
הפקולטה לרפואה
ע"ש עזריאלי
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אנו מברכים אתכם על השתתפותכם בכנס ה-28 של איגוד 

רופאי המשפחה ע"ש ד"ר שבתאי בן מאיר, מחלוצי רפואת 

משפחה ומהאבות המייסדים של רפואת המשפחה בעמק. 

השותפות היא מוטיב ברפואת משפחה: 

המרצה  ע"י  שיוצג  כפי  תלמידינו,  עם  חינוכית  שותפות 

עם  חינוכית  שותפות  איטון,  מרדוק  דבי  פרופ'  האורחת 

מטופלינו ועם הקהילה בה אנו עובדים. 

במגוון  והוראה  למחקר  עמיתים  שותפות  גם  מבטא  הכנס 

של מצגות על מחקרים פרויקטים וסדנאות. 

מהמפגש  וליהנות  לדון  להאזין  להציג,  מוזמנים  אתם 

המרהיבה  הפריחה  לנוכח  זאת  כל  והחברתי.  המקצועי 

המקדמת את פניכם. 

ברוכים הבאים

ד"ר צופיה אילת-צנעני 
 יו"ר הכנס

מטופלים

 קהילה

רופאים

תלמידים

דבר יו"ר הכנס

שותפות חינוכית
ברפואת המשפחה
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תודות

הועדה המדעית
• ד"ר איסרא ספדי מסאלחה - יו"ר הוועדה	

• ד"ר איילת זהבי	

• ד"ר אילת בר גרינברגר	

• ד"ר אלכסנדרה ורז'ביצקי	

• ד"ר דליה נבות	

• ד"ר מוחמד דראושה	

• ד"ר מוטי אלמוג	

• ד"ר עמרי אלרואי	

• ד"ר שמית קדוש	

• ד"ר מוטי אלמוג	

הועדה המארגנת
• ד"ר אביטל מרגלית - יו"ר הוועדה	

• ד"ר איריס קריף	

• גב' הדס הובר בן-שושן	

• ד"ר כרמל כשר	

• ד"ר מוחמד מחאמיד	

• ד"ר מונתהא אבראהים	

• ד"ר נבאל אבו אחמד	

• ד"ר עדי זועבי	

• גב' רותי בן צור	
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      השנתי של  איגוד רופאי המשפחה בן מאיר

שותפות חינוכית ברפואת המשפחה
הפקולטה לרפואה

ע"ש עזריאלי

ע"ש ד"ר שבתאי הכינוס המדעי

27.3.19
מלון גולדן-קראון
נצרת תכנית הכנס

פתיחת הכנס
וברכות

יו"ר:
ד"ר צופיה 

אילת-צנעני

08:45-09:15
אולם לואי ה-14

09:15-10:15

10:15-11:15

11:15-11:45

סדנה

שותפות חינוכית 
רפואת משפחה 

קהילה

ד"ר איריס שושני הלביץ,
ד"ר רותי סטשפסקי 

-מרגלית

מחקר

מחלות
כרוניות

תיאורי
מקרה

מהקליניקה של 
רופא משפחה

הצגות
פרויקטים

קידום
בריאות

סדנה

דיון על עדכון 
מבנה וסילבוס 

ההתמחות 
ברפואת המשפחה

ד"ר שני אפק,
 אנטוני היימן,
ד"ר ענב נוף

הצגות
בזק

רעיונות למחקרים
- דיון מונחה

מחקר

חינוך
רפואי

סדנה

כשירות תרבותית 
כוללנית 

 Generalizable(
 Cultural

)Competency

ד"ר קטרין תומס

הצגות
פרויקטים

הרופא
במרכז

סדנה

"חי בסרט"
חינוך רפואי 

בעולם משתנה 
- בראי הקולנוע

ד"ר רות קנאי

הצגות
בזק

רעיונות למחקרים
- דיון מונחה

סדנה

מהם הצרכים 
החינוכיים 

להתמחות ברפואת 
המשפחה?

ד"ר מרטין
גרנק-קטריבס

מחקר

קידום
בריאות

מחקר

נושאים
שונים

מחקר

רפואה
פליאטיבית
גריאטריה

הפסקה וכיבוד בשטח התצוגה

מושב לזכר
פרופ' 

וינגרטן  -
מהאקדמיה 

לקהילה

ד"ר צופיה אילת-צנעני - מנהלת המחלקה לרפואת משפחה, שרותי בריאות כללית, מחוז צפון; 	•
               ראש החוג לרפואת משפחה ביה"ס לרפואה ע"ש עזריאלי, אונ' בר אילן 

פרופ' קרל סקורצקי - דיקן בי"ס לרפואה ע"ש עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן	•

ד"ר יעל רייכנברג - ס. ראש אגף רפואה, מנהלת המחלקה לרפואה ראשונית, שירותי בריאות כללית	•

ד"ר מרדכי דיין - מנהל מחוז צפון, שרותי בריאות כללית	•

ד"ר מיכל שני - יו"ר איגוד רופאי המשפחה 	•

Prof. Deborah Murdoch Eaton           הרצאת אורחת
Dean of Medical Education - The Medical School, University of Sheffield 
Getting the best out of learners - an educational alliance approach

יו"ר: פרופ' חוה טבנקין, ד"ר אנדרה מטלון

דברים לזכרו של פרופ' מיכאל וינגרטן 	•

בשארה בשאראת - אמנות הרפואה – גוף נפש ותרבות	•

•	)Team BasedLearning( זוהר שני, נעמי דיקמן – הוראה קלינית באמצעות למידה פעילה בצוותים

• יהודית בלנקה דיאק, אילן יהושע – השפעת ביקור בודד על שביעות רצונו ומצב רוחו של המטפל - השוואה בין רופא קבוע למזדמן	

יו"ר: פרופ'
רוני פלג

יו"ר: ד"ר איסרא 
ספדי-מסאלחה

יו"ר: ד"ר מיכל 
מנסובסקי

יו"ר: ד"ר מוחמד 
דראוושה

יו"ר: ד"ר בשארה 
אליאס

יו"ר: ד"ר
איילת בר

יו"ר: ד"ר אביטל 
מרגלית

יו"ר ד"ר אלעד 
ולדמן

יו"ר: ד"ר מיכל 
פלומבו

יו"ר: ד"ר עדי 
זועבי

יו"ר: ד"ר עדי 
נסימוב

יו"ר: ד"ר דליה 
נבות

יו"ר: ד"ר איריס 
קרייף

יו"ר: ד"ר רונן 
ברנד

יו"ר: ד"ר עמרי 
אלרואי

11:45-13:15

מושב
מס' 1

 
הצגות

וסדנאות
במקביל
)90 דק'(

אולם ארתוראולם פיליפאולם ויליאםאולם לואי ה-15אולם לואי ה-14

16:15-17:00

ארוחת צהריים

אסיפה שנתית של מליאת איגוד רופאי המשפחה: 

חלוקת פרסים, חלוקת מענקי המחקר, סיכום שנה ודו"ח וועדת ביקורת

14:15-15:15

מושב
מס' 2 

הצגות
וסדנאות
במקביל
)60 דק'(

13:15-14:15

15:15-16:15

מושב
מס' 3 

הצגות
וסדנאות
במקביל

)60 דק'(
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] עמ' 16-18 [

הצגות מחקר
מחלות כרוניות

תסמונת מטבולית 2008-2015
מרפאות כללית בדרום הארץ

צפנת טסט, רוברט סטרן, יאן פרספרס, תמר פרויד

Poor glycemic control is associated 
with higher risk for cellulitis 

among type 2 diabetes patients
גליה זכאי, פביאן הרשקוביץ סיקרון, אנטוני היימן

  SMART שימוש באפליקציית
לניטור גלוקוז מרחוק בחולי סוכרת 

המטופלים באינסולין
יבגני מרזון, יזהר לאופר, מרים שפיגלמן, 

ג'ן לוק ברמי,  שלמה וינקר, אביבית גולן כהן

השפעת סרטן שד על איזון סוכרת
אלכסנדרה ורז'ביצקי, לובנה מצרואה, 

צופיה אילת-צנעני 

Does primary lactase deficiency 
reduce bone mineral density in

postmenopausal women?
A systematic review and meta-analysis

Yulia Treister-Goltzman, 

Michael Friger, Roni Peleg

 מושב מס' 1
  11:45-13:15
אולם לואי ה-14

יו"ר: פרופ' רוני פלג

] עמ' 19-20 [

תיאורי מקרה
מהקליניקה של 

רופא משפחה

הטיית המורה 
עוברת לתלמיד

מוחמד מוראד 

העכברת 
מכה שנית

מוטי אלמוג, צופיה אילת-צנעני

פצע דקירה
באצבע בחשיכה

אלעד ויזל, אליעזר אלקלעי

כאבים בחזה ועליית טרופונין 
ו-CPK אצל נער ספורטאי

דליה נבות-מינצר 

 מושב מס' 1
  11:45-13:15
אולם לואי ה-15

יו"ר: ד"ר איסרא ספדי-מסאלחה
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] עמ' 21-23 [

הצגות פרויקטים
קידום בריאות

מוציאים את המרותקים
 - פרוייקט התנדבותי טכנולוגי

חן סגל סיגאבי

העתיד כבר כאן - מפגשים בווידאו
עם רופא המשפחה האישי                             

אביבית גולן כהן, יבגני מרזון, 
יזהר לאופר, שלמה וינקר

שותפות חינוכית לשיפור רמת ידע 
ומיומנויות בקרב רופאים בהנקה                              

נועה גור אריה, דינה צימרמן, מורן פרידמן, מיכל 
מנסובסקי, דינה הרבט, מירה ליבוביץ, 

יעל לצט בן עמי, שרון שגב דומאי, אילנה קורן, ורד 
בוקאי, שרון ברנסבורג צבי, טלי בן ארי

הכשרת מתמחים ברפואת משפחה 
בנושא הוספיס בית ופליאציה

עידו בלכמן, מורן פלד-מושקוביץ, 
מרטין גרנק-קטריבס, שני אפק 

חצבת 
- התמודדות עם התפרצות בקהילה                             

יאן מיסקין, אירה טולצ'ינסקי

מנהיגות לאורח חיים בריא
בפקולטה לרפואה בצפת

Student wellness leadership team
לילך מלצקי, ג'ומנה עיסא חדאד,  מרי רודולף

 מושב מס' 1
  11:45-13:15

אולם ויליאם

יו"ר: ד"ר מיכל מנסובסקי

] עמ' 24 [

סדנה
שותפות חינוכית

רפואת משפחה קהילה

איריס שושני הלביץ,
רותי סטשפסקי-מרגלית

 מושב מס' 1
  11:45-13:15

אולם פיליפ

יו"ר: ד"ר בשארה אליאס

] עמ' 24 [

סדנה
דיון על עדכון מבנה 
וסילבוס ההתמחות 
ברפואת המשפחה

שני אפק,
אנטוני היימן,

ענב נוף

 מושב מס' 1
  11:45-13:15

אולם ארתור

יו"ר: ד"ר  מוחמד דראוושה
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 מושב מס' 2
14:15-15:15

אולם לואי ה-14

יו"ר: ד"ר איילת בר

] עמ' 25-27 [

הצגות מחקר
קידום בריאות

Is lower better? 
Do lower levels of LDL 
cholesterol decrease 
MACE, CVA or death?
Shmuel Giveon, Yosef Dror, 
Moris Mosseri, Micha Hopp

Analgesic treatment by 
Gender for Low Back Pain

Barr Ayelet, 
Eilat-Tsanani Sophia

Physical conditioning in patients 
with low back pain at 

a complementary clinic 
in Beer-Sheva

Dalia Zarka, Roni Peleg, Tamar Freud

שימוש ברנטגן ככלי אבחנתי 
לדלקת ריאות במרפאה הראשונית

כרמל כשר, חנה קרמר, צופיה אילת צנעני 

תחזוקת גוף בקרב סטודנטים 
באוניברסיטת בן גוריון בנגב

ליאורה אמדור, רוני פלג, שורנה חחיאשווילי, 
דינה ון דיק, תמר פרויד

] עמ' 27-29 [

הצגות בזק
רעיונות למחקרים

- דיון מונחה

השפעת השימוש בזריקה תוך שרירית 
של בנזטין פניצילין כטיפול ראשוני 
בדלקת לוע חיידקית בקהילה על 

כמות ביקורי רופא חוזרים
מתן בר-ישי, אילן יהושעי, יאן פרס 

חסמים של נשים בישראל מפני בקשת 
עזרה בשליטה על תסמיני דיספונקציה 

של רצפת האגן במרפאה הראשונית
תהילה פישר יוסף 

אבחון פרפור פרוזדורים במרפאה
הראשונית לאחר שבץ איסכמי 

או אירוע איסכמי חולף
 - את מי נשלח להולטר אק"ג?

אוֹרי לירן, אלון גרוסמן

האם שיטת הדיאטה
  "TIME RESTRICTED FEEDING" 

מפחיתה את גורמי הסיכון
המטבוליים אצל טרום סוכרתיים 

הסובלים מהשמנה, יותר 
מדיאטת ההגבלה הקלורית
שני גלזר רייס, אילן יהושע, בילי כהן

טכניקה פשוטה להורדת ערכי לחץ דם 
במטופלים עם תסמונת החלוק הלבן

היבה סמאר שלאעטה, איריס קרייף גיל

 מושב מס' 2
14:15-15:15

אולם לואי ה-15

יו"ר: ד"ר אביטל מרגלית
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] עמ' 30-31 [

הצגות מחקר
חינוך רפואי

גורמים מעכבים ומדרבנים עיסוק 
במחקר בקרב רופאי משפחה

לימור אדלר, לינוי גבאי, אילן יהושע

ביקורים אצל רופאי משפחה בצפון 
ישראל - מגמה בשנים 2005-2015

צופיה אילת-צנעני, מרדכי דיין,  שלמה וינקר

מהן התפיסות של רופאי משפחה 
ביחס לשאלות סקר הנוגעות
 לתחומים אישיים, במסגרת 
ביקור אצל רופא המשפחה?

נטע ויס, עדי אור, ענבר לבקוביץ, מוטי אלפרין

רכישת ידע ויישומו, תחושת הישגיות 
עצמית וחסמים בשימוש באסטרטגיות

קוגניטיביות התנהגותיות 
בקרב מומחים ברפואת משפחה 

CBT בוגרי קורס טעימות
מרב סודרסקי, עדי יבזורי-אראל, אירית גיל לב

 מושב מס' 2
14:15-15:15
אולם ויליאם

יו"ר: ד"ר מיכל פלומבו

] עמ' 33-35 [

הצגות מחקר
נושאים שונים

מרפאה משולבת אורתופדית-
אנדוקרינית למניעת שבר 

אוסטאופורוזיס חוזר
נארימאן סאבא ח'אזן, מירי שטייר, בני ברינפלד, 

איל כץ, יעל רייסמן, פאדי ח'אזן, אלכסנדר ברוסקין, 
לילך דולב, שרון אלרואי, דליה קסנר, יוליה פאוקר

רמות קרבמזפין בשתן של מתנדבים 
ישראלים בריאים ששייכים לקבוצות 

מיוחדות - מחקר חתך
מיכאל שפירא, בני חפץ, נעמה גולן, 
מרדכי ורד, אורלי מנור, אורה פלטיאל

מעקב אחר ילדים עם קרום שפה עליונה      
אביעזר גבאי, סודי נמיר

הערכה ואפיון ההיענות לבדיקת 
דם סמוי בצואה בשנים 2009-2014 

במרפאה עירונית        
סאפא אלעואבדה, פסח שורצמן

רפואת שריר שלד - חוליית ה"ביו" 
במודל הביו - פסיכו-סוציאלי

אביבה אלעד

 מושב מס' 2
14:15-15:15
אולם פיליפ

יו"ר ד"ר אלעד ולדמן

] עמ' 32 [

סדנה
"חי בסרט" חינוך רפואי בעולם 

משתנה  - בראי הקולנוע
רות קנאי

 מושב מס' 2
14:15-15:15
אולם ארתור

יו"ר: ד"ר עדי זועבי
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] עמ' 36-37 [

הצגות מחקר
רפואה פליאטיבית 

גריאטריה

C- LIMIT  תוצאות
- מחקר רנדומיזציה על השפעת 

התראה על רמות כולסטרול נמוכות
ניר צבר, יאן פרספרס, ברכה קליין, 

הנקה רוטמן, מיה וינשטיין טל, 
יונתן גרוסמן, צופיה אילת-צנעני

הערכת הצרכים החינוכיים של רופאי 
המשפחה בנושא הטיפול בדמנציה
- סקר בקרב רופאי משפחה בישראל על 
הצרכים האובייקטיביים והסובייקטיביים 

שלהם בתחום הטיפול באנשים עם דמנציה
רחל ברנבאום, חריקליה סגל, ברכה ערליך, 

יצחק דרזנר,  שלמה וינקר

הערכת יעילות טיפול תת לשוני מול 
B12  טיפול תוך שרירי בויטמין

במטופלים עם חסר בויטמין
מירב יעקובסון בנצקי, שחף שיבר, גדעון קורן, 

ענת גפטר גווילי, עירית איילון

קידום השיח על הנחיות מקדימות 
במרפאות קהילה

שירלי רזניצקי, אהד אבני, עדי פינקלשטיין, 
יפית כהן, רותי קנאי, ישראל כץ

] עמ' 38-39 [

הצגות בזק
רעיונות למחקרים

- דיון מונחה

הקשר בין סביבת עבודה פיזית לבין 
שחיקת רופא המשפחה

בנטולילה יערה, שייך אייל, לבקוביץ ענבר

הקושי באבחנה ובטיפול בדיכאון 
לאחר לידה בקרב נשים בישראל 

- מחקר איכותני רטרוספקטיבי
דנה כץ, אילן יהושע

פניית נשים עם מוגבלות גופנית 
לבדיקות סקר לסרטן צוואר הרחם

ליאור ברוך

Make quotations great again 
- A proposal to reduce 

false-knowledge
רונן ברקת, יוחאי שיינמן, מרה שונברג

 מושב מס' 3
15:15-16:15

אולם לואי ה-14

יו"ר: ד"ר עדי נסימוב

 מושב מס' 3
15:15-16:15

אולם לואי ה-15

יו"ר: ד"ר דליה נבות
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] עמ' 40-41 [

הצגות פרויקטים
הרופא במרכז

 A Novel Community Research
Program in a Large HMO

דן אויירו קדרי, לינוי גבאי, גדעון קורן, יוסי קושניר

האם לרופא משפחה מעשן 
יש יותר מטופלים מעשנים?                            

ואסים נאסר, שמואל גבעון, מרטין גרנק-קטריבס

אימון אישי )קאוצ'ינג( למניעת שחיקה 
ולפיתוח מקצועי בקרב רופאי משפחה 
- תוצאות תכנית פיילוט במכבי שירותי 

בריאות
ג'ון בורובסקי, טניה קרדש, דפנה דורון

תקשורת בין רופאים 
- החלק החסר של התצרף?  

