
הכינוס המדעי השנתי של
איגוד רופאי

המשפחה
ע"ש ד"ר שבתאי בן מאיר

מלון כפר
המכביה

  21.3.18

רפואת משפחה
מקום בו הגוף, הנפש
ואי-הוודאות נפגשים

תוכנית הכנס
ותקצירי הרצאות



 כדי להאיר את הנושא הזמנו לכנס את האורח המרכזי
Prof. Niek J. de Wit,
General Practitioner Julius Center for Health Sciences 
and Primary Care, University Medical Center Utrecht, 
the Netherlands

שהרצאתו
The Management of Functional Complaints 
in Primary Care

תשפוך אור על הנושא  במליאת הכינוס. 

משפחה  רופאי  ע"י  שנעשו  מקוריים  מחקרים  יוצגו  בהמשך 
מכל המחלקות בארץ ויועברו גם  הצגות בזק, סדנאות, והצגות 

מקרים במושבים השונים. 

לכנס נשלחו עשרות תקצירים מרופאי משפחה ואנשי מקצועות 
הבריאות מכל חלקי הארץ. הוועדה המדעית שהורכבה מנציגי 
המחלקות השונות בת"א, בחרה את התקצירים הראויים ביותר 

להצגה בכנס. תודה לחברי הוועדה על עמלם. 

המתמחים  למצגות  פרסים  יינתנו  המדעי  הכנס  בתום 
המצטיינות בכנס. כמו כן תתקיים אסיפת המליאה של איגוד 
ומתמחים  לרופאים   פרסים  יוענקו  בה  המשפחה  רופאי 
במהלך  מחקר.  מלגות  ויחולקו   ,2017-2018 לשנת  מצטיינים 
הכנס יתקיימו השנה גם בחירות לוועד וליו"ר הועד של איגוד 

רופאי המשפחה  - אנא השתתפו והשפיעו!
בסוף היום יוכרזו הזוכים בבחירות. 

אנו מאחלות  לכם כנס פורה ומהנה. 

דבר יו"ר הכנס
אנו מברכים אתכם על השתתפותכם בכנס השנתי של איגוד רופאי המשפחה בישראל ע"ש ד"ר שבתאי 
ובישראל. מורה ומחנך של דורות רבים של רופאי משפחה  בן מאיר, מחלוצי רפואת המשפחה בעמק 
בארץ, רופא דגול, חוקר ואדם. כנס האיגוד השנתי נערך מזה 23 שנים ברוחו של ד"ר בן מאיר, ואנחנו 

ממשיכים במסורת זו גם השנה. הנושא המרכזי של הכנס השנה: 

רפואת משפחה 
מקום בו הגוף, הנפש ואי-הוודאות נפגשים

וודאות  אי  מצבי  במיוחד,  משפחה  וברפואת  בכלל  ברפואה 
הינם שכיחים ביותר. המטופל מציג בפנינו בעיה שעדיין אינה 
מאובחנת - ויכולה להיות ביטוי של מגוון  סוגיות  רפואיות, 
הן מהתחום הפיסיולוגי-פתולוגי, והן מהצד הרגשי, הנפשי. 
בשלבים הראשונים  של סוגיות חדשות אנו מתנהלים מתוך 
אי וודאות.  גם במצבים ומחלות  ממושכים יותר קיימת אי 
לטיפול,  התגובה  המחלה,  של  הטבעי  המהלך  לגבי  וודאות 
אחד  הינו  וודאות  אי  והנפשיות.  הפיסיות  והשלכותיהן 
מהמאפיינים הייחודים של המקצוע שלנו, בו נדרשת סבלנות 
ויכולת עמידה מול הצורך של המטופלים בעובדות מדעיות 
 Sense of-מה כחלק  המתואר  נתון,  רגע  בכל  והסברים 

. Antonovsky  Aaron  (1979) ע"י  Coherence

לקבל  לחיות,  לומדים  המשפחה   רופאי  אנו  זאת,  לאור 
ולהתנהל בתוך מצבי אי וודאות שמשאירים אותנו פתוחים 
אתגר  הנפשיים.  לחלקים  והן  הפיסי,  לתחום  הן  וסקרנים  
באדם  מטפל  המשפחה  רופא   - בנוסף  קל.  לא  מקצועי 

במלואו - גופו ונפשו, בהקשר של סיפור חייו וסביבתו. 

של  וצרכיו  לתסמיניו  מענה  לתת  בניסיון  יעסוק  הכנס 
רפואת  של  הייחודי  המקום  על  התבוננות  תוך  המטופל 
בו  המשפחה המתאפיינת במתן שירות רפואי שלם בעולם 
הרפואה המודרנית חלוקתית וממודרת; ובקבלה והכלה של 

אי-ודאות בעולם של מדע וטכנולוגיה.

סובלים  שלנו  רבים  מטופלים  כי  נציין  שכיחה  כדוגמא 
מתופעות המכונות "פונקציונליות",  להן אין הסבר  מדויק 
המסבירות  בתאוריות  ולא  הנוכחית,  הביולוגית  בהבנה  לא 
התנהלות נפשית.  תופעות אלו גורמות לסבל גופני ונפשי, 

ונמצאות כדרך קבע על "שולחן העבודה" שלנו. 

ד"ר מרטין 
גרנק-קטריבס

יו"ר הכנס

ד"ר גילי 
עופר-ביאלר

יו"ר הכנס

הוועדה
המדעית

דן-ת"א - כללית ד"ר קייטי מארש  
דרום-מכבי ד"ר רוברט הופמן 

שרון, צפון - מכבי ד"ר דן אויירו  
מרכז, שפלה - מכבי ד"ר יוסי עזורי  

צה"ל ד"ר אילן גרין  
רכזת הוועדה דגנית הלמן  

יו"ר הכנס ד"ר גילי עופר-ביאלר 
יו"ר הכנס ד"ר מרטין גרנק-קטריבס 

לאומית ד"ר יבגני מרזון  
מאוחדת ד"ר גורדון ליטמן  

מרכז - כללית ד"ר אלכס לוסטמן 
שו"ש - כללית ד"ר היילי רוס  



חברים יקרים,

לזכרו  כותב את המילים האלו  אני  גדול  בצער רב ובכאב 
של פרופ' וינגרטן, מגדולי רופאי המשפחה בארץ, מגדולי 
מגדולי  המשפחה,  ברפואת  רק  ולא  ברפואה  המחנכים 
החלוצים והחולמים וממקימי הפקולטה לרפואה החדשה 

שיש  להאמין  לי  וקשה  בצפת 
או  מכיר  שאינו  באולם  מישהו 

שמע עליו. 

נולד  וינגרטן  מיכאל  פרופ' 
למד  הוא  ב-1947.  באנגליה 
באוניברסיטת  פיזיולוגיה 
שני  תואר  והשלים  אוקספורד 
בתחום, במקביל ללימודי הרפואה 
באוניברסיטת לונדון. לאחר סיום 
וינגרטן  פרופ'  הרפואה  לימודי 
את  והתחיל  ב-1973  לארץ  עלה 
המשפחה  ברפואת  התמחותו 
בעמק, במרפאה בבית-שאן והיה 
של  הראשונים  המתמחים  לאחד 
ומומחה  בישראל  ההתמחות 
 .1978 בשנת  המשפחה  ברפואת 
החל  ההתמחות  תום  לאחר 
במרפאת  משפחה  כרופא  לעבוד 

כמנהל  שנה   14 מתוכן  שנה   32 עבד  בה  ראש-העין 
המרפאה עד למעברו לצפת להצטרף לצוות ההקמה של 

הפקולטה לרפואה כסגן דיקאן להוראה.

מלתאר  הדף  יקצר  ואוהב,  חם  משפחה  איש  היותו  לצד 
ולהכיל את מפעל חייו של פרופ' וינגרטן, עבודתו, השקעתו 
ותרומתו לרפואת המשפחה בישראל ולרפואה בכלל. כבר 
בשנת 1980 מונה פרופ' וינגרטן למנהל המחלקה לרפואת 
המשפחה בשרותי בריאות כללית ומעל לעשרים שנה הוא 
מתמחים  ומאות  לרפואה  סטודנטים  ואלפי  מאות  לימד 
התמלאו  המשפחה  רפואת  פני  המשפחה.  ברפואת 
הוא  והומניזם.  אתיקה  על  שמירה  צדק,  שוויון,  בערכיו: 
גדול מהמדריכים  וחלק  נערץ  ומדריך  לדוגמא  מורה  היה 
והם  ידו  על  להתחנך  זכו  היום  של  המחלקות  ומנהלי 
ממשיכי דרכו. יעידו על כך פרופ' אלי קיטאי, פרופ' שלמה 
אנוכי  אילת,  צופי  ד"ר  קטריבס,  גרנק  מרטין  ד"ר  וינקר, 

וד"ר ששון נקר זכרונו לברכה ורבים אחרים. 

לרפואת  החוג  ראש  כיושב  כיהן  וינגרטן  פרופ' 
ובין  פעמיים,  תל-אביב  אוניברסיטת  של  משפחה 
למדעי  המחלקה  ראש  גם  היה  אלו  תקופות  שתי 

ההתנהגות באוניברסיטת תל-אביב.

וינגרטן  פרופ'  והחינוכית,  הקלינית  לעבודתו  בנוסף 
עבודות  ל-100  מעל  כתב 
מחקר, פרקים בספרים וספרים 
המניין  מן  לפרופסור  ונהיה 

באוניברסיטת תל-אביב.

עוד  הוא  מותו  לפני  שבועיים 
המחלקה  לצוות  הרצאה  נתן 
שערי  בביה"ח  האונקולוגית 
ביהדות,  הספק  על  צדק, 
וימים  וברפואה,  באתיקה 
לאור  יצא  מותו  לאחר  ספורים 
אתיקה  על  שכתב  הפרק 
אתיקה  על  בספר  רפואית 

בישראל. 

ביחסים  ניחן  וינגרטן  פרופ' 
ובעל  ופתוחים  חמים  אישיים 
וקהילתית.  חברתית  מחוייבות 
יעידו על כך עבודתו המשותפת 
מכובדיה  ראש-העין,  עיריית  עם 
לרכוש  יכלו  שלא  לאלה  תרופות  לגמ"ח  ועד  ורבניה, 

אותן שהקים בראש-העין.

בעבודתו  שלו,  בכריזמה  באישיותו,  וינגרטן  פרופ' 
הוא  המשפחה,  רפואת  למקצוע  גאווה  היה  ובערכיו 
רוצים  שאנו  לערכים  האמיתי   Role-Model-ה היה 
לקדש ברפואת המשפחה ועל כך גם קיבל פרס מפעל 

חיים כאן ממש לפני 8 שנים. 

יהי זכרו ברוך! 

ד"ר אנדרה מטלון

בשם מארגני הכנס ובשם יו"ר איגוד רופאי המשפחה 
באוניברסיטת  שלו  והתלמידים  החברים  כל  ובשם 
ובמחלקה  בצפת  בר-אילן  באוניברסיטת  ת"א, 

לרפואת המשפחה של הכללית

פרופ' מיכאל וינגרטן  
 2018 - 1947
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ד"ר מרטין גרנק-קטריבס וד"ר גילי עופר-ביאלר - יו"ר הכנס פתיחת הכנס וברכות: 
ד"ר אנדרה מטלון - דברים לזכרו של פרופ' מיכאל ויינגרטן     

מר משה בר סימן טוב - מנכ"ל משרד הבריאות    
פרופ' ליאוניד אידלמן - יו"ר הר"י    

פרופ' שלמה וינקר  - יו"ר איגוד רופאי המשפחה    

Prof. Niek J. de Wit 
The Management of Functional Complaints in Primary Care

הפסקה, ביקור בתצוגה + בחירות לוועד איגוד רופאי המשפחה וליו"ר *

הפסקת צהרים + בחירות לוועד איגוד רופאי המשפחה וליו"ר *

תיאורי
מחקר 
והצגות
מקרה

- הצגות בזק

עישון
וסכרת

פרויקטים 
לקידום

בריאות 
מטופלים

מחקרי
עמדות

מטופלים
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אולם אילן
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מטופלים
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שחר

סדנה:
"האינטרנט הוא

לא הרופא שלך!"
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in General 
Practice:

The Doctor's 
Best Friend

איבחון
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אסיפה שנתית של מליאת איגוד רופאי המשפחה: 
תוצאות הבחירות, חלוקת פרסי האיגוד, חלוקת מענקי המחקר של האיגוד, סיכום שנה ודו"ח וועדת ביקורת

* הקלפיות יהיו פתוחות מ-08:30 ועד 15:00 - ניתן להצביע לאורך כל היום ולא רק בהפסקות

אולם ריימן 



 מושב מס' 1   |  10:45-12:00  
אולם ריימן

תיאור מחקר והצגות מקרה - הצגות בזק

יו"ר המושב: ד"ר אבירם דונסקי

 מושב מס' 1   |  10:45-12:00  
אולם ריימן מערב

עישון וסכרת

יו"ר המושב: ד"ר שני אפק
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] עמ' 16-19 ] 

קשר בין ביו-מרקרים לדיכאון לאחר 
לידה באימהות בישראל

לימור אדלר, אילן יהושע, גדעון קורן

טיפול בתחליפי ניקוטין לגמילה 
מעישון בקרב נשים הרות שמעשנות

יעל בר-זאב 

תיאור מקרה: אי ספיקת לב ימנית  
)החדר הנזנח( - דרכי התמודדות
דורון מנחמי, ליסה מנביץ, יואב גבע, 

מיכאל גייסט

תיאור מקרה: צעיר עם תסמינים של 
חולשה כללית ונשירת שיער - ממצא 

מעבדתי של עלייה באנזימי כבד
 טל אגמי

Case report: Acute myocardial 
infarction revealing Behçet's 

Disease 
נאסר ואסים, מיכאל לישנר 

Assessing the validity of the 
Nijmegen Continuity Questionnaire 
(NCQ-H) for measuring continuity 
of care with patients receiving oral 

anticancer treatment
אורית כהן קסטל,  אפרת דגן, 
 ליטל בוקר-קינן, אפרת שדמי 

Mesotherapic treatment in 
Plantar Fasciitis a treatment 

more efficient than the 
conservative one: 

A study of 140 cases
מיכאל תורג'מן

היכרות עם האבחון והשיקום 
הנוירופסיכולוגיים והתעסוקתיים 
בקהילה - למי ממטופלינו יכולים 

להועיל וכיצד ניצור רצף טיפולי
 רות גולדשטין, אילה בלוך

] עמ' 20-23 ] 

הקשר בין התפקוד הקוגניטיבי של 
חולי סוכרת מבוגרים לתוצאי הבריאות 

שלהם 
 מרים שפיגלמן, יבגני מרזון, איליה מרחסין, 

טלי צוקרמן, רחל נטוביץ,שלמה וינקר, 
 אביבית גולן כהן

הפסקת עישון 
- השפעה על המשקל, מדדים 

מטבולים והסיכון לסוכרת
קורין הרשקוביץ, שמעון לוין 

 Short term effect of smoking
cessation on human metabolism

ענבל אלונה שגב מילבר, רוברט הופמן, 
אנה ארוניס

חסמים להצמדות לטיפול פומי 
אנטי-היפרגליקמי בחולי סוכרת 
סוג 2 והקשר לשיעור ההצמדות 

בפועל: מחקר חתך בקרב שלוש תת-
אוכלוסיות בישראל

רונן ברנד,  חאלד כרכבי, 
 שירה זלבר-שגיא, אורית כהן-קסטל

היענות לטיפול תרופתי בקרב חולי 
יתר לחץ דם - מחלה אחת עם היענות 

שונה לתרופות שונות 
מיכל שני, שלמה וינקר



 מושב מס' 1   |  10:45-12:00  
אולם יסמין

מחקרי עמדות מטופלים

יו"ר המושב: ד"ר מיכל פלומבו

 מושב מס' 1   |  10:45-12:00  
אולם ריימן מזרח

פרוייקטים לקידום בריאות מטופלים

יו"ר המושב: ד"ר מירב לרר

] עמ' 24-26 ] 

החברה הישראלית 
לרפואת הנקה 

נועה גור אריה זיו, מיכל מנסובסקי, 
מורן פרידמן, דינה הרברט,

יעל לצט בן עמי, דינה רחל צימרמן

תיאור פרויקט: 
טיפת חלב כשדה קליני ברפואת 

משפחה
יעל צימרמן, דינה רחל צימרמן, 

אסתר ארונסון

"רק בגלל הרוח" 
- קבוצה ייחודית לנשים בגיל השלישי 

במרפאה הקהילתית 
"בשביל הבריאות"

רוני עצבה, בינה סרוסי, 
גילי עופר-ביאלר

מרפאת יעוץ גוף-נפש לרופאי משפחה 
בחיפה - דיווח ראשוני על תוצאות 

מחקר הערכה בתום 5 שנים לפעילות 
המרפאה

עמוס ריטר, לימור ברוך, 
ג'ני דורטל, יהודית צמיר

התמודדות מאתגרת בטיפול 
במטופלים עם  UMS )תסמינים לא 

מוסברים( בתנאי אי-וודאות של 
מערכת הבריאות

אלון מרגלית, אביבה אלעד

] עמ' 27-30 ] 

מה מצפים מטופלינו כאשר הם 
מבקשים: "תעשה לי את כל 

הבדיקות"?
ווליד אלהוזייל, הווארד טנדטר

מאפייני צריכת תרופות שינה בקרב 
משתמשים כרוניים במסגרת הרפואה 

הראשונית בישראל
מירב יעקובסון בנצקי, ירון דגן,

אורית שטיין, אסף כהן

המניעים לבקשת בדיקות דם כלליות 
מרופאי המשפחה בקרב מטופלים 

אסימפטומטים בגילאי 20-50 
מיכל שקד, ענבר לבקוביץ, 

ניר לויתן, חאלד כרכבי, תמר אדר

ציפיותיהם של מטופלים לקבלת 
אנטיביוטיקה בבואם לרופא המשפחה 

בגין תלונות של מערכת הנשימה 
העליונה

ויקי יזדי להב, נטע פרידמן-זהר, 
שמעון לוין

סיבות להימנעות מחיסון פנוימווקס 
בקרב בני +65

אילן יהושע, ענת גרין, 
ליאור לוין, דניאל בלין
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 מושב מס' 1   |  10:45-12:00  
אולם אילן

Short Lectures English

Chairman: Dr. Omri Alroy

 מושב מס' 1   |  10:45-12:00  
אולם רקפת

סדנה

יו"ר המושב: ד"ר איריס קריף גיל

] עמ' 30 ] 

היכרות עם דיקור יבש - סדנה 
פרקטית להיכרות עם דיקור יבש 

לטיפול בכאבי גב   תחתון
נגב בר, רוברט סטרן, בקי חרש

] עמ' 31-33 ] 

Urinary incontinence among 
Muslim women in Israel: risk 

factors and help-seeking 
behavior

Yulia Treister-Goltzman, Roni Peleg

Altruistic Living Kidney Donation 
in a Rural Community

 Sody Naimer

Adherence to quality of care 
measurements of patients with 

type 2 diabetes is associated with 
a reduction in all-cause mortality

Anthony Heymann, Beatrice Hemo
Danit Shachar, Dikla Geva 

מה חדש
 בעולם אימון הבריאות

רני פולק

Predicting future supply 
of GP’s in Israel

 Yael Appelbaum, Miriam Aburbeh, 
 Shulamit Ethel Gordon, Ziona Haklai
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] עמ' 36-37 ] 

האם קיים קשר בין מעמד סוציו-
אקונומי לבין תחלואה ותמותה בחולי 

סוכרת בישראל? 
 בועז חסיד, אמנון להד, 

 שלמה וינקר 

פרוייקט התמודדות עם סכרת,
כללית ערוגות

18/6/17 - 7/5/17 
מאיר דביר 

הטיפול היעיל ביותר לסוכרת סוג 2 
- מניעה

מיכל סוקמן, בילי כהן, חסין אלה

סטטינים מעלים סיכון
להתפתחות סוכרת

שמואל גבעון

 מושב מס' 2   |  12:00-13:00  
אולם ריימן מערב

מחקרים במטופלים עם סכרת

יו"ר המושב: ד"ר אורית כהן קסטל

 מושב מס' 2   |  12:00-13:00  
אולם ריימן

אבחון במרפאת הרופא

יו"ר המושב: ד"ר גלית מנחם צמח

] עמ' 34-35 ] 

צילום חזה הינו הכרחי לאבחון
דלקת ריאות - האמנם?     

אילן גרין, ניר פופל, יניב אלז, 
 גיל זלוטניק, טל ימיני ביבר, 

ורוניקה ניסנוב, קלריה זבודיסקר

השוואה בין אבחנה של דלקת גרון 
חיידקית כתוצאה מ-GABHS ע"י 
משטח גרון  ובין משטח מחלל הפה

 לימור אדלר, אילן יהושע,
 גדעון קורן, מרים פריזדה

האם יש תועלת בבדיקות סקירה 
לסרטן שד בקרב נשים בגילאי 40-50?

יניב אלזם, גיל זלוטניק, 
אלונה שריג, אילן גרין

איתור אלימות בין בני זוג על ידי 
רופאות המשפחה

סמדר שטרול, יעל קראוס, 
אביטל וייס, מרטין גרנק-קטריבס
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 מושב מס' 2   |  12:00-13:00  
אולם יסמין

 פרסומים ודרכי תקשורת ברפואת משפחה

יו"ר המושב: ד"ר גיל פלדמן

 מושב מס' 2   |  12:00-13:00  
אולם ריימן מזרח
מחקרי עמדות רופאים

יו"ר המושב: ד"ר ציון שלוסברג

] עמ' 38-39 ] 

תפיסות רופאי משפחה את מיניות 
המטופלים המבוגרים

 ענבר לבקוביץ, עטרת גבירץ-מיד
 חאלד כרכבי, ליאת איילון

מי מטפל במטפל?
פניה לרופא משפחה "אישי" 

- חסמים וחלופות
 גליה זכאי, לילך מלצקי, אורנה בראון-אפל, 

אנטוני היימן

Barriers to implementation of a 
pelvic examination among family 

doctors in primary care clinics
 Roni Peleg, Nassar Saleh

Mousa Abu-Gariba ,Ilan Yehoshua

מה הניסיון, התחושות והעמדות של 
רופאי משפחה בנוגע לפערי נגישות 

בשירותי בריאות בין המסלול הציבורי 
לפרטי?

 אפרת סלס,  תֹם אקסלרוד,  אמנון להד

] עמ' 40-41 ] 

Trends in publications on 
medical cannabis 
from the year 2001

Yulia Treister Goltzman, Roni Peleg,
 Tamar Freud, Yan Press

פרסומים ברפואת משפחה בישראל  
2005-2016

ישראל כץ, איתי רונגל,
ענבל אייזיק קדמן, עתר גרינפלד

Knowledge and attitudes of 
family doctors, dermatologists 
and endocrinologists on sun 

exposure and vitamin D
 Arif Abu-Abed,  Said Azbarga,

 Roni Peleg

השפעת רשת מקצועית על התפתחות 
ולמידה של רופאי משפחה

 דקלה אגור כהן, מאירה לוי, 
ענבר לבקוביץ
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 מושב מס' 2   |  12:00-13:00  
אולם אילן

   English workshop

Chairman: Dr. Ronen Brand

 מושב מס' 2   |  12:00-13:00  
אולם רקפת

סדנה

יו"ר המושב: ד"ר אביטל מרגלית

] עמ' 43 ] 

Standard and Video 
Dermatoscopy 

in General Practice:
The Doctor's Best Friend

Dr. Sody Naimer 

] עמ' 42 ] 

אסטרטגיות קוגניטיביות התנהגותיות 
)CBS( לטיפול בכאב תוך שימוש 

בחוויית ההתנסות העצמית 
)Self-experience(

מרב סודרסקי, אירית גיל לב, 
דקלה אגור-כהן

 מושב מס' 3-4   |  14:00-16:00  
אולם ריימן

חינוך רפואי

יו"ר המושב: ד"ר יניב לוי

] עמ' 44-47 ] 

התפר בין המרפאה הראשונית לחדר המיון 
- פיילוט הדרכת מתמחי מלר"ד איכילוב 

במרפאות רפואת משפחה  במכבי
הילה עמיר, ניצן בן-דב, גילי עופר-ביאלר

רב תרבותיות ברפואת המשפחה
- תקציר להצגת פרוייקט לימודי 

למתמחות/ים
ליאור שחר, דן אויירו, פיי טורצקי, 

דלית בלום, אליעזר קיטאי

הערכת שינוי ידע של סטודנטים 
לרפואה בנושא מדידת לחץ דם במהלך 

הסבב ברפואת המשפחה 
 נועה גור אריה זיו, גיא פירסט, יעל לוי

 חני ישועה, ענת גבר

הקשר בין יכולת רפלקטיבית לבין מיומנות 
תקשורת בקרב סטודנטים לרפואה
מיכל פלומבו, איילת ברנד-גוטהלף, 

 קרן מייקל, דפנה מיתר, אורית קרניאלי-מילר

שילוב מתמחים ברפואת משפחה 
במשמרות מד"א בניידות טיפול נמרץ

מאי ניצן, גילי עופר-ביאלר

ליווי מטופלים לשינוי אורחות חיים 
ע"י סטודנטים לרפואה בצפת

לילך מלצקי, רעות קראוס, מרי רודולף

כתיבת נרטיבים רפלקטיביים ככלי 
ללימוד מתן בשורה מרה
 מיכל פלומבו, דפנה מיתר, 

 אורית קרניאלי-מילר

פרויקט בי"ס למיומנויות
לרופאים ראשוניים

 אילן יהושע, טל חכמון ארונסון, 
 אורית קלינגר-לרנר
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 מושב מס' 3   |  14:00-15:00  
אולם ריימן מזרח

מחלות כרוניות

יו"ר המושב: ד"ר יובל פולטורק

 מושב מס' 3   |  14:00-15:00  
אולם ריימן מערב
רפואת משפחה כמקצוע

יו"ר המושב: ד"ר טל כרמי אילוז

] עמ' 48-49 ] 

הערכים המרכזיים ברפואת המשפחה 
בראי רופאי המשפחה והמטופלים - 

עמדות מול מציאות
לזכרה של פרופ' מרגלית גולדפרכט ז"ל, 

יוזמת ומובילת המחקר עד מותה
חאלד כרכבי, הדס גולדבלט, 

ענת דרך זהבי, איה בידרמן, אירית צ'ודנר

המלצות בוחרים בתבונה
 - איגוד רופאי המשפחה
איתן לבון, רונן ברקת, ענת גבר

 :Y-רפואת דור ה
לא רק עניין של טכנולוגYה

אורדי שרף

סודות בחדר הרופאה
תמר אדר, ענבר לבקוביץ

] עמ' 50-51 ] 

הכוונה מקוונת לשיפור הטיפול 
בחולים מורכבים 

 אביבית גולן כהן, שלמה וינקר,
 איליה מרחסין, נירית בורובסק,

מיכל אשת,  אתי כהן-אדר, 
 חיים פרננדס, יבגני מרזון

מאפיינים של טיפול 
בסטטינים בקשישים

צופיה אילת-צנעני, אלעד מור

הקשר בין תסמיני הפרעת קשב 
וירידה קוגניטיבית בחולי סוכרת 

מבוגרים 
יבגני מרזון, מרים שפיגלמן, איליה מרחסין,

שלמה וינקר, אביבית גולן כהן 

Breast cancer among Arab and 
Jewish women in Clalit Health 

Services Northern region. 
A cross-sectional study 

 Moamena Agbaria, 
Nebal Abu Ahmad,

Sophia Eilat Tsanani
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] עמ' 52-53 ] 

תמותה במרפאה קטנה בקהילה 
- סיפורם של 101 נפטרים  

ד"ר שלמה צביאלי

מחקר השוואתי של הערכה גריאטרית 
ויישום המלצות שניתנו על ידי רופאים 

ראשוניים 
בוריס פונצ'יק, אלה קגן, תמר פרויד,

 אלכס ברזק, רוני פלג,יאן פרס

רופאה או רופא - מי עדיף? 
השוואה בין היארעות של אירועים 
קרדיווסקולריים בקרב חולי סוכרת 

ויתר לחץ דם שמטופלים ע"י רופאות 
או רופאי משפחה.

ואסים נאסר, שני אפק, שמואל גבעון,
גיורא פבלוביץ, מרטין גרנק-קטריבס

Developing a comprehensive 
geriatric genogram 
assessment  tool

 Tali Samson, Roni Peleg,
 Aya Biderman, Yan Press

 מושב מס' 3   |  14:00-15:00  
אולם רקפת

סדנה

יו"ר המושב: ד"ר תמירה פיינסילבר

 מושב מס' 3   |  14:00-15:00  
אולם יסמין

מחלות כרוניות וגריאטריה

יו"ר המושב: ד"ר שרון חרמוני-אלון

] עמ' 54 ] 

מדברים על "מוות טוב" 
- המקום בו הגוף והנפש נפרדים

ואי-הוודאות נותרת
רות קנאי

 מושב מס' 3   |  14:00-15:00  
אולם אילן

סדנה

יו"ר המושב: ד"ר יוני יוסף

] עמ' 54 ] 

גוף ונפש בחדר הטיפול
- שיח מחולל שינוי

סיגל רובין, דאוד סלאמה

 מושב מס' 4   |  15:00-16:00  
אולם ריימן מערב

פאנל ורב-שיח

יו"ר המושב: ד"ר יעל גילרמן

] עמ' 55 ] 

"מרפאת החלומות" 
- חשיבה משותפת של הצוות הרפואי 

עם ציבור המטופלים והמטופלות
רונן ברקת, איתן לבון, 

גילרמן יעל
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 מושב מס' 4   |  15:00-16:00  
אולם רקפת

סדנה

יו"ר המושב: ד"ר ניצן בן דב

 מושב מס' 4   |  15:00-16:00  
אולם יסמין

מחקרי עמדות מטופלים

יו"ר המושב: ד"ר אסי סיקורל

 מושב מס' 4   |  15:00-16:00  
אולם ריימן מזרח

סדנה

יו"ר המושב: ד"ר עדי ניסימוב

] עמ' 55 ] 

התמודדות עם המטופל 
החרדתי ו/או הסומטי 

יעל גלר, מורן פלד-מושקוביץ, 
מרטין גרנק-קטריבס

14

] עמ' 58 ] 

אי-וודאות
ברפואת המשפחה

 ברי רפופורט

] עמ' 56-57 ] 

רפואת משפחה - מה השתנה בציפיות 
ובשביעות הרצון של מטופלים ב-20 

השנה האחרונות?
 רות גולדשטין, ענת גבר, ניבה אזוז-ליברמן

חן חן למחסן? האם מתן חיסון שפעת 
על ידי רופא המשפחה במו ידיו, מעלה 
את אחוז ההתחסנות בקרב המטופלים 

המשויכים לו?
ג'ון בורובסקי, סמנתה הסלטון

חמלה עצמית כמשאב התמודדות 
בקרב חולי סרטן

עדי יבזורי-אראל, ענבר לבקוביץ, מירי כהן

שביל האבנים הצהובות:
מסען של נשים מחלימות מסרטן

לעבר צמיחה בתר חבלתית
טלי סמסון, פסח שוורצמן,

אפרת הוס

 מושב מס' 4   |  15:00-16:00  
אולם אילן

סדנה

יו"ר המושב: ד"ר ליעד ורדי

] עמ' 58 ] 

"האינטרנט הוא לא הרופא שלך!" 
התמודדות עם מטופלים ידענים ועם 

אי ודאות בעידן המידע"
ליאור שחר



הכינוס המדעי השנתי של
איגוד רופאי

המשפחה
ע"ש ד"ר שבתאי בן מאיר

מלון כפר
המכביה

  21.3.18

רפואת משפחה
מקום בו הגוף, הנפש
ואי-הוודאות נפגשים

תקצירי הרצאות
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קשר בין ביו-מרקרים לדיכאון 
לאחר לידה באימהות בישראל

לימור אדלר1, אילן יהושע2, גדעון קורן3
רפואת המשפחה, מכבי, אופקים, דרום. 1
רפואת המשפחה, מכבי, קרית גת, דרום. 2
מכביטק, מכבי, תל אביב. 3

מטרות
לבדוק האם יש קשר בין מרקרים בבדיקות הדם במהלך ההיריון 
של  השלישי  בטרימסטר  דיכאון  היארעות  ובין  הלידה  ולאחר 

ההיריון ו/או לאחר הלידה.

