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 מדור רפואת אורחות חיים –רופא המשפחה  –מאמר לעיתון מדיקל מדיה 

 

 ומה שביניהם מושלמותסטרס, בריאות הרופא: 

 דר' לילך מלצקי, יו"ר החוג לרפואת אורחות חיים, האיגוד לרפואת המשפחה

 

ודה סיימתי קבלת קהל, נשארה ניירת, מרשמים, מחשב, מעבדות.. אחרי שעה וחצי של עב

יום שישי, קניות, בשולים, קצת שקט ביתי ונעים  -הרמתי את הראש. הולכת הביתה  

אוספת את התיק ויוצאת מחדרי ומגלה כבר סגור ואני כשלפתע דפיקה בדלת. המחשב 

בחדר ההמתנה את א.מ. שלום, מה שלומך אני שואלת? לא טוב דר' לילך ) זו התשובה 

בשבוע הבא. עכשיו אני זה אני אבוא לספר לך  עלל ( אבכבר די הרבה שניםהשגורה בפיה 

סיימתי לעבוד לפני שעה אני עונה, צריכה מרשם לתרופות הקבועות שלי. אני מצטערת, 

 זה ביום ראשון.  אתלך  הכיןוחצי, אוכל ל

  אירוע שגרתי עד כאן?נשמע 

 . איזהלהיות.את בכלל לא מצטערת, מה זה צריך  .להידרדרמכאן העניינים החלו אלא ש

. שתקתי והקשבתי. לא יאומן אמרתי בליבי, אחת לשבועיים אני רופאה את..ועוד ועוד

מקשיבה לצרותיה מעבר לזמן מפגש מקובל, מנחמת, תומכת, מבררת, מטפלת במה 

שאפשר.. למה זה מגיע לי? חזרתי על הצעתי לעזור לה ביום ראשון מחזיקה את עצמי לא 

היא כבר תתלונן וכמובן , יזה רופאה גרועה אניא -הסלימה אך התגובה עוד  בתוקפנותלענות 

 רופא אחר. הלכה.תעבור ל

 רופא נוסף שהיה במרפאה ואני בדרך הביתה.  ועם עם מזכירתיקצרה שיחת הרגעה 

אבן על הלב. אולי אני באמת רופאה גרועה?  אולי הייתי צריכה להיכנס לחדר ולהכין לה את 

ה המחשבות דוהרות, הרגשות סוערים, ככ...תאים ליהמרשם? אולי המקצוע הזה לא מ

 כועסים עלי, לא אוהבים אותי, אני לא מספיק טובה..

במקצוע מיוחד במינו. אני מודה כל יום מחדש על שבחרתי בו ואכן לאורך זכינו לעבוד 

הצלחות מקצועיות, קשרים  -התרוממות נפשתחושה של הקריירה זכיתי פעמים רבות ב

קשיים , הכרת תודה מסובבים, הערכת עמיתים, אך כמו בחיים גם מטופליםחמים עם 

 תומחסור בזמן, דרישות גבוהות מהמערכחיים בעבודה ובלחץ   -ואתגרים לא פשוטים. ברקע

 . ומהמטופלים ובעיקר דרישות גבוהות של עצמי מעצמי 

 התפתחות נמצא בבסיס השילוב הזה של עומס רב, דרישות גבוהות וקצב החיים הדוהר

 חיינו. חיי, את כרוני שבלי להרגיש ובלי להסכים כבשה את הסטרס התסמונת 

מסתבר שהבעיה היא כלל עולמית במקצוע הרפואה ויש רבים וטובים שעוסקים בכך ומציעים 

לעזור לרופאים לשמר ולטפח את להפחית מעוצמת תחושת הסטרס ודרכים על מנת 

 בריאותם הנפשית.