מנחם נהיר

                             

 מושב מס' 3
15:15-16:15
אולם ויליאם

יו"ר: ד"ר איריס קרייף

 מושב מס' 3
15:15-16:15
אולם פיליפ

יו"ר: ד"ר רונן ברנד

] עמ' 42 [

סדנה

כשירות תרבותית כוללנית 
 Generalizable(

 Cultural
)Competency

קטרין תומס

 מושב מס' 3
15:15-16:15
אולם ארתור

יו"ר: ד"ר עמרי אלרואי

] עמ' 42 [

סדנה
מהם הצרכים החינוכיים 

להתמחות ברפואת 
המשפחה?

 ETR-סדנא מבוססת על מסמך ה
EURACT של

מרטין גרנק-קטריבס



12

רשימות



13

הפקולטה לרפואה
ע"ש עזריאלי

      השנתי של  איגוד רופאי המשפחה בן מאיר
ע"ש ד"ר שבתאי הכינוס המדעי

27.3.19
מלון גולדן-קראון
נצרת

שותפות חינוכית
ברפואת המשפחה

רופאים | תלמידים | מטופלים | קהילה

תקצירי הרצאות
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הצגת תיאור מקרה
אומנות הרפואה 

- גוף נפש ותרבות
 

בשארה בשאראת 
יו"ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית - הר"י

הפקולטה לרפואה בגליל - אוניברסיטת בר אילן

שריר  באוטם  לטיפול  אופטלגין  שמבקש  הגלילי  החקלאי  בין 

את  ששכל  השכן  מהישוב  המחנך  לבין  בו  שלקה  החריף  הלב 

בנו במלחמה ומחפש מזור למיחושי הלב שלו, עובר חוט מקשר 

שניתן לכנותו "אומנות הרפואה". 

בשאראת,  בשארה  פרופ'  של  הייחודית  הרפואית  משנתו  זוהי 

משמש  הוא  שבהם  העשורים  ארבעת  לאורך  התגבשה  אשר 

הגליל.  ובערי  בקיבוצים  בעיירות,  בכפרים,  משפחה  כרופא 

סימפטום  על  מתלונן  מטופל  כאשר  שלפיה  בתפיסה  תמציתה 

גופני מסויים והבירור הרפואי תקין, מוטלת על רופא המשפחה 

המשימה לנסות ולברר מה בחייו מחולל את הבעיה . 

כזאת הייתה למשל, אח'לאס, שהקיאה את נשמתה מדי בוקר. 

אך  תקינות,  היו  לה  שנערכו  המקיפות  הרפואיות  הבדיקות 

היה  ניתן  לא  חייה  שקועים  היו  שבו  המשפחתי  הקונפליקט 

כדבר  המרפאה,  ביקוריה  במהלך  אט,  אט  התגלה  הוא  לריפוי. 

ומחייה.  מגופה  החוצה,  להקיא  מאודה  בכל  מבקשת  שהיא 

המישור  של  שילובו  התגלמות  כן,  אם  היא,  הרפואה  אומנות 

הפסיכוסוציאלי והתרבותי עם המישור הביו-רפואי.

מיישובי הגליל השונים הינם חלק מסיפורי  ואחרים  אלו  דמויות 

הרפואה  אומנות  בספר  כלולים  אשר  הגלילי  משפחה  הרופא 

אשר יצא לאור ביולי 2018. 

בעשייתם  הרפואה  אומנות  את  שחשים  רופאים  הרבה  אין 

הספר  על  ארחיב  ובהרצאה  המשפחה,  רופאי  כמו  היומיומית 

ותוכנו. 

הרצאה זו מוקדשת לזכרו של הידיד האהוב פרופ' מיכאל וינגרטן 

יהי זכרו ברוך. 

הרצאת אורחת
Getting The Best Out Of 
Learners - An Educational 
Alliance Approach 

Deborah Murdoch Eaton
Dean of Medical Education, University of Sheffield, UK

There is long standing recognition that effective 

learning hinges upon achievement of competence 

underpinned by useful feedback.  

An “educational alliance” approach to education 

places responsibility not solely upon the teacher and 

the intended outcomes )curriculum(, but recognizes 

the equal and active part of the learner in both 

defining and realizing learning )1,2(.  

Additionally learning progress is individual, and 

influenced by experiences, engagement with the 

processes, and as importantly ability to self-evaluate 

and actively seek feedback.  

Strategies to develop such self-regulated learning 

might be applied equally to our responsibilities 

for education of both medical education trainees, 

colleagues and patients.  

The presentation will explore these educational 

concepts to provide ideas for a different approach 

to learning. 

 The “Educational Alliance” as a Framework for

 Reconceptualizing Feedback in Medical Education Telio,

 Summer MD; Ajjawi, Rola PhD; Regehr, Glenn PhD. Academic

 .Medicine: May 2015 - Volume 90 - Issue 5 - p 609-614

https://doi: 10.1097

 Medical Student Perceptions of Feedback and Feedback

 Behaviors Within the Context of the “Educational Alliance”.

 : Bowen, Lucy; Marshall, Michelle; Murdoch-Eaton,

 Deborah.  Academic Medicine, Volume 92, Number 9,

 .)September 2017, pp. 1303-1312)10

https://doi.org/10.1097
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הצגת מחקר
השפעת הביקור הבודד על 

שביעות רצונו ומצב רוחו של 
המטופל - השוואה בין רופא קבוע 

לרופא מזדמן

יודית בלנקה דיאק, אילן יהושע
מחוז דרום, מכבי שירותי בריאות

בוצע מחקר שאלונים אשר מטרתו היתה לבדוק האם ישנו הבדל 

בשביעות רצון המטופל והשפעה על מצב רוחו כאשר ביקר את 

רופא המשפחה הקבוע או אצל רופא מזדמן. 

מצב  את  לשפר  יכולה  גבוהה  רצון  שביעות  כי  היתה  השערתי 

שנקבעו,  לבדיקות  חזרתו  מפאת  זאת,  המטופל,  של  בריאותו 

פתיחות לשאילת שאלות, אדיקות לטיפול, השלמת בדיקות סקר 

וכו' ותהה גבוהה יותר אצל רופא קבוע.

במחקר אשר בוצע בארבעה סניפי "מכבי" נבדקו

• נתונים דמוגרפיים	

• ארץ מוצא	

• השכלה	

• סיבת הביקור	

• דחיפותו	

• מהות הביקור	

• מידת שביעות הרצון	

• האם הביקור ענה לציפיותיו של המטופל	

• האם שינה את מצב רוחו	

בישראל  נולדו  לא  אשר  מטופלים  כי  הראו  המחקר  תוצאות 

העדיפו לבקר אצל רופא קבוע וכן נמצא כי סיבת הפנייה אשר 

תאמה את ציפיות המטופל מרופא מזדמן היתה קבלת אישורים, 

מרשמים וכו'.

רפואיים  אירועים  וכן  סקר  בדיקות  ביצוע  לצורך  זאת,  עם 

המשפחה  רופא  את  המטופלים  העדיפו  יותר,  משמעותיים 

הקבוע.

בין  הרצון  ושביעות  רוח  למצב  סטטיטית  מובהקות  נמדדה  לא 

אף  חלקן  הנ"ל  לתוצאות  השערות  מס'  ישנן  הקבוצות,  שתי 

יובילו למחקר המשך.

הצגת פרויקט
הוראה קלינית באמצעות למידה 

פעילה בצוותים
)Team Based Learning(

 

זוהר שני גרשון 2, נעמי דיקמן 1, צופיה אילת-צנעני 2
היחידה לקידום והערכה, הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי אוני' בר אילן. 1

רפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית. 2

רקע מדעי ותיאור השיטה
שיטת ההוראה TBL - Team Based learning, מעוגנת בגישה 

בשיטה  ההוראה/למידה   . ללמידה  קונסטרוקטיביסטית-חברתית 

זו כוללים שלושה שלבים:

משימה בבית . 1

בחינה אישית וקבוצתית. 2

חומר . 3 של  הלמידה  על  בהתבסס  בצוות  יישומי  מקרה  פתרון 

תיאורטי בבית 

למידה בשיטת TBL נמצאה יעילה לפיתוח חשיבה ברמות גבוהות 

ומיומנויות של עבודה בצוות.

בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, במסגרת החוג לרפואת משפחה 

הלימודים  שבסיום  כדי,   TBL בשיטת  הוראה  ליישם  הוחלט 

מעשיים,  מקרים  של  בעיות  לפתור  מסוגלים  יהיו  הסטודנטים 

הדורשות חשיבה ברמה גבוהה תוך יישום חומר תיאורטי, בעזרת 

למידה פעילה בצוות ומתוך התייחסות למודל הביו-פסיכו-סוציאלי.

מטרות
לבדוק האם וכיצד שיטת ה-TBL מסייעת לסטודנטים להבין באופן 

ניהול מקרה בקהילה מתוך התייחסות  נרחב את המורכבות של 

את  לבדוק  וכן  ההוראה  צוות  ושל  הסטודנטים  של  למשובים 

שביעות הרצון של הסטודנטים מלמידה באופן זה.

שיטות
בניית מקרים מורכבים מתחום רפואת המשפחה כמקובל בשיטת 

ה-TBL והעברת משובים כמותיים ומילוליים על מנת להעריך את 

שביעות הרצון של הסטודנטים ואת מה שלמדו בפועל מהמקרים.

תוצאות
הממצאים של סקרי ההוראה מלמדים על ממוצע גבוה של שביעות 

הרצון מהלמידה בשיטת TBL. כך, למשל, ממוצע שביעות הרצון 

בסקרי ההוראה היו מעל 4 בסולם ליקרט של 5 דרגות. עוד למדנו 

מהמשוב המילולי כי השיטה מאפשרת להטמיע את הידיעות ואף 

ולפתור  המדריך  ועם  הקבוצתית  העבודה  בזכות  אותם  להרחיב 

בעיות מעשיות בצוות.

מסקנות
ידי  השיטה יעילה בהוראת מקרים מורכבים ומתקבלת ברצון על 

מרבית הסטודנטים.
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תסמונת מטבולית 2008-2015 
מרפאות כללית בדרום הארץ

צפנת טסט, רוברט סטרן, יאן פרספרס, תמר פרויד
מרכז סיאל למחקר ברפואה ראשונית ורפואת משפחה, 

המחלקה לרפואת משפחה, אוניברסיטת בן גוריון

רקע מדעי
מטבולית  תסמונת  בשכיחות  עליה  קיימת  האחרונות  בשנים 

ותחלואה   TYPE 2 סוכרת  להתפתחות  סיכון  גורם  המהווה 

מטבולית  תסמונת  כבעלי  זוהו  אשר  במטופלים  קרדיווסקולרית. 

חיים על מנת להפחית את  באורח  דרושה התערבות אגרסיבית 

הסיכון לסיבוכים.

מטרות
בקרב קוהורט מבוטחי מחוז דרום בשרותי בריאות כללית הערכת 

ההתערבות  היקף  האבחון,  רמת  המטבולית,  התסמונת  היקף 

הופעת  ועל  מטבולית  התסמונת  מדדי  על  והשפעתו  הרפואית 

תחלואה נלווית.

מטבולית  לתסמונת  הקריטריונים  מספר  בין  קורלציה  בדיקת 

)3/5 4/5 5/5( לבין רמת הסיכון לתחלואה לבבית וסכרת ואיתור 

קריטריונים המשמעותיים יותר מאחרים בניבוי תחלואה.

שיטות
מחקר מעקב, רטרוספקטיבי אחר קוהורט של מבוטחי שב"כ מחוז 

דרום בגילאי 30-50 שנה, אשר בשנת 2008 ענו על קריטריונים 

נתונים מהשנים  רטרוספקטיבית  נאספו  מטבולית.  תסמונת  של 

המטאבולית  התסמונת  מדדי  ערכי  את  הכוללים   2008-2015

ותחלואה נלווית.

תוצאות
הקוהורט כלל 11,701 מטופלים המהווים 11% מכלל האוכלוסייה 

במחוז תואמת גיל.

בחלוקה לרמות סיכון 62.6% היו בסיכון נמוך )3/5 קריטריונים(, 

)5/5(. רק  גבוה  ו-8.6% בסיכון   ,)4/5( בינוני  היו בסיכון   28.8%

מטאבולית.  תסמונת  של  אבחנה  קיבלו   )1.4%( מטופלים   169

ו-7%  המחקר  שנות  במהלך  סכרת  פיתחו  מהמטופלים   26%

פיתחו מחלת לב איסכמית. רק 16.3% קיבלו הפניות לדיאטנית.

הגורמים  כי  נמצא  סכרת  הופעת  לניבוי  לוגיסטית  ברגרסיה 

 OR -( בצום  גבוה  סוכר  ערך  הינם:  מובהק  באופן  המשפיעים 

 OR - 1.641( ,HDL( ל"ד גבוה ,)3.394( ,BMI30 )OR -1.79

 OR( גיל ,)OR - 1.39( טריגליצרידים גבוהים ,)OR -1.43( נמוך

1.050 -(. מין לא נמצא כמשפיע באופן מובהק.

הגורמים  כי  נמצא  איסכמית  לב  מחלת  לניבוי  לוגיסטית  ברגרסיה 

גבוה  ל"ד   ,)OR - 3.5( זכר  מין  הינם:  מובהק  באופן  המשפיעים 

 OR - 1.086(.( וגיל )OR - 1.911( ערך סוכר גבוה בצום ,) - 2.26OR(

BMI HDL ורמות טריגליצרידים לא נמצאו כמשפיעים באופן מובהק.

מסקנות ודיון
מטבולית  תסמונת  עם  מטופלים  של  טוב  אבחון  מתבצע  לא  כיום 

עלייה  היא  זה  של  הישירה  המשמעות  מספק.  אינו  בהם  והטיפול 

בתחלואה בסוכרת ותחלואה קרדיווסקולרית. אנחנו מאמינים כי קיים 

צורך למצוא דרך חלופית לאיתור מוקדם וטיפול במטופלים אלו.

 Poor glycemic control is
 associated with higher risk
 for cellulitis among type 2
diabetes patients

גליה זכאי, פביאן הרשקוביץ סיקרון,  אנטוני היימן
המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה, מאוחדת

Background
Previous studies have shown an increased rate of 

infection among patients with diabetes however it 

is unclear from these studies if the level of HbA1C is 

correlated with infection.

Question
The aim of this study is to examine the association 

between glycemic control of type 2 diabetes patients 

and the incidence of infections.

Methods
Meuhedet database was used to identify all DM 

patients. The first HbA1C test during the period of 

the study was selected for each patient, then an 

infection diagnosis was searched in the 60 days 

that followed the test. We compared the HbA1C test 

results that were followed by an infection to those 

that were not. 

After applying exclusion criteria: having cancer, 

receiving immuno-suppressive medication, 

undergoing dialysis treatment, anemia less than 

9 mg%, G6PD deficiency, there remained 33,637 

patients in the cohort. The study period was October 

2014 - September 2017.

Results
4,806 patients had an infection within 60 days 

following a HbA1C test. 370 had cellulitis and their 

HbA1c was significantly higher than the rest )7.60 vs 

7.23 p<0.001(. When factored into logistic regression 

analysis we found that other chronic diseases 

increased the risk of infection between 41 to 176%. 

Each increase of a gram HbA1c increased the risk 

by 11%. BMI higher than 35 increased the chance of 

infection by 143%.

Conclusions
Increasing HbA1c and comorbidity both increase the 

risk of infection among Type 2 diabetics.
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  SMART שימוש באפליקציית
לניטור גלוקוז מרחוק בחולי סוכרת 

המטופלים באינסולין

יבגני מרזון1, יזהר לאופר2, 
מרים שפיגלמן3, ג'ן לוק ברמי 4, 
שלמה וינקר1, אביבית גולן כהן1

חטיבת רפואה, לאומית שירותי בריאות. 1

מערכות מידע, לאומית שירותי  בריאות. 2

מנהלת מחוז מרכז, לאומית שירותי בריאות. 3

מחוז דרום, לאומית שירותי בריאות. 4

רקע
ולמשטר  סוכר  רמות  אחר  למעקב  והיענות  היצמדות  חוסר 

יכולים להוביל לשיבוש האיזון  זריקות אינסולין  התרופתי, במיוחד 

יכול  מעקב  באפליקציות  שימוש  הסוכרתי.  החולה  של  הגליקמי 

ולהביא  המטופל  של  הבריאותית  התנהגות  את  לשפר  לעזור 

לשיפור האיזון.  

שיטות
מערכת Datos, היא אפליקציה באמצעותה המטופל מדווח על 

ביצוע מדידות ופעולות בהתאם לתוכנית הטיפול שנקבעה על ידי 

הרופא המטפל. המערכת משדרת את המדדים אשר בוצעו ע"י 

המטופל )patient-generated data( אל התיק הרפואי, ומציגה 

אותה בצורה מרוכזת וברורה עבור הצוות המטפל. כך יכול הצוות 

המטפל לבדוק את היצמדות המטופל לתוכנית הטיפול המומלצת. 

ולהציע התערבויות מתאימות.

תוצאות
בפרויקט פיילוט קיבלו הפניה לביצוע ניטור סה"כ 52 חולי סוכרת 

בגילאים 54.6 )±11.2( אשר טופלו באינסולין. 20 חולים לא עשו 

שימוש באפליקציה ) 38.5%(.  

 10 מאוד  ירודה  הצמדות  הייתה   )11.5%( מטופלים   6 אצל 

)50%( אשר המשיכו מעקב ממוצע  מדידות. אצל 26 מטופלים 

המוגלובין  ירידה של  נצפתה  הייתה 40%.  לטיפול  של הצמדות 

הפיילוט  ואחרי  לפני   HbA1C Estimated המשוער  המסוכרר 

 ,]0.05p  )7.25  ;6.35(  %6.81 לעומת   )7.87  ;6.84(  7.36%  [

אצל 15 מטופלים נמדדו אירועי היפוגליקמיה. נצפה קשר חיובי 

המסוכרר  המוגלובין  של  לירידה  לטיפול  ההצמדות  רמת  בין 

.) r2=0.548 ( המשוער

מסקנות
 SMART סוכרת  אפליקציית  כי  מסתמן  הפיילוט  מחקר  פי  על 

לניטור גלוקוז מרחוק אצל חולי סוכרת המטופלים באינסולין הינו 

כלי יעיל למדידת ההצמדות לטיפול ושיפור איזון רמות סוכר.