מטרות משנה
לבין  תלוי  כמשתנה  דיכאון  היארעות  בין  הקשר  את  לבדוק 
מאפיינים סוציו דמוגרפים כמשתנים בלתי תלויים על היארעות 

דיכאון.

השערות
מרקרים בבדיקות הדם שיהיו קשורים לדיכאון לאחר לידה הם 
– רמות נמוכות של המוגלובין, פריטין, ויטמין D ימצאו קשורים 
להיארעות דיכאון במהלך הטרימסטר השלישי להיריון ולאחר 

הלידה.

גבוהה  להיארעות  קשורים  יהיו  סוציו-דמוגרפיים  מאפיינים 
של דיכאון (גיל צעיר או מבוגר, מצב משפחתי, לא נשואה, ילד 

ראשון או מעל 4 ילדים)

שיטות
מחקר מקרה-ביקורת, כריית נתונים. שיטת הדגימה – שכבתית. 

ממאגרי המידע של מכבי נשלפו כל הנשים שמולא עבורן שאלון 
אדינבורו בין השנים 2015-2016.

תוצאה חיובית של שאלון אדינבורו מוגדרת כציון 10 ומעלה או 
שאלה 10 חיובית (המעידה על רצון לפגוע בעצמה)

עבור כל הנשים שיימצאו במאגרי המידע הנ"ל נשלפו בדיקות 
כפי  הדמוגרפים  הנתונים  כל  ויבדקו  הרלוונטיות  המעבדה 

שמופיעים בקליקס.

הניתוח הסטטיסטי נעשה באמצעות רגרסיה לוגיסטית.

חשיבות
נשים  בקרב  מאוד  נפוצה  מחלה  היא  לידה  לאחר  דיכאון 
בטרימסטר השלישי ולאחר לידה. המצאות מרקרים בבדיקות 
יותר  גבוה  סיכון  על  הרופאים  בפני  להתריע  שיכולים  הדם 
בנשים יוכלו לעזור לרופא לשאול, לחקור ולאבחן את המחלה 

וכך למנוע את הסיבוכים הן לאם והן ולתינוק.

תוצאות
מתוך 90,000 לידות במכבי בשנים 2015-2016 נשלפו 29,000 
הנשים  שיעור  כי  נמצא  אדינבורו.  שאלון  מולא  עבורן  נשים 
מחלה  נוכחות  בין  קשר  נמצא   .7.3% הוא  מדיכאון  הסובלות 
ויתר ל"ד), מגזר ערבי, גיל צעיר מ-25  (ובפרט סוכרת  כרונית 
גורם  היא  החרדי  למגזר  שייכות  דיכאון.  של  גבוהה  לשכיחות 
מגן. רמות המוגלובין נמוכות ורמות TSH<0.05 נמצאו קשורות 

. D לשכיחות גבוהה של דיכאון. לא נמצא קשר לרמות ויטמין

טיפול בתחליפי ניקוטין לגמילה 
מעישון בקרב נשים הרות 

שמעשנות

יעל בר-זאב 
החטיבה לבריאות בקהילה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע

רקע מדעי
ביותר  המשמעותיים  הסיכון  מגורמי  אחד  הינו  בהריון  עישון 
לניקוטין  כי  נמצא  חיות  במחקרי  והעובר.  האם  לבריאות 
השפעה שלילית על התפתחות המוח והריאות של העובר. עם 

זאת, מחקרים בבני אדם לא מצאו עדות לנזק.

מטרות
סקירת כלל ההנחיות הקליניות בעולם בנוגע לשימוש בתחליפי 
יעילות  על  הקיים  המדעי  הידע  בחינת  תוך  בהריון,  ניקוטין 
טיפול  גישת  ופיתוח  בהריון,  ניקוטין  תחליפי  של  ובטיחות 

לשימוש בתחליפי ניקוטין בהריון.

שיטות
בוצעו שני חיפושים:

1. גוגל להנחיות קליניות בנושא טיפול בגמילה מעישון בהריון 
עם הגבלות: 

א. מדינות הכנסה גבוהה

ב. בשפה האנגלית 

ג. שפורסמו מ2010  ואילך

MEDLINE :.2 על בטיחות ו/או יעילות תחליפי ניקוטין בהריון. 
בוצעה סקירה נרטיבית של הידע הקיים בנושא.

תוצאות
מרבית ההנחיות הקליניות תומכות בשימוש בתחליפי ניקוטין 
ייעוץ התנהגותי  בהריון בנשים שלא הצליחו להפסיק בעזרת 
בלבד. עם זאת, מרבית ההנחיות מסייגות את ההמלצות שלהם, 
דבר המשפיע על הביטחון של הצוות הרפואי. בנוסף, ההנחיות 
את  להתאים  יש  כיצד  המתארת  פרקטית  גישה  מציעות  לא 
הטיפול לאשה ההרה . עד היום בוצעו תשעה מחקרים קליניים 
בשימוש  ובטיחות  יעילות  הראו  שבמטא-אנליזה  רנדומלים 
מצא  אף  מאנגליה  אחד  אוכלוסייה  מחקר  ניקוטין.  בתחליפי 
עדות ליעילות טיפול משולב במדבקת ניקוטין ותחליף ניקוטין 
קצר טווח כגון מסטיק ניקוטין, על פני שימוש רק בתחליף אחד.

מסקנות ומשמעות בהיבט היישומי
בהשוואה  לשימוש  יותר  בטוח  הינו  ניקוטין  בתחליפי  טיפול 
קליניות  הנחיות  לעישון.  והעובר  האם  של  חשיפה  להמשך 
התאמת  לגבי  ברור  מידע  ולכלול  פרקטיות  להיות  צריכות 
הטיפול כולל מתי להתחיל את הטיפול, איך לקבוע מינון, ומתי 
פרקטית  גישה  תובא  בהרצאה  המינון.  את  לשנות  צורך  יש 
לטיפול בתחליפי ניקוטין בהריון, כולל איך לשוחח עם האשה 
וכיצד להתמודד עם חסמים שונים  והחסרונות,  על היתרונות 

לשימוש בטיפול זה.
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תיאור מקרה:
צעיר עם תסמינים של חולשה כללית 

ונשירת שיער - ממצא מעבדתי 
של עלייה באנזימי כבד

 
טל אגמי

מכבי מחוז ירושלים –שפלה 

פרק 1
רקע

בן 21, חייל משוחרר, עובד בתחנת דלק, בריא בד"כ למעט נזלת אלרגית ברקע. 
הגיע לביקור עם תלונות על חולשה כללית בעיקר בגפיים תחתונות ועייפות. 

שולל מחלת חום , כאבי פרקים, תסמינים של דרכי הנשימה העליונות או מערכת 
העיכול\שתן. 

בדיקה
מדדים חיוניים תקינים, ללא פריחה על פני העור, לב ללא אוושות, ריאות נקיות, 

ללא בצקות בגפיים תחתונות, ללא הגדלה של בלוטות לימפה. הכל תקין.

פרק 2
לאחר מספר שבועות פניה למוקד ולמיון עקב החמרה בחולשה ופריחה על פני 

הבטן. 

פני הבטן ובית החזה ללא  בבדיקתו במיון- פריחה מקולו-פפולרית עדינה על 
מעורבות כפות ידיים ורגליים, סימני צהבת על פני העור ובלחמיות.

 AST 94, ALT 236, BILIRUBIN TOTAL 9, ALK P 491  במעבדה

שוחרר עם אבחנה של ככל הנראה מחלת הנשיקה.

פרק 3
בדיקות נוספות

US בטן עליונה-מרקם וגודל הכבד תקינים, לא נצפו אבני מרה. 
CMV IgM  חיובי גבולי, סרולוגיות להפטיטיס שליליות,  HIV שלילי. 

חלפו חודשיים מאז התחלת התסמינים, בינתיים החלה נשירת שיער משמעותית. 
ייעוץ גסטרו- נשלח לבדיקות נוספות, איסוף שתן לנחושת - 44 (מעט מוגבר) 

כבד  ביופסית  נשקול  תקין,  אוטואימוני  פנל  מוגבר,  אנטי-טריפסין   1 אלפה 
בהמשך. 

בינתיים בדיקות הדם חוזרות לנורמה, צהבת חלפה, מטופל מרגיש יותר טוב.

פרק 4
שבוע לאחר מכן מטופל מגיע עם תלונות על כאבי גרון, חום סיסטמי וחולשה 

כללית. 

בבדיקה גופנית נצפו הנגעים הבאים בחלל הפה.

לאחר 3 שבועות התקבלו התוצאות עם האבחנה הסופית והמוחלטת

האבחנה
SECONDARY SYPHILIS

מה ניתן ללמוד מהמקרה 
עגבת הינה מחלה שקיימת כיום וחשוב מאוד לחשוב עליה באבחנה המבדלת.

תיאור מקרה:
אי ספיקת לב ימנית  

)החדר הנזנח( 
- דרכי התמודדות

דורון מנחמי1,2,3, ליסה מנביץ1, 
יואב גבע1,2, מיכאל גייסט1

מכון הלב, מרכז רפואי וולפסון, חולון. 1
החוג לקרדיולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. 2
רפואה קרדיו-וסקולרית, אוניברסיטת . 3

מדינת אוהיו

בתחלואה  מלווה  ימנית  לב  ספיקת  אי 
ותמותה גבוהים.

הרופא הראשוני המתמודד בבעיה נותר לא 
מעט מתוסכל וחסר מענה.

 , ימני  לב  לכשלון  גורמות  רבות  סיבות 
היא  החולה  במצב  קלינית  התדרדרות 

שמובילה למותו.

חלק מהסיבות הינן הפיכות וניתנות לפתרון 
הכשלון  של  להתאוששות  המוביל  מיטבי 
ומכך שינוי בתחזית  הימני  ואי ספיקת הלב 

הרפואית של המטופל.

מתאים  אבחון  בזכות  מעניין  מקרה  יוצג 
ושיפור מדדי המטופל עד התאוששות.
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Case report: Acute 
myocardial infarction 

revealing Behçet's 
Disease 

נאסר ואסים1,2,3, מיכאל לישנר1,3 
פנימית א', מרכז רפואי מאיר, כפר סבא, שירותי . 1

בריאות כללית
המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז שרון שומרון, . 2

שירותי בריאות כללית
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת . 3

תל אביב

Abstract 
A 21 year – old man, without previous 
diagnosis of Behçet's disease, with two 
previous cases of superficial venous 
thrombosis of both legs and negative tests 
for hypercoagulability, was admitted with a 
diagnosis of acute anterolateral myocardial 
infarction. Coronary angiography showed 
75%-90% stenosis dissected of the proximal 
left anterior descending artery, which was 
treated with coronary stent implantation. The 
other coronary vessels were normal. The 
patient was released from hospitalization 
with Prednisone and Imuran therapy and 
conventional treatment for myocardial 
infarction.

Although acute myocardial infarction 
commonly results from coronary 
atherothrombosis, there are several other 
etiologies that should be taken initially into 
account, especially in young adults without 
significant atherosclerotic risk factors.

In Behçet's disease, myocardial infarction is 
rare but should be considered as one of the 
most important lesions that determine the 
prognosis.

In this case report, we present a case of 
Behçet’s disease with arterial involvement 
diagnosed after myocardial infarction 
resulting from constriction of the left anterior 
descending artery in a 21year-old young 
man.

Assessing the validity of the Nijmegen 
Continuity Questionnaire (NCQ-H) for 

measuring continuity of care with patients 
receiving oral anticancer treatment

אורית כהן קסטל1,2,  אפרת דגן2, 
 ליטל בוקר-קינן3, אפרת שדמי2 

רפואת המשפחה, מכבי שירותי בריאות, חיפה, צפון. 1
החוג לסיעוד ע"ש ספנסר, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, . 2

אוניברסיטת חיפה, חיפה
בית הספר לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, . 3

אוניברסיטת חיפה, חיפה

Background 
Alongside its advantages, oral anticancer treatment (OACT) 
imposes on patients the responsibility for taking medications, 
and managing side effects. Good continuity of care (COC) by 
the family physician (FP) and the oncology specialist (OS) may 
improve patients` adherence to OAT and its outcomes. However, 
measurement of COC in the multiple- provider setting of OACT 
is challenging. The Nijmegen Continuity Questionnaire (NCQ) is 
a generic questionnaire, which assesses patients` experienced 
COC across primary and secondary care settings.

Objectives 
To assess the validity of the NCQ in patients receiving OACT.

Methods 
Following forward- backward translation of the original 
instrument, the NCQ-H was administered to cancer patients >18 
years, two-three months after initiation of OACT (either targeted, 
hormonal or chemotherapy). Confirmatory factor analysis (CFA) 
was used to assess the validity of the NCQ-H.

Results 
The questionnaire was completed by 135 patients. The post 
analysis models consisted of a combined model for measuring 
"personal continuity with care provider" (eight items for each 
provider), and a model for measuring "team/cross boundary 
continuity (four items for each care setting). These models 
showed good fit for the observed data (root-mean-square 
error of approximation (RMSEA) =0.02,0.015; for each model, 
respectively).

Conclusions 
This study provides evidence for the validity of the Hebrew 
version NCQ-H in assessing cancer patients` perceived 
continuity of care, and for its usability in the context of the oral 
anti-cancer treatment.
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Mesotherapic treatment 
in Plantar Fasciitis a 

treatment more efficient 
than the conservative one: 

study of 140 cases A
מיכאל תורג'מן

המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית . 1
והפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב . 2

Plantar Fasciitis is a frequent pathology in adults with 
heel pain due to an inflammation caused by excessive 
stretching.

This pathology is usually self-limited within a few 
months .

The symptomatology is a sharp pain upon initial 
standing improving within a few steps then worsening 
with weight bearing.

Conservative treatment includes reducing weight 
bearing activities, weight reduction, stretching 
exercises, proper footwear, heels cups, night splint. 
At least short leg cast, steroid injection and plantar 
fasciotomy.

NSAIDS are usually not efficient.

We propose mesotherapic treatment, intradermal 
superficial injections, as a first line treatment.

We used a mixture of LIDOCAINE 1% 2CC+VIT 
B12 1CC+ SALMON CALCITONIN 100 UI 1CC + 
CONJONCTYL 1CC for 10 cases and 72 cases without 
CONJONCTYL   injected with 27 G needles on both 
heels once a week, generally from 3 to 5 times. 

58 patients that refused mesotherapy where included 
in the control group and received a conservative 
treatment.

This study showed in 82 patients that this treatment 
shortened the recovery time from many months to 
one, one and a half month, compared to 58 cases with 
conservative treatment.

The pain was reduced in 78% from VAS 7 to VAS 4 
(visual analogue scale) and disappearance of the pain 
within 1-1.5 months.

In the future we'll need to conduct a double blind 
randomized controlled trial study and the evaluation 
will have to be done by another physician who did not 
treat the patients.

היכרות עם האבחון והשיקום 
הנוירופסיכולוגיים והתעסוקתיים 
בקהילה - למי ממטופלינו יכולים 

להועיל וכיצד ניצור רצף טיפולי
 רות גולדשטין1, אילה בלוך 2

המחלקה לרפואת המשפחה מרכז רבין ומחוזות ת"א יפו . 1
ודן פ"ת, שירותי בריאות כללית

יו"ר הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה שיקומית במשרד הבריאות, . 2
פסיכולוגית שיקומית ונוירופסיכולוגית מדריכה, מנכ"לית ומנהלת 

מקצועית של המכון הלאומי לשיקום נפגעי ראש

רקע
וכן  כימוטרפיים  טיפולים  ופסיכיאטריות,  נוירולוגיות  מחלות 
מוחי  לנזק  לגרום  עלולים  קלים,  הם  אם  גם  מוחיות,  חבלות 

ולהשפיע על החשיבה, ההתנהגות והמצב הרגשי.

מטרות 
להדגים את החשיבות של האבחון הנוירופסיכולוגי במתן מענה 

לשאלות אבחוניות וטיפוליות.

להציג כלים לקבלת החלטה על הפניה לאבחון נוירופסיכולוגי.

שיטות
איכות  על  המוחית  הפגיעה  של  בהשלכות  תעסוק  ההרצאה 
והשתלבותם החברתית של אנשים עם פגיעה מוחית.  חייהם 
ביצירת  המשפחה  רופאי  של  החשוב  תפקידם  על  דגש  יושם 
המוחית  שהפגיעה  אנשים  לזיהוי  כלים  ועל  הטיפולי  הרצף 
גרמה להם קשיים קוגניטיביים, התנהגותיים ורגשיים, במפגש 

בין גוף לנפש.

ננסה לענות על השאלות  איך מאבחנים ומה חשיבות האבחון?  
מהם  אפקטיבי?   ותעסוקתי  נוירופסיכולוגי  שיקום  האם 
בקהילה  והתעסוקתי  הנוירופסיכולוגי  השיקום  של  הרכיבים 

וכיצד ניתן לממש אותם?

השלכות צפויות
בלי קשר למקורה, לפגיעה מוחית עלולות להיות השלכות על 
החשיבה, ההתנהגות והמצב הרגשי של האדם. השלכות אלה 
יכולות להיות ראשוניות כמו ירידה בזיכרון או ליקויים בשפה 
או שניוניות כמו פגיעה ביכולת התעסוקתית שלו או בתפקוד 
החברתי. על ידי מיפוי השלכות אלה, האבחון הנוירופסיכולוגי 
בו  שיש  בקהילה  שיקום  לקבלת  השער  גיסא  מחד  הוא 
פוטנציאל לסייע לאנשים עם פגיעה מוחית למטב את איכות 
החיים שלהם. מאידך גיסא האבחון יכול לספק אבחנה מבדלת 
בין פגיעה מוחית לבין תסמונות אחרות כמו PTSD או הפרעה 

סומטופורמית.

מסקנות ומשמעות בהיבט יישומי
רופאי המשפחה פוגשים אנשים עם פגיעה מוחית, לעיתים גם 
כאלה שאינם מודעים לפגיעה ולהשלכותיה. מתן כלים לקבלת 
את  לשים  יאפשר  נוירופסיכולוגי  לאבחון  הפניה  על  החלטה 

האדם במרכז, לקראת אבחנה ושיקום מתאימים עבורו.
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הקשר בין התפקוד הקוגניטיבי של חולי סוכרת מבוגרים 
לתוצאי הבריאות שלהם 

   הפרויקט נתמך על ידי מענק של עמותת ג'וינט-אשל ומשרד הבריאות

 מרים שפיגלמן1, יבגני מרזון1,2, איליה מרחסין1, טלי צוקרמן3, 
רחל נטוביץ3,שלמה וינקר1,2, אביבית גולן כהן1,2

חטיבת הרפואה לאומית שירותי בריאות, תל אביב. 1
המחלקה לרפואת המשפחה, לאומית שירותי בריאות, אוניברסיטת תל אביב . 2
מכון לסוכרת, בי"ח שיבא, מרכז רפואי תל השומר. 3

רקע
חולי סוכרת מבוגרים נמצאים בסיכון גבוה לכל סוגי הדמנציה. 
באופן  להתבצע  אמור  קוגניטיבית  ירידה  לאיתור  סקר  ביצוע 
סטנדרטי (standard of care) בקרב חולים מבוגרים בכלל וחולי 

סוכרת מבוגרים בפרט.

שיטות
 36 אחיות עברו הכשרה ייעודית לאבחון דמנציה.  אותרו 242 
קודמת  אבחנה  להם  הייתה  שלא   65 גיל  מעל  סוכרת  חולי 
באמצעות  קוגניטיבית  הערכה  לסקר  זומנו  ואילו  דמנציה  של 
 (MoCA- Montreal Cognitive Assessment) מבחן מונטריאול

שבוצע ע"י האחיות. 

תוצאות
242 חולי סוכרת עברו סקר קוגניטיבי מאז נובמבר 2016. 

94 מטופלים (39.5%) - התוצאות היו בגדר הנורמה 	 

57 מטופלים (40.5% ) - היו סימנים של פגיעה קוגניטיבית 	 
מינימאלית       

(ציון MoCA מ 20 עד 26)   

 	 MoCA 48 מטופלים (19.5%)  - היו סימנים של דמנציה (ציון
מתחת ל 20) 

 CI) 72.2 לעומת (CI 68.3; 74.92) הגיל הממוצע היה 73.2 שנים
76.6 ;71.9) ו – 73.7 (CI 69.0; 74.4) בהתאמה.  

בקרב חולים עם ציון MoCA תקין איזון הסוכרת  (הנמדד ע"י 
 CI 7.6;)  ) יותר:  8.2  ) היה טוב   HgbA1cהמוגלובין המסוכרר

8.4) לעומת 8.8 (CI 8.5; 9.1) ו 9.5- (CI 9.1; 10.2) בהתאמה.

אצל  ביקרו  תקינה  קוגניטיבית  הערכה  עם  מהחולים   58.3%
אנדוקרינולוג ו-41.6% ביקרו אצל דיאטנית. 

מחשידה  קוגניטיבית  הערכה  עם  החולים  בקרב  זאת  לעומת 
לדמנציה רק 17.6% ביקרו אנדוקרינולוג 11.7% ביקרו דיאטנית.
מוגבר  סיכוי  היה   20 מתחת   MoCA ציון  עם  סוכרת  לחולי 
ולהישאר  חולים  בבית  לאשפוז  להגיע   (OR=3.3 CI 1.5; 7.0)

.(OR=3.95 CI 1.7; 9.3) באשפוז ממושך

מסקנות
שפגיעה  כך  על  מצביעות  אחיות  ע"י  היזום  הסקר  תוצאות 
מבוגרים  סוכרת  חולי  בקרב  שכיחה  מאובחנת  לא  קוגניטיבי 
איזון  להפרת  הקוגניטיבית  הפגיעה  חומרת  בין  קשר  וקיים 

הסוכרת ולסיכוי לאשפוז ממושך.
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רקע מדעי
ידוע כי מרבית האנשים שמפסיקים לעשן עולים במשקל.

ובפרופיל  לאינסולין  בתנגודת  קשור  עישון  כי  הראו  מחקרים 
חלה  המותניים,  ב-BMI ובהיקף  עליה  ולמרות  גבוה.  שומנים 

ירידה משמעותית ברמות ה-LDL לאחר הפסקת העישון.

יש מחקרים סותרים לגבי הסיכון לפתח סכרת לאחר הפסקת 
עישון.

מטרת המחקר
להעריך את הקשר בין הפסקת עישון, עליה במשקל וההשפעה 

מטבולית כולל הסיכון לפתח סוכרת.

)endpoints(  מדדי המחקר
גיל, מין, משקל, המוגלובין, סוכר, C1A, כולסטרול.

אוכלוסיית המחקר 
בגילאי 25-70 במחוז מרכז של הכללית אשר לקחו  מטופלים 

צ'מפיקס בין השנים 2010-2012.

שיטת המחקר
שלוש  ושנה,  העישון  הפסקת  לפני  המחקר  מדדי  את  נבדוק 

וחמש שנים לאחר הפסקת העישון

נשווה לפני ואחרי הפסקת העישון ונשווה בין מפסיקי עישון 
לממשיכי עישון.

תוצאות המחקר
2010-  . בשנים   Champix צרכו  מרכז  במחוז  מטופלים   3641

2012

הוצאו מהמחקר מטופלים עם סוכרת או שלא היה רישום עישון 
עדכני.

נותרו במחקר 2371 מטופלים. מתוכם, 1569 מטופלים המשיכו 
לעשן ו-802 מטופלים הפסיקו לעשן. לשתי הקבוצות היו נתוני 

פתיחה דומים מבחינת מין, משקל ומדדים מטבולים.

המשקל  המעשנים  בקרב  המשקל  מעקב,  שנות   5 לאחר 
נצפתה עליה  ללא שינוי ובעוד שבקרב מפסיקי העישון  נותר 

ממוצעת במשקל של 3.5 ק"ג. (19% עלו 10ק"ג ומעלה)

בכלל הקבוצות, נצפה שיפור בערכי הכולסטרול .

מטופלים  בקרב  יותר  גבוהים  היו  הסוכרת  שיעורי  כי  מצאנו 
שהפסיקו לעשן – בקרב המעשנים 6.6%,  מפסיקי עישון שעלו 
במשקל עד 5 ק"ג 9% ובקרב מפסיקי עישון שעלו מעל 5 ק"ג 

.16% –

מתוך המטופלים עם טרום סוכרת לפני המחקר: 255 מטופלים 
הפסיקו לעשן. 

לאחר 5 שנים של מחקר על מטופלים עם טרום סוכרת
13.7% מהמטופלים שהפסיקו לעשן פיתחו סכרת. 
10.5% מהמטופלים שהמשיכו לעשן פיתחו סכרת.

מסקנות
 5  – טווח  לאורך  לעשן  הפסיקו  שאספנו  מהמטופלים   33.8%

שנים

נצפתה עליה ממוצעת במשקל של 3.5 ק"ג

חרף העלייה במשקל, אין החמרה בפרופיל השומנים.

זה  סיכון  וכי  סכרת,  לפתח  הסיכון  עישון מעלה את  הפסקת 
הולך ועולה עם העלייה במשקל.

נתונים אלו מדגישים את הצורך לעקוב אחר העלייה במשקל 
לאור  לעשן  שמפסיקים  מטופלים  בקרב  הסוכר  ערכי  ואחר 

הסיכון המוגבר להשמנה ולסוכרת.

הפסקת עישון 
- השפעה על המשקל, מדדים מטבולים והסיכון לסוכרת

קורין הרשקוביץ, שמעון לוין 
המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז מרכז,  שרותי בריאות כללית, אוניברסיטת תל אביב. 1
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Cigarette smoking remains a leading cause for 
morbidity and mortality; however, malicious effects 
coinciding with smoking cessation include weight gain 
and deterioration in lipid profile and glycemic control 
– risk factors for metabolic syndrome. Understanding 
these effects is of great importance for care of tobacco 
smoking quitters.

Aim
To examine metabolic aspects during the first 6-12 
months after smoking cessation, with emphasis on 
Fasting Blood Glucose (FBG), lipid profile, body weight 
and circumferences.

Methods: A two-arm study:

Prospective 
108 participants of smoking cessation workshops in 
Meuhedet during 2016-2017. Collected data included 
weight, BMI and waist-circumference before, during 
and 6 months post cessation program.

Retrospective 
File review of 200 patients participated smoking 
cessation workshops in Meuhedet in 2014. Blood tests 
data for BFG from the year preceding the smoking 
cessation workshops and the year after them was 
analyzed.

Results 
Prospective – Of 108 participants (47.2% females, 
age 46.03 +11.95) 68 completed 3 visits. Of them 
47.1% successfully quitted smoking. 90.6% of quitters 
gained in average 4.05 (+0.54) kg, p=0.0001. A 
significant elevation demonstrated in BMI and in waist-
circumference only at the quitters group.

Retrospective
 Of 200 patients (50% females, age 52.03+6.7), 50% of 
the abstainers who started the workshop with normal 
FBG experienced deterioration. 28.6% of patients with 
impaired blood glucose became diabetics in the year 
following quitting smoking with only 2.7% from IFG 
smokers (p=0.01). 

 Short term effect of smoking cessation
on human metabolism

ענבל אלונה שגב מילבר 1,2, רוברט הופמן 2,3, אנה ארוניס1
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה.סמית, האוניברסיטה העברית ירושלים, בית הספר למדעי התזונה. 1
קופת חולים מאוחדת . 2
החוג לרפואת משפחה, הפקולטה לרפואה ע"ש סקלאר, אוניברסיטת תל אביב. 3

Conclusions
Smoking cessation is associated with negative 
metabolic effects occurring shortly after abstention.

Health professionals should be aware to negative 
changes and follow their patients closely.

The treatment plan for tobacco cessation should include 
a tailored, multidisciplinary follow up while emphasizing 
the long-term benefits of smoking cessation.

Future perspectives: an analysis of data for lipid profile.
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חסמים להצמדות לטיפול פומי 
אנטי-היפרגליקמי בחולי סוכרת 
סוג 2 והקשר לשיעור ההצמדות 
בפועל: מחקר חתך בקרב שלוש 

תת-אוכלוסיות בישראל

רונן ברנד1,  חאלד כרכבי1, 
 שירה זלבר-שגיא2, אורית כהן-קסטל 3

המחלקה לרפואת המשפחה, כללית, חיפה וג"מ. 1
המחלקה לתזונה, בריאות והתנהגות, אוניברסיטת חיפה. 2
המחלקה לרפואת המשפחה, מכבי שירותי בריאות, חיפה. 3

הקדמה
מהווה   2 מסוג  סוכרת  חולי  בקרב  תרופתי  לטיפול  הצמדות 
אתגר טיפולי חשוב, לאור הקשר המוכח בין הצמדות לתוצאי 
להצמדות  שונים  ובחסמים  באמונות  בידע,  הבדלים  המחלה. 
לרמת  קשורים  נמצאו  שונה  אתני  ממוצא  אוכלוסיות  בקרב 

הצמדות בקרב אוכלוסיות אלו.

מטרת המחקר
לטיפול  להצמדות  שונים  חסמים  של  ההמצאות  את  לתאר 
בפועל  ההצמדות  רמת  לבין  בינם  והקשר  אנטי-היפרגליקמי 
בישראל:  אוכלוסיות  תת  משלוש   2 סוג  סוכרת  חולי  בקרב 
ויהודים  לשעבר  מברה"מ  שהיגרו  יהודים  ערבים-ישראלים, 

שנולדו בישראל (או היגרו לפני 1990).

שיטות
כללית  מבוטחי   2 סוג  סוכרת  חולי  בקרב  בוצע  חתך  מחקר 
במחוז חיפה וגליל מערבי. בוצעה דגימת אשכולות (מרפאות) 
הנוטלים לפחות תרופה אנטי- בני 18-80,  לאיתור סוכרתיים 
תרופות  או  באינסולין  מטופלים  אינם  אחת,  היפרגליקמית 
מחלה  סכיזופרניה,  מדמנציה,  סובלים  ואינם  אחרות  הזרקה 
ראיונות  בוצעו  מתקדמות.  וכבד  כליה  מחלות  או  ממארת 
טלפוניים בעברית, ערבית ורוסית בנושא ידע, אמונות וחסמים 
תרופות  ניפוק  נתוני  נאספו  וכן  תרופתי  לטיפול  להצמדות 

מהשנה שקדמה לביצוע הריאיון.