BASICS   

מספר שבועות שלחה אלי קולגה קישור לאתר מופלא של איגוד רופאי המשפחה של לפני 

אחת החוברות המרשימות המופיעה . (  1)  הרופא מדינת אונטריו, קנדה העוסק בבריאות



אופי ראשי תיבות המתייחסות לחלקים השונים הקשורים ב -  BASICSבאתר נקראת 

 סטרס.  מוניה עלולים להוביל למצבישכאשר מצויים בדיסהרחיי הרופא הייחודי של 

חינוך שקבלנו החל מבית הספר לרפואה תייחס להכותב, דר' קאופמן, בהקדמה לחוברת, מ

רב סטרס אשר הביא אותנו לקבל חיים הכרוכים בוהעבודה השוטפת דרך שנות ההתמחות 

ראות איך ניתן לכוון את עוצמתו לרמה שתאפשר לנו איכות חיים ואריכות נסות ולבמקום ל

 ימים. 

האחרונות לרופאים בקנדה  עברים בצורת הרצאות וסדנאות בשניםחלקים מהחוברת מו

שיפור באיכות החיים ואילו שהתנסו ולמדו את העקרונות חווים עולם מקומות שונים בוב

 המקצועיים והאישיים. 

אשר מעבר  ה לתבניות החשיבה המקצועית שלנוקטגוריות, בדומפי הלהחוברת ערוכה 

לאתגרים הייחודיים  המתאימותלהיותה כתובה ביד קלה יש בה שלל עצות מעשיות 

 המרכיבים את חיינו אנו. 

 

  BASICSשל  הקטגוריות 

 B body הצרכים הפיסיולוגים שלנו כמו אכילה, תנועה, שינה ועוד 

 A affect על זה ארחיב בהמשך -חיי הרגש 

 S social  יחסים החברתית כסביבה תומכתהמערכת 

 I intellect   החומר האפור שבזכותו אנחנו במקצוע 

 C community  עוסק באחוות עמיתים, אנשי הרפואה שסביבנו ועד כמה היא חיונית

 לנו

 S spiritual אך מחייב ה שלנו, אולי הכי פחות מדובר יהתחום הרוחני של העשי

 התייחסות מעמיקה

כל החלקים הללו של בריאותנו מרכיבים את השלם ואני ממליצה לקרוא בעיון את החוברת 

מדבר על ההרגש. החלק  –כולה. היום אתרכז בחלק שלרוב לא זוכה להתייחסות מספקת 

 יות שיש לנו עם הסביבה ועם עצמנומודעות וגישה לחיים אשר משליכים על כל האינטראקצ

רגשי ל התוצאות הרגשיות שלהן. התכחשות וחוסר מודעות יכולות לייצר סבל מתמשך וע

ת בשליטה וניהול אפקטיבי של המצב מביאה לרגיעה ושיפור תגובה המתאפיינשבעוד  ופיסי

  באיכות החיים. 

הגיע בתורו תהיתי מה עשיתי לא טוב  פעמים רבות לאורך שנות עבודתי, כאשר מטופל לא

ל מטופל לרופא אחר התחלתי הקודם, כשקיבלתי בקשה להעביר תיק שתו במפגש א

וזאת גם אם באילת..(  ) גם אם הוא עבר לגוראיפה טעיתי אתו? מה פיספסתי?  –  בחקירה

כמות המבקשים להצטרף למרפאה הייתה גדולה מכמות העוזבים, עדיין הספק המכרסם 

 בתחושת המקצועיות שלי.

מהאמונה שהביצועים שלי צריכים להיות בחלקו הגדול  נובע  הבסיס לרגשות שליליים אילו

 מושלמים. 

  שאיפה למושלמות – פרפקציוניזם

ת. אלא שהמציאות מתנהלת לגמרי אחרת ובצוע מושלם זה מה שאני מצפה מעצמי, לא פח

 פרפקציוניזם היא דרישה עצמית שכיחה בקרב אנשי רפואה. ממושלם. 

 :פרפקציוניזםשל  עיקרייםשלושה סוגים  נםיש



. הצבת דרישות בלתי אפשרית בעיקר דרישה למושלמות ממוקדת בעצמי –הראשון 

 אישיים כאשר כל טעות גובלת באסון.  שגים מקצועייםילה

בביצוע טועים  שהםלהעביר משימות לאחרים וכקושי ציפייה למושלמות מאחרים.  –השני 

 בחומרה רבה.אותם שופטים 

תשפוט אותי ותדחה  אמונה שהחברה  -החברה ממני  ציפיות לשתפיסה מעוותת  -השלישי

 אותי אם אכשל.