* התמונה להמחשה בלבד

SMART

4:00 PMAVG

5.8
KETONE
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Does primary lactase deficiency 
reduce bone mineral density in 
postmenopausal  women? 
A systematic review and meta-analysis

Yulia Treister-Goltzman1,2, Michael Friger3, Roni Peleg1,2

1. Department of Family Medicine and the Siaal Research Center for Family Practice 

and Primary Care, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev

2. Southern District, Clalit Health Services

3. Department of Epidemiology and Biostatistics, Ben-Gurion University of the Negev

Background 
Postmenopausal osteoporosis is a significant cause of 

morbidity and mortality. The role of primary lactase 

deficiency )PLD( in its development is not clear.

Purpose 
To conduct a systematic review and meta-analysis of 

associations between PLD and bone mineral density 

)BMD( in postmenopausal women.

Methods 
The electronic databases PubMed, Scopus, and Web 

of Science were searched over the course of July 

2017 for any date of publication without language 

limitation. Studies were included in the meta-analysis 

if the diagnosis of PLD was made by genetic testing 

or H-2 breath tests and the diagnosis of osteoporosis 

was made by a modern reliable method for BMD 

measurement. 

Two investigators conducted a comprehensive, 

independent review of all the papers. Five of the 

studies initially identified met the inclusion criteria. 

We used MOOSE guidelines for abstracting data and 

assessing data quality and validity. Meta-analysis was 

performed using the random effects model.

Results
Five case-control studies with 2,223 participants and 

763 lactase-deficient cases fulfilled the inclusion criteria. 

Meta-analysis showed a significantly higher bone density 

Z-score in absorbers )mean difference 0.20, CI )0.14-

0.27(, P=0.000(, with no significant heterogeneity among 

the studies. Moreover, the Z-score in the vast majority of 

the measured sites )femoral head, femoral neck, lumbar 

spine, radius, and Ward`s triangle( was significantly 

higher in absorbers. There was no significant overall 

difference in BMD in g/cm2 between absorbers and 

non-absorbers, but a significantly higher BMD using g/

cm2 was observed in absorbers in the total hip site.

Conclusions
Postmenopausal women with PLD had lower Z-scores 

at most anatomic sites compared to healthy controls.

השפעת סרטן שד על איזון סוכרת

אלכסנדרה ורז'ביצקי 1,2, 
לובנה מצרואה3, צופיה אילת-צנעני1,2  

רפואת משפחה, שרותי בריאות כללית, מחוז צפון. 1

אילן. 2 בר  אוניברסיטת  עזריאלי,  ע"ש  לרפואה  בי"ס  משפחה,  רפואת 

בי"ס לרפואה ע"ש עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן. 3

רקע
בשכיחותה  שעולה  קשה  בריאותית  בעיה  היא   2 מסוג  סוכרת 

במדינות מפותחות. מחקרים דנים בקשר בין סוכרת וסיכון לסרטן 

שד. השערות על המנגנונים קשורות לשינויים בריכוזי אינסולין 

במחזור הדם, גורמי גדילה דמויי אינסולין )IGFs( ורמות הורמוני 

יכול להשפיע  לקוי  מין אנדוגניים. מחקרים הראו שאיזון סוכרת 

על  והשפעה  בקרינה  שימוש  כמו  לסרטן  טיפולים  בעת  לרעה 

תמותה בקרב הסוכרתיים. 

לא מצאנו מחקרים הדנים בהשפעת הסרטן על איזון הסוכר, או 

אונקולוגיים  איזון סוכרת ספציפי לחולים  המלצות למעקב אחר 

בכלל וחולות סרטן שד בפרט.

מטרת המחקר
להעריך את השפעת תחלואה בסרטן שד על איזון הסוכרת.

השערה
וטיפולים  לאיבחון  החולה  וגם  הרופא  של  הלב  תשומת  הסבת 

על  ובכך  הטיפול העצמי  על  לרעה  להשפיע  יכולה  בסרטן שד 

איזון הסוכרת. 

שיטות
מחקר תצפיתי, עקב בין השנים 2005-2017 באופן רטרוספקטיבי 

וחלו בסרטן שד  אחר מטופלות שמאובחנות עם סוכרת חדשה 

דמוגרפיים,  נתונים  נאספו  המטופלות  עבור  הסוכרת.  לאחר 

והשמנה.  עישון  כגון  בריאות  מדדי  נלווית,  כרונית  תחלואה 

נתונים להערכת מידת איזון הסוכרת הושוו לערכים לפני הופעת 

סרטן שד לעומת אחרי.

תוצאות
סרטן  הופעת  חדשה,  סוכרת  עם  נשים   220 במחקר  הוכללו 

6ש'.  לאחר  בממוצע  הופיע  שד  סרטן  המחקר.  בתקופת  שד 

 7.11 שד  סרטן  אחרי  ושנתיים  לפני  שנתיים   HBA1C ממוצע 

ו-7.05 בהתאמה. במענה להגדרת סוכרת מאוזנת, 83% נמצאו 

מאוזנות שנתיים לפני סרטן שד ו-84% אחרי. 

מסקנות
מצב  שונים  בטיפולים  שלוותה  הסרטן  מחלת  הופעת  למרות 

האיזון לרוב נשמר בחולות סוכרת. 
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הטיית המורה 
עוברת לתלמיד

מוחמד מוראד 
המחלקה לרפואת המשפחה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מחוז דרום, שירותי בריאות כללית- מרפאת יסקי

הטייה )ביאס( קיימת במחקר הרפואי מעל 30 שנה. לפי מחקרים 

קיימת בקרב רבים מהקלינאים ובהרבה צורות, בחלקה הרב לא 

במודע והצורה המודעת נמצאת בנסיגה.

קיימים דיווחים בספרות שהטיות שלא היו קיימות אצל סטודנטים 

בעבר מופיעות לאחר חשיפתם למוריהם בפרקטיקה.

וגם  בבריאות  השוויון  מאי  משמעותי  לחלק  אחראית  ההטייה 

דרך  ישיר  לא  ובאופן  בחולה  הטיפול  על  ישיר  באופן  משפיעה 

הפגיעה בתקשורת בין קלינאי למטופל.

ממורה  ההטייה  העברת  קיימת  בהם  מקרים  שני  יוצגו  בכנס 

ברפואת המשפחה לסטודנטים שלו בסבב.

מקרה ראשון
לא  לטיפול  בחולה עם אסטמה קשה שההיצמדות שלה  מדובר 

על  ההטייה  אודות  הסטודנט  עם  דיון  אחרי  ורק  מיטבית  הייתה 

היענותה  השתפר,  מצבה  החולה  והדרכת  תרבותי  שוני  רקע 

נזקקה  לא  זמן  והרבה  השתפרה  חייה  ואיכות  מצויינת  הייתה 

לטיפול נמרץ או מיון לצורך טיפול באסטמה קשה.

מקרה שני
מדובר בחולה עם מוגבלות התפתחותית משכלית שהמדריך היה 

של  הסכרת  באיזון  קושי  שקיים  המוגבלות  רקע  על  הטייה  עם 

החולה וכך גם הסטודנט ציין בתיק שהתכוון להציג אך דיון מחודש 

בנושא ההטייה וקריאה ביקורתית במחקרים בנושא וגיוס המטופל 

בהתאם שיפר את שליטת החולה במחלה והעצימו עד כדי איזון 

וטיפול עצמי מיטבי.

וחובה  שלהם  הרבות  להטיות  מודעים  להיות  צריכים  קלינאים 

בזמן  והתהנהגות  ובדיון מקרים  לנושא בחינוך הרפואי  להתייחס 

ביקורים עם סטודנטים.

הצגת תיאור מקרה
העכברת מכה שנית - סיפור מקרה

מוטי אלמוג 1, צופיה אילת-צנעני 1,2 
רפואת משפחה, שרותי בריאות כללית, מחוז צפון. 1

רפואת משפחה, בי"ס לרפואה ע"ש עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן. 2

זואונוטית  מחלה  היא  עכברת  העברי  בשמה  או  לפטוספירה 

או  מבוייתים  בע"ח  של  שתן  הפרשות  ע"י  בעיקר  המועברת 

פראיים למקורות מים ונפוצה בעולם השלישי באזורים טרופיים 

של שטפונות. במדינות מפותחות החשיפה היא בעיקר בספורט 

מים ומקצועות בסיכון. 

הסתמנות המחלה וריאבילית ואינה ספציפית. התמונה הקלינית 

ראש,כאבי  כאב  חום,  שפעת;  דמויי  תסמינים  היא  השכיחה 

שרירים, כאבי מפרקים וכו'.

שלושת איברי המטרה העיקריים המעורבים במחלה הם כליות, 

נוספים  סיבוכים  גם  ייתכנו  שונות.  חומרה  בדרגות  וריאות  כבד 

הקלינית  ההופעה  ומנינגיטיס.  מיוקרדיטיס  כמו  יותר  נדירים 

קשה  סיסטמית  תמונה  ועד  אסימפטומטי  ממופע  האפשרית 

הפתוגן  זן  החשיפה,  מדרך  מושפעת  רב-מערכתית  קריסה  עם 

ומאפייני המארח.

אנו מציגים חולה צעיר ובריא בעברו, עובד רשות הטבע והגנים 

שפנה עקב כאב ראש טמפורלי מלווה פוטופוביה. בבדיקתו חום 

בחשד  למיון  הופנה  מנינגיאלי.  גירוי  סימני  עם  טכיקרדי   ,39

למנינגיטיס עם המשך מחלה סוער ואשפוז ממושך שלאחר סיומו 

אובחן שלקה בלפטוספירה. זהו המקרה הראשון והקשה ביותר 

האחרונה  בהתפרצות  לפטוספירוזיס  של  מקרים  של  בסדרה 

בצפון הארץ.

המחלה  על  רקע  המטופל,  של  המחלה  מהלך  יוצג  בכנס 

מהחקירה  ראשוניים  ממצאים  וכן  באזורנו  דומות  מחלות  ועל 

האפידמיולוגית 

של התפרצות 

המחלה בקיץ

.2018 
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פצע דקירה באצבע בחשיכה 
- מהלך ודיון

אלעד ויזל 1, אליעזר אלקלעי 2
מרפאה אזורית יוטבתה, שרותי בריאות כללית. 1

מרפאת מושב חרות, שרותי בריאות כללית. 2

אשה בת 54 נדקרה או נעקצה באצבעה ע"י גורם בלתי ידוע תוך 

עבודה בחושך בגינה בערבה.

ביקרה בחדר מיון ושוחררה תוך המלצה על טיפול סימפטומטי.

למחרת בערב שלחה לרופא המשפחה שלה בתקשורת דיגיטלית 

תמונות של הופעת נגעים המורגיים שהתפשטו על פני הגפה.

בערבה  ששירת  שני,  משפחה  רופא  עם  טלפונית  בהתייעצות 

נחש,  בהכשת  שמדובר  האפשרות  בעבר,הועלתה  שנים  במשך 

כנראה אפעה מגוון, שידוע כגורם להפרעות במערכת הקרישה.

הוצע לפנות את האשה באמבולנס ל"סורוקה", אך מד"א אישר 

ורק  אותה,  לייצב  אמורים  שם  ל"יוספטל",  רק  תחילה  לפנותה 

הכונן של  מול  מו"מ  נוהל  כאן  ל"סורוקה".  לפנותה  יוחלט  אח"כ 

מלר"ד "יוספטל" אם אכן זה הדבר הנכון.

פינוי  אושר  מד"א,  ומול  בינינו  התדיינות  תוך  הערב,  בהמשך 

במסוק ל"סורוקה". בינתים הופיעה purpura במיקומים נוספים 

וירקה דם.

במהלך האירוע התעוררה השאלה מי מחליט על אמצעי הפינוי 

רופא  שלנו  )במקרה  בשטח  הרופא   - נפגע  של  הפינוי  ויעד 

משפחה( או מוקד מד"א.

צצו גם שאלות נוספות, שבהן נדון:

• איך מטפלים בתמונה של DIC משוער בטרום בית החולים?	

• האם לטפל בפלסמה בטרום בית החולים?	

• האם לטפל ב-anti venom כנגד הנחש המשוער למרות שאין 	

תיעוד שאכן הוא התוקף?

 

שבו  הראשון  המיון  בחדר  לדיון:  ראויה  תוספת  גם  לסיפור  יש 

שהדגימה  דם,  בדיקת  נלקחה  לאירוע  בסמוך  האשה  נבדקה 

חדר  באותו  לממצא  התייחסות  היתה  לא  מאורכים.   PTT-ו  PT

המיון ורופא המשפחה גילה זאת רק לאחר שהחולה כבר היתה 

מאושפזת בבי"ח "סורוקה".

 CPK כאבים בחזה ועלית טרופונין ו
אצל נער ספורטאי

דליה נבות-מינצר 
מחוז צפון, שרותי בריאות כללית

המרכז לרפואת ספורט ולמחקר, מכון וינגייט

היסטוריה
לבדיקה  פנה  לנוער  ישראל  בנבחרת  רוגבי  שחקן  וחצי   16 בן 

במרפאה. הנער דיווח שסבל ממחלה וירלית ולא התאמן כשבוע, 

לוחצים  מכאבים  לסבול  החל  יותר  טוב  להרגיש  שהחל  לאחר 

ריאות  לדלקת  בחשד  רפואי,  למוקד  פנה  הנער  החזה.  במרכז 

הומלץ לו להתחיל בטיפול אנטיביוטי. 

בוצעו  במיון  למיון.  עקב התמשכות הכאבים בחזה פנה למחרת 

נמצאו  אך  תקינים,  שהיו  לב  ואקו  אק"ג  ילדים,  קרדיולוג  בדיקת 

 CPK רמת רמת טרופונין 1256 ננוגרם/מ"ל )נורמה עד 14( ורמת

הומלץ  למיוקרדיטיס  בחשד   .)200 עד  )נורמה  ליטר   / יח'   776

לאחר  קרדיולוג  לביקורת  ולחזור  גופניים  ממאמצים  לנוח  לנער 

שבוע. 

פנה  בטוב.  חש  וכעת  מאוד  השתפרו  הכאבים  יומיים  כעבור 

למרפאה ושואל האם ומתי יוכל לחזור לאימונים.

בדיקה גופנית
לא  סדירים,  קולות הלב  נקיות,  ריאות  לדקה,  נשימות  נינוח, 14 

נשמעו אוושות או שפשוף פריקרדיאלי, ללא רגישות למישוש בית 

החזה וללא כאב בנשימה עמוקה. אק"ג במנוחה - תקין וללא שינוי 

בהשוואה לאק"ג קודם.

אבחנה מבדלת
מיוקרדיטיס אצל ספורטאי צעיר.. 1

עליית טרופונין לאחר מאמץ גופני. . 2

עליית טרופונין עקב מחלה חריפה.. 3

הבירור שבוצע
הושבת מפעילות גופנית החורגת מפעילויות יום-יום. לאחר שבוע 

חש בטוב, ללא קוצר נשימה או פלפיטציות, נבדק על-ידי קרדיולוג 

ילדים. בדיקה גופנית, אק"ג, אקו לב וכן בדיקות דם לרמות טרופונין 

ו CPK היו תקינות. שוחרר על-ידי הקרדיולוג עם אבחנה של עליית 

נוסף.  חודש  של  למנוחה  והמלצה  ידועה  לא  מסיבה  טרופונין 

המשך  הומלצו  למיוקרדיטיס  חשד  עקב  ספורט,  רופאת  ביעוץ 

מנוחה למשך שלושה חודשים וביצוע MRI לב. ב MRI לב שבוצע 

חודשיים לאחר האירוע החריף ממצאים המתאימים למיוקרדיטיס.

לחשוד  יש  על-פיהם  בתסמינים  נדון  המקרה  הצגת  במסגרת 

של  לאבחנה  העדכניות  ההנחיות  על  נעבור  במיוקרדיטיס. 

לפעילות  וחזרה  מעקב  ולהמשך  לטיפול  לבירור,  מיוקרדיטיס, 

לאחר ארוע מיוקרדיטיס תוך התיחסות לסיכון למוות פתאומי בעת 

מאמץ.
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מוציאים את המרותקים 
- פרוייקט התנדבותי טכנולוגי

חן סגל סיגאבי

עם  אנשים  כמיליון  קשישים,  כ-960,000  כיום  חיים  בארץ 

מוגבלויות. רבים מהם חיים בבתים לא נגישים או לא מותאמים. 

פעמים רבות מטופל עצמאי שמתגורר בבית לא נגיש מתדרדר 

בשל נפילה, מחלה, גיל ויכולתו התפקודית יורדת. במצב זה הופך 

יומיומיות  פעולות  לביצוע  ויותר  יותר  בסביבתו  לתלוי  המטופל 

להחלמה  עד  מוגבל  בזמן  מדובר  לעתים  הבית.  מן  ליציאה  וכן 

ממחלה חריפה ולעיתים למצב קבוע.

כך נשארים אנשים עם מצב בו הם עשויים לא לצאת מן הבית 

ימים, שבועות, חודשים ואף שנים! לעתים קרובות מאד נתקלים 

בבעיה טכנית בבית כמו נורה שנשרפה, פיוז שקפץ, חפץ שקשה 

שמחמיר  מה  לקרוא.  שקשה  מסמך  או  להרים  או  אליו  להגיע 

בהרבה את מצבם.

מנכות  הסובל  מטופל  אצל  בית  ביקור  ערכתי  שעבר  בחודש 

מפגיעות  וסובל  הליכון  ללא  ללכת  מסוגל  אינו  הוא  מולדת, 

נוספות. המטופל סיפר כי מזה 5 שנים לא יצא מן הבית. עד אז 

היה מתיישב על המדרגות ויורד אחת אחת כדי לצאת.

רעיון  ויזמתי  אדישה  להישאר  יכולתי  לא  הזה  הביקור  לאחר 

שיכול לעזור להרבה אנשים עם מוגבלויות, צעירים או קשישים, 

ומאפשר לכל אדם כמעט לתרום לקהילה בלי להתחייב מראש 

לזמן או מקום קבוע.

מדובר באפליקציה המקשרת אנשים מרותקים הזקוקים לעזרה 

פיוז  כמו  בבית  קצר  לסיוע  הזקוקים  או  לביתם  ביציאה/חזרה 

שקפץ, חפץ שנפל או כל בעיה אחרת לפנות טלפונית לבקשת 

קריאה  ויוצאת  באפליקציה  לקריאה  מתורגמת  הבקשה  סיוע, 

הנרשמים  המסייעים  לאפליקציה.  מראש  שנרשמו  למסייעים 

לאפליקציה עושים זאת בשעות הנוחות להם ביממה, באזור בו 

הם מצויים באותה העת.

https:// "הקבוצה"  עם  פעולה  בשיתוף  יוצא  שלי  הפרוייקט 

hakvutza.net/ לגיוס עבור האפליקציה.

וכן עם גורמים בעיריית רמת גן )כפיילוט ראשוני( מחלקת הרווחה 

והחינוך.