תוצאות
420 מטופלים ענו לראיון הטלפוני, מתוכם 240 בעברית, 101 
 mean refill adherence) ברוסית ו-79 בערבית. הצמדות גבוהה
הצמדות  בעלי  אחוז  מהמטופלים.  ב73.8%  נמצאה   (>80%
ו-58.1% בקרב  גבוהה היה 78.8% בקרב דוברי עברית, 73.7% 
דוברי רוסית וערבית בהתאמה (p<0.01). דוברי ערבית נטו יותר 
לדווח על שכחנות ואילו דוברי רוסית הלינו יותר כי הרגישו לא 
שותפים לתהליך הטיפולי. נבנה מודל רגרסיה לאיתור הגורמים 

הקשורים בהצמדות גבוהה.

יישום
 2 סוג  סוכרת  מטופלי  בקרב  להצמדות  לחסמים  התייחסות 
לרופא  תסייע  ספציפי  אתני  מוצא  המאפיינים  אלו  במיוחד 

המשפחה לבנות את תכנית הטיפול בצורה מיטבית.

היענות לטיפול תרופתי בקרב 
חולי יתר לחץ דם - מחלה אחת 

עם היענות שונה לתרופות 
שונות 

מיכל שני1,2, שלמה וינקר2
המחלקה לרפואת משפחה מחוז מרכז, כללית. 1
החוג לרפואת המשפחה, אוניברסיטת תל אביב. 2

רקע
את  בדקו  מחקרים  שונות.  בתרופות  מטופלים  ל"ד  יתר  חולי 
לטיפול  ההיענות  להגברת  התערבות  שיטות  של  היעילות 
ביתר ל"ד, אבל שיעור ההיענות לטיפול לתרופות שונות בקרב 

החולים לא נבדק.

מטרה
בדיקת שיעור ההיענות לתרופות שונות בקרב חולי יתר ל"ד

שיטות
נכללו במחקר חולי יתר ל"ד בגילאי 40-75 שנים במחוז אחד של 
הכללית שטופלו על ידי אותו רופא המשפחה בשנים  2012-14. 
נבדקה ההיענות לטיפול בתרופות כרוניות במהלך   2013 בקרב 
חולים שנטלו את אותה התרופה לפחות פעם אחת במהלך כל 
זאת על מנת לכלול במחקר  אחת משלושת השנים 2012-14 
חולים שטופלו באותה התרופה בכל שנת 2013 פרט לתרופות 
לסוכרת.  ותרופות  לסטטינים  ההיענות  גם  נבדקה  ל"ד  ליתר 
חודשיות  מנות   9 לפחות  של  כרכישה  הוגדרה  מלאה  הענות 

במהלך שנת  2013.

תוצאות
נכללו במחקר 36,333 חולים. הגיל הממוצע היה 49.3. 

% 61.7 גברים, 28.6%  ממעמד סוציואקונומי נמוך.

(שע"מ)  המלאה  ההיענות  שיעור  באמלודיפין.  טופלו    6,225
היה 72%.

1,360 טופלו בניפדיפין, שע"מ היה 69%.
6,777 טופלו ב-ARB שע"מ היה 67%.

16,236 טופלו בתרופות לסוכרת שע"מ היה 66%.
1,862 טופלו בלקרנידיפין, שע"מ היה 64%.

8,331  טופלו באטנולול שע"מ היה 57%.
15,271 טופלו ב-ACEI שע"מ היה 55%.

10,395 טופלו בדיזותיאזיד שע"מ היה 53%.
22,143 טופלו בסטטינים, שע"מ היה  53%.

גיל  שעלה  ככל  עלו  ששע"מ  נמצא  משתנים  רבת  באנליזה 
החולים. עבור כל אחת מהתרופות, חולים בעלי היענות מלאה 
לטיפול לכל אחת מהתרופות היו בעלי ל"ד וערכי LDL נמוכים 

יותר מחולים עם היענות נמוכה יותר.

מסקנות
הניתנות  שונות  לתרופות  ההיענות  בשיעורי  הבדלים  ישנם 

לחולי יתר ל"ד.

יש מקום לבדוק מה הגורם להיענות השונה לתרופות השונות 
כדי לתת טיפול טוב יותר לחולי יתר ל"ד.
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החברה הישראלית 
לרפואת הנקה 

נועה גור אריה זיו1, מיכל מנסובסקי2, 
מורן פרידמן1, דינה הרברט3,

יעל לצט בן עמי1, דינה רחל צימרמן4
המח' לרפואת משפחה, מחוז דן פ"ת, שירותי בריאות כללית. 1
המחלקה לרפואת משפחה, מכבי שירותי בריאות. 2
המח' לרפואת משפחה, ירושלים שירותי בריאות כללית. 3
אם ילד, לשכת הבריאות ירושלים. 4

רקע מדעי
בעוד בעבר הנקה נחשבה שוות ערך לפורמולה, בעשור האחרון הנקה 
ובתור   AAP ה-  ידי  על  תינוקות  בתזונת  הסטנדרט  בתור  הוגדרה 

.AFP -הנורמה הפיזיולוגית על ידי ה

 Lancet ב-  שפורסמה  אנליזה  מטה  וכן  מ-2017  קוקריין  סקירת 
ב-2016  הראו כי העדר הנקה- משמעותו סיכון מוגבר לתחלואה של 
התינוק ואמו בהווה ובעתיד, וכן הגדלת הוצאת הבריאות לנפש ברמה 
יותר לתינוק למחלות  ידוע על סיכון מוגבר בטווח הקצר  המדינית. 
לסכרת  מוגבר  סיכון  הארוך  בטווח  גם  אך   ,  SIDS-ו,NEC זיהומיות 
והשמנה. העדר הנקה לאימהות נמצא כמגביר סיכון להשמנה, דכאון, 

סכרת, סרטן שד ושחלה ותחלואה קרדיווסקולרית.

ההנקה  על  ממליץ   ,  AFP וה-    AAP-ל בדומה  הבריאות,  משרד 
ובהמשך,  לחייו,  הראשונים  החודשים  ששת  למשך  לתינוק  בלעדית 
האם  עוד  וכל  הפחות  לכל  שנה  גיל  עד  מוצק  מזון  בשילוב  הנקה 
והתינוק מעוניינים בכך. בארץ, סקר מב"ת לרך האחרון הראה כי חרף 
כוונת 88-98% האימהות בארץ להניק, שיעור ההנקה הבלעדית בגיל 

חודשיים עומד על 61%-47% ואילו בגיל חצי שנה על 22%-12%.

אינם מקבלים  רופאים  הנקה  להעדר  למרות הסיכונים הבריאותיים 
הכשרה נאותה בקידום ותמיכה בהנקה.

מטרות 
קידום תמיכה בהנקה על ידי רופאים באמצעות הנגשת הידע המדעי 

וקיום הכשרות למתן כלים פרקטיים.

שיטות 
האישה  הנוגעות לבריאות  החלטות  המקבלים  לרופאים  ידע  הנגשת 
נשים  אצל  רפואיים  במצבים  לטיפול  ידע  הילד:  ולבריאות  המניקה 

מיניקות ויונקים, מבלי להפסיק הנקה בטרם עת . 

שיפור שיתוף פעולה בין רופאים לבין יועצים רלוונטיים. 

פיתוח מסגרת הכשרה של רפואת הנקה לרופאים.

תוצאות ביניים
הרשמה של קרוב למאתיים רופאים 

בהנקה  ותמיכה  בעידוד  הרופא  של  תפקידו  מנחים:  קווים  פרסום 
וטיפול באם המניקה ובתינוקה. 

פיתוח קורסים בסיסים לרופאים.

מטרותינו להמשך
כנס הקמה במאי 	 
פתיחת קורסים 	 
בניית סילבוס למתמחים והטמעתו בהתמחויות השונות 	 
סילבוס לסטודנטים והטמעתו בבתי ספר לרפואה.	 

תיאור פרויקט: 
טיפת חלב כשדה קליני 

ברפואת משפחה

יעל צימרמן, דינה רחל צימרמן, אסתר 
ארונסון

אם ילד, לשכת הבריאות ירושלים

רקע מדעי
מונעת  רפואה  כמרכזי  משמשות  חלב  טיפת  תחנות 
ילדים  זו,  במסגרת  (כולל).   0-6 בני  לילדים  בישראל 
עוברים הערכת התפתחותית, מעקב גדילה וחיסונים. 
משפחות מקבלות הדרכה בנושאי מניעה כמו בטיחות 
הוליסטי  טיפול  לתת  בנויה  חלב  טיפת  ותזונה. 

למשפחות עם ילדים בגילאי היעד. 

הגיל   – חלב  טיפת  ברופאי  חמור  מחסור  כעת  יש 
הממוצע הוא 58 (לעומת 52 לכל רופאי ישראל), ומעל 
הכשרה  הקרובות.  שנים  ב-5  לגמלאות  יפרשו  חצי 
ברפואה מונעת בילדים לא נמצאת באופן מוגדר בתוך 
הסילבוס  בכלל,  משפחה.  ברפואת  הלמידה  תהליך 
מכוונת  המשפחה  ברפואת  ההתמחות  של  הנוכחי 
שגורם  מה  המבוגר,  בחולה  ומניעה  לטיפול  בעיקרה 
בילדים  בטיפול  הצעיר  המומחה  של  ביטחון  לחוסר 
זאת  ויילודים,  תינוקות  בפעוטות,  ובפרט  קטנים, 

למרות המחסור החמור ברופאי ילדים בקהילה.

מטרות
על  שיחה  להתחיל  היא  הפרוייקט  הצגת  מטרת 
נושא  ללמידה של  רוטציה מוכרת  בנית  אפשרות של 

חשוב

שיטות 
המדריך 	  כולל  חלב,  בטיפת  הנוכחי  השירות  תיאור 

החדש לרופא טיפת חלב. 

הצגת רופאות משפחה על נסיונן בעבודתן הנוכחית 	 
כרופאות אם ילד בתחנות טיפת חלב. 

המיועדת 	  הרוטציה  לתכנית  אפשרות  הצגת 
הדרכה  הכוללת  המשפחה,  ברפואת  למתמחים 
של  לתכנים  מובנה  וסילבוס    (mentoring) אישית 

.(competency)  הרוטציה והערכה על סמך יכולות

תוצאות צפויות
ברפואת 	  המתמחה  של  לימוד  לצרכי  מענה  מתן 

משפחה ולצרכי שירות לילדי מדינת ישראל.

לטיפול 	  המתמחה  של  האישי  הביטחון  הגברת 
משמעותית   תוסיף  אשר  צעירים,  בילדים  ומניעה 

לארגז הכלים שלו גם בעבודתו במרפאות הקהילה.

רפלקציה ודיון על ישומיות יעשן בשיתוף הקהל.	 
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רקע ורציונל
יחסים  למערכות  האדם  של  רצונו  בין  "פער  הינה  בדידות 

חברתיות לבין קשריו החברתיים בפועל".

המשפיע  גורם  מהווה  שבדידות  כך  על  מצביעים  מחקרים 
חווית  בין  קשר  נמצא  ופסיכולוגיים.  פיסיולוגיים  היבטים  על 
הורמונלי,  איזון  שינה,  איכות  דם,  בלחץ  עליה  ובין  הבדידות 

יעילות המערכת החיסונית ותוחלת החיים.

מרחב  הינה  רחב,  רפואי  שירות  המספקת  קהילתית  מרפאה 
מקידום  כחלק  המטופלים,  בחיי  זה  בהיבט  גם  לטפל  בטוח 
בריאותם. לפיכך הקמנו במרפאתנו "בשביל הבריאות" קבוצה 

לנשים.

מטרות הקבוצה
סיוע בהפגת תחושת הבדידות והעלאת תחושת ההשתייכות.

והעלאת  הכוחות,  לבין  הקשיים  בין  לאינטגרציה  מרחב  מתן 
מודעות לכוחות אילו.

חשיפה לחוויה חיובית באינטראקציה בינאישית ועידוד ליוזמה 
לפעילות קהילתית.

השיטה
אשר  בנשים  מדובר  רופאי המשפחה.  בהפניית  הנשים  איתור 

חוו משבר ושלרוב אינן בפעילות חברתית קהילתית.

הקבוצה הינה קבוצת תהליך-תוכן, מונחית ע"י עו"ס המרפאה. 
מתקיימת אחת לשבוע, 8 מפגשים, במשך שעה וחצי.

המפגשים כללו תכני הכרות ושיתוף, תרגילי מדיטציה והרפיה, 
ודיון על נושאים משותפים המעסיקים את הנשים. פירוט בכנס.

רפלקציה והשלכות
הקבוצה  מרחב  הנשים,  בין  התקרבות  ניכרת  המפגשים  עם 

אפשר בטחון ונוצרה אינטראקציה בלתי פורמלית ביניהן.

הנשים שיתפו בקשיים וברגשות קשים. ניתן מקום גם לכוחות, 
הומור, וסיפוק.

בסיום המפגשים הביעו רצון להמשך הפעילות וחלקן ציינו כי 
מקום  היוותה  שהקבוצה  סיכמו  פנאי.  לפעילויות  לצאת  ינסו 
גם  שיכולות  למדו  בחייהן.  קשה  בתקופה  עבורן  משמעותי 

להנות, לצחוק ולשתף אחרות.

שאלונים  ע"י  אילו  קבוצות  השפעת  לחקור  יש  להערכתנו 
מקום  יש  קהילתיות  במרפאות  המפגשים.  ובסיום  בתחילת 
משברים  בשלבי  ייעודיות  לאוכלוסיות  קבוצות  להקמת 

התפתחותיים כחלק מקידום הבריאות.

"רק בגלל הרוח" 
- קבוצה ייחודית לנשים בגיל השלישי במרפאה הקהילתית 

"בשביל הבריאות"
רוני עצבה1,2, בינה סרוסי 2,3, גילי עופר-ביאלר2,3

מכבי שרותי בריאות מחוז ירושלים שפלה . 1
מרפאה קהילתית- "בשביל הבריאות", מכבי שירותי בריאות, ראשון לציון, ירושלים והשפלה. 2
המחלקה להתמחות ברפואת משפחה מכבי שרותי בריאות מרכז י-ם, שפלה. 3
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מרפאת יעוץ גוף-נפש לרופאי 
משפחה בחיפה - דיווח ראשוני 
על תוצאות מחקר הערכה בתום 

5 שנים לפעילות המרפאה

עמוס ריטר1, לימור ברוך2, 
ג'ני דורטל3, יהודית צמיר3

רפואת המשפחה, מכבי שירותי בריאות, חיפה, הצפון. 1
השירות הסוציאלי, מכבי שירותי בריאות, חיפה, הצפון. 2
מחקר והערכה, מכבי שירותי בריאות, תל-אביב, הנהלה . 3

מרכזית

 2013 בינואר  נפתחה  בריאות  שירותי  מכבי  הצפון של  במחוז 
ועובדת  משפחה  רופא  ידי  על  המאוישת  גוף-נפש  מרפאת 

סוציאלית רפואית, שניהם בעלי הכשרה בפסיכותרפיה. 

בעלי  מטופלים  המרפאה  אל  מפנים  באזור  המשפחה  רופאי 
ברור  אורגני  גורם  נמצא  לא  אשר  מרובות  סומטיות  תלונות 
לסבלם. המטופלים ממלאים שני שאלונים המודדים סבל גופני 
ונפשי. הם עוברים אינטייק בן שעתיים על ידי שני המטפלים, 
בו הם מגוללים את סיפור חייהם ומחלתם. לאחר מכן, במידה 
שהמטופל נמצא מתאים ומגלה עניין ורצון, מוצע לו טיפול קצר 
מועד על ידי אחד משני המטפלים, לתקופה של כ 12 מפגשים 

שבועיים בני 50 דקות.

קוגניטיבי  טיפול  דינמי,  טיפול  של  אינטגרציה  כולל  הטיפול 
התנהגותי וטיפול תומך. 

רופא המשפחה המפנה מעודכן במצבו של המטופל בתחילת 
הטיפול ובסופו. צוות המרפאה אינו תחליף לרופא המשפחה 

בטיפול בחולה, אלא מהווה נדבך נוסף במערכת הטיפולית.

שני  את  שוב  למלא  מתבקש  המטופל  הטיפול  סיום  לאחר 
השאלונים. בהמשך חלק מהמטופלים מוזמן למעקב תקופתי. 
חלק אחר מופנה כבר לקראת סיום הטיפול להמשך טיפול נפשי 

במסגרת אחרת.

בן-מאיר.  בכנס  שנתיים  לפני  הוצג  המרפאה  פעילות  מודל 
השנה נציג תוצאות ראשוניות של מחקר הערכה שנערך בימים 
אלו, לאחר 5 שנות פעילות של המרפאה. להלן עיקרי התוצאות:

לטיפול,  התקבלו   59 מתוכם  למרפאה,  הופנו  מטופלים   73
מתוכם 33 סיימו טיפול, 18 לא סיימו טיפול ו 8 עדיין בטיפול

מספר מפגשים ממוצע למטופל - 13.

במדד SF12 נמצא שיפור בסולם הפיזי ובסולם הנפשי. מובהקות 
נמצאה בסולם הנפשי.

אצל  הסימפטומים  במספר  ירידה  נמצאה   Prime MD במדד 
62% מהמטופלים.

מהתוצאות נראה שהטיפול במרפאה משפר את מצבם הגופני 
והנפשי של המטופלים.

התמודדות מאתגרת בטיפול 
במטופלים עם  UMS )תסמינים 

לא מוסברים( בתנאי   
  אי ודאות של מערכת הבריאות

אלון מרגלית, אביבה אלעד
מאוחדת, עמותת המסע החברתי להבראת הרפואה

מערכת הבריאות מתפקדת כיום בתנאי מצוקה וחסך של כוח 
אדם מקצועי. 

הסף  ושומר  המערכת  בסיס  את  המהווה  המשפחה  רפואת 
ידע  שרכשו  מומחים  משפחה  רופאי  מאות  חסרה  שלה, 
את  הרואה  בגישה  יומיים  יום  בנושאים  לעסוק  ומיומנויות 
קשה  בעומס  נמצאים  שנותרו  המומחים  והנפש.  הגוף  שילוב 

ביותר של פונים שרק גובר משנה לשנה. 

כאשר הם ניצבים בפני אתגר של תסמינים בלתי מוסברים אצל 
מטופל, עליהם להתמודד תחילה עם השחיקה של עצמם ואז 

להפעיל כלים יעילים לטיפול. 

להפנות  אחת,  לא  הינה  כאלו  במצבים  ההישרדותית  הנטייה 
גם  נמצאת  השניונית  הייעוץ  שמערכת  מכיוון  כלשהו.  לייעוץ 
כאלו,  במצבים  לטפל  כלים  וגם חסרה  אי ספיקה  בתנאי  היא 
במקרה  שבא,  כלעומת  לרופאו  המטופל  יחזור  הטוב  במקרה 

הפחות טוב, ייפגע מאבחון יתר או מטיפול יתר.

חשובה  מיומנות  נרכשה  תחומית,  הרב  המרפאה  במסגרת 
בטיפול במטופלים כאלו. 

ההצלחה בהקלת סבלם ושיפור איכות חייהם, לוותה בהפחתה 
משמעותית בעלויות הטיפול בהם. חלק לא מבוטל מהם ככבו 

באלפיון העליון של "חולים יקרים" בקופה. 

קצר  זמן  תוך  השתוו  העלויות  שפורסם,  במאמר  שהוצג  כפי 
לעלות הממוצעת של המטופלים בקופה והחשוב מכל בהקלת 
הסבל ובשיפור איכות החיים של המטופלים לשביעות רצונם 

ורצון משפחתם. 

בכוונתנו להציג את עקרונות העבודה האינטגרטיבית במודל גוף 
תסמונות  המציגים  מטופלים  עם  בהתמודדות  ומשפחה  נפש 

בלתי מוסברות. 

את  לשמש  שיכולה  התמצית  את  נגזור  אלו,  עקרונות  מתוך 
המומחה ברפואת המשפחה בקליניקה העמוסה באופן שיקל 

על מטופליו ועל עצמו. בסדנה נתרגל זאת.
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מה מצפים מטופלינו 
כאשר הם מבקשים: 

"תעשה לי את כל הבדיקות"?
ווליד אלהוזייל1,2, הווארד טנדטר1,2

המחלקה לרפואת משפחה, מרכז סיאל למחקר ברפואת משפחה . 1
ורפואה ראשונית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע

מחוז דרום, שירותי בריאות כללית. 2

רקע מדעי
לבצע  ומבקשים  לרופא  מגיעים  צעירים  חולים  קרובות  לעיתים 

את "כל הבדיקות".

ומה באמת  לא תמיד ברור למה הם מתכוונים עם אותה בקשה 
עומד מאחוריה. 

מטרת המחקר
לאפיין את ציפיות המטופלים בבקשתם מהרופא לבצע בדיקות 

דם כלליות.

שיטת המחקר
מחקר חתך. במרפאה עירונית של שירותי בריאות כללית בקריית גת.

אוכלוסיית המחקר
לבצע   המשפחה  מרופא  המבקשים   18-35 בגילאי  מטופלים 
"בדיקות דם כלליות", "בדיקות דם תקופתיות" או "כל הבדיקות" . 

כלי המחקר
שאלון למילוי עצמי (אנונימי) בשפה העברית

תוצאות
התקבלו 217 שאלונים, 59.4% נשים. גיל ממוצע 26.8 

בניתוח הסיבות לבקשת הבדיקה:
70% - "כדי לדעת שהכל בסדר."

61% - "כדי לעשות בדיקה תקופתית."
48% - "כי בדיקות קובעות אבחנות רפואיות"

ו-44% - "כי לא הרגישו טוב."
37% - "כדי למנוע מחלות בעתיד." 

את  בוודאות  מאבחנות  מעבדה  שבדיקות  סבורים  מחצית  מעל 
מצב הבריאות.

68% סבורים שהבדיקות מגלות מחלות באופן מוקדם. 
יותר ממחצית הצעירים חשבו שחייבים לבצע בדיקות כל חצי שנה.

85% - ציפו שהבדיקה תסמן שהכל בסדר אצלו.
50%  - חשבו שבדיקות תקינות שוללות סרטן 

ו-47% הניחו שהבדיקות ישללו מחלות מין. 
בין  שלהם.  העייפות  את  תסביר  שהבדיקה  חשבו  מ-60%  יותר 

.STD הבדיקות שציפו לבצע כימעט חצי חשב על בדיקות ל

מסקנות ומשמעות המחקר
למרות שפרט לכולסטרול ומניעת סכרת אין כמעט המלצות לביצוע 
בדיקות דם תקופתיות בין הגילאים 18 ו- 35 מצאנו שהרבה צעירים 
ושהתוצאות  בדיקות עד פעמיים בשנה  סבורים שחייבים לעשות 
יגלו דברים שונים כגון המצב הבריאותי הכללי, מחלות מין וסרטן. 

במהלך ההצגה נדון על משמעות הממצאים של עבודתנו.
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מאפייני צריכת תרופות 
שינה בקרב משתמשים 

כרוניים במסגרת הרפואה 
הראשונית בישראל

מירב יעקובסון בנצקי1, ירון דגן1
אורית שטיין 3, אסף כהן2

מכון השינה, אסותא. 1
משרד חוקר ראשי, מכבי. 2
פסיכיאטריה, מכבי. 3

שכיחה  תופעה  הינה  כרונית  שינה)  (נדודי  אינסומניה 
במדינה  כתלות  כ-10-30%  של  שיעור  עם  באוכלוסייה 
כ-30%  הינה  בישראל השכיחות המוערכת  נבדקה.  בה 

מתוך האוכלוסיה הבוגרת.

למרות שכיחותה הגבוהה של ההפרעה, היא מאופיינת 
בישראל  מהאוכלוסייה  כ-2%  על  ועומדת  טיפול  בתת 

המטופלת באופן קבוע בתרופות שינה. 

הינה  הטיפול  לתת  כהסבר  הוצעו  אשר  הסיבות  אחת 
של  תהליך  התפתחות  מפני  והרופאים  הצרכנים  חשש 
קיימות  בספרות  אלו.  לתרופות  והתמכרות  סבילות 
לאפקט הסדטיבי  סבילות  קיום  לגבי  סותרות  תוצאות 
ואין  וכמעט  הבנזודיאזפינים  ממשפחת  תרופות  של 

Z-DRUGS .-עדויות לסבילות לתרופות ממשפחת ה

מטרת המחקר 
השנים  לאורך  שינה  בתרופות  בטיפול  מגמות  זיהוי 
לסבילות  עדות  קיימת  האם  לבדוק  וכן   2011-2014
ו-   Benzodiazepines) שנבדקו   השינה  לתרופות 
Z-DRUGS ) שמבוטא על ידי עליה בממוצע  "ימי טיפול 

לחבר"  בקרב הצרכנים הכרוניים. 

כל  את  וכלל  רטרוספקטיבי  מחקר  הינו  המחקר 
שהיו   18 גיל  מעל  בריאות"  שרותי  ב"מכבי  המבוטחים 
חברים בקופה לפחות שנה אחת בטרם התחלת המחקר. 
לו לפחות מרשם אחד  הוגדר כאדם שהונפק  משתמש 
רכישת  שביצע  כאדם  הוגדר  כרוני  משתמש  בתקופה. 
יום    30 למשך  בשנה,  פעמים   9 לפחות  שינה  כדורי 

ולפחות שנתיים ברציפות.

תוצאות המחקר 
קיימת עליה במספר המשתמשים בתרופות שינה לאורך 
בקרב  והן  כלל המשתמשים  בקרב  הן  תקופת המחקר 
קבוצות  בשתי  התקיימה  אשר  הקבועים  המשתמשים 
ממשפחת  ותרופות  בנזודיאזפינים  שנבדקו  התרופות 
ה-Z-DRUGS שיעור השימוש בבנזודיאזפינים בקבוצת 
לשיעור  בהשוואה  יותר  גבוה  היה  המשתמשים  כלל 
בקבוצת  הצטמצם  הפער  אולם   ,Z-Drugs-ב השימוש 

המשתמשים הכרוניים. 

נמצאה  לא  הכרוניים  המשתמשים  בקרב  כך,  על  נוסף 
תקופת  לאורך  השימוש  ימי  במספר  לעליה  עדות 
לתמוך  שיכול  מה  התרופות,  קבוצות  בשתי  המחקר 

בהשערה על אי קיום סבילות לתרופות אלו.
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המניעים לבקשת בדיקות דם כלליות מרופאי המשפחה 
בקרב מטופלים אסימפטומטים בגילאי 20-50 

מיכל שקד1,2, ענבר לבקוביץ1, 
ניר לויתן1,3, חאלד כרכבי1,3, תמר אדר1,3

המחלקה לרפואת משפחה, הפקולטה לרפואה, הטכניון. 1
מחוז צפון, מכבי שירותי בריאות . 2
מחוז חיפה וגליל מערבי, שירותי בריאות כללית. 3

רקע מדעי
שגרתיות  דם  בדיקות  ראיות,  מבוססות  קליניות  הנחיות  לפי 
שבדקו  מחקרים  ובריאה.  צעירה  לאוכלוסייה  מומלצות  אינן 
יעילות בדיקות דם שונות לגילוי מוקדם של מחלות במטופלים 
אסימפטומטיים ללא גורמי סיכון לא הראו יעילות ולעתים אף 
כוזבות  חיוביות  ותוצאות  גבוהה  הבדיקות  עלות  נזק.  הראו 

שכיחות וגורמות להרבה חרדה ולהפניות לבדיקות נוספות.

מטרת המחקר
בריאים  מטופלים  המביאים  והמניעים  הסיבות  את  לבחון 

אסימפטומטיים לבקש בדיקות דם כלליות מרופאי המשפחה.

שיטה
ראיונות  בוצעו  איכותנית,  מחקר  שיטת  על  התבסס  המחקר 
בריאות  שירותי  במרפאות  מטופלים   15 עם  פרטניים,  עומק 
כללית במחוז חיפה וגליל מערבי. כל הראיונות הוקלטו, תומללו 

ונותחו באמצעות ניתוח תוכן.

ממצאים
נמצאו חמש תמות מרכזיות: 

אחלה"- . 1 שאני  אותי  מפחיד  מסרטן,  נפטר  שלי  "אבא 
מטופלים צעירים סיפרו על מחלות קרובים ועל חשש לחלות 

במחלה דומה.

2 . - מוקדם"  זה  את  לחשוף  שצריך  שומעים  "בתקשורת 
התקשורת  באמצעי  למחלות  חשיפה  כי  תארו  מטופלים 

העלתה את החשש. 

כי . 3 תארו  המשתתפים   - משהו"  לפספס  לא  לי  "חשוב 
החשש  בהם  מקנן  מסימפטומים  סובלים  אינם  כאשר  גם 

לבריאותם והם מצפים שהבדיקות ירגיעו אותם. 

הביעו . 4 מטופלים  בשנה"-  פעם  בדיקות  לעשות  "צריך 
ולעשות ככל שניתן על  תחושת אחריות, שעליהם להקפיד 

מנת לשמור על בריאותם.

"צורך לדעת מה קורה בתוך הגוף" - מטופלים הביעו צורך . 5
לקבל אישור מבחוץ שבתוך הגוף הכל תקין.

מסקנות
המחקר מספק תובנות לסיבות העיקריות המביאות מטופלים 
צעירים ובריאים לבקש בדיקות דם: מחלה קשה של אדם קרוב, 
וצורך  חשיפה למדיה, חרדת בריאות כללית, תחושת אחריות 
באישור חיצוני. הממצאים משפרים את הבנתנו אודות חוויית 
המטופלים על כל מרכיביה. מחקר זה יכול להוות בסיס למחקר 

המשך כמותי להבנת התופעה.
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ציפיותיהם של מטופלים לקבלת אנטיביוטיקה בבואם לרופא 
המשפחה בגין תלונות של מערכת הנשימה העליונה

ויקי יזדי להב, נטע פרידמן-זהר, שמעון לוין
רפואת המשפחה כללית מחוז מרכז, אוניברסיטת תל אביב

מבוא
של  בשכיחותם  ועלייה  באנטיביוטיקה  מופרז  שימוש  בשל 
מושכל  שימוש  לעודד  מאמצים  נעשים  עמידים,  חיידקים 
מרשם  רישום  כי  מודים  רבים  רופאים  באנטיביוטיקה. 
קליניים  שאינם  משיקולים  לפעמים  מושפע  לאנטיביוטיקה 
המצפים  מטופלים  שישנם  מאמינים  רופאים  כן,  כמו  גרידא. 
את  יעלה  כזה  מרשם  מתן  וכי  לאנטיביוטיקה  מרשם  לקבל 

שביעות רצונם.

מטרת המחקר
עם  למרפאה  המגיעים  מטופלים  של  הציפיות  מהן  לבדוק 

תלונות של מערכת הנשימה העליונה.

אוכלוסיית המחקר
מטופלים בני 18 שנים ומעלה עם תלונות של מערכת הנשימה 

העליונה.

שיטות
בריאות  רופאי משפחה במרפאות שירותי  ע"י  שאלון שחולק 

כללית במחוז מרכז.

תוצאות
48% מהמטופלים רצו אנטיביוטיקה.

88% מהמטופלים רצו לקבל הסבר למחלתם.

77% מהמטופלים רצו תרופה להקלה על הסימפטומים.

69% רצו לשמוע שמחלת אינה דורשת טיפול תרופתי.

שרוצים  כאלה   - קבוצות  לשתי  בחלוקה  התוצאות  בניתוח 
וכאלה שלא רוצים אנטיביוטיקה. 