אנו מקבלים חיזוקים לאמונות אילו כדוגמת פרסי הצטיינות,  תלאורך הקריירה המקצועי

תעודות הוקרה או חיוך של מנטור על אבחנה מוצלחת שאמרנו בצד "עונשים" על התנהגות 

ה"עונש" על ביצוע לא מושלם או טעות ואה רפמקצוע הלא הולמת או לא מוצלחת כאשר ב

אפשר להגיד שהחל מהסינון האימתני בקבלה מוות של מטופל. קיצוני עד כדי יכול להיות 

 אג' וההתמחות אנו מוכוונים לשאוף למושלמות.לבית ספר לרפואה דרך הסט

הם מכוונים גבוה ברור שפרפקציוניסטים יכולים מאד להצליח בשטח שהם טובים בו. 

שלהם צד זה, בשטחים שהתוצאות באך ורשים מעצמם לתת הכול למען ההצלחה. וד

תחביבים למשל והתוצאה היא שההנאה עיסוק בכמו  כל עשיהבינוניות הם עלולים לוותר על 

  מהחיים נפגמת.

קשר בין . ידוע גם שיש ( 2לאובדנות )כאון וילד ונטייהיש קשר בין פרפקציוניזם נמצא ש

 (  3פרפקציוניזם ומתח נפשי גבוה ) 

 שיש גם אפשרות אחרת. הבשורה הטובה היא 

בהתאם למבנה סיון העבר ויעל בסיס אמונות ונמופעלת שלנו האוטומטית תבנית החשיבה 

ישנן היום דרכים  . זו תבנית לא מודעת שמופעלת ללא מחשבה הכרתית.האישיות שלנו

שיבה המאפשרת לנו בעזרת ערנות למחשבות מזיקות ח –מודעת לפתח חשיבה שונות 

תוליד רגשות ש בחירהולמידת אפשרות הסתכלות אחרת על המתרחש לתרגל את עצמנו ל

 אחרים, חיוביים ומשמחים. 

 הפרעות חשיבה מולידות מציאות מורידה

שיתכן ויהיו מוכרות לכם אשר למרות היותן שכיחות הן אינן   אופייניותיש כמה צורות חשיבה 

 רגשתנו הכללית ושמחת החיים שלנו.פגוע בהמציאותיות ונוטות ל

 נכון או טעות. מחשבות כאילה בהכרח כרוכות בכמות ל או לא כלום. שחור ולבןוהכ .

 לא מבוטלת של תסכול במיוחד בעולם שמתנהל בגוונים רבים של אפור.

  ם שבוחרים להאיר דווקא את החלקים הפחות מוצלחים, החלקי שלילייםפילטרים

 .ובכך מעוותת את המציאותשכשלנו בהם ולגמד את ההצלחות 

 "להאמין שאחרים שופטים אותי בחומרה הרבה יותר ממה  הנטייה "קריאת מחשבות

 שזה באמת.

 "אמתייםלא  לממדים כישלוןהעצמת  "מחשבת אסון 

 שהו משתבש זה בהכרח וי בי" או "אני השולט במצב" וכשמל תלו" הכ – אחריות יתר

 אי הצלחה שלי

 רב:מסבות עומס רגשי וסבל הסדרה של הנחות שרופאים נוטים לעשות גם  נהיש

 אני מסוגל לזהות ולרפא כל מחלה, למנוע כל סבל, למנוע כל מוות 

 כל חולה חייב להעריך ולאהוב אותי 

 אף אחד לא יכול להחליף אותי 



  הצלחה אישית ולהפך המקצועית שלי משמעותהצלחה 

  ויש עוד.. 

הפרעות חשיבה מהסוג שמתוארות כאן מייצרות פעמים רבות את ההפך ממה שהן אמורות 

להביא. במקום הצלחה, שמחה וסיפוק חוסר מימוש מלא שלהן מביא לתסכול, אי שקט, מתח 

 וירידה בתחושת הערך העצמי.