העתיד כבר כאן - מפגשים בווידאו 
עם רופא המשפחה האישי

אביבית גולן כהן 1,2, יבגני מרזון 1,2, יזהר לאופר 3,
שלמה וינקר 1,2

חטיבת הרפואה, לאומית שירותי בריאות. 1

המחלקה לרפואת המשפחה, לאומית שירותי בריאות. 2

אגף מערכות מידע, לאומית שירותי בריאות. 3

רקע מדעי
רגילים  ביקורים  במקום  וידיאו  שיחת  באמצעות  מפגשים  קיום 

לאחד מארבעה  ונחשבת  תופעה מתרחבת  הינה  הרופא,  אצל 

תחומי ההשקעה המרכזיים של מערכת הבריאות.

שיחות בווידיאו נפוצות בעיקר כשירות רפואה דחופה או כשירות 

התייעצות נוסף ע"י צוות רפואי שאינו מכיר את המטופל או את 

הרופא  עם  וידיאו  שיחות  שלו. הטמעה של  הרפואית  הרשומה 

האישי עדיין אינה מקובלת ונהוג לאפשרה כשירות אופציונאלי, 

מעבר לשעות הקבלה.

נמצא כי ב-91% מהמפגשים בווידאו איכות הטיפול דומה לאיכות 

במפגש רגיל.

מטרות
ברצוננו להציג את השירות החדש שפיתחה לאומית המאפשר 

למפגש  האישי  הרופא  עם  רגיל  מפגש  בין  לבחור  למטופל 

ותוך  הרופא  של  יומו  סדר  את  לשנות  מבלי  ווידיאו,  בשיחת 

שמירה על רצף טיפול וחיסיון מידע מיטביים.

שיטות
כ-10  וידאו עם  בוצעו למעלה מ-300 מפגשי  במהלך הפיילוט 

רופאי משפחה ורופאי ילדים.

של  רצון  שביעות  מדדי  כוללים  הנלמדים  ההצלחה  מדדי 

המטופלים, מדדי איכות טיפול ומדדים של שביעות רצון הצוות 

יעילות  מהתהליך,  התועלת  הפקת  ההפעלה,  שיטת  בהיבט 

ניהול התורים ולמידה של אגף מערכות מידע.

תוצאות ורפלקסיה
פרונטליים  ממפגשים  יותר  קצרים  בווידאו  שהמפגשים  נמצא 

רגילים.

את  והחליף  מספק  היה  בווידיאו  המפגש  מהביקורים  בכ-80% 

הצורך בביקור פרונטלי.

בכנס יוצגו ממצאים ראשונים מסקר שביעות הרצון שבוצע אצל 

המטופלים ומראיונות העומק שבוצעו עם הרופאים אשר לוקחים 

חלק בפיילוט

ומותאמת לצרכים  על בסיס הלקחים מתוקנת שיטת ההפעלה 

של נותני השירות ושל מקבליו.

מסקנות ומשמעות בהיבט היישומי
בנייה נכונה של השירות, תאפשר מתן מענה נכון לצרכי המטופלים, 

יורחב  בסיסה  ועל  האישיים  הרופאים  וצרכי  המטופלים  בריאות 

השירות בהמשך.
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רקע מדעי
האם  לבריאות  חשיבות  ובעלת  טבעית  הזנה  היא  הנקה 

מתכוונות  האימהות  מרבית  לעולם,  בדומה  בארץ,  ותינוקה. 

להניק אך מפסיקות להניק בטרם עת. שינויים בחברה הביאו 

לשיעור הנקה נמוך והפחתת הידע בקרב אימהות ורופאים. 

הנקה היא מיומנות טבעית אך נרכשת ומכאן הצורך בלמידה. 

לימוד הנקה בקרב רופאים הוכח כיעיל בהעלאת שיעורי הנקה 

ע"י  מוצלחת  להנקה  הצעדים  בעשרת  הצעדים  אחד  ומהווה 

החינוך  זאת,  עם  הבריאות.  ומשרד  העולמי  הבריאות  ארגון 

בארץ עדיין לוקה בחסר.

מטרות
בניית מערך הכשרה לרופאים בהנקה.

שיטות
החברה לרפואת הנקה בישראל שמה לה למטרה חינוך בהנקה 

ספרות  ומבוסס  עדכני  ידע  ולהפצת  שונות  ברמות  לרופאים 

להציג,  נבקש  אותה  )הבסיסית(  א'  רמה  ההכשרה  לרופאים. 

מקנה ידע בסיסי לשם טיפול מיטבי באם ותינוקה ע"י רופאים. 

תהליך ההכשרה נעשה בשיתוף עם גורמים מקצועיים שונים. 

תפקיד  ההנקה,  חשיבות  את  היתר  בין  כוללים  הקורס  תכני 

הרופא, אנטומיה ופיסיולוגיה, כלים לעידוד הנקה מוצלחת, זיהוי 

ועוד. בסיום הקורס  הנקה תקינה, בטיחות תרופתית, תחלואה 

הרופאים נבחנים במבחן רב ברירתי. השתתפות ב- 12 השעות 

האקדמיות וציון מעבר מהווים הכשרה בסיסית בהנקה, שלב א'.

תוצאות
ברחבי  א'  רמה  של  מלאים  קורסים  שלושה  כה  עד  התקיימו 

הארץ בהם למדו 50 רופאים. 

ונוספים  השנה  במהלך  מלאים  קורסים   3 עוד  מתוכננים 

מקוצרים לקהלים ממוקדים.

רפלקסיה
בהנקה.  ידע  להשלמת  בארץ  רופאים  בקרב  וביקוש  צורך  עולה 

משתתפי הקורס דיווחו על שיפור בידיעות בהנקה ושביעות רצון 

ברכישת כלים לטיפול מיטבי באם ותינוקה במסגרת הכשרה שלב א'.

מסקנות ומשמעות בהיבט היישומי
בסיסי  הכשרה  קורס  באמצעות  רופאים  בקרב  ידע  שיפור 

בהנקה במסגרות שונות מעלה את המודעות והצורך בלמידה 

של הנקה בקרב רופאים. שיתוף פעולה עם מסגרות לימודיות 

שונות מרחיבה את הגישה לקהל יעד ומוזילה עלויות.

הכשרת מתמחים ברפואת משפחה 
בנושא הוספיס בית ופליאציה

עידו בלכמן, מורן פלד-מושקוביץ, 
מרטין גרנק-קטריבס, שני אפק 

המחלקה לרפואת משפחה מחוז שרון-שומרון, שירותי בריאות כללית

הרפואי  הטיפול  של  מעבר  לעודד  נוטה  הבריאות  מערכת  כיום 

ממחלקות האשפוז למסגרת הקהילה.

לרופא המשפחה תפקיד מרכזי בליווי המטופל לאורך חייו, במצבי 

בפרט,  מותו  לקראת  ומשפחתו  חולה  ליווי  כאחד.  ובריאות  חולי 

מהווה נדבך מרכזי בהכשרה של מומחה ברפואת משפחה.

הן  הרפואה,  לימודי  במהלך  פלאטיבית  לרפואה  ההתייחסות, 

מבחינת הסילבוס והן מבחינת החשיפה הקלינית הינה מועטים 

כי  לציין  אף  ניתן  המשפחה.  ברפואת  בהתמחות  גם  כך  ביותר. 

חלק לא מבוטל מהמטופלים בשלבים האחרונים של החיים אינם 

מטופלים ע"י רופא המשפחה.

מטרה
בית  הוספיס  מסוג  בטיפול  התנסות  תוך  ומיומנות  ידע  רכישת 

במרפאת שלב א' בהתמחות ברפואת משפחה

ההכשרה מתחלקת להכשרה פרונטלית וחשיפה קלינית:

• פרונטלית - 2 ימי עיון מרוכזים לכלל המתמחים בהם מועברים 	

תכנים קליניים פרקטיים ופסיכו-סוציאלים.

• חשיפה קלינית - כל מתמחה בשלב א' מקבל מטופל בהוספיס 	

בית אונקולוגי. למתמחה צוות של אחות ועו"ס מלווים.

• - עו"ס המחלקה 	 הכשרה פסיכוסוציאלית ותמיכה רגשית 

לרפואת משפחה.

ליווי במחלקה לרפואת המשפחה
העלאת   - ראשון  לחלק  מחולקים  חודשים.  ל-3  אחת  מפגשים 

באלינט  בסגנון  קבוצתית  הדרכה   - שני  חלק  קליניים,  נושאים 

לעיבוד הקשר בין המטפל למטופל ומשפחתו.

עו"ס  וע"י  התוכנית  מוביל  ידי  על  מתמחה  כל  של  אישי  ליווי 

ופגישות  יזומות  טלפון  )שיחות  אישיות  שיחות  הכולל  המחלקה 

הדרכה( לצורך מתן מענה לחלקים הקליניים ולחלקים הרגשיים 

שעולים במפגש עם החולה ומשפחתו

שינוי צפוי
• והן 	 הקליניים  באספקטים  הן  חיים  סוף  בטיפולי  ביטחון  קבלת 

באספקטים הרגשיים

• שיפור באיכות החיים של אותם המטופלים שיבחרו לסיים את 	

חייהם בביתם 

• עם 	 התמודדות  ע"י  המתמחה  של  המקצועי  הביטחון  הגברת 

 case manager מהווה  הוא  בו  למרפאה  מחוץ  ניהול מקרה 

בצוות רב מקצועי.

שותפות חינוכית לשיפור רמת ידע 
ומיומנויות בקרב רופאים בהנקה

נועה גור אריה 1,3, דינה צימרמן 3, מורן פרידמן 3, 
מיכל מנסובסקי 3, דינה הרבט 3, מירה ליבוביץ 3, 

יעל לצט בן עמי 3, שרון שגב דומאי 3, אילנה קורן 3, 
ורד בוקאי, שרון ברנסבורג צבי 4, טלי בן ארי 2

המחלקה לרפואת משפחה מרכז רפואי רבין מחוזות דן-פתח תקווה . 1

ואילת, שירותי בריאות כללית

מחלקת יילודים, בית חולים כרמל, שירותי בריאות כללית. 2

ועד מייסד, החברה לרפואת הנקה בישראל. 3

הבנק הלאומי לחלב אם, מגן דוד אדום. 4
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חצבת - התמודדות
עם התפרצות בקהילה

יאן מיסקין1, אירה טולצ'ינסקי2
יועץ מחלות זיהומיות, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים. 1

הנהלת הסיעוד, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים. 2

חצבת נראתה לראשונה בגל הנוכחי בחודש מרס 2018.

למנוע  הצליחו  מגעים  וחיסון  באיתור  הבריאות  משרד  מאמצי 

חודש,  תוך  אולם  אוגוסט.  חודש  עד  בירושלים  מקרים  הופעת 

מחודש ספטמבר ועד היום, מדי שבוע מדווחים יותר התפרצויות  

במחוז ירושלים מאשר בכל שאר המחוזות ביחד.

האחיזה של חצבת במחוז ירושלים לא הפתיעה - גם בהתפרצות 

10 שנים קודם, היו המוקדים העיקריים בישראל בעיר ירושלים, 

בבית"ר וברמת בית שמש.

הסיבה העיקרית - הימצאות כיסים של אוכלוסיה עם שיעור חיסון 

נמוך במחוז ירושלים, ברובם בקרב קהילות חרדיות.

ה"כיסים" התחלקו ל-3:

• אוכלוסיות חרדיות שמתנגדות עקרונית לקבלת חיסונים	

• אוכלוסיה חרדית עם קושי בנגישות לחיסונים )על רקע מחסור 	

בהיצע שירותים של רפואה מונעת במגזר( 

• אוכלוסיות לא-חרדיות שמתנגדים לחיסון )לדוגמה בת-עין, מטע(.	

במתווה של התפרצות - הרופא המחוזי של לשכת הבריאות הוא 

נחשפים  וחיסון  איתור  התפשטות,  במניעת  הקשור  בכל  הריבון 

תיעדוף  אפידמיולוגיות,  חקירות  עריכת   )susceptible( עליליים 

חיסון MMR על חשבון שפעת ושליטה על התחנות לאם ולילד.

שותף  הוא  זיהומיות,  מחלות  יועץ  עובד  ירושלים  היות שבמחוז 

בממשך בין הנהלת המחוז של ה"כללית" לבין לשכת הבריאות, 

  AD HOC ויחד עם סגנית מנהלת הסיעוד המחוזית הוקם צוות

לריכוז המאמץ המחוזי במניעת התפשטות הנגיף.

הפעולות העיקריות של הצוות:

• ויישום 	 דיווחים ללשכת הבריאות, התייעצות עם הלשכה  ריכוז 

ההמלצות

• מניעת הדבקות בתוך המרפאה ע"י מניעת כניסת מטופלים עם 	

סימני חצבת

• סגירת 	 משך  קביעת   - במרפאה  לחצבת  חשד  של  במקרה 

המרפאה ומתן הנחיות לאיתור וטיפול בנחשפים

• הוכחה 	 שיעילותו  סביל  חיסון  על  בלעדית  להתבסס  החלטה 

פעיל  חיסון  למתן  ייעודיות  מרפאות  והקמת   )®Gamastan(

וריכוז תינוקות מכל המחוז לניצול אמפולות של התכשיר.

• שיתוף רוקחות/סיעוד/רפואה 	

• בניית תורה פנימית מחוזית להתמודדות	

מנהיגות לאורח חיים בריא 
בפקולטה לרפואה בצפת

Student wellness leadership team

לילך מלצקי1,2,  ג'ומנה עיסא חדאד1,
מרי רודולף1

המחלקה לבריאות האוכלוסייה, הפקולטה לרפואה עזריאלי, . 1

אוניברסיטת בר אילן

הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע. 2

מבוא
האתגר של הרפואה בפתח האלף השלישי הוא התמודדות עם 

אורח  רקע  על  מוחמרות  או  הכרוניות שנגרמות  מגפת המחלות 

ברכישת  רבות  שעות  משקיעים  לרפואה  סטודנטים  לקוי.  חיים 

מעט  אולם  רב,  נפשי  בלחץ  רבות  פעמים  המלווה  תקופה  ידע, 

איכות  ועידוד הבריאות האישית לשיפור  זמן מושקע בהתייחסות 

החיים, הבריאות ומניעת התפתחות מחלות בעתיד. 

המטרה היא יצירת סביבת פקולטה בריאה ומתן אפשרויות ליישום 

א"ח בריא בתוך הפקולטה בעזרת יוזמה והפעלת הפרויקטים ע"י 

הסטודנטים.

שיטות
בשנת  יושמה  בריאה"  פקולטה  למען  סטודנטים  "קבוצת  יוזמת 

2017/18. בתחילת השנה הועבר שאלון לכלל הסטודנטים וסגל 

הפקולטה לגבי תפיסתם את תפקיד הפקולטה בקידום בריאות. 

צוות סטודנטים של 8 תלמידים יזם וביצע התערבויות העוסקות 

בתזונה, פ"ג, הפחתת סטרס, גמילה מעישון ועוד. בסיום השנה 

נערכה קבוצת מיקוד והועבר שאלון לכלל הסטודנטים.

תוצאות
ו  ראשון  לתואר  סטודנטים   124 פרה-קליניים,  סטודנטים   150

 n = ,82%( 75- עובדים נחשפו לפעילות. רוב הסגל והסטודנטים

n = 38/54 ,71% ,31/64, בהתאמה( סברו שמדובר באחריותו של 

בית הספר לרפואה לקדם התנהגויות בריאות. צוות הסטודנטים 

ניהל בהצלחה מפגש יוגה שבועי )n = 12(, קבוצות ריצה שבועיות 

 100( פייסבוק  ודף  תלמידים(   25( מינדפולנס  קורס   ,)n = 25(

עוקבים(. אפשרויות מזון בריא נוספו מכונות אוטומטיות בקמפוס; 

אך למרות המאמצים, בוצעו רק שינויים מזעריים בקפיטריה של 

הפקולטה. התקיימו שתי הפסקות אקטיביות עם 110 סטודנטים. 

הצוות דיווח על פי תצפיות על שינויים התנהגותיים חיוביים בקרב 

תלמידים, הכוללים שיפור בתזונה ובביצוע פ"ג והפחתת עישון.

מסקנות
סביבת  יצירת  של  בחשיבות  הכירו  הפקולטה  וצוות  סטודנטים 

שימוש  שבוצעו.  הפעילויות  את  מאוד  והעריכו  בריאה  פקולטה 

ברמה  הבריאות  קידום  וליישם  לפתח  סטודנטים  של  בצוות 

אירגונית היה מוצלח, והוא מודל שימושי לקידום הבריאות בבתי 

הספר לרפואה. 
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דיון על עדכון מבנה וסילבוס 
ההתמחות ברפואת המשפחה

שני אפק 1,3, אנטוני היימן 2, ענב נוף 4
מחוז שו"ש, ככלית. 1

רפואת משפחה, מאוחדת. 1

מחלקה לרפואת משפחה מחוז שו"ש, כללית. 1

אגף למקצועות הבריאות, מכבי. 1

 

תחושה  משפחה  ברפואת  בהתמחות  מהעוסקים  גדול  לחלק 

שיש צורך לעדכן ולהתאים את מבנה וסילבוס ההתמחות הנוכחי 

ההיום  של  בקהילה  הרפואית  ההכשרה  של  המשתנים  לצרכים 

והמחר.

גובשו  האיגוד  וועד  הסילבוס  בוועדת  שנערכו  דיונים  מס'  לאחר 

והסילבוס  יסוד ראשוניים להצעה לשינוי למבנה ההתמחות  קווי 

הקיים.

השינוי  הצעת  ועיבוד  פיתוח  להמשך  דיונים  מספר  נערכים  אנו 

לרבות מועצת האיגוד לרפואת משפחה וכנסים נוספים.

נשמח לערוך דיון פתוח במסגרת כנס שבתאי בן מאיר לגבי השינוי 

המוצע והתאמתו לצרכים המשתנים 

 

והדרכה  מטרת הדיון היא להציג את המתווה לעוסקים בהוראה 

של המתמחים ברפואת משפחה

בשינוי  המעשית  ההדרכה  בזווית  רעיונות  דגשים  משוב,  לקבל 

המוצע ולקחת חלק פעיל בתהליך העתיד לבוא.

 

שיטות
סדנה הכוללת עד 25 משתתפים הנמשכת כשעתיים.

הסדנה מתאימה ל:

• מחלקות שונות בכלל קופות החולים, 	

• אזורים גאוגרפים שונים,    	

• עבודה בסוגי מרפאות שונות.	

• שלבים שונים בהכשרה המקצועית:     	

- מדריכים ותיקים, מדריכים צעירים ומתמחים.