לא נראו הבדלים בולטים בנתונים של גיל, מין, מצב משפחתי 
וארץ המוצא. היו הבדלים קלים בהגדרת הזיקה הדתית - אחוז 
אנטיביוטיקה,  רצו  שלא  אלו  בקרב  חילוניים  של  יותר  גבוה 

61% לעומת 49%. 

ובמצב התעסוקתי - אחוז גבוה יותר של שכירים בקרב אלו 
שלא רצו אנטיביוטיקה 73% לעומת 53% .

במדדים  הקבוצות  בין  משמעותיים  הבדלים  נמצאו  לא 
הסוציואקונומיים או בקיומו של רקע רפואי.

כאב  ליחה,  שיעול,  של  בנוכחותם  משמעותי  הבדל  היה  לא 
בקרב  יותר  גבוהים  באחוזים  דווח  חום  נשימה.  קוצר  או  גרון 
מטופלים שרצו טיפול אנטיביוטי ונזלת באחוזים גבוהים יותר 

ֿ בקרה אלה שלא רצו.

מסקנות
 URTI של  תלונות  עם  למרפאה  הפונים  המטופלים  שיעור 
שהודגם  לזה  דומה  נמצא  אנטיביוטי  טיפול  לקבל  ומצפים 

במחקרים אחרים ועומד סביב ה-50%.

רוב המטופלים היו רוצים לקבל טיפול תרופתי כלשהו להקלה 
על התסמינים, והרוב המוחלט היה רוצה לקבל הסבר על מצבו 

הרפואי והטיפול המוצע לו.

טיפול  דורש  אינו  מצבם  כי  קיוו  גם  המטופלים  של  רובם 
תרופתי, כלומר ייתכן וגם אם הגיעו למרפאה עם צפייה לקבל 
אנטיביוטיקה, הסבר מותאם על המצב והפגת חששות יכולים 

לעזור בשינוי צפייה זו.

הבנה זו מאפשרת התנהלות טובה ויעילה יותר ביחסי רופא-
מטופל, תקשורת טובה יותר, היענות טובה יותר של המטופלים, 
מושכל  שימוש  של  יעדים  והשגת  יותר  גבוהה  רצון  שביעות 

באנטיביוטיקה.
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סיבות להימנעות מחיסון 
פנוימווקס בקרב בני  +65

אילן יהושע1, ענת גרין2,3, 
ליאור לוין3, דניאל בלין3

המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה, מכבי שירותי . 1
בריאות,  מחוז דרום

מרחב חולון, מכבי שירותי בריאות, חולון, שפלה וירושלים. 2
מנהל מערכות בריאות, המכללה האקדמית לישראל, רמת גן. 3

רקע 
זנים  תתי   23 מפני  המגן  מומת  חיסון  הנו  פנוימווקס  חיסון 
ל-85%,  בין 60%  נעה  יעילות החיסון  חיידק הפנוימוקוק.  של 
הבריאות  משרד  נתוני  פי  על  הסיכון.  ולקבוצת  לגיל  בהתאם 
נמוך  ריאות  דלקת  כנגד  פנוימווקס  בחיסון  המתחסנים  אחוז 

מ-50% בקרב אוכלוסיית היעד (בני +65).

מטרת המחקר ומשמעותו 
ובניית  הבנה  לצורך  זה,  מהחיסון  להימנעות  הסיבות  אפיון 

תוכניות מדוייקות יותר להגברת אחוז המתחסנים.

שיטות
מטופלים  בקרב  זהים  שאלונים  הופצו  השוואתי.  חתך  מחקר 
מכבי  במרפאות  שסרבו,  כאלו  לעומת  להתחסן  שהסכימו 

בחולון.

תוצאות
על הסקר השיבו 114 מטופלים, מתוכם 58 סרבו להתחסן ו 56 
הסכימו. קבוצת המתחסנים צעירה יותר באופן מובהק מהלא 
מתחסנים. עם זאת לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות מבחינת 

מגדר, רמת השכלה, תחלואה כרונית או דת.

לרמת  בעבר,  שפעת  בחיסון  להתחסנות  מובהק  קשר  נמצא 
הידע בנוגע לחיסונים ולרמת האמון במערכת הבריאות.

לא נמצא קשר מובהק בין התחסנות לבין רמת האמון ברופא 
המטפל.

מסקנות המחקר ומשמעותו
לצורך שיפור אחוז ההתחסנות בחיסון כנגד דלקת ריאות על 
מערכת הבריאות לנקוט מספר צעדים , לפנות אל אוכלוסיית 
זה,  לגיל  קרוב  שיותר  כמה  או   65 לגיל  הגיעה  עם  היעד 
להגביר את הידע לגבי חיסון זה בכל מדיה שעשויה להגיע אל 
להתחסן  שהסכימו  מטופלים  אל  ולהתייחס  הללו  המטופלים 
בשפעת בעברם ככאלו שיסכימו להתחסן בחיסון כנגד דלקת 

ריאות בסבירות גבוהה.

סדנה: היכרות עם דיקור יבש 
- סדנה פרקטית להיכרות עם 

דיקור יבש לטיפול בכאבי גב   
תחתון

נגב בר1,4, רוברט סטרן2,4, בקי חרש3,4
המחלקה לרפואת המשפחה בחיפה וג"מ, הפקולטה . 1

לרפואה, הטכניון - מכון הטכנולוגי לישראל, חיפה
המחלקה לרפואת משפחה, אוניברסיטת בן גוריון, באר-. 2

שבע, דרום
המחלקה לרפואת המשפחה, הפקולטה לרפואה בצפת, . 3

אוניברסיטת בר-אילן, עפולה, צפון
ועד החברה לרפואת שריר-שלד. 4

Workshop goals
Low back pain is one of the most common reasons for 
primary care visits, and myofascial pain is by far the 
leading cause for low back pain. Among the treatment 
options available for myofascial pain, dry needling is 
one of the most effective, safe and evidence based 
methods available.

In this workshop we offer a glimpse into this fascinating 
world:

We will introduce clinical and physiological aspects 
of myofascial pain, go over the basics of building a 
comprehensive treatment plan, and will experience and 
train a full myofascial examination of the lower back.

Finally, we will teach basic dry needling techniques and 
train on two muscles, frequently involved in low back 
pain.

Workshop outcomes
Participants will be able to make a diagnosis of 
myofascial pain syndrome of the lower back by taking 
history and conducting focused physical examination.

Participants will know the indications and contra-
indication for dry-needling, and will be able to use 
dry needling of the lower back in a safe and effective 
manner.

Participants will acquire the skills of dry needling of the 
following muscles of the lower back: erector spinae and 
gluteus medius.
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Urinary incontinence 
among Muslim women in 

Israel: risk factors and 
help-seeking behavior

Yulia Treister-Goltzman1,2, Roni Peleg 1,2

1.	Department	of	Family	Medicine,	Clalit	Health	Services,	Beer-

Sheva,	Southern	District	

2.	Family	Practice	and	Primary	Care,	Faculty	of	Health	Sciences,	

Ben-Gurion	University	of	the	Negev,	Siaal	Research	Center,	

Beer-Sheva

Background
The prevalence of urinary incontinence (UI) varies 
among women in different cultures. Muslim women 
with UI have complex issues related to the need for 
cleaning (ablution) before prayer.

Aims
The aim was to assess the prevalence of UI, factors 
associated with it, its effect on quality of life and help-
seeking behavior among Muslim women.

Methods
This was a cross-sectional study. Self-administered 
questionnaires were completed by women 18-75 years 
of age who visited the primary care clinic between 
June 21, 2015 and October 9, 2015 and additional data 
collected from their medical records.

Results
492 women (mean age 31.8±9.5 years) participated in 
the study. Of these 43% suffered from any degree of UI 
(once a week and more) and 19% from severe to very 
severe UI. The mean score for interference in daily 
life (0-10) was 6.3±3.7. Sixty percent of women with 
UI had stress incontinence, 23% urge incontinence, 
and 9% mixed incontinence. Only 10% had consulted 
previously with their physician for UI. Increased BMI 
(OR=1.048, 95% CI 1.009-1.089) and polygamy 
(OR=1.943, 95% CI 1.007-3.749) were associated with 
severe to very severe UI. Age, parity, and more severe 
degrees of UI were associated with help-seeking 
behavior (OR=1.065 95% CI 1.008-1.125, OR=0.763 
95% CI 0.624-0.934, OR=4.073 95% CI 1.410-11.765, 
respectively).

Conclusions
UI is very common among Muslim women in primary 
care in southern Israel and significantly impairs their 
quality of life. Only a small percent consult with their 
physician.

Altruistic Living Kidney 
Donation in a Rural 

Community

 Sody Naimer 1,2,3

1.	Department	 of	 Family	 Medicine,	 Siaal	 Family	 Medicine	 and	

Primary	 Care	 Research	 Center,	 Faculty	 of	 Health	 Sciences,	

Ben-Gurion	University	of	the	Negev,	Beer-Sheva

2.	Elon	Moreh,	Clalit	Health	Services,	Sharon	Shomron	district

3.	Southern	District,	Clalit	Health	Services,	Beer-Sheva

Background 
A national drive is encouraging live renal donation 
of kidneys from healthy volunteers. We explored the 
features and motives of volunteers seeking to undergo 
altruistic renal donation.

Methods 
The population pertaining to one rural practice underwent 
purposive sampling for those referring to a specialized 
committee to assess appropriateness for renal donation. 
Semi-structured interviews were employed to assess the 
incentives towards and reflections after altruistic renal 
donation. Demographic data and medical evaluation of 
volunteers was documented.

Results
The study group comprised 17 of 1564 patients of 
orthodox Jewish communities from two villages. 
Within a period of 3 years these members referred for 
assessment and applied to perform liver renal donation 
mostly to strangers they were never acquainted with. 
All were married with children, the age averaged 41.1 
years. 

Emerging common themes evolved mainly around the 
"Golden opportunity to provide for the fellow man with 
minimal expense or discomfort". "Granting life is the most 
precious accomplishment possible". The volunteers` 
religious convictions played a major role in the decision 
to consider this feat. Six underwent nephrectomy and 
strongly recommend it to others. In one case the recipient 
was a sibling and in all others, complete strangers.

Volunteers were denied donation owing to discovery 
of colon cancer, aortic aneurysm, psychologic 
incompatibility and subclinical laboratory abnormalities.

Conclusions
Widespread dissemination of the relative safety and 
positive experiences of those choosing to perform this 
magnificent deed may readily pave the path for others 
to do the same. 
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 Adherence to quality of care
 measurements of patients with
 type 2 diabetes is associated
 with a reduction in all-cause

mortality
Anthony Heymann1, Beatrice Hemo2

Danit Shachar3, Dikla Geva3 
רפואת המשפחה, אוניברסיטת תל אביב. 1
הערכה ומחקר, מכבי שירותי בריאות. 2
מחלקה לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון. 3

Aim
To determine whether adherence to quality of care (QoC) 
measurements of patients with type-2 diabetes (DM2) is 
associated with reduced all-cause mortality. 

Methods
We identified 58,182 patients with newly diagnosed type 
DM2 from 2000-2008 and examined their performance of 
QoC measurements (HbA1c, LDL, albumin-creatinine-ratio, 
fundus/foot examinations, BMI and BP) at diagnosis year. We 
obtained data on visits to dietitians, and purchase of diabetes 
and statin medications. We used Cox regression to calculate 
hazard ratio (HRs) and 95% confidence intervals (CIs) for all-
cause mortality rate up to 5y from diagnosis adjusted for age, 
gender and comorbidities. 

Results
The total QoC measurements improved from a mean of 2.7 
tests in 2000 to a mean of 5.7 tests in 2008 (p<0.001). 

The mortality rate dropped from 7.71% in 2000 to 5.71% in 
2008 (p<0.001).

Patients with more QoC measurements who visited a dietitian 
and purchased statin medications had a lower mortality risk. 
The HRs (95% CIS) where 0.89(0.84-0.95), 0.79(0.72-0.87), 
and 0.99(0.99-0.99) respectively.

Purchasing oral diabetic medication and insulin carried a 
higher risk for mortality. The HRs (95% CIS) where 1.13(1.01-
1.27), and 3.43(2.98-3.95) respectively. 

Conclusion
Improved QoC measurements performance over time lowered 
mortality rates in patients with DM2 regardless of age, gender 
and comorbidity.

מה חדש בעולם 
אימון הבריאות 

רני פולק
מרכז לאורח חיים בריא, בית החולים שיבא, תל 

השומר

רקע מדעי
ארגון הבריאות העולמי מעריך כי עד 2020 שני שליש 
של  תוצאה  להיות  צפויה  העולמית  מהתחלואה 
אורחות חיים לא אופטימליים. לדוגמא, בישראל רק 
ברמה מספקת  גופנית  פעילים  9.7% מהאוכלוסייה 
של מעל 150 דקות בשבוע, ורק 26% אוכלים תזונה 
התנהגותית  שיטה  זוהי  בריאותי  אימון  בריאה. 
להקניית התנהגויות בריאות, המערבת את המטופל 
כדוגמת  טכניקות  ידי  על  בטיפול  אקטיבית  בצורה 
סיעור מוחות, גילוי מודרך, וקביעת מטרות ארוכות 

וקצרות טווח על ידי המטופל. 

מטרה
רופאי  לקהל  הבריאות  אימון  תחום  את  להציג 
המשפחה, את האפשרויות הגלומות בו, ואת פריצת 
ובכלל  בעולם,  האחרונות  בשנים  האימון  של  הדרך 
לאימון  הבינלאומית  הפדרציה  הקמת  את  זה: 
בריאות, ההסכמה על סטנדרטים אחידים בהכשרה 
ובהסמכת מאמנים, ואת בחינת ההסמכה הלאומית 

הראשונה שנערכה בארצות הברית ב 2017.

תוצאות/השלכות צפויות
אימון לבריאות היא שיטה מבטיחה שיכולה לתרום 
הובלת  ובכלל.  בקהילה  רבים  מטופלים  לבריאות 
ויצירת סטנדרטים  יד רפואת המשפחה  התחום על 
לתרום  יכולים  בעולם,  אחרות  למדינות  בדומה 
להתפתחות מקצועית ויישומית של אימון לבריאות 

לרווחת רופאי המשפחה והמטופלים בישראל. 

משמעות בהיבט היישומי
במרפאות  בריאות  מאמני  לשילוב  פיילוט  תכניות 
בשפה  משפחה  רופאי  של  הידע  העמקת  בקהילה, 
בריאות  מאמני  של  ייעודית  והכשרת  האימונית, 
הגוף  לשילוב  לתרום  יכולים  בקהילה,  למרפאות 

והנפש ולשיפור הבריאות בישראל.
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Predicting future supply of GP’s in Israel
 

Yael Appelbaum, Miriam Aburbeh, 
 Shulamit Ethel Gordon, Ziona Haklai

 Health information Division, Israel Health Ministry
 

Findings
On average, in the OECD countries, GPs account 
for about 30% of physicians in 2013. In Israel, the 
percentage of GPs out of all working-age physicians 
dropped from 32% in 2000 to 21% in 2015 . The 
number of GPs of working age,  which includes 
physicians without specialization, family physicians 
and family medicine residents in training decreased 
by 7% during the period .
 

Conclusion
If the described trends continue, we can predict a 
true shortage of GP’s in Israel. The result of such 
a shortage will be an increasing workload on the 
current manpower, which can lead to premature 
burnout within the profession, causing it to be 
even less attractive and ultimately affecting public 
health. National health systems must put efforts into 
planning the workforce and introducing incentives to 
choose family practice. Efforts to better compensate, 
reduce the workload and increase the prestige of FP 
might help overcome the predicted shortage of GP’S 
and make the profession more attractive.
 

Background
In recent years, the OECD countries have been 
concerned about the constant decline in the number 
of general practitioners, compared to specialists. 
Although the level of expertise in medicine is 
always increasing, there is consensus regarding 
the importance and contribution of primary care 
physicians to the overall health of the population.
 

Objective
To examine trends in the supply of GPs and 
specialists over the last 15 years in to evaluate and 
predict the future shortage.

Methods
The definition of the GP is based on the OECD 
definition, which includes the number of physicians 
specializing in family medicine, as well as all 
physicians who haven't specialized, yet practice 
primary care medicine as GP's.   We examined 
trends in the number of physicians by category (GP, 
specialist) . The data is based on the database of 
persons licensed to practice medicine administered 
by the Ministry of Health and on the data of medical 
professionals in the years 2000-2015.
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צילום חזה הינו הכרחי לאבחון 
דלקת ריאות - האמנם?     

אילן גרין1, ניר פופל2, יניב אלזם1, 
 גיל זלוטניק1, טל ימיני ביבר1, ורוניקה ניסנוב2

 קלריה זבודיסקר2
המחלקה לרפואת המשפחה, חיל הרפואה, צה"ל. 1
מערך הדימות, חיל הרפואה, צה"ל. 2

רקע
דלקת ריאות נרכשת בקהילה הינה מחלה שכיחה המופיעה בכ-
1% מהאוכלוסייה עם השלכות משמעותיות מבחינה קלינית, 
אפידמיולוגית וכלכלית. האבחנה של דלקת ריאות מבוססת על 
תסמינים של זיהום בדרכי הנשימה התחתונות (שיעול, ליחה, 
קוצר נשימה, כאבים בחזה) וקיום ממצאים גופניים מתאימים 
בפועל,  לריאות).  בהאזנה  וממצאים  טכיקרדיה  נשמת,  (חום, 
הסימנים הקלאסיים לדלקת ריאות מופיעים במיעוט המקרים 
 Gold-ל נחשב  חזה  צילום  כן  ועל  מהחולים)  מ-25%  (פחות 

standard לאבחון דלקת ריאות.

בעבר, פותחו קריטריונים שונים לקביעת הסיכון לקיום דלקת 
ריאות על פי סימנים וסימפטומים אולם הדיוק של מודלים אלה 

אינו גבוה ומגיע עד 80% בלבד.

מטרות המחקר
בחינת תסמינים וממצאים בבדיקה הפיסיקלית המנבאים קיום 

תסנין בצילום חזה.

שיטות
במחקר חתך נכללו 507 מטופלים בגילאי 18-50 עם תסמינים 
על  חזה,  צילום  לביצוע  שנשלחו  התחתונות,  הנשימה  בדרכי 
מנת לשלול דלקת ריאות. הושוו הממצאים באנמנזה ובבדיקה 
נשימה,  קוצר  שיעול,  דופק,  חום,  התסמינים,  (משך  הגופנית 
דלקת  עם  המטופלים  קבוצת  בין  בהאזנה)  וממצאים  ליחה 
ריאות  דלקת  ללא  למטופלים  חזה  בצילום  מוכחת  ריאות 

בצילום חזה.

תוצאות
מתוך 507 מטופלים שביצעו צילום חזה, ב-13% הודגם תסנין. 
כלל התסמינים והממצאים הגופניים היו בעלי רגישות נמוכה 
מאד לאבחון פנאומוניה, אולם ממצאים חיוביים בהאזנה נתגלו 
לדלקת  קשור  נמצא  חום  גם   (RR=2) ריאות  דלקת  כמנבאים 

.(RR=1.77) ריאות

שילוב של חום מעל 37.5 וקיום חרחורים בהאזנה נמצא קשור 
.(RR=1.8, p<0.001) לאבחון דלקת ריאות בצילום חזה

דיון ומסקנות
בדלקת  ספציפיים  ממצאים  הינם  האזנתי  וממצא  גבוה  חום 
ריאות, אולם אי קיום תסמינים אלה אינו שולל דלקת ריאות 
אינם  אלה  תסמינים  כאשר  ריאות,  לדלקת  גבוה  ובחשד 

מופיעים, יש לבצע צילום חזה לאבחון המחלה.

השוואה בין אבחנה של 
דלקת גרון חיידקית כתוצאה 
מ-GABHS ע"י משטח גרון 

ובין משטח מחלל הפה
 

 לימור אדלר1, אילן יהושע2
 גדעון קורן3, מרים פריזדה4

רפואת המשפחה, מכבי, אופקים, דרום. 1
רפואת המשפחה, מכבי, קרית גת, דרום. 2
מכביטק, מכבי, תל אביב. 3
מגה-לאב, מכבי, רחובות. 4

מטרות
השקדים)  מאיזור  (תרבית  סטנדרד  גולד  בדיקת  בין  השוואה 
לבין בדיקה חלופית שהינה קלה יותר לביצוע (תרבית מרירית 
הפה) לצורך אבחנה של טונסיליטיס כתוצאה מסטרפטוקוקוס 

פיוגנס.

השערות
דגימות מחלל הפה יצביעו באופן רגיש על זיהום סטרפטוקוקלי.

שיטות
הבדיקה  האם  שבודק   (validity study) תקפות  מחקר 
התחליפית (תרבית מחלל הפה) נותנת את אותן תוצאות כמו 

הבדיקה שמוגדרת כ- gold standart (תרבית מהשקדים).

כל מטופל מהווה את  מבוגרים,  ו-50  ילדים  נבדקו 50  במחקר 
 (3-18 (גיל  ילדים  למחקר  נכנסו  עצמו.  של  הביקורת  קבוצת 
 Centor ועם  השקדים  על  תפליטים  עם   (18-65) מבוגרים  או 
 / מוגדלות  לימפה  בלוטות  שיעול,  העדר  (חום,   criteria>2

רגישות,  תפליטים על השקדים).

 .GABHS הדגימות נשלחו למעבדה לבדיקה של נוכחות חיידק
 gold-ה) בלבד  מהשקדים  תרבית  סמך  על  הינו  הטיפול 

(standard
והערכה של רגישות   Chi-square המבחן הסטטיסטי - מבחן 
וספציפיות הבדיקה עם רווח סמך. המבחן נערך בנפרד עבור 

קבוצות הילדים וקבוצת המבוגרים.

חשיבות
ביצוע הבדיקה כפי שהיא כיום, מאזור השקדים, קשה לביצוע 
לביצוע  התנגדות  ואף  פעולה  שיתוף  חוסר  עקב  בילדים 
הבדיקה. המחקר הקיים בנושא ישן ובוצע על אוכלוסיה קטנה 
של ילדים. אם יימצא כי לקיחת משטח מאזור הפה אפשרית, 
הדבר ייקל בצורה משמעותית הן על אוכלוסיית המטופלים והן 

על הרופאים המטפלים.

תוצאות
עד כה גויסו למחקר 68 מטופלים - מתוכם 36 ילדים. למשטח 
מחלל הפה נמצאה רגישות של  72.3% וספציפיות של 100% 

בהשוואה למשטח מהשקדים.



35

 מושב מס' 2  |  12:00-13:00  
אולם ריימן   |   אבחון במרפאת הרופא

האם יש תועלת בבדיקות 
סקירה לסרטן שד בקרב נשים 

בגילאי 40-50?

יניב אלזם, גיל זלוטניק, 
אלונה שריג, אילן גרין

המחלקה לרפואת המשפחה, צה"ל

רקע
(פרט לממאירות  ביותר בנשים  הינו הגידול השכיח  סרטן שד 
סקירה  בביצוע  תומכות  הקליניות  ההנחיות  מרבית  עור). 
לסרטן שד לנשים מעל גיל 50 ולנשים עם גורמי סיכון, אך אין 
בישראל  יותר.  צעיר  בגיל  סקר  בדיקות  ביצוע  לגבי  הסכמה 
קיימת המלצה לבצע ממוגרפיה לנשים מעל גיל 50, אך רבות 
מהנשים מבצעות בדיקות אלה עוד קודם לכן כחלק מבדיקות 

סקר מנהלים או בהמלצת כירורג שד.

מטרה
לבחון את התועלת שבבדיקות סקר לסרטן השד בקרב נשים 

בגילאים 40-50.

שיטות
סקירה רטרוספקטיבית של תיקים רפואיים של נשים בגילאים 
בין  סקר  בדיקות  במסגרת  שד  כירורג  בדיקת  שעברו   40-49
ממצא  עם  לנשים  שבוצע  הבירור  ובחינת   2010-2015 השנים 

חיובי בבדיקת השד ותוצאותיו.

תוצאות
נשים   343 שד  כירורג  ידי  על  נבדקו   2010-2015 השנים  בין 
נמצאו ממצאים בבדיקת השד  סיכון.  גורמי  ללא  בנות 40-49 
 (29%) נשים   99  .(20%) שנבדקו  מהנשים   70 בקרב  הידנית 
ארבע  או ממוגרפיה).   (אולטראסאונד  דימות  הופנו לבדיקות 
 Invasive duct נמצא  מתוכן  לביופסיה,  הופנו   (1.16%) נשים 
אחר  הממוצע  המעקב  משך  אחת.  אישה  אצל   carcinoma

הנשים לאחר בדיקת הכירורג היה 30 חודשים.

מסקנות
בדיקות סקר לסרטן השד בגיל צעיר כרוכות באחוז גבוה של 
ממצאים חיוביים כוזבים, המביאים לבירור רפואי נרחב העלול 
לגרום לסבל ולחרדה מצד המטופלות. לאור מספר המשתתפות 
סקר  שבבדיקת  התועלת  על  להסיק  ניתן  לא  במחקר  הקטן 

בקרב נשים המשתייכות לאוכלוסייה זו.

משמעות
לפני שמפנים נשים בגילאים 40-50 לבדיקות סקר, יש מקום 
לדון עימן על התועלת והנזקים האפשריים בבדיקות אלו. יש 
צורך במחקרים נוספים על מנת לבחון את התועלת שבבדיקות 

סקר לסרטן השד לפני גיל 50.

איתור אלימות בין בני זוג על 
ידי רופאות המשפחה

סמדר שטרול1,2, יעל קראוס1,2, 
אביטל וייס1,2, מרטין גרנק-קטריבס1,2

המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז שרון שומרון , שירותי . 1
בריאות כללית 

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב. 2

רקע 
הינה סביב  זוג  בני  בין  בעולם, שכיחות אלימות  לפי מחקרים 
או  פיזית  נפשית,  ופוגענית  מאיימת  בהתנהגות  מדובר   .30%
מינית, המכוונת יותר כלפי נשים ולכך יש השלכות בריאותיות 
הבסיסי  הזיהוי  שיעור  ונפשיות.  נוירולוגיות  גניקולוגיות, 
באוכלוסייה הכללית ללא סריקה הוא עד 3%, למרות ששירותי 
רפואה ראשונית יכולים להיות הקשר הראשון ולעיתים היחיד 
היחסים  שמערכת  להניח  ניתן  מהתעללות.  הסובלות  של 
שלהן  המשפחה  לרופאות  מטופלות  בין  הנוצרת  הייחודית 

עשויה לתרום לפתיחות והגברת הזיהוי. 

שאלות המחקר
במשפחה  מאלימות  הסובלות  נשים  יותר  לאתר  ניתן  האם 

בעזרת שאלונים הניתנים על ידי רופא   המשפחה?

האם קיים קשר בין אלימות לאיכות חיי הנשים  ובריאותן? 

שיטות
 ,(HITS) שאלונים העוסקים בביטחונה של האישה מול בן זוגה
 (QLES)  מתורגמים ומתוקפים, ושאלוני שביעות רצון מהחיים
חולקו בעת ביקורים רגילים של נשים אצל 4 רופאות המשפחה 
שלהן, במרפאות מחוז שרון שומרון של הכללית בשנים -2013
2016. לעונות בחיוב על אחת השאלות ב-HITS הוצעה הפניה 

לשירותי הקהילה.

תוצאות 
שאלונים הוצעו לנשים שבאו לקבלת טיפול רפואי כלשהו.

280 נשים הסכימו לענות על השאלונים.
 5.3% גרושות,   11.8% רווקות,   13.6% נשואות,   67.8% מהן 

אלמנות ו-1.4% שלא ענו. 
שאלות  על  בחיוב  ענו   (20.3%) העונות  מתוך  נשים  חמישים 

האיתור (בעבר או בהווה), ביניהן 24.6%  גרושות.
57% ציינו אלימות מילולית ו-43% אלימות פיזית.

58% דירגו בריאותן הגופנית כבינונית עד גרועה ונמצאו הבדלים 
בעבודה,  הרצון  שביעות  הרוח,  במצב  נפגעות"  ה"לא  לעומת 

בפעילות בשעות הפנאי ובחשק המיני.

מסקנה
יותר באמצעות סקירה על  נמצא שיעור איתור אלימות גבוה 
ידי רופאות המשפחה של הנשים. אמנם אין בספרות ובמחקר 
הוכחות באשר ליעילות סריקה והשפעתה על הורדת תחלואה 

ותמותה, אך נמצא קשר לאיכות חיי המטופלות הנפגעות.
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האם קיים קשר בין מעמד 
סוציו-אקונומי לבין תחלואה 

ותמותה בחולי סוכרת בישראל? 

 בועז חסיד1,2, אמנון להד1, 
 שלמה וינקר3 

החוג לרפואת המשפחה, האוניברסיטה העברית בירושלים. 1
סטאז'ר, בית חולים וולפסון. 2
המחלקה לרפואת משפחה, לאומית שירותי בריאות . 3

רקע
ישנן עדויות כי למעמד סוציואקונומי יש השפעה על שכיחות 
סוכרת. קיים מידע מועט על השפעת המעמד הסוציואקונומי 

על תחלואה ותמותה בקרב חולי סוכרת.

מטרה
לבחון קשר בין מעמד סוציו-אקונומי לבין תחלואה במחלת לב 

ותמותה בחולי סוכרת בישראל.

שיטות
ממערכות  שנאספו  בנתונים  רטרוספקטיבי  עוקבה  מחקר 
המידע של  "הכללית", מבתי-החולים ומהקהילה. משך המעקב 

7 שנים: 01/01/08 - 31/12/14 .

מבוטחי   2 מסוג  הסוכרת  חולי  כל  היא  המחקר  אוכלוסיית 
 .45 מגיל   01/01/08 ב-  סוכרת  כחולי  שהוגדרו  "הכללית"  
של  הסוציואקונומי  המצב  להגדרת  מדדים  בשני  השתמשנו 
מדד  ולפי  (בטל"א)  לאומי  ביטוח  לפטור  זכאותו  המטופל. 

.(SES) סוציואקונומי של המרפאה הראשונית

תוצאות
נכללו 102,062 מטופלים, 58% נשים. הגיל החציוני היה 62 שנים. 
התמותה הייתה   7.9%  והתחלואה מ IHD- הייתה 12%. 29% 

  :SES-היו זכאים לפטור בטל"א. מבחינת מדד ה
 .SES3 - 16% -ו  SES2 - 39%  , SES1 - 45%

ותמותה  תחלואה  של  יותר  גדול  שיעור  מובהק  באופן  נמצא 
בקרב האוכלוסיות במצב סוציואקונומי נמוך. מבחינת תמותה, 
נמצא באופן מובהק כי לזכאות לפטור בטל"א יש HR של 1.45 
ו-0.7   0.86 של   HR יש   SES3-ו  SES2 לקבוצות  לשייכות  וכי 
לזכאות  כי  מובהק  באופן  נמצא  מבחינת תחלואה,  בהתאמה. 
 SES2 לקבוצות  לשייכות  וכי   1.08 של   HR יש  בטל"א  לפטור 

ו-SES3 יש HR של 0.94 ו-0.92 בהתאמה.

מסקנות
מעמד  כי  מצאנו  שפורסם.  מסוגו  הגדול  במחקר  מדובר 
מכל  ותמותה   IHD ב-  תחלואה  מעלה  נמוך  סוציואקונומי 
מעמד  כי  רואים  רחב,   controlling עושים  כאשר  גם  סיבה. 
סוציו-אקונומי נמוך קשור לעלייה בתחלואה ב-IHD  ועלייה 

בתמותה.