 ליח ולהצטיין לבין השאיפה למושלמות.האתגר הוא להפריד בין הרצון להצ

 שינוי בהרגשה -שינוי בחשיבה

( מציעים דרכים פשוטות, מעשיות הניתנות לאימוץ בהתנהלות היומיומית 4אנטוני וסוונסון )

 שביכולתן להשפיע על המחשבות המורידות ולהביא לשיפור בשלומות הרגשית שלנו.

ות לנזק שאנו גורמים לעצמנו, מודעיש חשיבות רבה להעלות את השלב הראשון ב

 למשפחתנו ואף להצלחה המקצועית שלנו בצורת חשיבה פרפקציוניסטית. 

הן אמת לאמיתה ולפקפק בנכונותן יכול לערער  שמחשבותינולהאמין זה לא קל. אנו מורגלים 

מערכת ערכים ואמונות מאד בסיסיות. אבל מחשבות הן רק מחשבות. לא מוכרחים להאמין 

 להן.

על הסיפור שתיארתי בתחילת המאמר ודמיינו את עצמכם בסיטואציה, או אם עבר  חשבו

 חישבו עליו.  –רוע דומה יעליכם א

 ?  איך הן משפיעות על הרגשתכם? על סביבתכם? בזמן האירוע עולותאיזה מחשבות 

האם ניתן להיות ערני לנזק של צורת החשיבה ונהל  השלב השני הוא לשאול את עצמנו

 כאילו אחרת? אירועים 

פעמים רבות  בדיקה עצמית או בעזרת אנשים קרובים שסביבנו בעזרת סידרת שאלות יכולה 

 אחרת: חשיבה להאיר על הפתרון ולעורר צורת

 יד או אף פעם יכולות מל או לא כלום? מילים כמו תוהאם אני חושב/ת בצורה של הכ

 לרמז

 החיובי בחיי?רוע חריג שלילי שצובע את הרוב יהאם אני מאדיר/ה א 

 ?האם אני מאשימ/ה את עצמי על משהו שמעבר לשליטתי 

 ?האם ניתן היה לנהל את האירוע אחרת, במיוחד תוך ויתור על מושלמות 

 ?מה יחשבו על האירוע בעוד יום, שבוע, שנה? האם ישפטו אותי לחומרה 

  או טובה יכולה להתאים? מצוינתהאם מוכרחה להיות תוצאה מושלמת או גם תוצאת 

  ?אפשר לשקול לא לרצות את כולם? תמיד 

לראות שאפשר גם להתמודד עם לעתים אנו יכולים  עם שאלות בסגנון הזהאחרי בדיקה 

יכולה ש בצורהאירוע מאתגר מהסוג שתיארתי, ועוד רבים אחרים בחיינו, בצורה שונה. 

  להביא לשיפור בהרגשה הכללית, ירידה במתח  ויותר שמחה.

זהו סוג של תהליך שכדאי לבצע כאשר אנו מזהים שמתעוררת בנו אי נוחות, רגשות שליליים 

 גם בחיים האישיים (.  –או עלית מתח מול התרחשות בעולם המקצועי ) ומותר לי להציע 

זהו תהליך המאפשר שינוי בחשיבה האוטומטית שלא תמיד משרתת אותנו לטובתנו ולפתוח 

 ותאפשר יותר קבלה עצמית,  אהבה עצמית ושלווה.  פתח לחשיבה שתטיב עמנו



 סכום

יש קשר הדוק בין מחשבות ורגשות. פרפקציוניזם מקצועי ואישי אינו משרת אותנו לטובה. 

כאשר צורת חשיבה מזיקה לנו מותר וכדאי לשקול אלטרנטיבה. החיים נצבעים ברגשות 

ים לזהות טומטית ולומדהמופעלים ע"י מחשבות. רופאים המפתחים מודעות לחשיבה האו

יכולים לזכות בהקלה משמעותית מעוררות תוך שאילת שאלות ולנהל את המחשבות שלהם 

 בחייהם.ברמת המתח והתסכול 

נגלת לנו אפשרות לחיות את מה  האמתיכאשר אנו לומדים שמושלמות לא קיימת בעולם 

 שהעולם מזמן לנו בשמחה, ברגיעה ובהנאה גדולה.

 

 

 אגוד רופאי אונטריו, קנדה.קאופמן ולדר' ל תודות
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Department 

Ontario Medical Association 
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