 

הסדנה תתחלק לשלושה חלקים:
• הרצאה ראשונית בה יוצגו הסיבות והרציונל לשינוי	

• דיון פתוח על חלקים שונים של ההצעה	

• סיכום	

שותפות חינוכית
רפואת משפחה קהילה

 

איריס שושני הלביץ1,3, רותי סטשפסקי מרגלית2
רפואת משפחה, טכניון. 1

פרופסור חבר )אורח(, מנהלת אשכול מעורבות קהילה/אקדמיה בטכניון. 2

רפואת משפחה וטיפול בית, מחוז צפון - כללית. 3

רקע 
משמעותית  להיות  עשויה  קהילה  משפחה  רפואת  שותפות 

בהשפעתה על בריאות, במובנה הרחב - גוף ונפש, רווחה ורוח 

חברות/י  עבור  והן  משפחתה/ו  ובני  רופא/ה  עבור  הן  האדם, 

קהילה.

עוסק  קהילה"  משפחה  רפואת  "שותפות  סימסטריאלי  קורס 

חברתית  מעורבות  טיפולית  שותפות  של  ובעוצמה  במורכבות 

סדנאי,  בחירה,  כקורס  ונלמד  חודש  הקורס  שיתופית.  ומנהיגות 

למתמחים, במחלקה לרפואת משפחה בחיפה, עורר הדים חיוביים 

ומוביל לעשייה רפואית שיתופית.

בסדנה נדגים מפגש מתוך הקורס.

מטרות
עקרונות  על  בסיסי  ידע  ירכשו  המשתתפים  הסדנה  בסיום 

ויחוו  בקהילה  מעורבות  מאפייני  יזהו  וקהילה,  רפואה  שותפות 

מורכבותה. המשתתפים יכירו מיומנויות חקר נרטיביות, שעשויות 

לסייע בהגברת מודעות לייחודנו כבני אדם, בני משפחה וקהילה 

להוביל  שעשויה  מודעות  וקהילה,  משפחה  ברפואת  העוסקים 

לשותפות ומעורבות ייחודית של רפואת משפחה וקהילה.

מהלך הסדנה 
מוקיר  חקר  שאלוני  סביב  ואישית  קבוצתית  פעילות 

ומאפייני  עקרונות  לזיהוי  וסיפורים,   )Appreciative Inquiry(

שותפות רפואה וקהילה.

 מושב מס' 1 | 11:45-13:15| אולם ארתור | סדנה מושב מס' 1 |  11:45-13:15| אולם פיליפ | סדנה
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Is lower better? 
Do lower levels of LDL 
cholesterol decrease MACE, 
CVA or death?

Shmuel Giveon1, Yosef Dror2, 
Moris Mosseri3, Micha Hopp4, 
1. Department of Family Practice, Sharon-Shomron district, 

Clalit Health Services

2. Faculty of Agriculture, Rehovot - equal contribution

3. Faculty of Medicine, Tel-Aviv University

4. Faculty of Medical Geography, Tel-Aviv University

We are taught to decrease blood LDL levels as low 

as possible, assuming it decreases the risk for MACE, 

CVA and death.

In a historical prospective study we examined the 

incidence of these variables among 240,040 Sharon-

Shomron district, aged 45 or more on January 1, 

2004, who did not suffer from new events from 

2004-2008. We compared the mean level of LDL 

cholesterol tests during this period to new events 

from January 1 2009 to December 31, 2014.

We found a nadir value of LDL levels, above, but also 

below which, the incidence of MACE, CVA and death 

rises. 

It is possible that other studies, which recommend 

lowering LDL levels as much as possible are biased, 

and we need to revise our statin prescription routine. 

Analgesic treatment by 
Gender for Low Back Pain

Barr Ayelet, 1,2 
Eilat-Tsanani Sophia, 1,2

1. Family Medicine, Clalit Health Services, Northern Region

2. Family Medicine, Azrieli Medical School, Bar Illan University

Background
Low back pain is a common symptom presented by 

patients in family practice. Low back pain treatment 

guidelines relate to both men and women. Our 

study aimed to determine whether there are gender 

differences in prescribing for low back pain.

Design
A cross-sectional study based on data originated 

from computerized health records. 

We retrieved data on visits with low back pain 

diagnosis, in patients aged 18-64during 2016. We 

excluded visits due to trauma, fracture, and visits 

of patients with known neoplasm, neurologic or 

congenital defects. Data included demographics 

and analgesic medication prescribed. 

Results
The research included 45,480 patient files, of 

which55% were women. Average age was 42.9+12.6 

years. 

In 51% of the visits )n=21,726( analgesic medicine 

was prescribed, without difference between men 

and women.

Distribution of analgesics was similar between 

genders: 73% NSAIDs, 23% Opiods, 4% others- 

mainly Acamol and Optalgin.

Investigating the opioid prescription revealed a 

significant gender difference: 17.6% of men were 

prescribed medium or strong opiods compared to 

8.3% in women. 

Conclusion
Treatment of men and women with low back pain 

is similar in the odds of prescribing and in choice of 

analgesics, but differs in the selection of strength of 

opioid. Further research is needed to evaluate the 

outcome of treatment. 

?LDL 
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שימוש ברנטגן ככלי אבחנתי 
לדלקת ראות במרפאה הראשונית

 1,2 צנעני  אילת  צופיה   ,1 קרמר  חנה   ,1 כשר  כרמל 
רפואת משפחה, שרותי בריאות כללית, מחוז צפון. 1

רפואת משפחה, בי"ס לרפואה ע"ש עזריאלי, אונ' בר אילן. 2

מבוא

על  חזה  צילום  לבצע  נדרש  חיידקית  ריאות  דלקת  לאבחן  כדי 

וטיפול  וההנחיות הקליניות העדכניות. מתן אבחנה  פי הספרות 

בדלקת ריאות ללא ביצוע צילום חזה הוכח כגורם לאבחנה שגויה 

ולעודף טיפול אנטיביוטי ניכר.

 

מטרת המחקר

מתן  במסגרת  חזה  צילום  לביצוע  הפניות  מתן  שיעור  בדיקת 

צילום  ביצוע  ובדיקת  שיעור  ריאות בקהילה,  אבחנה של דלקת 

חזה לאחר מתן הפניה.

 

שיטות המחקר

מחקר תצפיתי, מטופלים מבוגרים במרפאות שרותי בריאות כללית 

דלקת  של  במרפאה  בביקור  אבחנה  להם  שניתנה  צפון  במחוז 

ריאות בשנת 2015.

 

תוצאות

השתתפו במחקר 4,230 חולים שנרשמה עבורם אבחנת דלקת 

 )57%(  2,612 הופנו  מהם  אבחנות(,   4,509( בביקור  ריאות 

לצילום חזה ומהם 1999 )76%( פנו.

ביצוע  ושיעור  הפניות  שיעור  עם  בקשר  נמצאו  דומים  גורמים 

הצילום: קיום מחלות כרוניות, גיל ביניים, מרחק קצר ממכון רנטגן 

ואוכלוסייה יהודית.

 

סיכום

תוצאות המחקר הצביעו על שיעור נמוך של הפניות לביצוע צילום 

בקהילה,  חיידקית  ריאות  דלקת  של  ואבחנה  מבירור  כחלק  חזה 

וזאת בניגוד להמלצות הספרות והאיגודים הרפואיים השונים. תת 

השימוש בצילומי רנטגן ככלי לאבחנה של דלקת ריאות חיידקית 

ומיותר  רב  אנטיביוטי  ולטיפול  מיותרות  לאבחנות  גורם  בקהילה, 

כדי  מהמקרים(.  ל-70%  במעל  מיותר  טיפול  מתן  של  )הערכה 

לשפר את השימוש בבדיקות העזר ניתן להיעזר בכלים ממוחשבים 

שיעזרו במתן הפניה ומעקב אוטומטי אחר התוצאות.

Physical conditioning in 
patients with low back pain 
at a complementary clinic 
in Beer-Sheva

Dalia Zarka 1,2, Roni Peleg 1,2, Tamar Freud 2

1. Southern District, Clalit Health Services

2. Department of Family Medicine and the Siaal Research 

Center for Family Practice and Primary Care, Faculty of 

Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev

Background
Low back pain )LBP( is the most common reason 

for doctor appointments after respiratory tract 

complaints. Physical activity improves function and 

quality of life in LBP patients; it also plays an important 

role in the prevention of LBP in healthy individuals.

Objectives 
To access physical conditioning activity among 

individuals who come to the complementary 

medicine clinic for Low back pain )LBP(.

Design
Prospective personal interviews.

Results
Of the 160 study participants 80 reported LBP and 

80 came for other reasons. The mean age of the 

study population was 49.5 years and 36.9% were 

males. Among those with LBP 38 )47.5%( were males 

compared to 21 )26.3%( among those who came for 

other reasons )P=0.008(. LBP had a greater effect on 

quality of life than other causes of pain )P=0.012(. 

Patients with LBP used analgesics more than the others 

)P=0.0007(. Patients with LBP did exercises at home to 

strengthen their back muscles more )P=0.034(. There 

were significant differences in severity of pain between 

those who did physical exercise and those who did not 

)14 ]21.2%[ vs. 26 ]35.1%, respectively( for moderate 

pain)VAS=4-7( and )0% vs. 11 ]16.7%[( for severe pain 

)VAS=8-10( among those who did physical conditioning 

)P=0.001(. The BMI was lower in those who did physical 

exercise compared to those who did not )25.35±3.25 

and 26.94±5.03, respectively, P=0.019(.

Conclusions 
Physical fitness exercising is associated with lower 

body mass, lower consumption of analgesics, and 

improved quality of life. Physical exercise is more 

common among educated patients.
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תחזוקת גוף בקרב סטודנטים 
באוניברסיטת בן גוריון בנגב

ליאורה אמדור 1,2, רוני פלג 2,3,4, שורנה חחיאשווילי 1,2, 
דינה ון דיק 1,2, תמר פרויד 1,2,3

המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן גוריון של הנגב. 1

הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון של הנגב. 2

מרכז סיאל למחקר ברפואה ראשונית ורפואת משפחה,  . 3

המחלקה לרפואת משפחה, אוניברסיטת בן גוריון של הנגב

מחוז דרום, שירותי בריאות כללית. 4

רקע
חיים,  איכות  משפרת  לבריאות,  כתורמת  הוכחה  גוף  תחזוקת 

מאריכה את תוחלת החיים ומונעת מחלות כרוניות. 

 

 מטרת המחקר 
 הערכת פעילות לתחזוקת גוף בקרב סטודנטים בפקולטה למדעי 

גוריון  בן  באוניברסיטת  אחרים  לסטודנטים  בהשוואה  הבריאות 

בנגב.

שיטות 
בפקולטות  הלומדים  סטודנטים   240 כללה  המחקר  אוכלוסיית 

למדעי הבריאות, ניהול, הנדסה באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

כלל  השאלון  עצמאי.  באופן  מובנה  שאלון  מילאו  הסטודנטים 

לתחזוקת  פעילות  ולביצוע  דמוגרפים  למאפיינים  בנוגע  שאלות 

גוף.

תוצאות המחקר 
ממוצע  גיל  נשים,   64.3% במחקר,  השתתפו  סטודנטים   240

הם  כי  דיווחו  הבריאות  ממקצועות  סטודנטים  יותר   .25.2±2.3

מבצעים פעולות לביצוע תחזוקת גוף בחצי שנה האחרונה מאשר 

סטודנטים ממקצועות הניהול וההנדסה )92.5% לעומת 80.0% 

הפעילויות  בסוגי  מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא   .)p=0.007

לנשים  גברים  בין  בהשוואה  השבועית.  הפעילות  ומשך  השונות 

השנה  בחצי  גוף  לתחזוקת  פעולות  יותר  ביצעו  גברים  כי  נמצא 

האחרונה מאשר נשים )92.9% לעומת p=0.046 ,82.8%(. כמו 

כן, נמצאה שונות בסוגי הפעילות בין המינים. לא נמצאו הבדלים 

מובהקים סטטיסטית בשיעור ביצוע פעולות לתחזוקת גוף בחצי 

שנה האחרונה בין צעירים )עד גיל 25( לבין מבוגרים )מעל גיל 

.) )p=0.333)25

מסקנות
ישנה פעילות מבורכת של תחזוקת גוף בכלל בקרב הסטודנטים 

הלומדים  סטודנטים  כאשר  בנגב  גוריון  בן  באוניברסיטת 

בפקולטה למדעי הבריאות עוסקים יותר בפעילות של תחזוקת 

גוף.

השפעת השימוש בזריקה תוך 
שרירית של בנזטין פניצילין 
כטיפול ראשוני בדלקת לוע 
חיידקית בקהילה על כמות 

ביקורי רופא חוזרים

מתן בר-ישי 1,2, אילן יהושע 1, יאן פרס2 
המחלקה לרפואת משפחה, מכבי שרותי בריאות. 1

המחלקה לרפואת משפחה, אוניברסיטת בן גוריון. 2

Upper respiratory tract infections are the most 

common reason for urgent primary care physician 

visits. While the majority of these infections are 

of viral etiology, treatment guidelines single out 

pharyngitis caused by Group A Beta-Hemolytic 

Streptococcus )GAS( infection as an indication for 

antibiotic treatment.

A single injection of Benzathine Penicillin G is 

a long acting treatment, with detectable levels 

of Penicillin found in serum and tonsils for up 

to 4 weeks following injection. The few studies 

that have compared IM Benzathine Penicillin 

treatment to oral Amoxicillin have reported similar 

GAS eradication rates among children in low 

resource countries, presumably due to increased 

compliance. However, Benzathine Penicillin G is 

rarely utilized for the primary treatment of acute 

GAS pharyngitis in high-resource community 

settings, where compliance and rheumatic sequels 

are of less concern.

The use of Benzathine Penicillin also remains 

under-studied regarding infectious sequels. A 

recently published study showed that preventive 

Benzathine Penicillin G use among otherwise 

healthy military trainees in the US army reduced 

not only acute pharyngitis episodes, but all cause 

respiratory disease.

To our knowledge, no study to date has compared 

the use of IM Benzathine Penicillin G to oral 

Penicillin for the primary treatment of acute GAS 

pharyngitis in a community high-resource setting. 

Of particular interest are infectious sequels, such 

as recurrent pharyngitis, acute otitis media, acute 

sinusitis or any upper respiratory tract infection, 

due to their burden on primary care physicians.

This study will investigate the effect of IM 

Benzathine Penicillin use on the amount of primary 

care physician visits due to any upper respiratory 

tract infection.
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אבחון פרפור פרוזדורים במרפאה 
הראשונית לאחר שבץ איסכמי או 

אירוע איסכמי חולף - את מי נשלח 
להולטר אק"ג? 

אוֹרי לירן1, אלון גרוסמן 1,2
המחלקה לרפואת המשפחה, מכבי שירותי בריאות. 1

פנימית ב', מרכז רפואי רבין. 2

הקדמה
שכיחים,  הינם  פרוזדורים  בפרפור  שמקורם  מוחי  שבץ  אירועי 

קושי  קיים  זאת,  עם  תמותה.  או  נכות  של  גבוה  שיעור  ובעלי 

וללא  לסירוגין  מופיע  שלעיתים  כיוון  פרוזדורים  פרפור  באבחון 

שבץ  לאחר  במטופלים  הפרוזדורים  פרפור  שיעור  סימפטומים. 

איסכמי )CVA איסכמי( או אירוע איסכמי חולף )TIA(, המתגלה 

בלבד.   3.2% הינו  שעות,   24 למשך  אק"ג  בהולטר  בשימוש 

לעומת זאת, שיעור פרפור הפרוזדורים המתגלה בשימוש בניטור 

נמוכים  אחוזים  חרף   .16.1% הינו  ימים   30 למשך  רציף  אק"ג 

בחשיפת פרפור פרוזדורים סמוי, השימוש בהולטר אק"ג ל-24 

המשפחה  רופאי  בקרב  מקובלת  כפרקטיקה  השתרש  שעות 

.TIA איסכמי או CVA המטפלים בחולים לאחר

מטרות המחקר
לבדוק מהי שכיחות פרפור פרוזדורים סמוי המתועד בקהילה . 1

 TIA ידי הולטר אק"ג ל-24 שעות, בקרב מטופלים לאחר על 

או  CVA איסכמי. 

סמוי . 2 פרוזדורים  פרפור  גילו  בהם  החולים  מאפייני  בין  השוואה 

ויהיה קיים הבדל  לעומת החולים בהם הוא לא התגלה. במידה 

נוכל לאפיין מי יהיו המטופלים אשר ירוויחו מביצוע בדיקת סקר זו.

שיטות
הרשומה  על  שיטתי  מעבר  ויכלול  רטרוספקטיבי  הינו  המחקר 

הממוחשבת של כלל מטופלי מכבי שירותי בריאות. יכללו במחקר 

בין   TIA או  איסכמי   CVA שעברו  ידוע,  פרפור  ללא  מטופלים 

השנים 2014-2018, ועברו הולטר אק"ג ל-24 שעות בחודשים 

אשר  הפרוזדורים  פרפור  שכיחות  מהי  נחשב  האירוע.  שלאחר 

ונבצע  המרפאה  במסגרת  אק"ג  הולטר  ביצוע  לאחר  התגלה 

מחלות  )לרבות  והקליניים  הדמוגרפיים  מאפייניה  בין  השוואה 

פרפור  אובחן  בה  הקבוצה  של  מעבדה(  ערכי  תרופות,  רקע, 

עליות לעומת הקבוצה בה לא אובחן. 

חשיבות המחקר
מחקר זה הינו בעל משמעות בטיפול בחולים לאחר CVA איסכמי 

המשפחה  לרופא  חשוב  מידע  לספק  עשויות  תוצאותיו   .TIA או 

בבחירת המטופלים אשר יישלחו לביצוע הולטר אק"ג ואף לחסוך 

בדיקות מיותרות למטופלים ולקופות החולים.

חסמים של נשים בישראל מפני 
בקשת עזרה בשליטה על תסמיני 

דיספונקציה של רצפת האגן 
במרפאה הראשונית

תהילה פישר יוסף 
המחלקה לרפואת משפחה, מכבי שירותי בריאות

הסיבות  מהן  בשאלה:  שעוסק  במכבי  מחקר  כעת  מתחילה  אני 

האגן  רצפת  של  מדיספונקציה  שסובלות  נשים  בגינן  והחסמים 

נמנעות מבקשת עזרה מקצועית במרפאות הראשוניות בקהילה. 

כידוע, דיספקונציה של רצפת האגן הינה בעיה נפוצה ביותר )עד 

50% מקרב הנשים הוולדניות יסבלו ממנה(, וכוללת מגוון נרחב 

של תסמינים המשפיעים מאוד על איכות חייהן של נשים, לרבות: 

אי נקיטת שתן גזים וצואה, דיספראוניה, עצירות. 