מדד  עם  באזורים  משאבים  להגדיל  האפשרות  את  לבחון  יש 
הוא  זהים  לא  במקומות  זהה  טיפול  שכן  נמוך  סוציואקונומי 

קיפוח.

פרוייקט התמודדות עם סכרת, 
כללית ערוגות

18/6/17 - 7/5/17 

מאיר דביר 
המחלקה לרפואת משפחה של מחוז מרכז, רחובות, שרותי 

בריאות  כללית, 

ב-2017 ה-American Diabetes Association (ADA) הציג את 
הנפשית  המעמסה  את  המתאר    ,Diabetes Distress המונח 
הכרוכה בהתמודדות עם מחלת הסכרת. בשל מורכבות המחלה, 
נוצרו מספר מודלים של שיתוף המטופלים בטיפול, כגון "מפות 

שיח" הנהוגות גם בכללית.

המרפאה  המטופלים,  קשיי  את  ולהכיר  להבין  רצון  מתוך 
פרוייקט  יצרו  המייסדים",  "בית  לקשישים  יום  מרכז  בשיתוף 
של שיחה ודיון עם חולי סכרת. נפתחה סדנת "התמודדות עם 
סכרת", בת 6 מפגשים, בהן התפתח שיח פתוח עם אוכלוסיית 
27 משתתפים  חולי הסכרת . נושאי השיחה וההתמקדות נעשו 

בהובלת המטופלים.

בסדנה עלו מספר תמות חוזרות: 

קיים צורך גדול לדבר באופן חופשי עם הצוות הרפואי (הקושי 	 
לנהל שיחה משמעותית עם הרופאים עלתה כמכשול ניכר).

סוגיית 	  (בעיקר  התרופתי,  לטיפול  בנוגע  רב  ובלבול  פחד 
Polypharmacy והפחד מהסכנות בטיפול). 

הבדידות הרבה במחלת הסכרת (למרות שכיחותה).	 

בנוסף, עלו תובנות ולקחים שימושיים נקודתיים, כגון תסכול 
מרמת ההסבר על תזונה ע"י דיאטניות, התמקדות בקושי של 
איך!"),  לי  לאכול, תגיד  לי מה  ("אל תגיד  ביצוע שינוי תזונתי 
מיתוסים והפתעות בנוגע להיפוגליקמיה, ניטור סוכר ומעקבים 

ועוד...

מהותיים  שינויים  על  דיווחו  המטופלים  הסדנה  בעקבות 
בהתמודדות:

נפגשו עם רופאיהם לבירור והבנת הטיפול התרופתי	 

שינויי תזונה	 

חזרה למעקב וטיפול תרופתי	 

לגיטימציה לשיחה עם חולי סכרת אחרים	 

(יל"ד, 	  אחרות  כרוניות  במחלות  לטיפול  חזרה 
 .(COPD היפרכולסטרולמיה ו

בעקבות הצלחת הסדנה, המשכנו בפרוייקט "מדברים בריאות" 
של שיחות בנושאים רפואיים שונים רלוונטיים לקהילה. הקול 
בשיפור  המהותי  והצורך  הכשל  את  מציג  מהסדנה  העולה 
מערכת  מציאות  בשל  למטופלים,  המטפלים  בין  התקשורת 
הבריאות הציבורית. שיח מכגון זה הביא לתוצאות מרשימות 
ולבניית אמון ומוטיבציה להתמודדות, והפגת הבדידות הנוראה 

במחלת הסכרת.
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אולם ריימן מערב   |   מחקרים במטופלים עם סכרת

הטיפול היעיל ביותר לסוכרת 
סוג 2 - מניעה

מיכל סוקמן, בילי כהן, חסין אלה
אגף הרפואה ומקצועות הבריאות, מכבי שרותי בריאות

רקע ומטרות
בכל  עולה   2 סוג  סוכרת  עם  המאובחנים  מכבי  חברי  מספר 
גורמי  הבריאות,  שירותי  על  העומס  הכלכלית,  העלות  שנה. 
הערכה  לבצע  אותנו  מחייבים  והמטופל  המשפחה  הרווחה, 
כרונית  מחלה  הינה   2 מסוג  סוכרת  בבעיה.  לטיפול  מחודשת 
ואף  להאט  יכולים  נכון  וטיפול  מוקדם  זיהוי  למניעה.  הניתנת 
למנוע את הופעת המחלה. מכבי שירותי בריאות החליטה לפני 
בארץ  הקיים  הטיפול  מוסכמות  את  ולשבור  לנסות  כשנתיים 
ובעולם ובנתה תכנית התערבות רב מערכתית הכוללת איתור 
וטיפול רב מקצועי באוכלוסייה שבסיכון. לראשונה בארץ, נבנה 
כלי המאפשר לרפואה הראשונית לאתר חולים בסיכון ולהציע 

תהליך התערבותי למניעת חולי עתידי.

שיטות
נבנה מערך איסוף וניתוח נתונים המאפשר לרופא המשפחה . 1

הטרום  החולים  כל  של  יעיל  איתור  אותו  המלווה  והצוות 
סוכרתיים שבטיפול.

טרום . 2 מטופל  לכל  המאפשר  שיטתי  עבודה  תהליך  נבנה 
סוכרתי לקבל טיפול מותאם אישית.

נקיים מעקב יזום אחר כל היעוצים שנעשים כחלק מהפרויקט 
ונבחן הרצף הטיפולי בין

מדדי  על  התוכנית  השפעת  ומידת  השונים  המטפלים 
המטופלים.

ממצאים
אותרו למעלה מ-400 אלף חברים טרום סוכרתיים.

קיבלו  מכבי  חברי   92,743   (1.1.16) הפרוייקט  מתחילת 
אחיות,  דיאטניות,  רופאים,  הפרויקט:  צוות  ידי  על  יעוץ 

ופיזיותרפיסטים.

טרום  בנושא  ייעוצים  מ-120,000  למעלה  בוצעו   2017 בשנת 
סוכרת. תהליכי הבקרה מתבצעים באופן שוטף ומלמדים על 

מידת ההיענות והרצף הטיפולי באוכלוסייה זו.

מסקנות
חדשנית  הינה  סוכרת  טרום  באוכלוסיית  התערבות  תוכנית 
הן בהיקף הפעילות ברמה המערכתית של ארגון בריאות והן 
באמצעים המחשוביים החדשניים העומדים לרשותנו. בהנחות 
היסוד של התוכנית ובהתאם למחקרים שנעשו בתחום בעולם 
אנו מצפים כי ההתערבות תקטין באופן משמעותי את המעבר 

ממצב טרום סוכרת למחלת הסוכרת .

סטטינים מעלים סיכון 
להתפתחות סוכרת

שמואל גבעון
המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז שרון שומרון, , אבן יהודה, , 

שירותי בריאות כללית. 

ידוע כבר ממחקרים קודמים שהתפרסמו לאחרונה שסטטינים 
מעלים את הסיכון להתפתחות סוכרת. 

יש חילוקי דעות בין החוקרים האם מדובר בכל הסטטינים או 
רק בחלקם.

רמות  אם  תחילה  בדקנו  פרוספקטיבי  היסטורי  במחקר 
סיכון  גורם  הן  כשלעצמן   LDL-Cholesterol של  מוגברות 

להתפתחות סוכרת, לא מצאנו קשר.

בהמשך בדקנו אם סטטינים גורמים לסוכרת והאם בכל מינון 
ובכל כמות. 

בסיכון  לעליה  גורמים  השכיחים  הסטטינים  שכל  מצאנו 
להתפתחות סוכרת ושיש קשר לינארי בין כמות ו"חוזק" של 
התכשירים ובין הסיכון להתפתחות סוכרת, ממצא שלא תואר 

בעבר.
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תפיסות רופאי משפחה את 
מיניות המטופלים המבוגרים

 ענבר לבקוביץ1, עטרת גבירץ-מיד2
 חאלד כרכבי1,3, ליאת איילון 2

1המחלקה לרפואת משפחה, הפקולטה לרפואה, . 1
הטכניון

2בית ספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן. 2
3מחוז חיפה וגליל מערבי, שירותי בריאות כללית. 3

מטרת המחקר 
בין  הדינאמיקה המתרחשת  אודות  להעמיק את ההבנה 
הקשורים  נושאים  סביב  מבוגרים  למטופלים  רופאים 
לתפקוד מיני של מבוגרים ולבחון את החסמים העיקריים 
לשיחה פתוחה בנושא של מיניות בין מבוגרים לרופאיהם 

העיקריים.

שיטה
בוצעו  איכותנית,  מחקר  שיטת  על  התבסס  המחקר 
כל  משפחה.  רופאי   16 עם  פרטניים,  עומק  ראיונות 
הראיונות הוקלטו, תומללו ונותחו באמצעות ניתוח תוכן, 

בכדי לזהות ולקודד תמות מרכזיות.

ממצאים
ניתוח הראיונות העלה שלוש תמות מרכזיות:

רופאי משפחה נמנעים מליזום שיח בנושאי מיניות בגיל . 1
המבוגר - רופאי משפחה תארו חסמים של עומס לחץ, 
מיעוט זמן המוקדש לכל מטופל, תחושה כי תחום זה 
אינו בראש סדר העדיפויות שלהם בשיח עם מטופלים 
עם  בקשר  יחבלו  אינטימי  כה  בנושא  ששאלות  וחשש 

המטופל.

אנמנזה בנושא מיניות בגיל המבוגר - רופאי המשפחה . 2
כאשר  גברים  מטופלים  הינם  הפונים  רוב  כי  תארו 
התלונה המרכזית הינה אין אונות. תוארו מגוון שאלות 
לאבחון המצב שהתמקדו בפן הפיזיולוגי, כולל בדיקה 

גופנית.

המשפחה . 3 רופאי   - המבוגר  בגיל  מיני  בתפקוד  טיפול 
מיעוטם  לגברים,  הניתן  תרופתי  טיפול  בעיקר  תארו 
בנושא  זוגית  או  פרטנית  הדרכה  ייעוץ שכלל  גם  תאר 

תאום ציפיות, אינטימיות והפנייה להמשך טיפול.

מסקנות
זה  בנושא  שיח  יוזמים  אינם  המשפחה  רופאי  רוב 
הסובלים  מטופלים  עם  בעיקר  מיניות  על  ומשוחחים 
אנמנזה  לבצע  נטו  הרופאים  רוב  שכיחות.  ממחלות 
ברובו  היה  שהוצע  והטיפול  הפיזיולוגי  בפן  המתמקדת 
המודעות  על  מצביע  המחקר  לגברים.  תרופתי  טיפול 
הנמוכה של רופאי המשפחה לתפקוד מיני בגיל המבוגר 
ומאיר את החסמים הרבים הקיימים בקרב רופאי משפחה 
בהפחתת  לסייע  יכולה  לרופאים  הדרכה  בנושא.  לשיח 
החסמים וברכישת הבנה מעמיקה יותר על נושא, ביטחון 

ודרכי תקשורת עם המטופלים המבוגרים.

מי מטפל במטפל?
פניה לרופא משפחה "אישי" 

- חסמים וחלופות
 גליה זכאי1,2, לילך מלצקי3,4

אורנה בראון-אפל5, אנטוני היימן 1,2
רפואת משפחה, קופ"ח מאוחדת. 1
בית הספא לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב. 2
המחלקה לרפואת המשפחה, הפקולטה למדעי הבריאות, מרכז . 3

סיאל, אוניברסיטת בן גוריון
החוג לרפואת אורחות חיים, איגוד רופאי המשפחה בישראל. 4
בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה. 5

רקע
מחקרים רבים מראים שרופאים רבים נוהגים לטפל בעצמם בניגוד 

להנחיות כנגד התנהגות זו.

 44% כי  הראה  מדינות  ב-9  שבוצעו  עבודות   27 שסקר  מחקר 
העריכו  אחר  בסקר  רופא משפחה.  העדר  על  מדווחים  מהרופאים 
שבוצעו  מחקרים  כ"גרוע".  בריאותם  מצב  את  מהמשיבים   27%
בקנדה הראו כי רופאים מדווחים על שיעורי דיכאון גבוהים לעומת 
האוכלוסייה הכללית. בעוד ששיעורי התמותה בקרב רופאים אינם 

מוגברים, הם נמצאים בסיכון מוגבר להרעלה והתאבדות.

מטרות המחקר
בחינת הרגלי צריכת שירותי הרפואה ע"י רופאי ישראל	 
בחינת שביעות הרצון המדווחת ושימוש בפועל בשירותים	 
הגדרת החסמים המונעים פניה לרופא משפחה	 
בחינת חלופות לשירות הרפואי הקיים	 
המחקר נערך בשיתוף הועדה לבריאות הרופא של הר"י.	 

שיטות
נבנה שאלון המבוסס על שאלון ששימש במחקר מקדים. השאלון 

החדש תוקף והופץ בקרב רופאי ישראל.

ממצאים
2,222  רופאים ענו על השאלון.

44% מהמשיבים אינם מרוצים מהטיפול הרפואי אותו הם מקבלים.

52% התחילו טיפול תרופתי בשנה באחרונה מבלי לערב רופא אחר.

8% מהמשיבים החלו טיפול עצמי בבנזודיאזפינים או נוגדי דיכאון. 
עצמי  טיפול  שהחלו  אלו  כי  לראות  ניתן  לוגיסטית  ברגרסיה 
הבריאותי  מצבם  את  מעריכים  דיכאון  נוגדי  או  בבנזודיאזפינים 

כפחות טוב (OR למצב בריאותי יותר טוב 0.5).

30.5% דיווחו כי אין להם רופא משפחה קבוע. החסם העיקרי המונע 
פניה לרופא משפחה הוא זמן. 

52% מעוניינים לפנות למרכז רפואת משפחה שיקבל רופאים בשעות 
שהן מחוץ לשעות העבודה המקובלות.

מסקנות
הרפואי  מהטיפול  מרוצים  אינם  מדווחים  לשאלון  שענו  הרופאים 
שלהם וכי הם נוהגים לרשום לעצמם תרופות מבלי לערב רופא אחר. 
הם אינם פונים לרופא משפחה מהעדר זמן והיו שמחים להשתמש 
במרפאה הפעילה מחוץ לשעות העבודה המעסיקה רופאים מומחים 

ברפואת המשפחה ובתחומי מומחיות אחרים.
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מה הניסיון, התחושות והעמדות 
של רופאי משפחה בנוגע לפערי 

נגישות בשירותי בריאות בין 
המסלול הציבורי לפרטי?

 אפרת סלס1,  תֹם אקסלרוד1,2,  אמנון להד1,2
בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית, הדסה . 1

והאוניברסיטה העברית, ירושלים
המחלקה לרפואת המשפחה, שרותי בריאות כללית, ירושלים. 2

הקדמה
זמינות  נושא  בישראל  ציבורי  לדיון  עלה  האחרונות  בשנים 
וההבדלים  הפרטית  הרפואה  מול  הציבורית  ברפואה  התורים 
בין המרכז לפריפריה, אך סקר כלל ארצי מנקודת מבטם של 

רופאי המשפחה טרם בוצע.

מטרת המחקר
זמינות  אודות  הארץ  בכל  המשפחה  רופאי  עמדות  בחינת 
התורים,  זמינות  ובמיוחד  הפרטית,  מול  הציבורית  הרפואה 
לקופות  החולים  בתי  ובין  לפריפריה  המרכז  בין  השוואה  תוך 

החולים.

שיטות
200 רופאי המשפחה נדגמו באמצעות שאלונים. השאלון כלל 

26 שאלות סגורות ופתוחות.

תוצאות
דיווחו  רובם  במלואו:  השאלון  על  ענו  משפחה  רופאי   197
שרק למיעוט ממטופליהם נקבע תור בזמן סביר לרופא יועץ, 
החולים.  קופות  לעומת  החולים  בבתי  לניתוח  או  לפרוצדורה 
לדוגמא, 47%  ענו שלמיעוט ממטופליהם נקבע תור בזמן סביר 
החולים.  בקופות   13.2% לעומת  החולים,  בבתי  יועץ  לרופא 
בפילוח גיאוגרפי, אורכי התורים בבתי החולים בפריפריה דווחו 
כיותר ארוכים באופן מובהק ביחס למרכז הארץ (p<0.05). גם 
בקופות החולים דווח על ירידה בזמינות שרותי רפואה ציבוריים 
האחרון  בעשור  כי  סבורים  רבים  מהמרכז.  שמתרחקים  ככל 
בבתי  בעיקר  הציבוריים  התורים  בזמינות  התדרדרות  חלה 
החולים - במרכז ובפריפריה כאחד. כ-80% נתקלו בתופעה של 
הפניה עצמית ברפואה פרטית, במיוחד במרכז. כדי לקצר זמני 
לרפואה  מפנים  כי  המשפחה  מרופאי  כ-70%  הודו  ההמתנה, 
פרטית או משתמשים בקשרים אישיים, כ-50% מפנים למיון 
המשפחה  מרופאי  שליש  אונים.  וחוסר  ייאוש  חשים  וכ-20% 
סבורים שאין לתת קדימות בתור במסלול הפרטי, והרוב ציינו 
שהבדל פי 8 באורכי התורים בין המסלול הפרטי לציבורי נחשב 

אפליה.

סיכום
בעיית  את  המשפחה  רופאי  מבט  מנקודת  מדגים  זה  סקר 
זמינות התורים הציבוריים לרופא יועץ, לפרוצדורה או לניתוח, 
ובעיקר פערי הנגישות בין הפריפריה למרכז – פערים הסותרים 

את רוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

Barriers to implementation 
of a pelvic examination 
among family doctors in 

primary care clinics

 Roni Peleg2, Nassar Saleh1

Mousa Abu-Gariba 2,Ilan Yehoshua 3

1. Southern District, Assia Medical Services
2. Southern District, Clalit Health Services, Beer-Sheva
3. Southern District, Maccabi Health Services

Background
Although the pelvic examination of female patients 
should be an integral part of the physical examination in 
family medicine there are many barriers to the conduct 
of this intimate examination by family doctors.

Aim
An assessment of the attitudes and barriers reported 
by family doctors on conducting a pelvic examination.

Methods
An anonymous, self-administered questionnaire.

Results
Two hundred thirty doctors participated in the study, 
of who 157 were males (68.9%). The mean age was 
42.2±9.6 years. 179 family doctors (77.8%) thought 
that the pelvic examination should be an important 
part of their work as a family doctor, 100 (43.9%) said 
that they had conducted a pelvic examination in the 
past, but the majority (85.2%) had not done a pelvic 
examination over the previous year. Senior doctors 
did more pelvic examinations than younger doctors 
(P=0.007). Graduates of Israeli medical schools were 
more likely than those who graduated elsewhere to 
state that family doctors should do pelvic examinations 
(P=0.032). Graduates of non-Israeli medical schools 
cited less experience (P=0.002) and less motivation 
(P=0.006) as reasons for not doing pelvic examinations.

Conclusions
Although most family doctors believe that pelvic 
examinations are an important part of their work, only 
a small percentage actually do a pelvic examination. 
Among the reasons for not doing the examination 
are lack of knowledge, lack of experience, and work 
burden.
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Trends in publications on 
medical cannabis from the 

year 2001

Yulia Treister Goltzman1,2, Roni Peleg1,2,
 Tamar Freud 1,2, Yan Press1,2

1. Department of Family Medicine, Clalit Health Services, 
Beer-Sheva, Southern District

2. Department of Family Medicine, Siaal Research Center 
for Family Practice and Primary Care, Faculty of Health 
Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva

Background 
The widespread use of cannabis as a drug, the interest 
shown in it by the general public, governments and 
the public media, and the passing of legislation on its 
medical and recreational use should logically lead to 
an increase in the number of scientific publications 
on cannabis in general and on medical cannabis in 
particular.

Aim
To compare scientific publication trends for papers on 
medical cannabis, papers on cannabis in general, and 
all papers between the years 2000 and 2016.

Methods 
A PubMed search using relevant keywords.

Results 
The overall number of scientific publications increased 
2.5-fold from 527,897 in 2000 to 1,247,957 in 2016. 
In contrast, the number of publications on cannabis 
increased 4.5-fold (from 576 to 2,803) and the number of 
publications on medical cannabis increased almost 10-
fold from 73 to 672. There was a statistically significant 
difference in the rate of increase of publications on 
cannabis compared to all non-cannabis publications 
over the years (P<0.0001). The most significant number 
of publications was in the field of psychiatry. There 
was a moderate increase in the number of scientific 
publications on children and elderly patients until 2013 
with a significant rise after that.

Conclusions 
The jump in the number of scientific publications on 
medical cannabis since 2013 is encouraging. In light 
of the trend together with more liberal legislation and 
public attitudes to the use of cannabis, we expect an 
even greater increase in the number of publications in 
this area in coming years.

 פרסומים ברפואת משפחה 
בישראל  2005-2016

ישראל כץ, איתי רונגל
ענבל אייזיק קדמן, עתר גרינפלד

המחלקה לרפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, ירושלים 

רקע
טובה  הבנה  ברפואת משפחה חשיבות רבה. מאפשר  למחקר 
מענה,  להן  ונותן  המשפחה  רופא  ניצב  מולן  הבעיות  של 
מפתח הבנה מעמיקה בתחום העיסוק ומאפשר הכרה וקידום 
אקדמיים. לפני מספר שנים פורסמה סקירה של מחקרים של 
רופאי משפחה עד 2004. בעבודה זו סקרנו פרסומים כאלו מ 

2005 ועד 2016

מטרות
כמות  נבחנה  האחרון.  בעשור  הזה  בתחום  קרה  מה  לבחון 
פרסומים  של  אחרים  מאפיינים  מספר  גם  ובחנו  הפרסומים 
שלא נבדקו בעבר. כל זאת כדי להבין איך ניתן לקדם מחקרים 
מתאימות  מחקר  שיטות  אילו  בישראל,  משפחה  ברפואת 

למחקר בקהילה והיכן ניתן לפרסם מחקרים כאלו.

שיטות
PUBMED בשנים 2005-2016, חפשנו בשיוך  חיפוש במאגר 
 FAMILY שהמילה  ומחברים  מישראל  מחברים  המחבר 
הוזכרה בשיוך המוסדי שלהם. 4 רופאים קראו את התוצאות 
ובדקו שאכן מדובר בפרסומים של רופאי משפחה מישראל. 
משפחה  ברפואת  המחלקות  לראשי  פנייה  נשלחה  כן  כמו 
בישראל לשלוח אלינו רשימת פרסומים. עבור כל מאמר נבדק 
מי המחברים, שיטת המחקר, האם רופא משפחה היה מחבר 
ונושא  יועצים  רופאים  עם  פעולה  שיתוף  היה  האם  מוביל, 
מישראל,  עת  כתבי   - וסווגו  נבדקו  העת  כתבי  גם  המחקר. 

כתבי עת מובילים בעולם, כתבי עת ברפואת משפחה

תוצאות ומסקנות
נמצאו 374 מאמרים. 

אחרי מספר שנים של יציבות ניכרת עליה במספר הפרסומים 
בשנים האחרונות עד ל-70 מאמרים בשנת 2016.

שיטות מחקר השכיחה ביותר היא מחקר תצפיתי 127 מחקרים.
נמצאו 84 מחקרי שאלונים. 

.BIG DATA-נמצאו 20 עבודות המשתמשות ב
ברוב גדול של העבודות (327 עבודות) רופא משפחה הוא מחבר 

מוביל ו-132 עבודות בוצעו בשיתוף עם יועצים שונים.
56 עבודות פורסמו בכתבי עת בישראל

 29 עבודות פורסמו בכתבי עת של רפואת משפחה
 ו5 מאמרים פורסמו בכתבי העת המובילים בעולם

האחרונות  בשנים  הפרסומים  כמות  עליה  מגמת  לראות  ניתן 
יתכן שניתן להסביר זאת בשיתופי פעולה רבים.

 CROSS-ו קוהורט  מחקרי  הם  למחקר  המרכזיים  הכלים 
 BIG ב.  יותר  רב  לשימוש  מקום  יש  ושאלונים.   SECTION
בשל  בהם  לשימוש  משמעותיות  מגבלות  שיש  יתכן   DATA

הצורך באישורים.
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Knowledge and attitudes of 
family doctors, dermatologists 
and endocrinologists on sun 

exposure and vitamin D
 Arif Abu-Abed1,  Said Azbarga1,

 Roni Peleg 1,2

1. Southern District, Clalit Health Services
2. The Department of Family Medicine and Siaal 

Research Center for Family Practice and Primary 
Care, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion 
University of the Negev, Beer-Sheva

Background
Vitamin D is an important component of bone metabolism. 
Skin cells synthesize vitamin D when exposed to the 
sun. However, prolonged sun exposure damages the 
skin and increases the risk for skin cancer.

Study aim
To evaluate and compare the attitudes and 
recommendations of family doctors, dermatologists, and 
endocrinologists on exposure to the sun and vitamin D.

Methods
In a cross-sectional study, a questionnaire was completed 
by personal interview in a study population of 78 family 
doctors, 21 dermatologists, and 22 endocrinologists.

Results
On a scale of 1-10, the mean score for recommendations 
to reduce sun exposure was 4.7 for dermatologists, 
4.2 for endocrinologists, and 6.4 for family doctors 
(P<0.001). Family doctors recommended a mean daily 
exposure to the sun of 67.4 minutes compared to 41.4 by 
dermatologists, and 47.1 by endocrinologists (P=0.007). 
Dermatologists and endocrinologists were more likely 
to recommend protective measures such as hats and 
long sleeves during sun exposure than family doctors 
(P<0.0001). There were no statistically significant 
differences between male and female doctors for the 
entire study population.

Conclusions
There were no differences in the recommendations 
regarding sun exposure by dermatologists and 
endocrinologists, but both groups were less likely to 
recommend reducing sun exposure than family doctors. 
Further studies should evaluate the optimal duration and 
intensity of sun exposure and doctors’ recommendations 
should be based on the findings.

השפעת רשת מקצועית על 
התפתחות ולמידה של רופאי 

משפחה
 דקלה אגור כהן1,2, מאירה לוי 3, ענבר לבקוביץ 1

1המחלקה לרפואת המשפחה, הפקולטה לרפואה, טכניון. 1
2שרותי בריאות כללית, מחוז חיפה וגליל מערבי. 2
3בית הספר להנדסת תעשיה וניהול, שנקר. 3

רקע
העברת  לקידום  פוטנציאל  רפואיות  חברתיות  לרשתות 
ידע, חיסכון בזמן בהפצת חדשנות רפואית וממד חברתי 
שיתופי. הסיבות לפנייה לרשת כוללות: צורך בסיוע רגשי, 
ועוד.  אינטגרטיבית  ראיה  המחייב  מקרה  אתיות,  בעיות 
ודפוסי  מבני  בניתוח  עסקו  אלו  רשתות  שבחנו  מחקרים 
הרשתות, תפקיד הרשת בקבלת החלטות, אך הם לא בחנו 
רופאים  של  המתמשכת  בלמידה  מסייעת  הרשת  כיצד 

לאורך הקריירה המקצועית.

שיטה
המחקר התבסס על שיטת מחקר איכותני, בוצעו ראיונות 
רופאי משפחה   15 עומק פרטניים חצי מובנים. השתתפו 
משפחה.  רופאי   430 כ-  המונה  "קהילה"  ברשת  החברים 
הראיונות הוקלטו, תומללו ונותחו ניתוח תוכן בכדי לזהות 

תמות מרכזיות.

ממצאים
תפקיד  לרשת  נונקה,  של  הידע  יצירת  למודל  בהתייחס 

מרכזי בכל ארבעת ערוצי יצירת ידע והפצתו:

ידע גלוי לידע גלוי - מידע אודות מומחים/יועצים, תנאי 	 
עבודה, תפקידים, נושאים אופרטיביים ועוד.

מבט 	  ונקודות  זוויות  הרחבת   - חבוי  לידע  גלוי  ידע 
פסיכו- רפואיות,  דעות  חוות  כולל  קליניים  לנושאים 
דרך  למידה  מקצועית,  העשרה  ואתיות,  סוציאליות 

מקרים קליניים, הבנה לגבי טעויות שנעשו.

ידע חבוי לידע גלוי - שימוש ברשת כשופר להפצת ידע 	 
אישי, העברת ידע תוך הסתמכות על מחקרים קליניים, 

והשמעת דעות בדיונים כללים בנושאים מורכבים.

כחכמת 	  לרשת  התייחסות   - חבוי  לידע  חבוי  ידע 
ההמונים, תחליף לדיונים פנים אל פנים בנוגע למקרים 

קליניים.

מסקנות
וחבוי.  גלוי  ידע  והפצת  בשיתוף  חשוב  תפקיד  לרשת 
השיתוף במקרים קליניים ובלבטים תרם להנעת המחויבות 
תהליכי  למידה.  בתהליכי  הדדית  הפריה  של  ולמצב 
הרשת  חברי  כאשר  נראו  הקוגניטיבי  במישור  הלמידה 
תשובות  וחיפשו  ניסחו  רעיונות,  של  לאינטגרציה  תרמו 
נתרמו  משפחה  רופאי  שונות.  ראות  לנקודות  ונחשפו 
לתהליך הלמידה בעודם שותפים פעילים שכותבים ברשת 

והן כמשתתפים פסיביים שקוראים בלבד. 
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רקע
ע"י  הנחת היסוד של הטיפול הקוגניטיבי ההתנהגותי שנהגה 
בק Beck (1970)  ואליס  Alice (1962) טוענת כי דפוסי חשיבה 
ובעיות  רגשית  מצוקה  של  לשימור  תורמים  מסתגלים,  בלתי 

התנהגותיות.
המודל הטיפולי הבסיסי טוען כי אסטרטגיות לטיפול במחשבות 
במצוקה  והפחתה  לשינוי  יובילו  הללו,  סתגלניות  הבלתי 

הרגשית ובהתנהגות הבעייתית.

כאב הוא אחת התלונות השכיחות במרפאה הראשונית. ואחד 
לשלוט  למטופליו  לעזור  הוא  המשפחה  רופא  של  מאתגריו 

בכאבם.

הכאב  תפיסת  על  משפיעים  ודיכאון  חרדה  כי  לראות  ניתן 
והסבל, יתרה מכך, כאב כרוני לכשעצמו משפיע על מצב הרוח, 

והמצב הרגשי.

מיומנויות  הינן   (CBS) התנהגותיות  קוגניטיביות  אסטרטגיות 
פסיכולוגיות מובנות שניתן לשלבן בעבודה במרפאה ראשונית. 
קוגניטיבי  שטיפול  בכך  משמעותית  מחקרית  תמיכה  קיימת 

התנהגותי משפר כאב כרוני הקשור למגוון מצבים רפואיים.

CBS  הינו כלי פרקטי ורב עוצמה, ניתן ליישמו בקלות במרפאה 
ראשונית.

למידה,  טכניקת  הינה   (self-experience) עצמית  התנסות 
החיונית לתרגום ידע אינפורמטיבי לידע ביצועי (מ"מה לעשות" 

ל"איך אעשה זאת").

נמצא  עצמית  רפלקציה  או  עצמית  התנסות  ע"י   CBT לימוד 
מיומנויות  רכישת  הלמידה,  איכות  על  חיובית  השפעה  כבעל 
ע"י  ביותר  כאפקטיבית  הנתפסת  למידה  מתודת  זו  וביטחון. 

