר נמצא שמטופלים שמנים מקבלילטיפול, רופאים לעיתים לא ממליצים הנחיות אלו. לדוג

כאשר למטופלים יש מחלה  52%מהביקורים שלהם. נתון שעולה רק ל  36%רק ב התייחסות לנושא 

. כמו כן רופאים מדווחים על מחסור בידע ובביטחון עצמי כמחסום מרכזי בייעוץ 2הקשורה בהשמנה

 3שכזה

אורח חיים בריא למטופלים שלהם. על מנת לדעת המחברים אסור לרופאים להשאיר את האחריות ל

להתחיל ולמלא את הפער שתואר לעיל יש להקים קבוצה של נציגים מרפואת המשפחה ומתחומי עניין 

 את התחום.קדם נוספים ול

 

 כלים מוצעים לשיפור מסוגלות רופא המשפחה לקידום אורח חיים בריא:

 מנהיגות

 ולמניעת מחלות.  קדם התנהגויות בריאות כבסיס לטיפול הרפואי -

 חתור להתנהגויות בריאות ולקידום בית הספר, מקום העבודה והבית כסביבות בריאות. -

 ידע

הצג עובדות הקושרות בין שינויי אורח חיים ספציפיים ובין השפעות חיוביות על בריאות  -

 המטופל



על הצג שיטות בהן מעורבות הרופא עם המטופל ומשפחתו יכולה לתרום לתוצאות חיוביות  -

 התנהגויות בריאותיות של המטופל

 המטופל כתהער

 סוציאלי של המטופל ואת תרומת המצב להתנהגויות החולה -פסיכו-הערך את המצב הביו -

 הערך את הרצון, המוכנות והיכולת של המטופל ומשפחתו לערוך שינוי  -

דוק קח אנמנזה ובצע בדיקה פיזיקלית ספציפית למצב הבריאותי הקשור לאורחות חיים. ב -

, רמת מתח, שינה ומצב BMIסימנים חיוניים כמו: עישון, אלכוהול, תזונה, פעילות גופנית, 

 רגשי. בהתחשב בהערכה זו בצע בדיקות לאיתור והערכת מחלות הקשורות לאורחות חיים

 קידום המטופל 

לעזור למטופלים בניהול עצמי של התנהגויות הבריאות רשמיות על מנת בהנחיות קליניות  היעזר -

 שלהם

ייסד מערכת יחסים אפקטיבית עם המטופל ומשפחתו על מנת להשפיע ולשמר שינויי התנהגות  -

 יעוץ וכלים למעקב שהוכחו מחקרית ,בעזרת שיטות

 מרשם לאורחות חיים   –פתח ביחד עם המטופל ובני משפחתו תוכנית פעולה כתובה  -

 פלים לאנשי מקצוע נוספים לפי הצורךהפנה מטו -

 היעזר בצוות המשרד ובתמיכה קהילתית

 יכולת לעבוד כצוות רב תחומי בריאותי פתח -

 הכנס למשרד מערכות מידע התומכות שינוי לאורח חיים בריא -

 בצע הערכה לתהליך ולתוצאות על מנת לשפר את ההתערבות -

 יא אורח חיים בר תהיעזור בגורמי תמיכה בקהילה להטמע -

 

שיעזרו לרופא לגרום לשינוי חומרי הדרכה והערכה  ,המחברים חושבים כי יש להמשיך ולפתח שיטות

התנהגותי אצל המטופל. כמו כן לדעתם יש לשלב תכנים אלו בלימודי הרפואה ובמגוון התמחויות 

 רלוונטיות. 

 

אינו גוזל זמן  ואריא. המתכונים לבישול בחלוקת כלי נוסף שעשוי להימצא כתורם הינו )ר.פ( בעייני 

ברעיונות נוספים לבישול והן בתזכורת לחשיבות הן לסייע  יכולמהביקור העמוס אצל רופא המשפחה ו

 הנושא. 

 לדוגמא מתכון מהיר להכנת דג בשילוב פירות הקיץ שבעונה:

 

 וצ'ילינקטרינות צלויים עם סלסת  לברק נתחי

, עובדה המקשה על מטופלים לצרוך דגים. דגים איכותים עדיין קשה להשיג ברשתות השיווק

הציעו להם לרכוש פעם בחודש/חודשיים דגים בחנות דגים ולהקפיא. את הדג ניתן להעביר 



דקות והמנה מוכנה. מתאים  10למקרר בבוקר שיוצאים לעבודה ואז בערב נותר להקדיש עוד 

 לכל דג לבן ולמגוון הפירות שיש בבית.  

 (מנות 12החומרים )

 לסלסה

 ס"מ 1נקטרינות, חתוכות לקוביות בנות  2 -

 כף פלפל צ'ילי אדום קצוץ 1 -

 כף כוסברה קצוצה 1 -

 שן שום כתושה 1 -

 סילאןכפית  1 -

 כפות שמן זית 2 -

 כפות מיץ לימון 2 -

 ים אטלנטי-קורט מלח -

 קורט פלפל שחור גרוס -

 לברקל

 טריבריכה  טים של לברקפיל 12 -

 ים אטלנטי-כפית מלח 1/4 -

 גרוס כפית פלפל שחור 1/4 -

 זיתכפות שמן  2 -

 

  אופן ההכנה

 סלסה

 בקערה בינונית את שמן הזית, מיץ הלימון והסילאןערבבו  -

 הוסיפו את הכוסברה, השום והצ'ילי וערבבו היטב -

 .הוסיפו את הנקטרינות וערבבו -

 תקנו תיבול בעזרת מלח ופלפל. -

 לברק

 מעלות. 180-חממו את התנור ל -

 בינתיים הכינו תבנית עם נייר אפיה -

 הניחו על התבנית את הפילטים שהעור כלפי מטה. -

 בשמן.הצד הפונה למעלה מרחו את ו פלפלבתבלו את נתחי הדג במלח ו -

 .עד שמוכן לגמרי דקות 8-אפו כ -

 הוציאו מהתנור והגישו עם רוטב הסלסה. -
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