מסקירת ספרות )מועטה, יש לומר( בנושא, איתרתי מספר סיבות 

שנמצאו:

תפיסת הבעיה כחלק נלווה וטבעי ללידה הנרתיקית   . 1

)"כמו סימן מתיחה"(

ציפיה לריפוי ספונטני )"גם זה יעבור"(. 2

בושה )"התביישתי להעלות את הסוגייה בעצמי"(. 3

חוסר אמון או חוסר ידע באשר ליכולת הרפואה לטפל בבעיה . 4

ולהיטיב )"ואיך יעזרו לי בדיוק?"(

שינוי סדר העדיפויות, חוסר זמן     . 5

)"עכשיו יש לי תינוק לדאוג לו"(

חשש מאופצייה ניתוחית. 6

חוסר נגישות )תורים לא זמינים(. 7

כל סיבה מבין הסיבות הנ"ל הינה נקודה פוטנציאלית להתערבות 

ולשינוי.

לנשים  יחולקו  השאלונים  שאלונים.  מחקר  הינו  שלי  המחקר 

שעברו לפחות לידה נרתיקית אחת בחייהן במרפאות הראשוניות: 

משפחה, ילדים, טיפת חלב וגינקולוגיה. הם יכללו:

האגן . 1 רצפת  של  דיספונקציה  של  תסמינים  איתור  שאלוני 

)USIQ, PFDI20( שכבר עברו תיקוף לעברית.

שאלון דמוגרפי. 2

במרפאה . 3 מקצועית  לעזרה  פנית  האם   - המחקר  שאלון 

הראשונית? אם כן למי? )משפחה / גינקולוגיה / פיזיותרפיה /    

אחות / אחר( אם לא - מדוע? )תשובות מרובדות לפי הסיבות 

שנמנו לעיל(. 

לתסמיני  איתור  שאלוני  לראשונה  נתקף  גם  המחקר  במסגרת 

דיספוקנציה של רצפת האגן לערבית.
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האם שיטת הדיאטה 
"TIME RESTRICTED FEEDING"

מפחיתה את גורמי הסיכון 
המטבוליים אצל טרום סוכרתיים 

הסובלים מהשמנה, יותר מדיאטת 
ההגבלה הקלורית

שני גלזר רייס, אילן יהושע, בילי כהן
מחלקה לרפואת המשפחה, מכבי שירותי בריאות

להתקדמות  הן  משמעותי  סיכון  גורם  הינו  סוכרתי  הטרום  המצב 

למחלת הסוכרת מסוג 2 והן להתפתחותן של מחלות לב וכלי דם.

ולשיעור  הגליקמיים  במדדים  בהפרעה  קשור  המוגבר  הסיכון 

גבוהה יותר טריגליצרידים גבוהים, רמות נמוכות של HDL, ערכים 

גבוהים של לחץ דם והשמנה מרכזית.

"צום לסרוגין" זוהי שיטה שצברה פופולריות רבה בעשור האחרון. 

ישנן 2 תת קטגוריות של צום לסרוגין:

בשבוע  ימים   1-4 של  צום   :ALTERNATE DAY FASTING

ואכילה חופשית בימים שלא הוגדרו כ "ימי צום"

TIME RESTRICTED FEEDING: צום יומי של בין 14-20 שעות 

ואכילה חופשית בשעות שלא הוגדרו כ"שעות צום".

במחקרים נמצא כי "צום לסירוגין" זוהי שיטת דיאטה אפקטיבית 

גלוקוז  בדם,  שומנים  כגון  מטבוליים  סיכון  גורמי  מספר  לשיפור 

בצום, רמות אינסולין, רגישות לאינסולין, פקטורים דלקתיים וירידה 

במשקל.
 

מטרת המחקר ומשמעותו
 TIME RESTRICTED -מטרת המחקר היא לבדוק האם שיטת ה

אנשים  אצל  המטבוליים  הסיכון  גורמי  את  מפחיתה   FEEDING

הדיאטה  מאשר  יותר  מהשמנה,  הסובלים  סוכרתיים  טרום 

המקובלת כיום. החשיבות של המחקר היא שבעזרתו נוכל להציע 

לשיפור  תזונתיות  שיטות  של  יותר  רחב  מגוון  שלנו  למטופלים 

מצבם הבריאותי וכך להתאים את התכנית המוצעת לאורח החיים 

ולאפשרויות היישום של המטופל.
  

שיטות
מחקר קליני מסוג אקראי מבוקר.

הסובלים  טרום-סוכרתיים  מטופלים  המחקר:  אוכלוסיית 

מהשמנה ללא תחלואה נלווית, בין גילאי 20-65 מקרב המשויכים 

לרשם טרום סוכרת ב"מכבי".

התערבות
 3 תעבור   TIME RESTRICTED FEEDING המחקר   קבוצת 

חודשים של התערבות בשיטת 16:8 

)8 שעות שעון אכילה, 16 שעות שעון צום(.

ה  חודשים של התערבות בשיטת   3 תעבור  קבוצת הביקורת: 

ההתערבות  שיטת  את  שמהווה   CALORIC RESTRICTION

המוסכמת כיום למטופלים אלו.

מכבי  של  דיאטניות  ידי  על  תעשה  הקבוצות  בשתי  ההתערבות 

שירותי בריאות.

טכניקה פשוטה להורדת ערכי לחץ דם 
במטופלים עם תסמונת החלוק הלבן

היבה סמאר שלאעטה, איריס קרייף גיל
המחלקה לרפואת משפחה - מחוז צפון, מכבי שרותי בריאות

שאלת המחקר
צפייה בתמונות מהטבע, בעלות אפקט מרגיע, למשך2 דקות לפני 

מדידת לחץ דם במרפאה מפחיתה את ערכי לחץ הדם במטופלים 

עם תסמונת החלוק הלבן. 

 

רקע מדעי
יתר לחץ דם הוא גורם סיכון למחלות לב וכלי דם CVD. ערכי לחץ 

הדם נמצאים בקשר ישיר לעלייה בסיכון CVD. ככל שערכי לחץ 

וכלי דם. מחקרים  יותר כך גדל הסיכון למחלות לב  הדם גבוהים 

ו-10 ממ"כ  בלחץ הדם הסיסטולי  20 ממ"כ  עלייה של  כי  מצאו 

בלחץ הדם הדיאסטולי מכפילים את הסיכון ה-CVD. לכן אבחנה 

מדויקת וטיפול בהתאם היא חיונית.

תסמונת החלוק הלבן היא נוכחות פרססיסטנית של ערכי לחץ דם 

לעומת  רפואית,  בסביבה  נמדד  דם  כשהלחץ  מהנורמה  גבוהים 

נורמליים.  ערכים  נמדדים  הרגילים  החיים  בתנאי  כשנמדד  זאת 

שכיחות התסמונת 60%-15%.

האבחנה מאושרת ע"י 3 מדידות שונות של לחץ דם מעל 90\140 

והולטר תקין מתחת 85\130.

האתיולוגיה של התסמונת איננה ידועה ישנו קשר לחוויה שעוררה 

חרדה בעבר בזמן ביקור במרפאה, לא נמצא קשר לקווי אישיות או 

אופי חרדתי.

להתחלת  להוביל  עלול  הדבר  דם  לחץ  יתר  של  שגויה  אבחנה 

טיפול מיותר בלחץ דם, תופעות לוואי ואף אבחון לחץ דם עמיד. 

התמונות שבחרנו הינם תמונות שמבוססות על צבעים שהוכחו 

תמונות  וכחול,  בהיר  ירוק  מרגיע,  אפקט  כבעלות  במחקרים 

מהטבע עם אלמנטים שמחקרים הראו שיש להן אפקט מרגיע, 

עצים צמחים וים. 

שיטות המחקר
כל  את  מהמאגרים  נשלוף  ראשוניות,  במרפאות  יבוצע  המחקר 

ונזמן   .White Coat Syndrome המטופלים עם האבחנה של

אותם לביקור אצל רופא המשפחה למדידת לחץ דם פני ולאחר 

שיסתכלו על התמונות שבחרנו למשך 2 דקות. 

אוכלוסיית המחקר 
מטופלים שמבוטחים במכבי שרותי בריאות מעל גיל 18 שבתיק 

כ-6,000  לבן  חלוק  תסמונת  אבחנה  ישנה  שלהם  הרפואי 

משתתפים

 

מטרות המחקר הרפואי 
במידה והצגת תמונות מרגיעות יוכחו שמפחיתות את ערכי הלחץ 

זול  יהיה כלי פרקטי נגיש  זה  הדם שנמדד בתסמונת חלוק לבן, 

וזמין ללא צורך בהיערכות מיוחדת ואינו גוזל זמן משמעות ולשימוש 

יתר\ באבחון  להפחתה  ויוביל  הרופא  יומיומי במרפאת  בסיס  על 

שגוי של יתר לחץ דם לעומת תסמונת חלוק לבן ואישוש האבחנה 

של תסמונת חלוק לבן.
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ביקורים אצל רופאי משפחה בצפון 
ישראל - מגמה בשנים 2005-2015

צופיה אילת-צנעני 1,2, מרדכי דיין 1,2 , שלמה וינקר 3
רפואת משפחה, שרותי בריאות כללית, מחוז צפון. 1

רפואת משפחה, בי"ס לרפואה ע"ש עזריאלי, אוני' בר אילן. 2

רפואת משפחה, אוניברסיטת תל אביב. 3

רקע
השירות הניתן בקהילה גדל עם השנים. במקביל נגישות למידע 

בגישה  נוקטים  מטופלים  יותר  התפתח.  ומחלות  בריאות  על 

סביבת  וכיו"ב.  ליועצים  ישירה  פניה  מידע,  חיפוש  של  פעילה 

שניוני  רפואה  שרות  רופא המשפחה השתנתה:  של  העבודה 

מפותח, שרותי רפואה משלימה, התכתבות עם מטופלים ועוד.

שאלת המחקר
במהלך  השתנה  הראשונית  רפואה  בשרותי  השימוש  האם 

עשור?

שיטות
שרותי  במרפאות  ביקורים  נתוני  של  רטרוספקטיבי  מחקר 

בריאות כללית בצפון במהלך השנים 2005-2015.

מאוכלוסית המחקר נדגמו אקראית 1000 מטופלים כל 5 שנים 

שינוי  מגמת  הוצגה  המשפחה.  לרופאי  המשויכים  ממבוגרים 

והשוואה בין רופאי משפחה מומחים ללא-מומחים.

תוצאות
המטופלים  שיעור  תקופה,  בכל  מטופלים   1,000 ממדגם 

באחריות רופאי המשפחה המומחים ירד מ-60% ב-2005 עד 

ל-38% ב-2015.

שיעור המבקרים במרפאה עלה מ-75.5% ב-2005 ל- 91.9% 

משפחה  רופאי  אצל  יותר  בולטת  עליה  במגמת  ב-2015, 

מומחים. שיעור המבקרים אצל יועצים ואשפוזים לא השתנה.  

עליה  מגמת  הראה  כרוניות  מחלות  עם  המטופלים  שיעור 

יותר אצל  גבוה  רופאי המשפחה,  כלל  ל-2015 אצל  מ-2005 

רופאים מומחים )מ-35.5%  ל-54%  ב-2015 ו-12% ל-29.6% 

בהתאמה( ובדומה לכך שיעורם במבקרים.

מסקנות
המבקרים  בשיעור  עליה  של  מגמה  נצפית  עשור  במהלך 

בשיעורם  גם  המתבטאת  הכרונית  בתחלואה  עליה  במרפאה, 

במבקרים. כל אלו יותר ברופאי משפחה מומחים. אלו מעידים 

על תרומת רפואת המשפחה לשרות בקהילה.

גורמים מעכבים ומדרבנים עיסוק 
במחקר בקרב רופאי משפחה

לימור אדלר 1,2, לינוי גבאי 2, אילן יהושע 1,2
המחלקה הדרומית לרפואת המשפחה, מכבי. 1

מרו"ם, מכבי. 2

רקע 
ברפואה  השימוש  חשיבות  על  מסכימה  המדעית  הקהילה 
מבוססת נתונים על מנת לספק שירותי בריאות איכותיים. מחקר 
מדעי ברפואת המשפחה, בסיטואציות חיים אמיתיות, עם מגוון 
הוא  המטופלים,  של  סלקציה  ללא  מחלות,  מגוון  בעלי  חולים, 
כלי חשוב - הן למטופלים, הן לרופאים והן למערכת הבריאות. 
ובתוצאות  מצומצם  מפותח,  לא  המשפחה  ברפואת  המחקר 
המחקר הקיים נעשה פחות שימוש לעומת מחקרים הנעשים 

במרכזים שלישוניים.
 

מטרות 
מטרה ראשונית: לזהות את הגורמים המעכבים או המדרבנים 

רופאי משפחה לעסוק במחקר.
מטרות שניוניות: להשוות בין רופאי המשפחה החוקרים ללא 
חוקרים ולזהות את ההבדלים הסוציו דמוגרפיים וכן את הגישות 

השונות למחקר בקרב שתי האוכלוסיות.
 

שיטות
רופאי  לכלל  שאלון  הופץ  במסגרתו  השוואתי  תיאורי  מחקר 

המשפחה בקופ"ח מכבי.
על הסקר ענו 247 רופאים )סה"כ כ-17.3% מכלל הרופאים(.

עיבוד סטטיסטי כלל תחילה ניתוח חד משתני ובהמשך רגרסיה 
לוגיסטית על כל המשתנים המובהקים.

 
תוצאות

בקרב כלל אוכלוסית המחקר ההיגדים שהרופאים הסכימו איתם 
הבריאות,  שירותי  לשיפור  המחקר  חשיבות  את  כוללים  מאוד 
לניהול טוב יותר של מצבים רפואיים ומחלות וחשיבות לקידום 
אקדמי. ההיגדים לגבי חסמים שהרופאים הסכימו איתם מאוד 

כוללים עומס עבודה והיעדר זמן מוגדר לעיסוק במחקר.
עוסקים  לאלו שאינם  במחקר  העוסקים  רופאים  בין  בהשוואה 
במחקר נמצא כי וותק )גבוה(, מס' שעות עבודה שבוע )גבוה(, 
מכבי  עם  התקשרות  הסכם  סוג  יותר(,  )מבוגר  גיל  )גבר(,  מין 
)עצמאי(, מומחיות )פנימאי( ומחוז )צפון, שרון( קשורים לעיסוק 

.)p0.05( במחקר
רמת  כעצמאי,  הרופא  כי העסקת  נמצא  הלוגיסטית  ברגרסיה 
גבוהה  בתדירות  מאמרים  וקריאת  במחקר  מתקדמת  הכשרה 
לעסוק  הרופא  של  הסיכוי  את  מעלים  יותר(  או  בחודש  )פעם 
במחקר כמו גם גישה חיובית כלפי היגדים הקשורים ל"תפיסת 

המחקר כחשוב וכחלק מעבודת הרופא".
 

דיון
מהמחקר הנ"ל עולה כי לנתונים סוציו דמוגרפיים של הרופא 
למצוא  כדאי  במחקר.  עיסוק  מבחינת  גבוהה  משמעות  יש 
רופאות  צעירים,  רופאים  בקרב  מחקר  ולפתח  לעודד  דרך 
החסמים  כי  הראה  המחקר  משפחה.  ברפואת  ומומחים  נשים 
המרכזיים הם עומס עבודה והיעדר זמן מוגדר ולאוו דווקא חוסר 

עניין במחקר.
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מהן התפיסות של רופאי משפחה 
ביחס לשאלות סקר הנוגעות 

לתחומים אישיים, במסגרת ביקור 
אצל רופא המשפחה?

3, מוטי אלפרין 1 2, ענבר לבקוביץ  1, עדי אור  ויס  נטע 
המחלקה לרפואת משפחה, שרותי בריאות כללית. 1

המחלקה לרפואת משפחה, מכבי שרותי בריאות. 2

הפקולטה ללימודים מתקדמים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים. 3

רקע מדעי
ביותר  המשמעותיים  הכלים  אחד  מהווה   )screening( סקירה 

לקידום בריאות ועיסוק ברפואה מונעת- תחום שהינו חלק חשוב 

שאלות  לשאול  מקובל  בישראל  המשפחה.  רופא  של  בעבודתו 

סקר שונות כתלות בגיל המטופל. בעולם אין כיום קונצנזוס עולמי 

לגבי נושאי הסקירה. לרופאים עשויים להיות חסמים בפני העלאת 

שאלות סקר למטופלים, ולכן הם מתקשים ואף נמנעים מלשאול 

אותן. מרבית המחקרים שנערכו עד כה בדקו חוויות של מטופלים 

ורופאים לגבי נושא ספציפי )לדוגמא: מיניות או אלימות(, וכן בד״כ 

לשאלות  בהתייחס  נשים  )למשל  ספציפיות  אוכלוסיות  תושאלו 

בנושא של אלימות(. מסקירת הספרות עולה כי נושא זה לא נבדק 

בקרב  רופאי משפחה בישראל.

מטרת המחקר
להעמיק את ההבנה לגבי החוויות של רופאי משפחה בעת שהם 

שואלים שאלות סקר הנוגעות לתחומים אישיים.

שיטת המחקר
באמצעות  נערך  הנתונים  איסוף  איכותני.  מחקר  הינו  המחקר 

ראיונות עומק חצי-מובנים. אוכלוסיית המחקר נדגמה מתוך רשת 

על-קופתית  מקוונת  רשת  "קהילה",  המשפחה  רופאי  קהילת 

הכוללת כ- 400 רופאי משפחה. בוצעו ראיונות עומק עם כ- 18 

רופאי משפחה השותפים ברשת קהילה, הראיונות ינותחו ניתוח 

תוכן, בכדי לזהות ולקודד תמות מרכזיות.

תוצאות ומסקנות
היכרות  הינם  הרופאים  חסמי  כי  נראה  הממצאים  מניתוח 

שהמטופל  חשש  המטופל,  עם  מידי  קצרה  הינה  שלתחושתם 

איננו סומך עליהם וחשש להעלות שאלה אישית שאיננה קשורה 

בנושא הביקור.

ממצאי המחקר עשויים לסייע בפיתוח תכניות הכשרה לרופאים 

ע״מ לסייע להם לזהות ולהתמודד עם חסמים אלו.