.CBT מטפלים מודרכים המקדמת מיומנויות

יעד
מטרת הסדנה הינה להעניק ללומד כלי/ם פרקטיים שימושיים 
יוכל לעזור למטופליו לשלוט בכאב.  CBT בעזרתם  ה  מתחום 
של  האישית  ההתמודדות  בחוויית/שיקוף  שימוש  ע"י  זאת, 

הלומד עם כאב כרוני או אקוטי.

מטרות
במהלך הסדנה הלומד:

יכיר בקשר בין חשיבה, לרגש ולהתנהגות.	 

יתרגל את מודל אפר"ת (אירוע, פרשנות, רגש, תגובה).	 

יתנסה ביישום מודל אפר"ת על חווית כאב שחווה בעבר או 	 
בהווה.

ירגיש בטוח להשתמש במודל אפר"ת במטופלים במרפאתו 	 
הסובלים מכאב כרוני.

 	 (self-experience) יכיר ויתנסה בטכניקת ההתנסות העצמית
כמודל ללמידה.

שיטות
הסדנה תתחיל בהקדמה קצרה ומתן חומר תיאורטי.

תיאור אסטרטגיה מתחום ה CBT (מודל אפר"ת, מהם עיוותי 
שרירית  הרפיה  טכניקת  אוטומטית,  מחשבה  מהי  חשיבה, 

(PMR- progressive muscle relaxation

תרגול בזוגות על חוויית כאב אישית תוך שימוש בניתוחה עי 
הטכניקות שנלמדו.

סדנה: אסטרטגיות קוגניטיביות התנהגותיות )CBS( לטיפול בכאב 
)Self-experience( תוך שימוש בחוויית ההתנסות העצמית

מרב סודרסקי1, אירית גיל לב 2, דקלה אגור-כהן1
המחלקה לרפואת משפחה, מחוז חיפה וגליל מערבי, שרותי בריאות כללית. 1
הפקולטה לרפואה, המחלקה לרפואת המשפחה בטכניון, חיפה.. 2
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Aims 
Family practice, especially in rural areas can greatly 
benefit from a tool that can expose miniature aspects 
of the anatomy too small to examine by the naked eye. 

The objective of this workshop is to familiarize medical 
professionals providing medical care in the community, 
with the many diverse benefits of dermoscopy for a 
broad array of clinical conditions. 

Description 
With this technique, faster, more accurate diagnoses 
are conferred. For example: facilitation of eye and skin 
and foreign body identification and removal; diagnosis 
of the source breast feeding pain; locating retained 
sutures and their removal, accurate skin lesion 
treatment, preoperative skin lesion assessment and 
ectoparasite identification. 

Documentation and data sharing are possible through 
coupling the device with the ubiquitous smartphone. 

Following exhibition of experience via photographic 
still and video sequences, participants will perform live 
practice after tips are given on and how these feats are 
performed. 

Following one single session participants are expected 
to become proficient enough to immediately begin 
incorporating dermoscopy into their own clinical 
practice. 

A far less expensive technology is termed "video 
dermoscopy" These instruments will be demonstrated 
during the training session. 

Conclusions
The dissemination of this technique is recommended 
for the busy physician that would gladly incorporate this 
technique whenever superior visualization is assumed 
beneficial. 

Although most of the current available knowledge on 
this topic is based on single observations and small 
case studies rather than controlled trials, an increasing 
interest in this field is mounting and we expect the field 
to gain greater popularity in the future.

Standard and video dermatoscopy 
in general practice:

"The doctor`s best friend"
Sody Naimer 1,2,3

1. 1Eilon Moreh, Clalit Health Services, Shomron
2. 2Department of Family Medicine, Siaal Family Medicine and Primary Care Research Center, Faculty of Health Sciences, 

Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva
3. 3Beilinson Hospital, Clalit Health Services
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התפר בין המרפאה 
הראשונית לחדר המיון 

- פיילוט הדרכת מתמחי 
מלר"ד איכילוב במרפאות 

רפואת משפחה מכבי

הילה עמיר, ניצן בן-דב, 
גילי עופר-ביאלר

המחלקה להתמחות ברפואת משפחה, מכבי שרותי 
בריאות, מרכז ירושלים-שפלה. 

ובין  הראשונית  המרפאה  בין  העבודה  ממשק 
ביותר  והמשמעותיים  מהעמוסים  הינו  המיון  חדר 

לבריאות המטופל ולעבודת הרופא.

לבירור  המטופלים   את  מפנים  המשפחה  רופאי 
וטיפול במצבי חירום, או כתחילתו של אשפוז.

רופא המשפחה גם מקבל את המטופל החוזר מבית 
שקיבל,  וההמלצות  הסיכום  עם  למרפאה  החולים 

ועליו להמשיך הבירור הטיפול והמעקב.

צורך  תקשורת,  קשיי  לכולנו  מוכרים  זה  בתהליך 
בתיאום ציפיות, אתגרים ותסכול משני הצדדים. 

בין מתמחי  פרוייקט הדרכה שנערך  נציג  זו,  בהצגה 
במרפאות  משפחה  רפואת  ומדריכי  איכילוב  מלר"ד 
הקושי  על  לגשר  לנסות  בא  מרכז, אשר  מחוז  מכבי 

ברצף הטיפולי. 

הצגת הפרוייקט כוללת את החוויה של המשתתפים 
וכן את המשוב והלמידה מפרוייקט זה, כולל רעיונות 
לשפר  מנת  על  הצדדים  בין  לשיפור הקשר  והצעות 
את ממשק העבודה בין הרופאים ולשפר את הרצף 

הטיפולי של המטופלים.

רב תרבותיות ברפואת המשפחה
- תקציר להצגת פרוייקט לימודי 

למתמחות/ים

ליאור שחר, דן אויירו, פיי טורצקי, דלית בלום, 
אליעזר קיטאי

החוג לרפואת המשפחה והמרכז ללימודי המשך ברפואת המשפחה, 
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.

רקע
הקורס מבוסס על שלוש הנחות מוצא: 

משמעותיים . 1 פערים  קיימים  שבו  רב-תרבותי,  מרחב  היא  ישראל 
בנגישות לבריאות ובמדדי בריאות ותחלואה בין אוכלוסיות שונות; 

תפקיד . 2 ממוקד-מטופל  ולטיפול  רופאה-מטופלת  הקליני  למפגש 
מרכזי בהפחתת קיפוח, הדרה ואי-שיוויון; 

בלב הפרופסיונליזם וההומניזם הרפואי עומדת המחוייבות להעניק . 3
יהיו ההבדלים  ויהיו אשר  היא,  לכל מטופל/ת באשר  מיטבי  טיפול 

התרבותיים בינו/ה לבין הרופא/ה.

מטרות
מבנה  מעצבים  הבדלים  בהם  לאופנים  ביקורתית  מודעות  פיתוח 
חברתי ואינטראקציה ומשפיעים על בריאות וחולי. מודעות כזו מחייבת 
של  ולהטיות  לערכים  המוצא,  להנחות  רפלקטיביות  של  טיפוחה 
המטפל/ת. בנוסף, אנו מבקשים לטפח בלומדות/ים רגישות כלפי הדרה 
נושאים חברתיים  כלפי  ותחושת מחוייבות  של אוכלוסיות מוחלשות 
הקשורים לבריאות. הלמידה היא לפיכך בעלת מימד טרנספורמטיבי, 
יישומית: היכולת לייצר מרחב טיפולי בטוח ובלתי  ומטרת-העל היא 
שיפוטי, ולהתייחס לכל מטופל כאינדיוידואל – על כל העושר התרבותי, 

הרגשי והחווייתי שמרכיב את זהותו – בהגינות ובחמלה.

שיטות
הוא  המשפחה.  ברפואת  הדיפלומה  לימודי  במסגרת  מועבר  הקורס 
המאפשר  דיון  של  בפורמט  מתמחות/ים,  כ-22  של  בקבוצה  נערך 
רפלקסיה בסביבה בטוחה, כך שסביבת הלימוד משקפת את האתוס 
לידי  וחוויותיהן  זהויותיהן  את  מביאות  הלומדות  הקורס.  שבבסיס 
ביטוי קולקטיבי בכדי לשקול מהו הבסיס לפעולה מקצועית מוסרית. 
במודל  יחיד,  ידע  כמקור  ולא  בדיון  כמתווכים  משמשים  המנחים 
שמדגיש תקשורת ואשר בו הלומד משמש סוכן פעיל בתהליך הלמידה.

של  רפלקטיבית  כתיבה  באמצעות  מתבצעת  הפרויקט  הערכת 
מפתחים  אנו  פתוחות.  משאלות  המורכב  משוב  ומילוי  הלומדות/ים 

כלים נוספים להערכה כמותית של הפרויקט.

מטרתנו 
להדגיש את תפקידו של מרחב טיפולי בטוח ורגיש תרבותית ברפואת-
ובתרומה  במטופל/ת  הממוקדת  הרפואה  של  בהעמקה  המשפחה 

לצמצום פערי הבריאות בחברה הישראלית.
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הערכת שינוי ידע של סטודנטים 
לרפואה בנושא מדידת לחץ דם 

במהלך הסבב ברפואת המשפחה 

 נועה גור אריה זיו1, גיא פירסט1, יעל לוי1
 חני ישועה1,2, ענת גבר1,2

המחלקה לרפואת המשפחה, מרכז רפואי רבין ומחוזות . 1
ת"א יפו ודן פ"ת, שירותי בריאות כללית

החוג לרפואת המשפחה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, . 2
אוניברסיטת תל אביב

רקע 
הנמדד  הדם  שלחץ  כך  דם,  לחץ  מדידת  כללי  על  הקפדה 
למטופלים יהיה מדויק ככל הניתן, חשובה ביותר לצורך קביעת 

אבחנת יתר לחץ דם ולקביעת מידת האיזון.

מדידת לחץ דם היא אחת מהפעולות הרפואיות המתבצעות 
בתדירות גבוהה ביותר, ולאור השכיחות הגבוהה של לחץ דם 
עלולה  המדידה  כללי  על  הקפדה  שאי  הרי  באוכלוסיה  גבוה 
טיפול  אבחון,  תת  יתר,  אבחון  כגון  חמורות  להשלכות  לגרום 

יתר או תת טיפול.

לקויים  ומיומנות  ידע  על  לאחרונה התפרסם מחקר שהצביע 
בנושא מדידת  לרפואה בארצות הברית  ביותר של סטודנטים 

לחץ דם.

מטרת המחקר ומשמעותו
הערכת הידע של סטודנטים לרפואה באוניברסיטת תל אביב 
הסבב  ובסיום  בתחילת  הדם  לחץ  של  נכונה  מדידה  בנושא 

ברפואת המשפחה. 

דם  לחץ  מדידת  לאופן  נחשפים  הסטודנטים  הסבב  במהלך 
והן במהלך הימים המרוכזים,  ידי המדריכים האישיים,  על  הן 

במידה שונה במחלקות השונות. 

התוצאות יסייעו להעריך את המידה בה ההוראה משיגה את 
מטרותיה, ויסיעו לתכנן שינויים בהוראת הנושא.

שיטות
תל  באוניברסיטת  לרפואה  לכל הסטודנטים  הועברו  שאלונים 
הסבב  של  ובסיומו  בתחילתו  שנתי,  הארבע  במסלול  אביב 
סטודנטים,  כשבעים  השתתפו  בסבב  המשפחה.  ברפואת 

שבצעו את הסבב בשש מחלקות המסונפות לחוג. 

כמה  חופשי  בטקסט  לרשום  נתבקשו  הסטודנטים  בשאלון, 
שיותר סעיפים המתארים מדידה נכונה של לחץ הדם. תתבצע 
השוואה בין השאלונים שמולאו בתחילת ובסיום הסבב, ותיבדק 
מידת התאמת התשובות לאופן מדידת לחץ דם שהותווה בניר 

.AHA -העמדה של ה

תוצאות ומסקנות
הנתונים כעת בעיבוד, התוצאות והמסקנות יוצגו בכנס עצמו.

הקשר בין יכולת רפלקטיבית 
לבין מיומנות תקשורת בקרב 

סטודנטים לרפואה

מיכל פלומבו 1,2, איילת ברנד-גוטהלף2, 
 קרן מייקל3, דפנה מיתר2, 

אורית קרניאלי-מילר2
המחלקה לרפואת המשפחה מחוז דן-פ"ת, שירותי בריאות כללית. 1
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, החוג לחינוך רפואי, . 2

אוניברסיטת תל אביב
החוג לשירותי אנוש, בית הספר לרווחה ולבריאות, המכללה . 3

האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

רקע מדעי
טובה  להבנה  החשוב  מטה-קוגניטיבי  תהליך  הינה  רפלקציה 
הכרחית  רפלקציה  שונות.  סיטואציות  ושל  העצמי  של  יותר 
בתהליכי חינוך רפואי בקרב סטודנטים ומתמחים ובלימוד מגוון 
מיומנויות, ובכללן מיומנויות תקשורת. אולם, מעט מאוד ידוע 
על היתרונות של רפלקציה ביישום מיומנויות תקשורת בפועל.

מטרות המחקר ומשמעותו
בחינת הקשר בין יכולת רפלקטיבית לבין מיומנויות תקשורת 

בקרב סטודנטים לרפואה בעת מתן בשורה מרה.

שיטות
לרפואה  סטודנטים   66 של  מרה  בשורה  מתן  על  נרטיבים 
נותחו באמצעות שני כלים ידועים למדידת יכולת רפלקטיבית: 
הכולל  חדש  כלי  ובאמצעות   O' SULLIVAN-ו  REFLECT

ארבעה פרמטרים: 
התייחסות לאופן מתן ההסברים למטופל ומשפחתו, . 1
התייחסות לרגשות המשתתפים השונים במפגש, . 2
התייחסות לרגשות האישיים של הסטודנטים, . 3
ומידת הריחוק/הקירבה בכתיבת הנרטיב. . 4

ונותחו  צולמו  למטופל-שחקן  מרה  בשורה  מתן  סימולציות 
 BAS תקשורת:  מיומנויות  למדידת  כלים  שני  באמצעות 
ו-SPIKES. הנתונים נותחו באמצעות מבחני חי-בריבוע, מבחני 

ספירמן ורגרסיות מרובות.

תוצאות
רפלקטיבית  יכולת  בין  מובהקים  חיוביים  קשרים  נמצאו 
במדד ה-REFLECT ובשלושה מארבעת הפרמטרים שפותחו 
במדד  רפלקטיבית  יכולת  בנוסף,  תקשורת.  מיומנויות  לבין 
ה-REFLECT ובפרמטר של התייחסות לאופן מתן ההסברים 
העוסקת  התקשורת  מיומנות  את  ניבאו  ומשפחתו  למטופל 

במתן מידע בצורה מותאמת לצרכי המטופל.

מסקנות ומשמעות בהיבט היישומי
המחקר מראה שיכולת רפלקטיבית גבוהה קשורה למיומנויות 
מתמחים  לעודד  יש  רעה.  בשורה  מתן  בעת  טובות  תקשורת 
על  דגש  תוך  רפלקציה,  לבצע  המשפחה  ברפואת  ורופאים 
התבוננות במשתתפים השונים במפגש הרפואי ודגש על ניתוח 
אופן מתן ההסברים הניתנים למטופל ומשפחתו. פיתוח היכולות 

הרפלקטיביות יכול להביא לשיפור מיומנויות התקשורת.
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שילוב מתמחים ברפואת 
משפחה במשמרות מד"א 

בניידות טיפול נמרץ

מאי ניצן, גילי עופר-ביאלר
המחלקה להתמחות ברפואת משפחה, מכבי שרותי בריאות,  

מרכז ירושלים ושפלה

רקע
לבית  מחוץ   - בקהילה  בעבודה  מתורגלים  משפחה  רופאי 

חולים, אך פחות מנוסים בהתמודדות במצבי חרום.

מסוגלות,  ותחושת  מיומנות  ידע,   - השלושה  מבין  כי  ידוע 
האחרון הוא הקריטי ביותר ליכולת לפעול היטב במצבים אלו.

מטרה
חירום  מצבי  בניהול  ראשוניים,  כרופאים  שלנו  היכולות  חיזוק 
ויכולות  הכרות  שיפור  בנוסף,  לה.  ומחוצה  במרפאה  רפואיים 

עבודה משותפת עם מד"א באזור המרפאה.

שיטות
הפרוייקט החל לפני כשנתיים ובוצע בארבעה סבבים עד כה. 

בכל סבב זומנו מי שהיו אז מתמחי שלב א' במכבי.

המשמרות בוצעו ע"י כל מתמחה באופן פרטני אחת לחודשיים,  
8 שעות בכל פעם והתקיימו בנט"ן בליווי פארמדיק מדריך.

בתחילת הפרוייקט הועברו שאלוני מחקר שהדגימו את הצורך 
חירום,   במצבי  בהתמודדות  חשש  הביעו   91 שכזה.  בפרוייקט 
תחושת  הרגישו   17% רק  אך  מספק  ידע  בעלי  הרגישו   40%

מסוגלות במידה רבה לפעול בזמן אמת.

תוצאות
החשיפה למקרים במהלך המשמרת מגוונת ביותר - החייאה, 
פרכוסים, מצבי חירום לבבים, שוק אנפילקטי, תאונות דרכים 
ועוד. שאלוני הסיום הדגימו עליה מובהקת בתחושת המסוגלות 
כי 90%  ל-37%). הם חשו  (מ- 17%  במידה רבה להתמודדות 
מילאו  המתמחים  ממשי.  ידע  למתמחים  הוסיפו  מהקריאות 
משובים לאחר המשמרות, ובסוף הסבב שאלונים דומים לאלו 
ויכולות  בתחושות  מובהק  סטטיסטי  שינוי  נמצא  שבפתיחה. 

ההתמודדות.

מסקנות
ניסיון טיפולי בשטח לצד הפראמדיק המלווה, תורם לתחושת 

המסוגלות של המתמחה לטיפול במצבי חרום

על  שונה  זווית  מעניקה  המטופל,  לבית  הדחופה  ההגעה 
התמודדויות המטופלים, באופן שונה מביקור בית יזום.

בנוסף ללמידה, נמצאה הפריה הדדית עם צוותי מד"א בהבנה 
המטופל  על  הוליסטית  ובהסתכלות  יותר  וכוללת  עמוקה 
לפי  ושינויים  התאמות  ביצענו  התקופה  במהלך  ומשפחתו. 

הצורך והקפדנו על תיאום ציפיות הדדי.

התוצאות עד כה חיוביות, אך הדרך, עוד ארוכה, ואנו ממשיכים 
ולומדים תוך כדי.

ליווי מטופלים לשינוי אורחות חיים 
ע"י סטודנטים לרפואה בצפת

לילך מלצקי 1,2,3, רעות קראוס1, מרי רודולף1
המחלקה לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה בגליל, אונ' . 1

בר אילן, צפת
המחלקה לרפואת המשפחה, הפקולטה למדעי הבריאות, . 2

מרכז סיאל, אונ' בן גוריון בנגב, באר שבע
איגוד רופאי המשפחה בישראל, החוג לרפואת אורחות חיים. 3

רקע
שליש  כשני   2020 בשנת  כי  מעריך  העולמי  הבריאות  ארגון 
מהמחלות ברחבי העולם יהיו תוצאה של הרגלים לא בריאים 
המטופלים  עידוד  את  רואים  רופאים  (א"ח).  החיים  באורחות 
לא"ח בריא כחלק מתפקידם אך אינם מרגישים מיומנים דיים 
ולכן נמנעים מכך. בתי ספר לרפואה אף הם אינם מתמקדים 

בהקניית הידע והכישורים לנושא זה.

מטרה
להעריך השפעת ליווי מטופלים הסובלים ממחלות כרוניות ע"י 

סטודנטים לרפואה על הסטודנטים ועל המטופלים.

שיטות
נשלח  בריאות  והתנהגות  מסוגלות  עמדות,  הבוחן  שאלון 
נערכו  וכן  לסטודנטים  ההתערבות  תקופת  ובסיום  בתחילת 
לפני  הועבר  א"ח  בנושא  למטופלים  שאלון  מיקוד.  קבוצות 
בסיום  נאספו.  ביוכימיים  ומדדים   BMI ההתערבות.  ואחרי 

ההתערבות התבצעו שיחות טלפון למטופלים.  

תוצאות
תפיסת  בתוכנית.  השתתפו  מטופלים  ו-29  סטודנטים   19
חשיבות תפקיד הרופא כמייעץ לא"ח לפני ואחרי ההתערבות 
התחזקה ותחושת המסוגלות של קבוצת הניסוי לייעוץ לא"ח 
גבוהה בתחילת ההתערבות נשארה כך גם לאחריה.  שהייתה 
טרום  יותר  בריא  היה  הניסוי  בקבוצת  הסטודנטים  של  א"ח 
ההתערבות בהשוואה לקבוצת הביקורת ולא השתנה בעקבות 

התוכנית.

מממצאי קבוצות המיקוד נראה כי במהלך התוכנית הסטודנטים 
רכשו כלים לליווי מטופלים אולם נדרש שיפור בארגון הלוגיסטי.

לבצע  במוטיבציה  מובהקת  עליה  נצפתה  המטופלים,  בקרב 
פעילות גופנית ובכמות של הפעילות הגופנית וירידה מובהקת 
במגמת  נמצא  כולסטרול   LDL מדד  מזיקים.  מזונות  בצריכת 
ירידה. שביעות הרצון של המטופלים מהתוכנית הייתה גבוהה 

ביותר.

מסקנות המחקר
הרופא  תפקיד  חשיבות  כמשפרת  נמצאה  ההכשרה  תכנית 
של  גבוהה  מסוגלות  תחושת  וכמשמרת  לא"ח  כמייעץ 

הסטודנטים לליווי מטופלים לשינוי א"ח. 

התנהגות  המוטיבציה,  על  חיובי  באופן  השפיעה  התוכנית 
הבריאות, והמדדים הביוכימיים של המטופלים. 

המלצות
תוך  בא"ח  מטופלים  לליווי  כלים  הקנית  בצד  ידע  העשרת 
של  הלימודים  במסגרת  התוכנית  לשילוב  לוגיסטית  התאמה 

סטודנטים לרפואה.
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כתיבת נרטיבים 
רפלקטיביים ככלי ללימוד 

מתן בשורה מרה

 מיכל פלומבו1,2, דפנה מיתר2, 
 אורית קרניאלי-מילר2

המחלקה לרפואת משפחה, מחוז דן-פ"ת, שירותי . 1
בריאות כללית

החוג לחינוך רפואי, הפקולטה לרפואה ע"ש . 2
סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב 

רקע מדעי
בישור בשורה מרה הינה משימה מורכבת המצריכה 
מיומנויות תקשורת רבות. לימוד בישור בשורה מרה 
ותרגול  אופן הבישור  פרונטלי של  לימוד  לרוב  כולל 
אבל  וחשובות,  יעילות  השיטות  שתי  בקבוצות. 
של  בלמידה  חשוב  למרכיב  התייחסות  כוללות  אינן 
הסבבים  בזמן  חיקוי  מדמויות  לימוד   - סטודנטים 
לחיקוי  במודלים  הצפייה  חשיבות  בשל  הקליניים. 
והיתרון בכתיבה רפלקטיבית – בבית הספר לרפואה 
רפלקטיבית  כתיבה  משימת  שולבה  אביב  בתל 

במסגרת קורס בישור בשורה מרה.

מטרות המחקר ומשמעותו
הטמון  הלמידה  פוטנציאל  של  ההבנה  הגברת 
בשורה  מפגשי  על  רפלקטיביים  נרטיבים  בכתיבת 

מרה וזיהוי המרכיבים העלולים לעכב למידה.

שיטות
ניתוח תמטי בשיטת הטמעות/התגבשות של  בוצע 
166 נרטיבים שנכתבו על-ידי 83 סטודנטים לרפואה 
של  פיתוח  כלל  הניתוח  האחרונה.  לימודיהם  בשנת 
הלקחים  אפיון  המאפשר  הנתונים  למיפוי  מדריך 

שנלמדו תוך השוואה בין נרטיבים שונים.

תוצאות
עצם משימת הכתיבה על מפגש מתן בשורה מרה, 
אלו.  למפגשים  להצטרף  הסטודנטים  את  הביאה 
על  הסטודנטים  את  לימדה  במפגשים  התצפית 
של  הסובייקטיביות   - מרה  בשורה  של  המאפיינים 
של  ולצרכים  לחוויה  המודעות  וחשיבות  הבשורה, 
רופא  משפחה,  בני  מטופל,  השונים:  המשתתפים 
ואף שלהם עצמם, כרופאים לעתיד. הכתיבה לימדה 
פרוטוקול  של  השונים  השלבים  חשיבות  את  אותם 
הבישור והבעייתיות בהעדרם. דרך ניתוח השונות בין 

הנרטיבים מיפינו גורמים מקדמי למידה.

מסקנות ומשמעות בהיבט הישומי
לסטודנטים  הזדמנות  היוותה  הנרטיבים  כתיבת 
מטופלים  לצורכי  שלהם  הרגישות  את  להגביר 
ומשפחותיהם, להבנה טובה יותר של אופי מפגשים 
אלו ולדרכי התמודדות עם האתגרים העומדים בפני 
וכתיבה  תצפית  מרה.  בשורה  מתן  בזמן  רופאים 
רפלקטיבית הובילו להבנה מעמיקה יותר של יישום 

הפרוטוקול הנלמד.

 פרויקט בי"ס למיומנויות
לרופאים ראשוניים

 אילן יהושע1,2, טל חכמון ארונסון1,2, 
 אורית קלינגר-לרנר2

המח' להתמחות ברפואת משפחה, מכבי שרותי בריאות מחוז דרום  . 1
המחלקה להשתלמויות רופאים, מטה מכבי שירותי בריאות . 2

רקע
הצורך להתמקצע ולהתעדכן הינו מאבני היסוד של מקצוע הרפואה. אחוז 
גבוה מאוד של הרופאים בכלל ורופאים ראשוניים בפרט מתעדכן בדרך זו 
או אחרת. עם זאת, בעוד שברפואה השניונית הצורך לשמור על מיומנויות 
קיימות ולרכוש חדשות הוא חיוני לצורך שמירה על הרלבנטיות של הרופא 
במקצועו, ברפואה הראשונית לוקה חלק זה בחסר. זאת למרות שרופאים 
ראשוניים רבים מביעים רצון ועניין רב בשיפור ארגז הכלים הטיפולי שלהם. 
רופאים רבים מציינים את ההתמקצעות ורכישת המיומנויות כדרך לשפר 
את תחושת המסוגלות , הגברת ההנאה מהמקצוע ומניעת שחיקה. בעולם 
מיומנויות  לרכוש  האפשרות  תהיה  שלרופאים  חיוני  במהירות,  משתנה 

ולשפר אותן במהירות וביעילות.

מטרות
הקניית מיומנויות קליניות לרופאים ראשוניים לצורך מתן טיפול מקיף 	 

ומלא למטופליהם

הרפואי, 	  הצוות  מטופליהם,  בעיני  הראשוניים  הרופאים  העצמת 
עמיתיהם, הארגון ובעיני עצמם

הגדלה הדרגתית של כמות הרופאים הראשוניים המבצעים מיומנויות 	 
קליניות במרפאותיהם.

שיטות 
ורלבנטיים, 	  נפוצים  בנושאים  שעות  ל-20   4 בין  של  קצרות  סדנאות 

במהלכן עיקר הדגש מושם על רכישת המיומנויות.

הסדנאות התקיימו במרכז ההדרכה של מכבי שירותי בריאות בת"א.	 

בי"ס פתח את שעריו השנה כאשר הסדנה הראשונה הועברה בחודש 	 
ינואר 2017.

תוצאות )התהליך עדיין בעיצומו(
 	 - זעירה  כירורגיה  שונים:  נושאים  ב-9  רופאים   204 השתלמו  סה"כ 

הכוללת תפירות, ניקוזי אבצס, הטריית כוויה וכריתת נגע עורי.

מנובר ע"ש EPLEY, הזרקות למפרקים ורקמות רכות, IMS, ספירומטריה 	 
ואולטרא-סאונד.

הדרישה לסדנאות גבוהה בהרבה מההיצע, ולכן בשנה הבאה מתוכננות 	 
18 סדנאות וכן הרחבה לנושאים נוספים כגון דרמטוסקופיה, גיבוסים 

ועוד.

פעולות 	  המבצעים  הרופאים  במספר  מתמדת  עליה  נצפית 
במרפאות  המתבצעות  הפעולות  וסוג  ובמספר  במרפאותיהם, 

הרופאים הראשוניים.

מסקנה
לתפוס  ימשיך  ולכן  הראשוניים  הרופאים  של  עז  צורך  פגש  הפרויקט 

תאוצה.
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הערכים המרכזיים ברפואת המשפחה 
בראי רופאי המשפחה והמטופלים - 

עמדות מול מציאות
לזכרה של פרופ' מרגלית גולדפרכט ז"ל, 

יוזמת ומובילת המחקר עד מותה

חאלד כרכבי 1,2, הדס גולדבלט 3, 
ענת דרך זהבי 3, איה בידרמן 4, אירית צ'ודנר1

הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט, הטכניון, חיפה. 1
רפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, חיפה וגליל מערבי. 2
החוג לסיעוד ע"ש ספנסר, אוניברסיטת חיפה. 3
החטיבה לבריאות בקהילה, אוני' בן גוריון בנגב, באר שבע. 4

רקע 
בשנים האחרונות השתנתה סביבת העבודה של רופאי המשפחה. הדבר 
מחייב בדיקת כיווני ההתפתחות של רפואת המשפחה בהתאם לערכי 
הליבה של המקצוע, סביבת העבודה, הצרכים של מערכת הבריאות, 
המטופלים והרופאים. יכולתם של רופאי המשפחה לממש את ייעודם 
משתקפת במימוש הערכים המרכזיים במקצוע. זאת, לעומת תפיסת 
ערכים אלה בעיני המטופלים. מחקר זה הוא חלק ממערך מחקר גדול 

יותר: "רפואת המשפחה לאן".

מטרות
לבחון את מידת ההלימה בין: (1) עמדות רופאי המשפחה לגבי ערכי 
המקצוע, לבין תפיסתם כמתממשים במציאות; (2) עמדות המטופלים 
תפיסתם  לבין  המשפחה,  ברפואת  המרכזיים  העקרונות  לגבי 
הרופאים  עמדות  בין  ההתאמה  מידת   (3) במציאות;   כמתממשים 

והמטופלים לגבי חשיבותם והתממשותם של ערכים אלה.

שיטות
קבוצות  מחמש  ממצאים  סמך  על  מעורבות.  בשיטות  נערך  המחקר 
ברפואת  מומחים   52 עם  קבוצות  חמש  מטופלים,   42 עם  מיקוד 
המשפחה ו-24 ראיונות עם קובעי מדיניות, נבנה שאלון שעליו ענו 500 
מטופלים ו-441 רופאי המשפחה. השאלון כלל מדדי חשיבות הערכים, 
לצמצום  לנקוט  ניתן  אותן  פעולות  במציאות,  הערכים  התממשות 

הפער, כיווני התפתחות של המקצוע ועוד.