המשפחה. רופאי  איגוד  של  המחקר  קרן  בתמיכת  נערך  זה  מחקר   *

רכישת ידע ויישומו, תחושת 
הישגיות עצמית וחסמים בשימוש 

באסטרטגיות קוגניטיביות 
התנהגותיות בקרב מומחים 

ברפואת משפחה בוגרי קורס 
CBT טעימות

מרב סודרסקי 1, עדי יבזורי-אראל 1, אירית גיל לב 2
המחלקה לרפואת משפחה, חיפה, הטכניון/ קופת חולים כללית. 1

עבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה. 2

לכ-30%  אחראית  וקלה  מג'ורית  פסיכיאטרית  תחלואה 

בעיה  עם  האנשים  ומרבית  המשפחה  רופאי  אצל  מהביקורים 

מחקרים  הראשונית.  המרפאה  במסגרת  מטופלים  נפשית, 

מראים שמטופלים מעדיפים טיפול פסיכולוגי על טיפול תרופתי 

ובמידת האפשר מעוניינים להתייעץ עם רופא המשפחה בנוגע 

לטיפול בהם. רופא המשפחה הנו משאב זמין, נגיש יותר מבחינה 

כלכלית ופגישה עמו אינה כרוכה בהעלאת סטיגמה כמו במפגש 

עם רופא מתחום בריאות הנפש.

מיומנויות  הינן   )CBS( התנהגותיות  קוגניטיביות  אסטרטגיות 

והן  משפחה,  רפואת  של  בפרקטיקה  לשלב  שניתן  מובנות 

נבדלות מטיפול קוגניטיבי התנהגותי )CBT(, טיפול מקיף הדורש 

הכשרה יותר אינטנסיבית למטפל.

באלמנטים  המשפחה  רופאי  את  להכשיר  הינה  הגישות  אחת 

ולהעבירן  במרפאה,  ליישם  שניתן   CBT-ה מתחום  טיפוליים 

למטופל במסגרת זמן המפגש לאור היותן מובנות מאוד. מחקרים 

לאחר  הידע  ורכישת  הלמידה  הערכת  בתחום  נערכו  רבים 

בריאות הנפש,  עובדים מתחום  הכשרה בתחום ה-CBT בקרב 

אולם מחקרים דומים, בקרב רופאי משפחה, חסרים.

מטרת מחקר הנוכחי, להעריך באמצעות שאלון, תכנית הכשרה 

קוגניטיביות  באסטרטגיות  וחצי  שעה  בני  מפגשים   10 בת 

לימודי השתלמות חד  )CBS( שהועברה במסגרת  התנהגותיות 

שבועית )CME( ל-17 רופאים מומחים ברפואת משפחה.

לאחר  חודשים   4 ו  הקורס  תום  עם  )המועבר  המחקר  שאלון 

סיומו( בודק 4 אלמנטים עיקריים בקרב בוגרי הקורס:

בשימוש . 1 והביטחון  הנלמדות  באסטרטגיות  השימוש  מידת 

בהן.

הגורמים המסייעים/החסמים לשימוש באסטרטגיות.. 2

דרוג עצמי של המסוגלות בתחום ה CBT, תפיסת הביטחון, . 3

ותפיסת ההכשרה.

הישגיות . 4 לתחושת  באסטרטגיות  שימוש  בין  הקשר  בדיקת 

אישית

במהלך הצגת העבודה נדון בתוצאות השאלונים המגוונות 

ומסקנותיהם.
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מושב מס' 2 | 14:15-15:15| אולם פיליפ |  סדנה

"חי בסרט" 
חינוך רפואי בעולם משתנה  

- בראי הקולנוע

רות קנאי
המחלקה לרפואת המשפחה, שרותי בריאות כללית, מחוז ירושלים, 

המחלקה לרפואת המשפחה, החטיבה לבריאות בקהילה, 

הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון בנגב

רקע
מקצוע  הוא  בפרט,  המשפחה  ורפואת  בכלל  הרפואה  מקצוע 

ידי  לו אתיקה פנימית, הנשפטת על  ויש  הנהנה מאמון הציבור, 

אנשי המקצוע עצמם. בחירה וניפוי של סטודנטים לרפואה היא 

מיומנויות  מוטיבציה,  גם  אלא  ידע,  בחינת  רק  לא  הכולל  תהליך 

בין-אישיות, מוסר ויושרה.

כשהחולה  החולה,  מיטת  ליד  ברובו  נעשה  הרפואי  החינוך 

משמש כספר לימוד, אך גם כצופה / משתתף בתהליך הלמידה.

והשמרני  הוותיק  מהדור  שונה  בישראל,  הצעירים  הרופאים  דור 

יותר של מקצוע הרפואה. הסטודנטים עולים לעיתים על מוריהם 

ביכולת לדלות ידע במהירות. לעיתים רבות הם גם דורשים תנאים 

וגם  פרטיים,  לחיים  עבודה  בין  האיזון  מבחינת  לעצמם  אחרים 

עומדים על יחס שוויוני יותר ופחות פטרנליסטי כלפי החולים.

לעיתים קיימת תחרות סמויה או גלויה בין מורים לתלמידים ואף 

ידי סטודנט או מתמחה.  דיווח על כשלים מוסריים של מורה על 

רופאים צעירים מצפים מהמורים להתנהגות בין אישית, מוסרית 

ורגשית בסטנדרט גבוה.

פופולאריים,  בסרטים  ביטוי  לידי  באים  ואחרים  אלה  נושאים 

ופרופסיונאליות  אתיות  סוגיות  וקומי  דרמטי  באופן  המעלים 

בהכשרת דור העתיד של הרפואה.

מטרות הסדנה
הכרה בשינויים שעוברת ההכשרה הרפואית בשנים האחרונות, 

ויכולת  אתיקה  הומניסטיקה,  תקשורת,  מיומנויות  יותר  הכוללת 

רפלקסיה והתבוננות.

דיון בסוגיות אתיות הקשורות לבחירת סטודנטים ומתמחים 

במקצועות הרפואה והכשרתם המקצועית.

דיון במצבים בעייתיים בחינוך רפואי כמו: הבדלי השקפות בין 

מורה לתלמיד, הלימוד "ליד מיטת החולה" והשלכותיו על יחסי 

רופא-חולה, שבירת ההירארכיה ויחסים קולגיאליים בין מורה 

לתלמיד ומקרים של בהם יש צורך להתריע לגבי עוולות 

מוסריות של מורה או מדריך.

 

אופי הסדנה
דיון בקבוצות קטנות על השינויים בחינוך הרפואי במהלך 

ההיסטוריה, צפייה בקטעי סרטים ודיון.

Something the Lord Made

Miss Ever's Boys

WIT

The Doctor

Patch Adams

Patch Adams
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רקע
• נוספים. 	 לשברים  סיכון  גורם  מהווה  מאוסטאופורוזיס  שבר 

ב-86%  סיכון  מעלה  בחוליה  שבר  שברים.  קסקדת  קיימת 

לשברים נוספים בחוליות.

• או 	 באמה  אוסטאופורוטי  שבר  קדם  הירך  משברי  לכ-50% 

חוליה.

• ותמותה: כ-20% תמותה בשנים 	 ירך מלווים בתחלואה  שברי 

הראשונות לאחר השבר.

• רק 50% מהם יחזרו לפעילות טרום השבר. 	

• לא 	 בירך  שבר  לאחר  מהחולים  כ-80%  זאת,  כל  למרות 

להערכה  מגיעים  ואינם  מאוסטאופורוזיס  כסובלים  מאובחנים 

ולטיפול מונע למניעת השבר הבא.

• שברי 	 כ-700  היו   2015 בשנת  מערבי  גליל  חיפה  במחוז 

ירך אוסטאופורוטיים, 50% מתחת לגיל 80, ו-25% מתחת 

לגיל 70. 

• בבית חולים כרמל מתאשפזים כל שנה כ-250 חולים עם שבר 	

בירך

• רק 10.7% קיבלו טפול מונע לאחר השבר.	

נתונים אלו העלו את הצורך להצטרף וליישם תכנית למניעת שבר 

אוסטאופורוטי שני הקיימת בעולם

FLS )Fracture Laison System(.

הפרויקט
במרכז הרפואי "לין" החלה לפעול מרפאה משולבת הכוללת 

רופאים אורתופדיים ממחלקת אורתופדיה בבית חולים "כרמל" 

מרפאים  מ"לין",  אנדוקרינולוגיה  רופאי  "לין",  רפואי  ומרכז 

שדרה  עמוד  שברי  למרפאת  מתחלקת  המרפאה  בעיסוק, 

ומרפאת שברי ירך.

מטופל  לכל   - כרמל  חולים  בית  של  האורתופדית  במחלקה 

בדיקות  רוטינת  נלקחת  שדרה/ירך  עמוד  שבר  לאחר  מאושפז 

מעבדה הנדרשות להערכה ומתן טפול המשך. 

וניתנות  אוסטאופורוזיס  אבחנת  מצוינת  השחרור  במכתב 

המלצות לרופא המשפחה לבדיקות נוספות. 

לבדיקת  להפניה  המלצה  גם  ניתנת  שדרה  עמוד  בשברי 

צפיפות עצם. 

לייעוץ  במקביל  אורתופד  לביקורת  תור  עם  משתחרר  המטופל 

חוזר  לשבר  מונע  לטפול  והמלצה  הערכה  לבירור,  אנדוקריני 

למניעת  להדרכה  בעיסוק  מרפא  עם  ופגישה  המשפחה  לרופא 

נפילות.

מטרת המרפאה
השגת טפול יעיל זמין ונוח לכל מטופל אחר שבר, למניעת שברים 

חוזרים ולהפחתה בתחלואה ובתמותה.

תוצאות
לשבעים וחמישה אחוזים מהמאושפזים לאחר שבר ירך מבוצעים 

בדיקות מעבדה לבירור ראשוני, 31% מהמטופלים המתאשפזים 

בב"ח כרמל לאחר שבר זה מקבלים טיפול למניעת השבר הבא 

לעומת 7% מהמאושפזים בב"ח רמב"ם ו 4% בב"ח לגליל. ומספר 

זה עולה ל 40% למטופלים במנהלת חיפה.

חלק מהמכשולים לפרויקט הינם חוסר המודעות של המטופלים 

ובני משפחותיהם לחשיבות הטיפול.

מסקנות
עליה  מראים  הנתונים  דרכו  בתחילת  הינו  שהפרויקט  למרות 

,שיתוף  בעיקר  ירך  שבר  לאחר  בחולים  בטיפול  משמעותית 

הפעולה עם רופאי המשפחה הינו הכרחי ביותר להצלחתו.

מרפאה משולבת אורתופדית-אנדוקרינית 
למניעת שבר אוסטאופורוטי חוזר

 מושב מס' 2 | 14:15-15:15| אולם ארתור | הצגות מחקר - נושאים שונים

נארימאן סאבא ח'אזן1, מירי שטייר1, בני ברינפלד1, איל כץ2, יעל רייסמן2, פאדי ח'אזן3, 
אלכסנדר ברוסקין3, לילך דולב6, שרון אלרואי4, דליה קסנר5, יוליה פאוקר1

אנדוקרינית, מרפאה  לין שירותי בריאות כללית מחוז חיפה וג"מ. 1

ריפוי בעיסוק, מרפאה  לין שירותי בריאות כללית מחוז חיפה וג"מ. 2

אורתופדיה, ב"ח כרמל ומרפאה  בלין. 3

איכות, ב"ח כרמל. 4

ניהול סיכונים, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה וג"מ. 5

הנהלה, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה וג"מ. 6
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רמות קרבמזפין בשתן של מתנדבים 
ישראלים בריאים ששייכים לקבוצות 

מיוחדות- מחקר חתך

מיכאל שפירא 1,3, בני חפץ1,2, נעמה גולן 1,2, 
מרדכי ורד 1,2, אורלי מנור 1,3, אורה פלטיאל 1,3

בירושלים. 1 העברית  האונ'  וסביבה,  בריאות  בחקלאות,  למחקר  מצוינות  מרכז 

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע״ש רוברט ה. סמית, האונ' העברית בירושלים. 2

ביה"ס לבריאות הציבור ורפואה קהילתית ע״ש בראון, האונ' העברית בירושלים. 3

רקע
העולם,  בכל  עולה  בחקלאות   )TWW( קולחין  במי  השימוש 

ובמיוחד בישראל. תרופות ומוצרי טיפוח אישי )PPCPs( שנמצאים 

במי קולחין נספגים ומצטברים בפירות וירקות טריים.  ניסוי אקראי 

מבוקר קודם שנערך במתנדבים ישראלים בריאים הדגים שרמות 

בשתן של PPCP מסוים, קרבמזפין )CBZ( ושני מטבוליטים שלו, 

היו גבוהות יותר בקרב נחקרים שצרכו פירות וירקות שהושקו במי 

קולחין, לעומת אלו שצרכו פירות וירקות שהושקו במים מתוקים.

מטרה ושיטות
מחקר החתך הנוכחי נערך בהמשך לניסוי הקודם במטרה להשוות 

אוכלוסיות  של  קבוצות  ארבע  בקרב  קרבמזפין  של  בשתן  רמות 

וילדים קטנים לעומת  מיוחדות: נשים הרות, צמחונים, קשישים, 

קבוצת ביקורת של מבוגרים בריאים.

סה"כ השתתפו במחקר 245 נחקרים )כ-50 בכל קבוצה( עבורם 

)בדרך  מזון  צריכת  ומולאו שאלונים שפירטו  דגימות שתן  נאספו 

כלל ובעשרים וארבע שעות אחרונות,( מאפיינים אישיים, הרגלי 

בריאות, והרגלי צריכה הושוו בין הקבוצות. 

רמות הקרבמזפין והמטבוליטים נבדקו בדגימות השתן, ובוצעה 

אישיים  מאפיינים  לפי  וכן  הקבוצות  בין  הרמות  של  השוואה 

והרגלי צריכה.

תוצאות
קרבמזפין נמצא בשתן אצל 84% מהביקורות, 78% מהצמחונים, 

ו-19.6% של  75.5% של הקשישים, 66% של הנשים ההרות, 

של   46% הביקורות,  של   58% של  בשתן  נמדד  והוא  הילדים, 

ההרות,  הנשים  של   14% הקשישים,  של   36.7% הצמחונים, 

ו-0% של הילדים.

הצמחונים  בקבוצת  נמצאו  ביותר  הגבוהות  הקרבמזפין  רמות 

נמצאה  לא  מהילדים  אחד  לאף  ולעומתן  הביקורת,  ובקבוצת 

רמה מדידה. רמות הקרבמזפין נמצאו קשורות באופן מובהק עם 

ביום,  ירקות  רגילה של לפחות חמש מנות של  צמחונות, צריכה 

והיעדר צריכה של מוצרי בשר או  רגילה של מוצרי חלב,  צריכה 

קשור  נמצא  הריון  האחרונות.  השעות  וארבע  בעשרים  דגים 

לרמות נמוכות יותר של קרבמזפין בשתן.

סיכום
ידיעתם,  ללא  חשופים,  שישראלים  מאשר  הנוכחי  המחקר 

לכימיקלים, כמו קרבמזפין, ואלו שצורכים יותר ירקות טריים עלולים 

בישראל  מדיניות  קובעי  על  לחשיפה.   יותר  גבוה  בסיכון  להיות 

להמשיך ולבחון את השימוש במי קולחין בחקלאות ואת ההשפעות 

הפוטנציאליות שלהם על בריאות.

מעקב אחר ילדים עם קרום 
שפה עליונה

אביעזר  גבאי 1,2, סודי נמיר 3,4
רפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית. 1

רפואת המשפחה, האוניברסיטה העברית. 2

רפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית. 3

רפואת המשפחה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 4

רקע מדעי
תפקידם  אשר   ,)frenula( פרינות  מספר  קיימות  הפה  בחלל 

העיקרי הוא לספק יציבות לשפה העליונה והתחתונה וללשון.

של  הקלינית  במשמעות  העוסקת  רבה  ספרות  שישנה  בעוד 

הפרעה  על  להקל  כדי  אותו  לחתוך  ובצורך  לשוני  תת  פרנולום 

בהנקה או הפרעה בדיבור, הרי שהדיון בנושא פרנולום של השפה 

העליונה לוקה בחסר. ישנם מאמרים שדנים בשיטות החיתוך של 

הקרום הזה, אך אין כמעט מחקרים לגבי המשמעות הקלינית שלו. 

בישראל  מחקר  בוצע  שלאחרונה  העובדה  לאור  בולט  זה  חסר 

שמצא 100% שכיחות של פרנולום זה בקבוצה של 141 תינוקות 

 alveolar-שנולדו במועד, כאשר ב-43% מתוכם הקרום הגיע ל

בנוגע  השאלה  עולה  כך  כל  שכיחה  שבתופעה  מובן   .ridge

צוותי  ילדים,  להורי  ונוגעת  זה,  ממצא  של  הקלינית  למשמעות 

טיפת חלב, רופאי ילדים, משפחה ומומחי אף אוזן גרון גם יחד.

הקלסיפיקציה המקובלת לדירוג חומרת הפרנולום הלביאלי:

1. Minimal alveolar mucosa and minimal attachment

2. The frenulum attaches mostly into the gingival tissue

3. The frenulum inserts just in front of the anterior papilla

4. The frenulum attaches into the anterior papilla and 

extends into the hard palate.

מטרת המחקר ומשמעותו
מטרתנו לבצע מחקר חלוץ פרוספקטיבי הבודק קשר בין פרנולום 

חמור )דרגה 3-4 בסולם Kotlow(, לבעיות הנקה ואחרות.

שיטת המחקר
עקבנו אחרי 61 ילדים שאובחנו עם פרנולום חמור בגיל הינקות, 

כלל  השאלון  מכן.  לאחר  שנים  כ-5-10  להוריהם  שאלון  בעזרת 

שאלות לגבי פרטים דמוגרפיים, הפרעות הגייה, בעיות דנטליות, 

קשיי הנקה והפרעה אססטית של מבנה הפה. אותו שאלון הוצג 

בפני קבוצת ביקורת של 66 ילדים שלא אובחנו עם פרנולום חמור 

בבואם לאותה מרפאה בגיל הינקות.

תוצאות
תוצאות המחקר מראות העדר הבדל מובהק בין הקבוצות לעניין 

כל הפרמטרים שהושוו בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת.

מסקנות
נראה שאין תועלת קלינית בחיתוך פרנולום חמור של שפה עליונה 

בין  מובהק  הבדל  נמצא  שלא  היות  שנבדקו,  הפרמטרים  לגבי 

קבוצת המחקר לה נמצא פרנום חמור כזה, לבין קבוצת הביקורת 

לה לא נמצא פרנום כזה.
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הערכה ואפיון ההיענות לבדיקת 
דם סמוי בצואה בשנים -2009

2014 במרפאה עירונית

סאפא אלעואבדה, פסח שורצמן
המחלקה לרפואת המשפחה, הפקולטה למדעי הבריאות, 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

רקע מדעי
הגס  המעי  סרטן  של  מוקדם  לגילוי  המומלצות  הסקר  בדיקות 

כל  והחלחולת בגילאי 50-75 שנה הינן בדיקת צואה לדם סמוי 

שנה, סיגמואידוסקופיה כל חמש שנים )בנוסף לבדיקת צואה לדם 

סמוי כל שלוש שנים(, או קולונוסקופיה כל 10 שנים.