תוצאות
רופאי  בין  שונה  במידה  כחשובים  נמצאו  שבעה  הערכים,   13 מתוך 
המשפחה והמטופלים. שלושת הערכים החשובים ביותר שדורגו על-
ידי רופאי המשפחה הם: (1) תקשורת טובה עם המטופלים ;  (2) יחסי 
אמון;  (3) ידע רב-תחומי. המטופלים דירגו את זמינות הרופא כעיקרון 
במציאות  כמתקיים  דורג  מונעת  רפואה  על  שיח  אך  ביותר,  החשוב 
במידה נמוכה ביותר. נמצא הבדל מובהק בין מידת חשיבות הערכים, 

לבין מידת התממשותם במציאות בעיני הרופאים ובעיני המטופלים.

המלצות
עבודה  סביבת  לפתח   (1) דרכים  לבחון  המדיניות  לקובעי  מומלץ 
המאפשרת מימוש ערכי רפואת המשפחה, ו- (2) לצמצם את הפערים 

בין תפיסת חשיבות ערכי המקצוע בקרב רופאים ומטופלים.

מחקר זה זכה למענק מהמכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות בישראל.

המלצות בוחרים בתבונה
 - איגוד רופאי המשפחה

איתן לבון 2,4, רונן ברקת 1,2,3, ענת גבר 1,2,3
המחלקה לרפואת המשפחה, מרכז רפואי רבין . 1

מחוזות ת״א יפו ודן פ״ת, שירותי בריאות כללית
החוג לרפואת המשפחה, הפקולטה לרפואה ע"ש . 2

סאקלר, אוניברסיטת תל אביב
החברה למניעת אבחון יתר וטיפול יתר, ההסתדרות . 3

הרפואית
הנהלת אגף רפואה, מכבי שירותי בריאות . 4

ב-2014 הוצגו המלצות האיגוד לפעולות שיש לשקול 
פרוייקט  הוחל   2016-2017 במהלך  לבצע.  שלא 
איגוד  הרפואית.  ההסתדרות  תחת  בתבונה  בוחרים 
רופאי המשפחה השתתף בתהליך יחד עם עוד כ-20 
איגודים נוספים. בהתאם להנחיית מנהלת הפרויקט, 
ההמלצות גובשו בתהליך מובנה שאפשר דיון והגעה 
כהנחיה  ולא  האיגודים,  חברי  כלל  בקרב  לקונצנזוס 

המוכתבת על ידי בודדים.

כוח  איגוד.  בכל  משימה  כוח  בהקמת  החל  התהליך 
המשימה הפיץ קול קורא לכל חברי האיגוד בבקשה 
לציין פעולות שהן בתחום העיסוק של האיגוד שיש 

להמליץ להפסיק לבצען. 

הקריטריונים להכללה הם: בדיקות או טיפולים שהם 
שהנזק  מדעית,  תמיכה  חסרי  יחסית,  נפוץ  בשימוש 
סבירה  היתכנות  ושקיימת  מתועלתם,  רב  בהם 

להפסקת ביצועם.

צורפו  האיגוד  מחברי  שנתקבלו  ההמלצות  אל 
הקנדיות  האנגליות  האמריקאיות,  ההמלצות 
על  האיגוד  לחברי  שנית  נשלחו  והן   - והאוסטרליות 

מנת לדרגן לפי סדר חשיבות.

בכנס שבתאי בן מאיר 2017 במהלך סדנה בנושא, דנו 
המשתתפים ב-20 ההמלצות הראשונות ודירגו אותם 
לפי סדר חשיבות, וכך נבחרו חמש המלצות "בוחרים 

בתבונה" של האיגוד. 

עם  להתייעצות  הובאו  ההמלצות   5 מתוך  שלוש 
כ-10  נכחו  בה  דיון  קבוצת  באמצעות  הציבור 
שסייע  פורה  דיון  נוצר  רופאים.  שאינם  משתתפים 
להבין את הקשיים בקידום היגדים אלו אל מול הציבור 
וההסברים  ההיגדים  את  לנסח  וסייע  והמטופלים, 

בצורה מדוייקת ומובנת. 

נפרט את ההמלצות תוך שימת דגשים לנושאים שעלו 
תקשורת  לאפשר  מנת  על  הדיון,  קבוצת  במסגרת 

טובה יותר עם המטופלים לגבי ההמלצות. 
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 :Y-רפואת דור ה
לא רק עניין של טכנולוגYה

אורדי שרף
המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז שרון שומרון, שירותי . 1

בריאות כללית 
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר , אוניברסיטת תל אביב. 2

מדובר בצעירים בגילאי 18-38 בערך, כמעט 30% מאוכלוסיית 
העבודה  מכוח  אחוז  ל-40   קרוב  להוות  וצפויים  הבוגרים, 
במשק בשנים הקרובות. כשאנחנו חושבים על דור ה-Y אנחנו 
בד"כ קודם כל חושבים על טכנולוגיה ובצדק.  אבל לדור הזה 
ישנם מאפיינים רבים, הרבה מעבר לעניין הטכנולוגי, מאפיינים 
בריאות,  תופסים  הם  שבו  האופן  על  בין השאר  שמשפיעים 

ומשתמשים בשירותי בריאות- הן כמטופלים והן כרופאים.

מולטידיציפלינרית,  עדכנית  ספרות  סקירת  מהווה  המצגת 
הרפואה,  הסוציולוגיה,  מתחומי  ממאמרים  תוכן  המשלבת 
ההיסטורי-כלכלי- הרקע  מתיאור  החל  ושיווק.  ניהול  חינוך, 
בני  של  אישיותם  והתעצבה  גדלה  שלאורו  חברתי-פוליטי 
הדור: עידן של גלובליזציה ופתיחת השוק לתחרות, שהביאה 
משבר  של  וצרכנות,  צריכה  של  הנושא  לכל  גדולה  מודעות 
לירידה  שהביא  עולמי,  וטרור  מנהיגות  משבר  אידאולוגי, 
והשפעותיה  ה"ריאליטי"  תרבות  האישי,  הביטחון  בתחושת 
של  חינוכיות  תפיסות  שולטות  בחינוך-  העצמי.  תפיסת  על 
CHILD CENTERED EDUCATION- הילד במרכז, טשטוש 

הגבולות ואובדן הסמכות ההורית.

ההשפעה של כל התהליכים הללו ניכרת במאפיינים אמפיריים 
שאותרו במחקרים שונים אצל בני דור ה-Y בהשוואה לדורות 
הקודמים: נרקיסיזם, תחרותיות, MULTI TASKING, יכולות 
 ,Work-Life Balance-זמן מפותחות, שאיפה ל וארגון  ניהול 
ניידות,  קוסמופוליטיות,  חומרנות,  גבוהה,  צרכנות  תודעת 

קושי בלקיחת אחריות וחוסר עצמאות.

השמנת  כגון  מאפיינות  בריאות  בבעיות  הביטוי  בבריאות 
גבוהות,  חרדה  רמות  דיכאון,   ,  ADHD בשיעור  עליה  יתר, 
ריבוי של תלונות סומטיות, יכולות הכלה פחותות של מצבים 
ולמחלקות  יועצים  לרופאים  בפניות  עליה  קלים,  בריאותיים 
ומערכת  הרופא  מול  אל  צרכנית  התנהלות  דחופה.  לרפואה 

הבריאות, מאידך ניהול אורח חיים בריא יותר.

מאפיינים  נסקור   .Y-ה דור  בני  רופאים  גם  לנו  יש  וכמובן, 
כפי שנמצאו במחקרים בתחום החינוך    Y-דור ה רופאי  של 

הרפואי והניהול הרפואי. 

  Y-דור ה בני  ודרישות המטופלים  צרכי  בין  הגישור  כי  נראה 
אציג  קטן.  לא  אתגר  מהווה  הזה  בדור  הרופאים  לצרכי 
בקצרה אסטרטגיות שפותחו בעולם להתמודדות ויישומן, הן 

בתפיסות ניהוליות, הן בחינוך והכשרת רופאים.

סודות
בחדר הרופאה

תמר אדר 1,2, ענבר לבקוביץ 1
המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז חיפה וגליל מערבי, . 1

שרותי בריאות כללית
 הפקולטה לרפואה בטכניון,  חיפה. 2

רקע מדעי
הקשר הטיפולי והמשכיות הטיפול הינם מאושיות היסוד של 

רפואת המשפחה. מצופה מרופא משפחה לבנות קשר ארוך 

רחב.  ביו-פסיכו-סוציאלי  במבט  למטופל  ולהתייחס  טווח, 

דין  לתת  נקרא  הרופא  משפחה,  רופא  עוזב  מטופל  כאשר 

וחשבון למערכת ולעצמו. חובת הסודיות של רופא עושה אותו 

לכתובת טבעית לשיתוף סודות המטופל. רוב הסודות כרוכים 

בפחד שמא הסוד יתגלה לצד דילמה האם לחשוף את הסוד 

ולהסתכן בגילוי מביש אך גם להשתחרר מהבדידות הקשה. 

במקצועות טיפוליים מוכרת תופעה של עזיבת המטפל אחרי 

זו  חשיפה של סוד. ברפואת המשפחה, המודעות לאפשרות 

פחותה.

תיאור
המשפחה,  רופאת  אצל  בטיפול  שנים  כ-5   ,72 בת  מטופלת 

זימנה  המשפחה  רופאת  שינה.  כדורי  באל-תור  ביקשה 

המטופלת  גבוהה.  רגשית  במצוקה  והבחינה  לפגישה  אותה 

מחשבות  לה  שהיו  מכיוון  התרופה  את  ביקשה  כי  הודתה 

מפגשים  למספר  המטופלת  את  הזמינה  הרופאה  אובדניות. 

לרופאה  העניקה  פגישות,  מספר  לאחר  לשיחות.  שבועיים 

יומן מכתבים בו חשפה סוד קשה שרובץ עליה, בנה כבן 35 

רופאת  שהעניקה  התומך  הקשר  למרות  הומוסקסואל.  הוא 

המשפחה, לאחר חשיפה הסוד, עזבה המטופלת את רופאת 

המשפחה.

היסטוריה רפואית, משפחתית וסביבתית
אלמנה+3, ברקע סוכרת עם סיבוכים - נפרופתיה, רטינופתיה. 

בנוסף, ורטיגו ופיברומיאלגיה. במעקב מרפאת סוכרת, עיניים, 

וברופאים.  הרפואית  במערכת  חשדנות  מביעה  נפרולוגיה. 

האמון כלפי רופאת המשפחה היה תהליך שנבנה לאורך שנים.

דיון
המטופלת חשה אמביוולנטיות בין בושה לבין תקווה להקלה 

משיתוף הסוד. לאחר החשיפה המטופלת חשה הצפה רגשית 

הרופאה,  בעיני  תראה  כיצד  וחשש  לשאת  יכולה  שאינה 

ועוברת רופא. רופאת המשפחה עוברת תהליך מקביל; בלבול, 

כישלון, אשמה ובושה לאחר עזיבת של מטופלת שהשקיעה 

לתוצאה  הרופא  מודעות  להעלות  חשוב  מיטב מאמציה.  בה 

אפשרית של חשיפת סוד.
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הכוונה מקוונת לשיפור הטיפול 
בחולים מורכבים 

 אביבית גולן כהן1,4, שלמה וינקר1,4,
 איליה מרחסין3, נירית בורובסק2, 

מיכל אשת2,  אתי כהן-אדר3, 
 חיים פרננדס3,יבגני מרזון 1,4

חטיבת הרפואה, לאומית שירותי בריאות. 1
חטיבת מערכות מידע, לאומית שירותי בריאות, תל אביב. 2
חטיבת הכספים, לאומית שירותי בריאות. 3
המחלקה לרפואת המשפחה, אוניברסיטת תל אביב . 4

רציונל
בחולים  ויזום  מנוהל  טיפול  לתכנון  המשמעותיים  החסמים  אחד 
המורכבים, הוא העדר היכולת לאתר מי מבין החולים המורכבים 
נמצא בסיכון מוגבר להידרדרות בת מניעה. העדר מדד המחשב 
את  לנבא  היודע  מקדם  והעדר  המטופל"  "מורכבות  מידת  את 
אסטרטגיה  בחירת  מעכב  להידרדרות  מטופל  אותו  של  הסיכוי 

לטיפול באוכלוסייה שבה לטיפול זה הערך המשמעותי ביותר.

מטרה
בניית מנגנון איתור יעיל אשר יכוון את רופא המשפחה לאוכלוסייה 
בסיכון אשר התערבות ממוקדת בה תביא לשיפור ניהול הטיפול .

שיטה
על  המבוסס  (מס"ה)  המורכבות  סיכון  את  המעריך  מדד  נבנה 

שקלול ההשפעה של הגורמים:
מספר האשפוזים. 1
מספר הפניות למלר"ד. 2
מספר הביקורים אצל רופא בקהילה. 3
 ריבוי תרופות (פוליפרמסי) . 4
סוכרת לא מאוזנת  . 5
היענות לטיפול. 6

במסך  לרופא  הוצגו  הגבוה  המס"ה  ציון  בעלי  המטופלים  שמות 
רשימת  מתוך  הקופה.  של  האחודה  הרפואית  לרשומה  הכניסה 
ההתערבות נבנתה גישה ישירה לשאלון מקוון אשר תפקידו לסייע 
והפסיכו-סוציאליים  הקליניים  הגורמים  את  נכון  למפות  לרופא 
המשפיעים על המורכבות המטופל ומכוון אותו בבחירת תוכנית 

ההתערבות.

תוצאות
מבין   .92.5% על  היום  עומד  השאלונים  למילוי  ההיענות  שיעור 
הגורמים:  מובילים  המטופל  מורכבות  על  המשפיעים  הגורמים 
בעיות    (16%) חרדה;  או  דכאון   (50%) לטיפול;  היענות  חוסר 
של  לוואי  והשפעות   (9%)  ; מטפלים  ריבוי    (11%) סוציאליות; 

הטיפול (6%).

תוכניות התערבות העיקריות שהוצעו
פעולות שנועדו לשיפור ההיענות לטיפול (47%) ובחינה מחדש של 
המשלב התרופתי (44%) . למרות שאצל מרבית המטופלים צוינה 
הוצע  מהמקרים  ב-8%  רק  פסיכו-סוציאלית,  בעיה  של  קיומה 

לשלב עובד סוציאלי בטיפול.

מסקנות
מדד המעריך את הסיכון למורכבות ושאלון מקוון תומך החלטות 
מסייעים בתכנון טיפול מתואם השם את המטופל המורכב במרכז.

מאפיינים של טיפול 
בסטטינים בקשישים

צופיה אילת-צנעני 1,2, אלעד מור1,2
המחלקה לרפואת משפחה, מחוז צפון, שירותי בריאות כללית. 1
ביה"ס לרפואה עזריאלי , אוניברסיטת בר- אילן, צפת. 2

רקע
תחלואה  למניעת  בסטטינים  שימוש  של  הערך 
קרדיווסקולרית מקובל כיום. לעומת זאת אין מספיק מידע 

על הטיפול בקשישים.

שאלת המחקר 
מה המאפיינים של הטיפול בסטטינים בקשישים?

שיטות
מעקב עוקבה רטרוספקטיבי במהלך 10 שנים.

המשתתפים
בטיפול  ב-2005,  בחיים  שהיו  הצפון  תושבי  קשישים 
של  המידע  מרכז  הנתונים:  מקור  כללית.  בריאות  שרותי 
תחלואה  סוציו-דמוגרפיה,  שהופקו:  הנתונים  הכללית. 
כרונית מיוצגת ע"י ריבוי תרופות, תחלואה קרדיווסקולרית 

ותמותה.

הגדרות
טיפול מיטבי - כיסוי 80% מהזמן.

תוצאות
הוכללו במחקר 23,526 משתתפים שעמדו בתנאי המחקר.

בתחילת המחקר ל-83% נמצאה הוריה לטיפול בסטטינים, 
ב-65%  נמצא  מיטבי  טיפול  ראשונית.  למניעה  מחציתם 
ממניעה שניונית. במהלך המחקר הצטברו הוריות עד ל-95% 

מהמשתתפים, 52% מהם למניעה ראשונית.

שימוש מיטבי נמצא בקשר עם גיל צעיר יותר של התחלת 
תחלואה  עם  מ-86  גבוה  בגיל  מאשר   ,(65-85) טיפול 
כרונית שמתיצגת ע"י ריבוי תרופות. הקשר נמצא במניעה 

ראשונית ושניונית. לא נמצא קשר עם מגדר ומגזר.

שיעור תמותה נמוך נמצא במשתתפים עם שימוש מיטבי 
הן   - מיטבי  טיפול  ללא  למשתמשים  יחסית  בסטטינים 
והן   (p<0.0001 ו-64% בהתאמה,   47%) ראשונית  במניעה 

 .(p<0.001 27.5% ו-44% בהתאמה) במניעה שניונית

ממצאי ניתוח בקבוצות השונות יוצגו בכנס.

דיון
בסטטינים  שימוש  מאפייני  על  מידע  מביא  מחקרנו 
בשיעורי  קשור  נמצא  בסטטינים  מיטבי  טיפול  בקשישים. 

תמותה נמוכים יחסית לטיפול לא מיטבי.

הממצאים מעלים שאלה: האם יש לעודד קשישים לטיפול 
בסטטינים?
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הקשר בין תסמיני הפרעת קשב 
וירידה קוגניטיבית בחולי סוכרת 

מבוגרים 
יבגני מרזון1,2, מרים שפיגלמן1, איליה מרחסין1

שלמה וינקר1,2, אביבית גולן כהן1,2 
המחלקה לרפואת המשפחה, לאומית שירותי בריאות. 1
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב . 2

רקע
המבוגרת  באוכלוסייה  כרוניות  מחלות  של  הגבוהה  השכיחות 
והקשר בין איזון המחלה ליכולתו של המטופל לנהל אותה מחייבים 
 (ADHD)   הבנה טובה יותר של משמעות קיומה של הפרעת קשב
במבוגרים. במחקרנו בחנו את הקשר בין תסמיני ADHD ובין איזון 
גליקמי בחולי סוכרת מבוגרים (גילאי 60-85 שנה) תוך התייחסות 

למצב הקוגניטיבי, רמת החרדה וקיום דיכאון אצלם.

שיטה
250 חולי סוכרת מבוגרים המבוטחים בלאומית שירותי בריאות, 
חרדה  דיכאון,   ,ADHD לאיתור  סקר  אומדני  לביצוע  זומנו 

ודמנציה. 

 ADHD תסמיני
  Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) אותרו באמצעות

תסמיני דיכאון 
Patient Health Questionnaire (PHQ) אותרו באמצעות

חרדה 
 Generalized Anxiety Disorder אותרהבאמצעות שאלון

Questionnaire  (GAD)

ירידה קוגניטיבית
Montreal Cognitive Assessment אותרה באמצעות מבחן

.(MoCA)

תוצאות
הימצאות ADHD בקרב חולי סוכרת מבוגרים לפי ASRS הייתה 7.2%. 

מטופלים עם ADHD לפי ASRS היו מעט צעירים יותר
 .(CI 72.3;74.6) 73.2 לעומת (CI 61.3;73.9 ) 67.7 

האיזון הגליקמי שלהם היה גרוע יותר עם HbA1C = 8.9%  בממוצע 
(CI 8.2; 9.5) לעומת  7.5%  (CI 7.4;7.6), והסיכון שלהם לאשפוז 

.(CI 0.30;4.6)   ,OR=1.27  היה גבוה יותר

הקשר בין מספר תסמיני ה-ADHD לירידה בתפקוד הקוגניטיבי 
היה חסר משמעות סטטיסטית.

כמצופה, חולים עם ADHD קיבלו ציונים גבוהים יותר בשאלונים 
לאיתור דיכאון וחרדה  PHQ=8.5    (CI 4.9;12.0) לעומת 3.9 

 (CI 2.4;3.3) 2.8 לעומת (CI 3.3; 8.7)   GAD=6.1-ו  (CI 3.4; 4.6)
רב  רגרסיה  במבחן  גליקמי  איזון  לבין  בינם  קשר  נמצא  לא  אך 

משתנים.

מסקנות
יחסית  גבוהה  מבוגרים  סוכרת  חולי  בקרב   ADHD הימצאות 

וקשורה עם פגיעה באיזון הגליקמי וסיכון מוגבר לאשפוזים.

Breast cancer among 
Arab and Jewish women 
in Clalit Health Services 

Northern region. 
A cross-sectional study 

 Moamena Agbaria1, 
Nebal Abu Ahmad 1

Sophia Eilat Tsanani1,2

1. Family Medicine Department, Northern District, 
Afula, Clalit Health Services

2. Azrieli Faculty of Medicine, Bar-Ilan University, Safed

Background
Breast cancer (BC) is the most common malignancy 
and the leading cause of death among women in 
Israel. This study aims to characterize and compare 
the epidemiological characteristics of BC among 
Arab and Jewish women in Israel which may affect 
the screening program.

Material and methods
A cross-sectional study based on data retrieved from 
Clalit Health Services data base, of patients with 
BC who were alive in November 2015. The data 
included demography, risk factors for BC, treatment 
provided for BC, performance of mammography in 
years before BC was diagnosed and treatment by 
hormonal therapy. 

Results
A total of 3662 patients between the ages 18-94 years 
old had a diagnosis of BC in November 2015, of 
whom 886 (24.19%) were Arabs and 2776 (75.81%) 
were Jews. The mean age at diagnosis of BC was 
54.23 years old for all patients, 55.36 years for Jews 
and 50.68 for Arabs (p value<0.0001). Diagnosis was 
made before age 50 to 1338 (36.54%) patients, 926 
(33.36%) were Jews and 412 (46.5%) were Arabs 
(p value<0.0001). Currently, data on morbidity and 
treatment is still under analysis. Final outcomes 
would be ready before the time of the conference.

Conclusion
Findings suggest different characteristics of BC 
between the two populations. Our current data 
demonstrate a younger age at diagnosis of BC for 
Arab patients by approximately 5 years compared to 
Jewish patients with more Arab patients diagnosed 
before age 50 years.
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תמותה במרפאה קטנה 
בקהילה - סיפורם של 

101 נפטרים  

ד"ר שלמה צביאלי
מרפאת רמת-ישראל , מחוז תל-אביב-יפו , 

שירותי בריאות כללית 

עלול  רבים  קשישים  עם  באוכלוסיה  הטיפול 
כשמדובר  בעיקר  ותובעני,  מאתגר  להיות 
או  אחד  רופא  שבה  קטנה  שכונתית  במרפאה 

שניים. 

במהלך השנים 2013-2017 נערך רישום מפורט 
מרפאת  מטופלי  בקרב  המוות  מקרי  כל  של 

"רמת-ישראל" בתל-אביב. 

המהווים  איש,  כ-2,300  מבוטחים  במרפאה 
כמחצית מתושבי השכונה. מתוך אלה  כ-420  
הם בגיל 65 ומעלה, כ-470 בגיל 45-64 והיתר 

צעירים וילדים. 

נפטרו 101 מבוטחים  5 שנות המעקב  במהלך 
ו59  גברים   42 מתוכם  במרפאה.  הרשומים 
לגברים   81 היה  הממוצע  הפטירה  גיל  נשים. 
ו-82 לנשים. כ-40% מהנפטרים היו בני למעלה 
התמותה  שיעור  פטירתם.  בעת  שנה  מ85 
השנתי הממוצע היה כ4.5% לגילאי 65 ומעלה. 
לשיעורי התמותה  דומים  אלו  שיעורי תמותה 

המוכרים באוכלוסית ישראל היהודית.

לב 	  במחלת  חולים  היו  מהנפטרים   46%
איסכמית ו/או באי ספיקת לב. בשליש מאלו 

- זו היתה סיבת הפטירה.

כלי-דם 	  חולים במחלת  היו  21% מהנפטרים 
במערכת העצבים המרכזית, ב-67% מאלו זו 

היתה סיבת הפטירה.

סרטנית 	  מחלה  היתה  מהנפטרים   37%
ובכמחצית מהם זו היתה סיבת הפטירה. 

32% מהנפטרים היתה סכרת. 	 

בתקופה 	  דמנטיים  היו  מהנפטרים   41%
משמעותית טרם פטירתם.

75% מהפטירות אירעו במהלך אשפוז בבית 	 
חולים כללי. 

18% התרחשו בבית.	 

7% במוסד סיעודי. 	 

העול המוטל על הצוות הרפואי הקטן במרפאה 
מאוד  כבד  להיות  עלול  רבים  קשישים  שבה 
וסביר שמהווה גורם סיכון בשחיקה של הצוות.

מחקר השוואתי של הערכה גריאטרית 
ויישום המלצות שניתנו על ידי רופאים 

ראשוניים 

בוריס פונצ'יק1,2,3, אלה קגן1, תמר פרויד2
 אלכס ברזק1, רוני פלג 2,יאן פרס1,2,3

מרפאת יסקי, היחידה להערכה גריאטרית כוללנית, שירותי בריאות כללית, . 1
באר שבע, מחוז דרום

המחלקה לרפואת משפחה, מרכז סיאל למחקר ברפואת משפחה ורפואה . 2
ראשונית, הפקולטה למדעי הבריאות, אונ' בן-גוריון בנגב, באר שבע

היחידה לגריאטריה בקהילה, החטיבה לבריאות בקהילה, אוני' בן-גוריון . 3
בנגב, באר שבע

רקע
לצדו של המודל הקלאסית של הערכה גריאטרית כוללנית, קיים גם מודל של 
ייעוץ גריאטרי שבו הגריאטר מגיע למרפאת האם של המטופל ומבצע הערכה 
גריאטרית ללא מעורבות צוות רב מקצועי. מודל זה דורש פחות משאבים אך 

יעילותו איננה חד משמעית.

גריאטרית  הערכה  של  מודל  קיים  כללית  בריאות  שירותי  של  דרום  במחוז 
גריאטרית  הערכה  של  מודלים  לצד   (OCGAU) ייעודית  ביחידה  כוללנית 

במרפאות ראשוניות.

אחד  בכל  ההמלצות  יישום  שיעור  השוואת  ומשמעותו:  המחקר  מטרת 
מהמודלים, שיאפשר להמליץ על המודל המתאים ביותר לקהילה.

שיטות 
השווינו את מודל OCGAU שבו לא היה קשר ישיר בין הרופא הגריאטר לרופא 

הראשוני עם שלושה מודלים "מרפאתיים" של הערכה גריאטרית:

"A-2007 מודל "מרפאה
שבו הרופא הראשוני השתתף בביצוע ההערכה הגריאטרית,

 "A-2013 מודל " מרפאה
שבו לא היה קשר בין הגריאטר לבין הרופא הראשוני 

 "B-2013 מודל "מרפאה
שבו הרופא הראשוני השתתף בישיבת צוות יחד עם הרופא הגריאטר במרפאה.

תוצאות
OCGAU השתתפו במחקר 240 מטופלים ממודל

"A-2007 107 מטופלים ממודל "מרפאה
 "A-2013 127 מטופלים ממודל "מרפאה

 ."B-2013 ו-133 מטופלים ממודל "מרפאה
במודלים  מטופלים  מאשר  יותר  מבוגרים  היו   OCGAU במודל  המטופלים 

"המרפאתיים" 
.(p<0.001)   79.7 ±6.5    ,81.5±6.1   ,80.7±6.5  83.2±6.2 לעומת

במודל OCGAU ניתנו יותר המלצות למטופל מאשר במודלים "המרפאתיים" 
(p<0.05)  . 1.9-3.9   6.4 לעומת

יישום ההמלצות על ידי הרופא הראשוני היה נמוך יותר במודל  OCGAU מאשר 
. (P<0.005) ,71.8%  56.9% במודלים "המרפאתיים" 48.9% לעומת

מסקנות
היישום  שיעור  הכוללנית,  הגריאטרית  ביחידה  ניתנו  המלצות  שיותר  אף  על 
היה נמוך יותר. דבר זה מצביע על הצורך בשינויים ארגוניים, במיוחד בשיפור 
של  המעורבות  ובהגברת  הראשוני  והרופא  הגריאטרי  הצוות  בין  התקשורת 

הרופא הראשוני בעבודת הגריאטר.
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רופאה או רופא - מי עדיף? 
השוואה בין היארעות של 
אירועים קרדיווסקולריים 

בקרב חולי סוכרת ויתר לחץ 
דם שמטופלים ע"י רופאות או 

רופאי משפחה
ואסים נאסר1,2, שני אפק 1,2, שמואל גבעון 1

גיורא פבלוביץ 1, מרטין גרנק-קטריבס 1,2
המח' לרפואת המשפחה, מחוז שרון שומרון, שירותי בריאות כללית . 1
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל –אביב . 2

רקע מדעי 
הספרות הרפואית שעוסקת בשונות בין רופאות לעומת רופאים, 
המפגשים,  אורך  תקשורת,  כמו  לנושאים  במיוחד  התייחסה 
עיסוק בתכנים פסיכו-סוציאלים ובמרכזיות המטופל. לראשונה 
ב-JAMA (12/2016) פורסם ששיעורי תמותה ואשפוזים חוזרים 
תוך 30 יום נמוכים יותר משמעותית בקרב מטופלים שטופלו ע"י 
רופאות בהשוואה לרופאים גברים בחדר מיון (P< 0.01). המחקר 
טען שרופאות נוטות יותר לרפואה ממוקדת-מטופל, לשימוש 

ב- EBM ובבדיקות סטנדרטיות יותר מאשר רופאים גברים.

מטרות המחקר
מאחר ורופאי המשפחה מטפלים שנים ברצף באותם המטופלים, 
הפרוגנוזה של  על  הרופא משפיע  מגדר  יש מקום לבדוק האם 
כמו  משמעותיים  סיבוכים  עם  אלה  בפרט  כרוניות,  מחלות 
בטיפול  הנמצאים  מטופלים  נבדקו  קרדיו-ווסקולריים.  אירועים 

קבוע אצל אותה רופא/ה משפחה במשך 10 שנים.

שיטות המחקר
של  המידע  במאגרי  אותרו  היסטורי-פרוספקטיבית,  בשיטה 
המשויכים   ,50-75 בני  שרון-שומרון  מחוז  מטופלי  כל  הכללית, 
לאותה רופאה או רופא בין השנים 2004-2016. למחקר נכנסו כל 
מוגדרים  היו  ההרצה)  (תקופת  ב-2004-2009  שכבר  המטופלים 
כחולי סוכרת ו/או יתר לחץ דם, אך ללא סיבוכים קרדיו-ווסקולריים. 

בתקופה השנייה (בין 2010 עד סוף 2016) נאספו נתונים על כל 
האירועים הקרדיו-ווסקולאריים החדשים של אותם המטופלים 
והשוו את היארעותם (CVA ,TIA). כמו"כ נאספו נתונים על כל 
אירועי ACS המטופלים ע"י רופאות או רופאי משפחה. נאספו גם 

נתונים כמו לחץ דם ממוצע, HbA1C, ליפידים ועישון.

הנתונים נשמרו במערכת הסגורה של הכללית, קודדו ונותחו ללא 
פרטים מזהים של המטופלים ושל הרופאים.

תוצאות
 120 ע"י  בטיפול  הנמצאים  מטופלים   14,500 מעל  מנה  המדגם 
הגדול  (מספר  שנים.   10 לפחות  של  בתקופה  ורופאות  רופאים 
פי 5 מהמינימום הדרוש למדגם לגילוי פער של לפחות 4% בין 

המגדרים, ברמת מובהקות סטטיסטית של 0.05 בעוצמה 80%.)

מסקנות 
תמותה   ובין  אשה  רופאה  ע"י  טיפול  בין  קשר  שיש  נמצא 
ותחלואה קרדיו-ווסקולרית מופחתות בקרב חולי סוכרת ויתר 

לחץ דם. 

Developing a comprehensive 
geriatric genogram 
assessment  tool

 Tali Samson1,2,3, Roni Peleg1,2,
 Aya Biderman 1,2, Yan Press1,2,3

1. Department of Family Medicine, Pain and Palliative Care Unit, Siaal 
Research Center for Family Medicine and Primary Care, Faculty of Health 
Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva

2. South District, Clalit Health Services, Beer-Sheva
3. Unit for Community Geriatrics, Division of Health in the Community, Faculty 

of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva

Background
Although implementation of comprehensive geriatric 
assessment (CGA) recommendations is beneficial 
to both patients and the healthcare system, this 
method of assessment is challenging because of its 
length, the scope of its domains, its duration, and the 
multidisciplinary composition of the assessment team. 
The use of graphic depictions (pictorials) to represent 
medical conditions is an accepted method that can 
complement standard methodology.

Objective
To develop a Comprehensive Geriatric Genogram 
Assessment tool (CGGAT), with the aim of 
supplementing the written summary letter with its list of 
recommendations.

Methods
We implemented the critical pathways method to develop 
a Comprehensive Geriatric Genogram Assessment Tool 
by a multidisciplinary group of clinicians, in an Outpatient 
Comprehensive Geriatric Assessment Unit.

Results
The new tool uses pictorials to capture the physical and 
functional status of patients and to complement relevant 
historical information, family dynamics, and current 
patient issues. It is a simple instrument that provides a 
visual structure. As such it can promote the transmission 
of information among team members, encourage 
interdisciplinary dialogue, enhance understanding and 
adherence on the part of patients and professionals, and 
reduce the burden on the clinicians who conduct the initial 
CGA.

Conclusion
Using the CGGAT as a complement to the written 
assessment can help with the formulation of a treatment 
plan and simplify the provision of medical information. It is 
a short, “user-friendly” way to discuss recommendations 
with patients, their primary care teams and their families.
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סדנה:
גוף ונפש בחדר הטיפול

- שיח מחולל שינוי

סיגל רובין, דאוד סלאמה
המחלקה לרפואת משפחה, מחוז חיפה וגליל מערבי, . 1

שירותי בריאות כללית
הפקולטה לרפואה בטכניון, חיפה. 2

משפחה  ברפואת  למתמחים  דיפלומה  קורס  במסגרת 
למתמחים  הנפש  בריאות  קורס  מועבר  חיפה,  בטכניון 

בשנה הראשונה. 

המשפחה  ברפואת  ברה"נ  נושא  לימוד  שנות  במהלך 
לשיח  מעשיים  בכלים  צורך  שיש  ההכרה  התפתחה 
הוא  שפותח  המשמעותיים  הכלים  אחד  וטיפול. 
משולבת  מבעיה  הסובל  מטופל  עם  שיחתי  אלגוריתם 
ביו-פסיכו-סוציאלית. זה מועבר בהצלחה מזה 3 שנים 
בקורס ומתורגל פרונטלית במשחקי תפקידים ובעבודה 
פרטנית מתוקשבת של כל מתמחה מול מדריכי הקורס.

במידע,  המשופעת  בתקופתנו  הבריאות  במערכת 
הרפואית  העשייה  ובשקיפות  טכנולוגיים  חידושים 
הארגוני  הלחץ  מקבילים:  תהליכים  שני  מתרחשים 
ורמות  והזמינות מחד  הגובר לשיפור האיכות, השירות 

חרדה ותובענות גוברות של הפרט וקהילתו מאידך.

אינספור  בין  ללהטט  מנסה  הממוצע  המשפחה  רופא 
בעיקר  לעזרו  עומדים  כשלרוב  והדרישות  המטלות 

אמצעים טכנולוגיים או מנהלתיים.

חלק גדול ממטופלנו מתלוננים על תסמין גופני בבואם 
אך למעשה הטריגר ליצירת התסמין או להתגברותו הוא 
טיפול  לצורך  חשובה  הסיפור  חשיפת  פסיכוסוציאלי. 
וכניסה  המסתובבת"  ה"דלת  תופעת  ומניעת  מיטבי 
זו  מיומנות  הסומטיזציה.  האכזרי של  למעגל הקסמים 
העמוסה  במציאות  יותר  עוד  קשה  והיא  פשוטה  אינה 

של רופאי המשפחה.

לא  תקשורת  מאפשר  המוצג  השיחתי  האלגוריתם 
שעלול  להסבר  גלישה  ללא  המטופל  עם  שיפוטית 
כל  משדרג  זה  שיח  שלך").  בראש  הכל  ("זה  להרחיקו 
מפגש רפואי טיפולי. תרגול שלו יביא למיומנות שתקל 
יכולה  חוזרים,  מפגשים  תמנע  טיפולית,  ברית  ביצירת 

להפחית בשחיקה ואולי אף רפואה מיותרת בהמשך.

במהלך הסדנה בת השעה המשתתפים יקבלו הסבר על 
השיטה, יתנסו בשיח המובנה באופן די דומה להתנסות 

המתמחים בקורס ובסיומה יערך משוב ודיון בנושא.

סדנה:
מדברים על "מוות טוב" 

- המקום בו הגוף והנפש נפרדים 
ואי הוודאות נותרת

רות קנאי
המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז דרום, שירותי בריאות כללית. 1
הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר . 2

שבע 
בית הספר לרפואה, האוניברסיטה העברית והדסה, תוכנית אדם . 3

ורפואה, ירושלים 

גיבורת  אומרת  מצטער",  שאני  לומר  לא  לעולם  פירושה:  "אהבה 
הקולנוע  בסרט  ומתה.   - הכועס  לאהובה  אהבה"  "סיפור  הסרט  
פניה  ומבריק,  שופע  הגולש  כששערה  גוססת  האהובה  הרומנטי, 
זוכה להיפרד תוך העברת מסר שישנה לעד את חייו  והיא  טובים 

של אהובה.

גם בסרט: "ימי שישי עם מורי" , גסיסתו האיטית של המורה נותנת 
משמעות לאהבה, לערכי המשפחה, לסבל, לחמלה ולנדיבות.

מותו של אדם אהוב מעלה שאלות קיומיות אצל בן המשפחה או 
החבר הנותר להמשיך את חייו. סרטי מוות רבים הם "סרטי מסע"  
בהם האוהב יוצא למשימה של גילוי על ההיסטוריה ועולם החוויות 
זה  לעיתים רבות מסע  והבחירות שעשה.  ערכיו  של אהובו המת, 
הופך למסע הגילוי של האדם על ואל עצמו. נדגים זאת באמצעות 
מגיע  בחטף,  מתה  שאשתו  הגיבור,  בו  הדובדבן"  "פריחת  הסרט: 
הפשטות  האמנות,  אהבת  את  להכיר  ולומד  ליפן,  בעקבותיה 

והכמיהה של אשתו לתרבות יפן ונופיה.

המוות  של  האכזרי  הריאליזם  מובא  "שנינות”,  הטלוויזיה:   בסרט 
ב"מינון מלא". כאן אנו נחשפים לגיבורה המאבדת את שיערה, את 
נחישותה ואת הגאווה העצמית שלה, כשהיא הופכת קורבן לרפואה 
מנוכרת, יהירה, מדעית ולא חומלת. המוות במאה ה-21 הוא מוות 

אנונימי, בבית חולים קר, לא אנושי וחסר תקווה.

מטרות
נבחן יחד את ייצוגי המוות בקולנוע הרומנטי והריאליסטי ומה נוכל 
ללמוד ממנו על החולים שלנו, ועל עצמנו - כמטפלים בסוף החיים.

נדון כיצד מתייחסים בקוריקולום של בית הספר לרפואה ובתוכניות 
ההתמחות לנושא המוות. ונציע כיצד תוצא הכרחי בחיים האישיים 
והמקצועיים שלנו, יבוא לידי ביטוי בקליניקה - ובתוכנית הלימודים.

שיטות הוראה  
דיון בזוגות / קבוצות קטנות על התפיסה של " מוות טוב"  של . 1

המשתתפים, בחייהם האישיים והמקצועיים.

הקרנת קטעי סרטים ויצירות אמנות ודיון על הערכים והמשמעות . 2
המיוחסת למוות בכל אחד 

סיכום
בניית "ארגז כלים"  להתמודדות עם סוף החיים ומוות במרפאה.

 מושב מס' 3  |  14:00-15:00  
אולם רקפת   |   סדנה

 מושב מס' 3  |  14:00-15:00  
אולם אילן   |   סדנה
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סדנה:
התמודדות עם המטופל 
החרדתי ו/או הסומטי 

יעל גלר 1,2, מורן פלד-מושקוביץ 1,2, 
מרטין גרנק-קטריבס 1,2

המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז שרון שומרון, שירותי . 1
בריאות כללית

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב. 2

רציונל הסדנה
מצבים שבהם רופא המשפחה מתרשם שתלונותיו של מטופל 
אינן ביטוי של תחלואה גופנית אלא של עקה נפשית (שביטויה 
במרפאת  שכיחים  בסומטיזציה(  ו/או  היפוכונדריות  בחרדות 

המשפחה וסיווגים שונים שלהם מובאים בספרות.

במצבים כאלה על הרופא לנווט ברגישות את הדיון הקליני אל 
מחוזות ההתרחשות הנפשית, תוך שיקוף התהליכים העוברים 

על המטופל וניסיון לגייסו להתמודדות עם החרדה שברקע.

בהמשך  המעוניין  למטופל  גבולות  להציב  הרופא  על  לעיתים 
במרפאות  אם  ובין  המשפחה  במרפאת  אם  בין  בירורים, 
כזה  מפגש  עיקש.  סירוב  כנגד  לפעול  שעליו  ויש  היועצים, 
‘לאבד את המטופל’  במידה שלא  מהווה אתגר גדול – סכנה 
שבדרך- בדיקות  לסדרת  עמו  להיגרר  או  דרישותיו,  יתמלאו 
כלל אינן מסיימות את מצוקות המטופל ושלרוב מכבידות על 

המערכת הרפואית.

מטרות הסדנה 
המטופל 	  עם  בהתמודדות  הנצבר  ובידע  בניסיון  שיתוף 

החרדתי/הסומטי. 

הבנת התהליך הנפשי שבבסיס התלונה הסומטית/חרדתית, 	 
התנסות בהצבת גבולות למטופל החרדתי/סומטי.

רכישת כלים לגיוס המטופל להתמודדות עם העקה הנפשית 	 
שבבסיס תלונותיו.

מהלך הסדנה
יוצגו בקצרה נתונים מהספרות על תלונות שבבסיסן חרדה.	 

דרך 	  סומטיות/חרדתיות.  תלונות  לשיקוף  דרכים  יידונו 
סימולציה.

יידונו דרכים להצבת גבולות מול בקשות להמשך ברור על-	 
רקע סומטי/חרדתי.

יידונו דרכים לגיוס המטופל הסומטי/חרדתי להתמודדות עם 	 
הרקע הנפשי לתלונותיו.

יתבצע דיון מסכם.	 

פאנל ורב-שיח: 
"מרפאת החלומות" - חשיבה 

משותפת של הצוות הרפואי עם 
ציבור המטופלים והמטופלות

רונן ברקת 1,2, איתן לבון 1,3, 
גילרמן יעל1,2

החוג לרפואת המשפחה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, . 1
אוניברסיטת תל אביב

המחלקה לרפואת משפחה, מרכז רפואי רבין ומחוזות ת״א . 2
יפו ודן פ״ת, שירותי בריאות כללית

הנהלת אגף רפואה, מכבי שירותי בריאות . 3

ישנם מספר מודלים של עבודה של מרפאות ראשוניות בישראל, 
עם תלות בקופה והאם מדובר במרפאה שכירה או עצמאית. 
שמא  או  תכנוני  תהליך  של  תוצר  הוא  כיום  המצב  האם  אך 
ממוקדות  הן  האם  אקראיים.  שינויים  של  טלאים  טלאים  של 
מטופל? ממוקדות רופא? ממוקדות מערכת? ממוקדות צוות? 

ממוקד מפגש קליני? 

ישנם שינויים תמידיים בחוויית המטופל, אך הם לרוב בתחום 
הטכנולוגי שפונה לחלק מאוד מסויים באוכלוסיה. אך האם יש 
עם  באינטראקציה  במרפאה,  המטופל  בחוויית  מהותי  שינוי 

הצוות הרפואי. האם אי פעם התעניינו בחוויית המטפל?

על מנת לא להשתרך מאחורי השינויים הצפויים, מובלי שיווק 
שיש  זה  הוא  הקליני  שהמפגש  אמונה  ומתוך  וטכנולוגיה, 
לקדש ולמקסם, תוך שימת לב לחוויית המטופל והמטפל, אנו 

מתכננים תהליך של חשיבה לטווח ארוך. 

אם אפשר היה לבנות הכל מחדש לפי המציאות של שנת 2017 
- איך היינו בונים זאת? 

מטופלים  לשתף  כוונתו  על  הצהיר  המשפחה  רופאי  איגוד 
בתהליכי קבלת החלטות ואסטרטגיה באופן מובנה. לכן אנחנו 
מזמינים את הצוות הרפואי וציבור המטופלים והמטופלות ביחד 
לדיון פורץ גבולות זמן, תקציב, ומציאות, כדי לחזור אליהם עם 
שתי  מתוכננות  מאיר  בן  שבתאי  לכנס  עד  חדשים.  רעיונות 
מטופלים.  עם  והאחרת  משפחה  רופאי  של  אחת   - פגישות 
לסדנה בכנס יוזמנו משתתפי שני המפגשים לדון בתוצאותיהם 
ביחד, ועל האופן שניתן להגשים את החלומות הללו במציאות. 
בסדנה זו גם נתנסה ונלמד מהחוויה של דיון משותף בין הצוות 

הרפואי למטופלים. 

 מושב מס' 4 | 15:00-16:00  
אולם ריימן מערב 

 מושב מס' 4  |  15:00-16:00  
אולם ריימן מזרח   |   סדנה

משותףלשיחומטופליםמפגש מטפליםראשון מסוגואירוע 
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 מושב מס' 4  |  15:00-16:00  
אולם יסמין   |   מחקרי עמדות מטופלים

חן חן למחסן? 
האם מתן חיסון שפעת 
על ידי רופא המשפחה 

במו ידיו, מעלה את 
אחוז ההתחסנות בקרב 

המטופלים המשויכים לו?

ג'ון בורובסקי, סמנתה הסלטון
המחלקה לרפואת משפחה, מכבי שירותי בריאות, 

מחוז ירושלים והשפלה

חשובה  פעולה  הנה  עונתית  שפעת  חיסוני  מתן 
לשמירה על בריאות הציבור, ובמיוחד על הבריאות 
של אוכלוסיות בסיכון מוגבר לפתח סיבוכי השפעת. 

המשפחה  רופאי  מעודדת  בריאות  שירותי  מכבי 
לחסן במו ידיהם מטופלים הן בקבוצות הסיכון והן 
כל  צנוע על  ע"י מתן תגמול  באוכלוסייה הכללית 

חיסון שניתן.

כמות  בין  קורלציה  יש  האם  לבדוק  בא  המחקר 
החיסונים שניתנו על ידי רופא במו ידיו, לבין אחוז 
לאותו  המשוייכים  המטופלים  בקרב  ההתחסנות 
לפתח  מוגבר  סיכון  בקבוצות  שנמצאים  הרופא 
ומטופלים  קשישים  מטופלים  דהיינו,  סיבוכים, 

הסובלים ממחלות כרוניות. 

 2016-2017 השפעת  עונת  על  נתונים  הצלבנו 
ממערכות מידע של מכבי שירותי בריאות עם 51 
רופאי משפחה במרחב מרכז ירושלים. מתוכם, 32 
רופאים נתנו לפחות חיסון אחד ומספר החיסונים 
שנתנו בממוצע ]median[ היה 49. בחנו את כמות 
(ממערכת  עצמו  הרופא  ע"י  שניתנו  החיסונים 
בקרב  ההתחסנות  אחוז  מול  "בקליק")  התיק 
מטופלים כרוניים ומטופלים מעל גיל 65 (ממערכת 

"פרופיל רופא").

מצאנו כי בקרב מטופלים קשישים וחולים כרוניים 
שניתנו  החיסונים  כמות  בין  חיובית  קורלציה  יש 
ידי הרופא לבין אחוז ההתחסנות באוכלוסיות  על 
בקרב  ההתחסנות  אחוז  את  להעלות  ניתן  האלו. 
שפעת  חיסוני  מתן  ע"י  בכ-15%-10%  מטופלנו 
יותר את אחוזי  נעלה  יותר  ידינו. ככל שנחסן  במו 

ההתחסנות.

רפואת משפחה - מה השתנה 
בציפיות ובשביעות הרצון של 

מטופלים ב-20 השנה האחרונות?

 רות גולדשטין1, ענת גבר 1,2,
ניבה אזוז-ליברמן3

המחלקה לרפואת המשפחה מרכז רבין ומחוזות ת"א יפו ודן פ"ת, . 1
שירותי בריאות כללית

החוג לרפואת המשפחה , הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, . 2
אוניברסיטת תל אביב

המחלקה לנהלים וסטנדרטים, משרד הבריאות. 3

רקע
האירופאית  החברה  של   EUROPEP ה-  מחקר  התפרסם   1999 בשנת 
מטופלים   1500 כ-  השתתפו  בו  משפחה  ברפואת  ובטיחות  לאיכות 
ודורגה שביעות רצונם מרופאי המשפחה שלהם לפי שאלון שעבר תיקוף 

בינלאומי.

בכלל  הישראלית  הבריאות  במערכת  שהתרחשו  הרבים  השינויים  לאור 
ובמרפאות הקהילה בפרט, ראוי להעריך מחדש את שביעות הרצון של 

מטופלים מרופאי המשפחה שלהם ומרפאותיהם.

מטרות
להעריך את שביעות הרצון של מטופלים מרופאי המשפחה, תוך השוואת 

התוצאות לסקר מ-1999.

שיטות
סקר המבוסס על שאלון EUROPEP הועבר על ידי מכון מחקר חיצוני ל 
1617 איש המייצגים את האוכלוסיה הכללית. איסוף הנתונים בוצע על ידי 
פאנל אינטרנטי לאוכלוסיה היהודית ושאלון טלפוני לאוכלוסייה הערבית.

ממצאים
העבר,  לעומת  המשפחה  רפואת  כלפי  האוכלוסייה  בעמדות  השוואה 
הטיפול.  מדדי  בכל  כמעט  רצון  בשביעות  מובהקת  ירידה  על  מצביעה 
שלושת המדדים אשר זוכים לדרוג הגבוה ביותר הם שמירה על סודיות 
והתחושה שהרופא מקדיש למטופל זמן ומקשיב. ממוצעי הדרוג הנמוכים 
ביותר הם סיוע בהתמודדות עם קשיים רגשיים המלווים התמודדות עם 
בין  מעבר  לקראת  מספק  והסבר  המתנה  בחדר  ההמתנה  משך  מחלה, 

מטפלים. 

מסקנות והמלצות
של  הרצון  בשביעות  לירידה  הביאו  אשר  הגורמים  את  למפות  מומלץ 
בפרט  הראשונית.  הרפואה  של  שונים  ממאפיינים  ישראלים  מטופלים 
המפגש  של  הטיפוליים  מההיבטים  הרצון  שביעות  את  לשפר  מומלץ 
הרפואי. יתכן כי התייחסות לשחיקת רופאים והסטת פעילויות שוחקות 
יכולים לתרום  צוות  יצירת מעטפת של עבודת  מרופאי המשפחה, תוך 
שביעות  את  להגביר  ובמקביל  בעבודה,  והסיפוק  המשמעות  לתחושת 
שיעור  העלאת  היא  החוקרות  המלצת  בנוסף,  המטופלים.  של  הרצון 
כוללת התייחסות למרכיבים  המומחים ברפואת המשפחה, שהכשרתם 

הביופסיכוסוציאלים של החולי. 

המחקר בוצע הודות למענקי מחקר מ"איגוד רופאי המשפחה" ומ "המכון 
הלאומי לחקר מדיניות בריאות".
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 מושב מס' 4  |  15:00-16:00  
אולם יסמין   |   מחקרי עמדות מטופלים

חמלה עצמית כמשאב 
התמודדות בקרב חולי סרטן

עדי יבזורי-אראל1, ענבר לבקוביץ 2,
 מירי כהן3

המחלקה לרפואת המשפחה  מחוז חיפה וג"מ, שירותי . 1
בריאות כללית 

המחלקה לרפואת משפחה, הפקולטה לרפואה, הטכניון. 2
בית ספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה. 3

רקע
וקושי  כאב  עם  במגע  להיות  כיכולת  מוגדרת  עצמית  חמלה 
אישי, וכוללת שלושה מימדים: נדיבות עצמית מול שיפוטיות 
עצמית, הבעת אנושיות כלפי עצמך מול בדידות, קשיבות מול 
המסייע  משאב  הינה  עצמית  חמלה  כי  נמצא  יתר.  הזדהות 
בזמנים של התמודדות עם מצבי דחק וחולי. מחקרים מעידים 
כאב  הערכת  עצמית,  חמלה  של  גבוהות  רמות  בין  קשר  על 
הייתה  המחקר  מטרת  נמוכה.  פסיכולוגית  ומצוקה  נמוכה, 
חולי  בקרב  העצמית  החמלה  משאב  תרומת  את  לבחון 

ומחלימי סרטן בשלבים שונים של המחלה.

שיטה
המחקר בחן את משאב החמלה העצמית בקרב שני מדגמים 

של חולי סרטן.

1 . I-III ,בשלבים   24-82 גילאי  שד,  סרטן  מחלימות   170
המצויות שנה מסיום הטיפולים הכימותרפיים.

המטופלים . 2  30-93 בגילאי  חייהם,  בסוף  סרטן  חולי   150
מילאו  המשתתפים  בית.  בהוספיס  או  החולים  בבית 
עצמית,  חמלה  ושאלוני  ורפואיים  אישיים  פרטים  שאלוני 

אופטימיות, מצוקה רגשית ומציאת משמעות.

ממצאים
קבלה  ממדים:   שני  נמצאו  המחקרים  בשני  גורמים  בניתוח 
עצמית וקשיבות. רמות החמלה העצמית נמצאו גבוהות בשני 
נמצאה  עצמית  חמלה  שד  סרטן  מחלימות  בקרב  המדגמים. 
בקשר חיובי מובהק עם משאב האופטימיות, ובקשר עקיף עם 
מצוקה רגשית. בקרב חולי סרטן הקרובים לסוף החיים חמלה 
ומצוקה  משמעות  מציאת  עם  ישיר  בקשר  נמצא  עצמית 

רגשית.

מסקנות
חמלה עצמית, כמשאב, מסייעת לחולי סרטן בשלבים שונים 
של המחלה וההחלמה לקבל את עצמם בצורה שאינה נוקשה 
נוספים  שאנשים  בחוויות  מתנסה  הם  כי  ולהבין  ושיפוטית 
עצמית,  חמלה  של  גבוהות  רמות  המגלים  חולים  חווים. 
הצפויים,  השינויים  עם  בסלחנות  כלפי עצמם  לנהוג  עשויים 
כפי שהם מגלים אכפתיות וחמלה כלפי יקיריהם שמתמודדים 

עם קשיים.

שביל האבנים הצהובות: מסען 
של נשים מחלימות מסרטן 
לעבר צמיחה בתר חבלתית

טלי סמסון1,2, פסח שוורצמן 1,2,
אפרת הוס3

מרכז סיאל-מרכז מחקר ברפואת משפחה ורפואה ראשונית, . 1
המחלקה לרפואת משפחה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

היחידה לשכוך כאב וטיפול פליאטיבי: החטיבה לבריאות . 2
בקהילה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 3

רקע
התמודדות עם מחלת הסרטן היא בעלת מאפיין תנודתי המייצר 
צמיחה בתר חבלתית מוגדרת  דחק לצד צמיחה בתר חבלתית.̀ 
כחוויה של שינוי חיובי, החורג מהתהליך הטבעי של הסתגלות 
וחזרה לשגרה שקדמה לאירוע , המתרחש כחלק מהתמודדות 
עם משבר משמעותי ובצמוד למאמץ שעושה האדם להסתגל 

לנסיבות חיים קשות ומעוררות דחק.

"תחושת  הוא  זו  צמיחה  להתפתחות  המנבאים  אחד 
שבו  האופן  על  שמשפיע  אישיותי  מאפיין  הקוהרנטיות". 
שלושה  באמצעות  דחק,  אירועי  עם  ומתמודד  מגדיר  הפרט 
מרכיבים: מובנות, נהילות ומשמעות. תחושת קוהרנטיות טרם 
תורגמה לכלים ישימים וחוקרים מצביעים על הצורך בפיתוח 

אסטרטגיות לישומה.

מטרת המחקר
מסרטן  מחלימות  נשים  בה  הדרך  של  איכותנית  חקירה 
מתארות את שלושת מרכיבי תחושת הקוהרנטיות שחוו בעת 

התמודדות עם השפעות מחלת הסרטן על חייהן.

שיטה 
מחקר פעולה איכותני שבוצע במסגרת סדנאות בנות תשעה 
מפגשים שהתקיימו במרכז תמיכה לחולי סרטן בדרום ישראל. 
הוקלטו  המפגשים  מפגשים.  שלושה  הוקדשו  מרכיב  לכל 

ותומללו. חומרי היצירה תועדו דיגיטאלית.

תוצאות
שהתקיימו  סדנאות  לשתי  שנרשמו  נשים   22 כלל  המדגם 
כאירוע  הן מחלת הסרטן  2017. שתי תמות מרכזיות  במהלך 
טראומטי ומציאת משמעות חדשה להתנסות. התיחסות לציר 
בצל  חייהן  את  מנווטות  אלו  נשים  כיצד  הבנה  מעניקה  הזמן 
את  המלווה  היציבות  וחוסר  השינויים  האירועים,  מורכבות 
ההחלמה והמשך החיים. בהלימה לממצאי מחקרים בהם דווח 
כי תחושת קוהרנטיות מנבאת צמיחה בתר חבלתית ההרצאה 
חלילה  חוזר  עולים  מרכיביה  כיצד  ציטוטים המדגימים  תכלול 
והיא מעניקה מסגרת תאורטית להסברת הממצאים. הניתוח 
כשביל  משמשים  הקוהרנטיות  שלושת  מרכיבי  כיצד  זיהה 

אבנים צהובות ומאפשרים התמרת הדחק לצמיחה.

מסקנות
הקוהרנטיות  תחושת  מרכיבי  לשלושת  ישירה  התייחסות 
צמיחה  של  לכיוון  הדחק  אירועי  של  והתמרה  חוסן  מגבירה 

פוסט טראומטית.



סדנה:
"האינטרנט הוא לא הרופא שלך!" 
התמודדות עם מטופלים ידענים 

ועם אי ודאות בעידן המידע"

ליאור שחר
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

רקע מדעי
ובכך  לציבור,  וזמין  נפוץ  הרפואי  המידע  את  הפך  האינטרנט 
ולשותפות  מידע  של  אקטיביות  לצרכניות  המטופלות  הפכו 
לבין  ביניהן  ההדדיות  הציפיות  ומערך  ובטיפול,  באבחנה 
להיות  נוטים  הידען"  "המטופל  ביקורי  משתנה.  הרופאות 
ברופאים  רבות  פעמים  ומעוררים  יותר,  וארוכים  תובעניים 
תחושת חרדה וקושי להתמודד מול מה שהם חווים כאי-ודאות 
שלהם.  הפרופסיונלית  הסמכות  וכערעור  לתפקידם  ביחס 
אי- עם  הרופאים  מתמודדים  מהם,  בציפיות  לשינוי  במקביל 
של  המתמדת  מהתחדשותו  כתוצאה  המתגברת  הוודאות 
הידע, ומחוסר היכולת לחלוש על כל מקורותיו. שני מרכיבים 
הופכים  ידענים  מטופלים  עם  שהמפגשים  לכך  מביאים  אלו 
בהפניות  בשימוש-יתר  ומתאפיינים  למתוחים,  רבות  פעמים 

לבדיקות וייעוצים.

מסתבר כי חיפוש מידע רפואי ברשת מצוי במתאם חיובי חזק 
עם צריכת שירותי בריאות בכלל, ועם תדירות המפגשים עם 
רופאות/ים בפרט. כלומר, האינטרנט אינו מחליף את המפגש 
מהותו.  את  משנה  בהחלט  הוא  אך  רופאת-המשפחה,  עם 
עדיין  כי  מלמדים  בישראל  רופאי/ות-משפחה  עם  ראיונות 
נחוצה הכשרה בניהול מפגשים אלו באופן שייטיב לשמר את 

יחסי האמון הטיפוליים.

מטרות
המטופלים  עם  להתמודד  הקושי  אודות  רפלקסיה  טיפוח 
אליהם;  ביחס  רופא/ת-המשפחה  תפקיד  והבנת  הידענים 
תיאום  לבצע  והיכולת  המטופל/ת  לצרכי  הרגישות  שיפור 
והאמון.  הטיפולי  הקשר  טיפוח  תוך  המפגש  במהלך  ציפיות 
תיווך  הכוללות  אלו,  במפגשים  הנדרשות  המיומנויות  הבנת 
ניהול  החלטות,  קבלת  בתהליכי  סיוע  מידע,  של  ופיענוח 
אי- עם  והתמודדות  לריפוי  כמשאב  במידע  שימוש  הרגשות, 

ודאות.

תיאור
דיון באמצעות תיאורי-מקרה ומשחקי תפקידים. 

זהות- אודות  גילוי-עצמי  של  תהליך  להניע  מבקשת  הסדנה 
הטיפולי  הקשר  שיפור  שמטרתו  האינטרנט,  בעידן  מקצועית 
הביטחון  תחושת  והעמקת  הידעניות/ים  המטופלות/ים  עם 

המקצועי של הרופאות/ים.

סדנה:
אי-וודאות ברפואת המשפחה

 ברי רפופורט
מרפאת זכרון יעקב, מכבי שרותי בריאות, צפון. 1
החוג לרפואת המשפחה, אוניברסיטת תל-אביב. 2

אי-וודאות שזורה בעבודתנו כרופאי משפחה, החל מהאבחון, 
הטיפול וכלה בצפי ובמעקב.

אי-וודאות עלולה לגרום לפחד מטעויות שהוא חלק מהתרבות 
של " בושה והאשמה" שמדרבנת בדיקות מיותרות וטיפול יתר.

עם  מתמודדים  אנו  בה  הדרך  את  נבדוק  הסדנה  במהלך 
המטופל  הרופא,  מבחינת  הגורמים  את  נחקור  אי-וודאות, 

והאינטרקציה ביניהם.

המשתתפים יוזמנו להתבונן במקרי אי-וודאות בהם נתקלו תוך 
כדי עבודתם דרך תרגיל נראטיבי. לסיום, נדון בדרכים לשפר את 

יכולתנו להתמודד עם התופעה.

 מושב מס' 4  |  15:00-16:00  
אולם רקפת   |   סדנה

 מושב מס' 4  |  15:00-16:00  
אולם אילן   |   סדנה



הכינוס המדעי השנתי של
איגוד רופאי

המשפחה
ע"ש ד"ר שבתאי בן מאיר

MEDIS   N

האיגוד, הועדה המדעית והועדה המארגנת של הכינוס השנתי מביעים

תודה והערכה
לכל החברות שסייעו להצלחת הכינוס

רפואת משפחה
מקום בו הגוף, הנפש
ואי-הוודאות נפגשים
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