מטרת המחקר
לבדוק את מידת ההיענות של מטופלים לביצוע בדיקת צואה לדם 

סמוי. זיהוי גורמים מזרזים וגורמים מעכבים להיענות לבדיקה.

שיטות
וקולונוסקופיה  סמוי  לדם  לצואה  בדיקות  ביצוע  נתוני  נגזרו 

ומאפיינים דמוגרפיים של מבוטחי מרפאה ט` של שירותי בריאות 

בדיקות  מספר  פי  על   .2009-2014 בשנים  שבע  בבאר  כללית 

קבוצות:  לשלוש  המטופלים  חולקו  שבוצעו  סמוי  לדם  הצואה 

היענות גבוהה )+4 בדיקות בחמש שנים(, חלקית )2-3 בדיקות 

בחמש שנים( ואפסית )0-1 בדיקות בחמש שנים(. מתוך קבוצת 

רואיינו  אשר  מטופלים   123 נדגמו  והאפסית  הגבוהה  ההיענות 

בריאיון טלפוני מובנה.

תוצאות
בעלי  היו   15.8% ההכללה.  קריטריוני  על  ענו  מטופלים   2,194

בעלי   -69.1% ו  חלקית  היענות  בעלי   15.1% גבוהה,  היענות 

גבוהה  היענות  לניבוי  לוגיסטית  רגרסיה  במודל  אפסית.  היענות 

לבדיקה נמצא כי כל עליה של שנה בגיל המטופל מעלה באופן 

ילידי   ,)OR=1.184( מובהק את הסיכוי להיענות גבוהה לבדיקה

ישראל הינם באופן מובהק בעלי סיכוי נמוך יותר להיענות גבוהה 

יודעים  אשר  מטופלים   ,)OR=0.229( חו"ל  ילדי  מאשר  לבדיקה 

את הסיבה לביצוע הבדיקה הינם באופן מובהק בעלי סיכוי גבוה 

גבוהה  יותר  היענות   .)OR=12.792( הבדיקה  את  לבצע  יותר 

לביצוע הבדיקה נמצאה כאשר אחות נתנה את הערכה לביצוע 

.)p=0.006 ,42.1% הבדיקה למטופלים )61.4% לעומת

מסקנות
על  הסבר  במתן  הביניים,  בגילאי  החולים  בקבוצת  להתמקד  יש 

משמעות וחשיבות הבדיקה בעיקר על ידי אחות בכדי להעלות את 

שיעורי הביצוע של בדיקה זו.

רפואת שריר שלד - חוליית ה"ביו" 
במודל הביו-פסיכו-סוציאלי

אביבה אלעד
המחלקה לרפואת המשפחה במאוחדת 

וועד החוג לכאב באיגוד לרפואת המשפחה

סוציאלי   - פסיכו   - הביו  המודל  את  מאמצת  המשפחה  רפואת 

ורופאי משפחה מאבחנים ומעניקים טיפול המתבסס עליו.

הקשרים ההדדיים בין גוף לרגש ותיפקוד ברורים לכל העוסקים 

אנו  זאת  למרות  אך  נוספים,  רפואה  ולצוותי  משפחה  ברפואת 

הסבר  מתן  תוך  המטופלים  שבשכנוע  האתגר  עם  מתמודדים 

המתבסס על תיאוריה שאינה מוחשית לרבים מהם. 

או  דאוג  שהמטופל  ככל  לפארדוקס:  עדים  כולנו  מכך,  יותר 

חרדתי יותר, כך גוברת התנגדותו להסברינו בנושא הקשר בין 

גוף לנפש.

מיגוון  על  להקל  מצליחים  אנו  יבש,  בדיקור  הטיפול  במסגרת 

בכאבי  החל  יתר,  ועוררות  ממתח  הנובעים  גופניים  תסמינים 

ראש של עקה דרך שרירי לעיסה מכווצים הגורמים כאב כרוני 

ועוד.

התגובה המיידית של מרבית המטופלים הסובלים היא "זה ממש 

כניסה  שער  מהווה  ההקלה,  של  הזמן  בנקודת  זו  תגובה  נס". 

בין  באופן מוחשי  ומבוסס תוצאה, הקושר  למתן הסבר משכנע 

עוררות רגשית וכיווץ שרירי מוגבר. 

וזו  אחרת  עת  מבכל  יותר  לנו  קשוב  התודה  אסיר  המטופל 

מעולם  הלקוח  )מושג  והובלה"  ל"הצטרפות  ההזדמנות 

בונים  אנו  כוללנית מוסכמת,  ואבחנה  ההיפנוזה(: לאחר הסבר 

עם המטופל חוזה טיפולי הכולל מרכיבים:

• או 	 שינה  הרגלי  שינוי  או  גופנית  פעילות  למשל   - גופניים 

הפסקת עישון 

• רגשיים - למשל הרפיה או פסיכוטראפיה 	

• תיפקודיים	

הגישה המוצגת מתבססת על שילוב בין גוף הידע של "רפואה 

שלמה" לבין דיקור יבש על ידי רבים מרופאי המשפחה, והיכול, 

מאשר  יותר  רחבה  השפעה  בעל  לכלי  להפוך  נכון,  בשימוש 

טיפול בכאב.

מכוון  בעיתוי  ושימוש  מודעות  גם  מחייבת  זו  באפשרות  הכרה 

אישית לשם השגת מירב ההשפעה, תוך שילוב בין כלים טיפוליים 

שכוחם מועצם על ידי מטפל מיומן, המתאים את הטיפול באופן 

אישי למטופל, בעיתוי מתוכנן. 
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תוצאות C -LIMIT - מחקר 
רנדומיזציה על השפעת התראה 

על רמות כולסטרול נמוכות

ניר צבר 1,2, יאן פרס 1,3, ברכה קליין 1, 
הנקה רוטמן 1, מיה וינשטיין טל 1, יונתן גרוסמן 1,2, 

צופיה אילת-צנעני 1,2
חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית. 1

הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן. 2

הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון. 3

רקע 
רמות כולסטרול כללי נמוכות מ-160 מ"ג/ד"ל )היפוכלסטרולמיה( 

מנבאות תחלואה ותמותה מוגברת בגיל המבוגר.

מטרה
לברר אם המלצה להפחית טיפול בתרופות להורדת כולסטרול אצל 

מטופלים עם היפוכולסטרולמיה מועילה לבריאותם ולשרידותם.

שיטה
 C-LIMIT )Low Indexes of Metabolism מחקר 

הקצאה- מבוקר  ממחקר  חלק  הוא   )Intervention Trial

על  אלקטרוני  דואר  התראות  של  השפעה  לבדיקת  אקראית 

מדדים תזונתיים נמוכים. הנבדקים אותרו במערכת הממוחשבת 

 C-LIMIT-ב וצפון.  דרום  במחוזות  כללית  בריאות  שרותי  של 

או  שבץ  איסכמית,  לב  מחלת  ללא  ומעלה   75 בני   3,595 זוהו 

סטטינים  נטלו  אשר  היפוכולסטרולמיה,  ועם  חולף  מוחי  אירוע 

או תרופות אחרות להורדת כולסטרול. בהקצאה אקראית נשלחו 

לגבי 1,791 מהאנשים התראות דואר אלקטרוני לרופאי משפחה 

לא  הביקורת(  )קבוצת  אנשים   1,804 ולגבי  המחקר(,  )קבוצת 

נשלחו ההתראות. ההתראות נשלחו בין 2-9.11.2015 והמעקב 

נקבע לשנה וכלל ניפוק תרופות, ביקורים במיון ותמותה.

תוצאות
ב  כולסטרול  להורדת  תרופות  ניפוק  הופחת  הראשון  ברבעון 

בקבוצת   5.1±42.2 וב  המחקר  בקבוצת  יחידות   13.5±47.0

ההתערבות )הבדל משמעותי סטטיסטית, p0.0001(. סך ביקורי 

ה`מיון` השנתי לאלף-נפש בקבוצת המחקר היה 291 בקבוצת 

משמעותי  )הבדל  הביקורת  בקבוצת   336 לעומת  המחקר 

סטטיסטית p = 0.04(. במהלך השנה נפטרו 58 אנשים )3.2%( 

)הבדל  הביקורת  בקבוצת   )3.4%(  61 לעומת  המחקר  בקבוצת 

.)p=0.74 ,לא-משמעותי

מסקנות
לגבי  משפחה  לרופאי  אלקטרוני  דואר  התראות  זה,  במחקר 

היפוכלסטרולמיה יאטרוגנית אצל בני +75 ללא מחלת לב או מוח 

כולסטרול  להורדת  תרופות  בניפוק  להפחתה  הביאה  איסכמית, 

ללא  דחופה,  לרפואה  למחלקה  בפניות  משמעותית  ולירידה 

השפעה על תמותה כללית.

הערכת הצרכים החינוכיים של 
רופאי המשפחה בטיפול בדמנציה 

סקר בקרב רופאי משפחה בישראל על 
הצרכים האובייקטיביים והסובייקטיביים 

שלהם בתחום הטיפול באנשים עם דמנציה 

רחל ברנבאום 1, חריקליה סגל 1, ברכה ערליך 3, 
יצחק דרזנר 2,  שלמה וינקר 4

מחקר, מלב"ב- מטפלים בחולי אלצהיימר ובקשישים בקהילה. 1

רופאי משפחה,, קופת חולים כללית,. 2

מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, האונ' העברית. 3

רפואת המשפחה, אונ' ת"א, בית הספר לרפואה, החוג לרפואת המשפחה. 4

רקע מדעי
החברה הישראלית צריכה להיערך ל"מגפת הדמנציה". עד שנת 

2050 מספר החולים צפוי לשלש את עצמו, וטרם נמצאה תרופה 

לא-פרמקולגיים  טיפולים  קיימים  זאת  למרות  המחלה.  לריפוי 

בקהילה  ושירותים  המחלה,  התקדמות  במניעת  כיעילים  שהוכחו 

שיכולים לשפר איכות החיים של החולה ומשפחתו. מחקרים מראים 

ידע על כלים  שרופאים מכירים תרופות לדמנציה אבל חסר להם 

לאבחון, מניעה, התערבויות לא פרמקולוגיות, ושירותים בקהילה.

מטרת המחקר ומשמעותו
מטרת המחקר, להרחיב את היריעה על הידע, עמדות, חסמים, 

והרגלים, של רופאי משפחה בארץ כולל החסמים הקיימים, למתן 

טיפול יאות וכוללני לאנשים עם דמנציה ובני משפחתם. מחקר זה 

ממומן חלקית על ידי איגוד רופאי המשפחה בארץ. 

שיטות 
דמנציה  עם  באנשים  התומכת  עמותה   - מלב"ב  אירגונים,  שני 

בהכנת  פעולה  שיתפו  מרכז,   - כללית  בריאות  ושירותי  בקהילה 

וחלוקת שאלון על ידע, עמדות, חסמים ושיטות עבודה של רופאי 

משפחה ביחס לטיפול בדמנציה. 

חילקנו  רופאי משפחה.  מיקוד של  אימתנו את השאלון בקבוצת 

את השאלון לכלל באי כנס שבתאי 2018, על ידי חלוקה בכיסאות 

הרצאה.  כל  ובדלתות  התצוגה  אולמות  בתוך  חלוקה  המליאה, 

לפני  בעצמם,  השאלונים  את  והחזירו  מילאו  המשפחה  רופאי 

עזיבתם את הכנס. 

תוצאות
את  מלאו  מתוכם   97 בכנס,  השתתפו  משפחה  רופאי  כ-400 

השאלון )שיעור ההיענות, response rate, העומד על 24%(. 

במחקר יוצגו ממצאים תיאוריים המשקפים ידע, עמדות והרגלים 

של רופאי המשפחה. 

מסקנות ומשמעות המחקר בהיבט יישומי
חסמים  למפות  מדיניות  לקובעי  לעזור  יכולים  זה  מחקר  ממצאי 

וקשיים, וכן לתכנן התערבויות חינוכיות ייעודיות ומותאמות לרופאים 

כדי שיוכלו להגיש הטיפול שמומלץ על ידי הנחיות לאומיות לטיפול 

.)National Dementia Care Guidelines( בדמנציה
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הערכת יעילות טיפול תת לשוני 
 B12 מול טיפול תוך שרירי בויטמין

במטופלים עם חסר בויטמין

מירב יעקובסון בנצקי 2, שחף שיבר5, גדעון קורן 3,4, 
ענת גפטר גווילי1, עירית איילון1

פנימית א', בית חולים בלינסון. 1

המחלקה לרפואת משפחה, מכבי שירותי בריאות. 2

מרכז מוריס קהאן -המרכז למחקר וחדשנות, מכבי שירותי בריאות. 3

הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. 4

המחלקה לרפואה דחופה, בית חולים בלינסון. 5

רקע
ישנן מספר שיטות לטיפול במקרים של חסר בוויטמין B12: טיפול 

תוך שרירי, תת לשוני, פומי ואינטרה- נאזאלי. עד היום, לא בוצעו 

מול  לשוני  יעילות הטיפול התת  גדולים אשר השוו את  מחקרים 

הטיפול התוך שרירי.

מטרה
לשוני,  התת  הטיפול  יעילות  את  להשוות  הינה  המחקר  מטרת 

לטיפול הסטנדרטי עד היום שהוא הטיפול התוך שרירי.

שיטה
בוצע מחקר אנליזה רטרוספקטיבי מתוך מאגר המידע הממוחשב 

של "מכבי שירותי בריאות" . המידע נלקח עבור כל המטופלים בני 

1.2014- התקופה  בין   B12 ויטמין רכשו  אשר  ומעלה  שנה   18

ויטמין B12 בסרום  12.2017. התוצא העיקרי היה שינוי ברמות 

לאחר הטיפול.

תוצאות
ויטמין  בתכשירי  שטופלו  מטופלים   4281 בסה"כ  נכללו  במחקר 

בי12.

מתוכם, 830 )19.3%( טופלו בתכשיר תוך שרירי, 

ו-3451 )80.7%( טופלו בטיפול תת לשוני. 

ויטמין B12 בסרום לפני ואחרי הטיפול  ההבדל הממוצע ברמות 

בהשוואה  לשוני  התת  בטיפול  מובהקת  בצורה  יותר  גבוה  היה 

)vs. 218 + 184, p 0.001 223 + 252( לטיפול התוך שרירי

עבור  הסיכונים  היחס  את  בויטמין B12 העלה  לשוני  תת  טיפול 

לשוני  לטיפול התת  בהשוואה  בסרום,   B12 ויטמין ברמות  עליה 

.OR - 1.85, CI 95% 1.5 - 2.3, p  0.001 -ב

סיכום
זהו המחקר הגדול ביותר עד כה שהדגים כי טיפול תת לשוני של 

ויטמין B12 הינו מספק ואף סופריורי בהשוואה לטיפול תוך שרירי. 

לטיפול התת לשוני יתרונות רבים וראוי שיהווה קו ראשון בטיפול 

.B12 במקרים של חסר ויטמין

קידום השיח על הנחיות מקדימות 
במרפאות קהילה

שירלי רזניצקי 2, אהד אבני 1, עדי פינקלשטיין 3, 
יפית כהן 2, רותי קנאי 1, ישראל כץ 1

מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית. 1

צוות זקנה, מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל. 2

החוג לסיעוד, המרכז האקדמי לב. 3

רקע
מידע  וחשוב במתן  מרכזי  להיות תפקיד  לרופאי המשפחה עשוי 

יכולים  והם  סופניות,  וממחלות  לזקנים הסובלים ממחלות קשות 

להיות גורם משמעותי בסיוע למטופל בתכנון הטיפול לקראת סוף 

החיים.

עם זאת, עד היום יש מעט מידע קליני ומחקרי על הנושא. לאור 

ירושלים  במחוז  כללית  בריאות  שירותי  מרפאות  שתי  יזמו  זאת 

בין  שיח  לקדם  שמטרתו  חדשני  מיזם  ג'וינט-אשל  עם  בשיתוף 

רופאי משפחה למטופלים. 

 4( הרפואי  לצוות  הכשרה  תכנית  קיום  היו  התכנית  מרכיבי 

מפגשים(; קיום ערבי הסברה; מתן אפשרות למטופלים לקביעת 

תור ייעודי אצל רופא המשפחה לצורך הכרות וחתימה על הוראות 

מקדימות. הפרויקט לווה במחקר הערכה.

מטרות המחקר
לבחון את תרומת הפרויקט לקידום השיח על הנושא וחתימה על 

טפסים, ולעמוד על החסמים ועל הגורמים המקדמים את השיח 

על הנחיות טיפול מוקדמות בסוף החיים.

שיטת המחקר
 65+ ה-  בני  המרפאה  למטופלי  שנשלח  עצמי  למילוי  שאלון 

עליו ענו 487 מטופלים )24%(. בנוסף נערכו 28 ראיונות עומק 

איכותניים.

תוצאות
כלשהי  בפעילות  השתתפו   5% הפרויקט,  על  שמעו   10%

)שיח עם הרופא, ערב הסברה, חתימה על טפסים(. חוסר אמון 

קשורים  היו  מוקדם  בתכנון  הצורך  הכחשת  ואי  החיים  בקדושת 

בהשתתפות בפעילות בפרויקט )לא נמצא קשר לעמדות בנוגע 

לאיכות חיים וזכות לקבלת החלטות(. בבחינת ממדים שונים של 

תקשורת בין רופא המשפחה למטופל, עלה כי כאשר הרופא מביע 

על  שמעו  מטופלים  יותר  כך  הבית(,  בחיי  )למשל  במטופל  עניין 

הפרויקט. לא נמצא הבדל בממדי אכפתיות ושיתופיות.

במחקר האיכותני עלה כי הפרויקט  עזר לפתוח שיח על הנושא 

יש  כי  עלה  זאת,  עם  הפועל.  אל  מהכוח  דברים  להוציא  וסייע 

הרבה עמימות בנוגע לאילו טפסים קיימים ומה ההבדל ביניהם; 

בריאותיים הטפסים  אלו מצבים  לעשות עם הטפסים;  צריך  מה 

מכסים  וכדו'.

דיון
הנושא  על  והרופאים  המטופלים  בין  השיח  את  קידם  הפרויקט 

זאת,  עם  בכך.  למעוניינים  המקדימות  ההנחיות  את  והנגיש 

שיעורם היה נמוך יחסית. יש לבחון כיצד ניתן להגיע לקהל יעד 

רחב יותר, וכן להגביר את הידע של הרופאים בפרקטיקה זו כדרך 

להפחית את העמימות לגבי הטפסים.
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הקשר בין סביבת עבודה פיזית לבין 
שחיקת רופא המשפחה

 

בנטולילה יערה1, שייך אייל1, 
לבקוביץ ענבר2

המחלקה לרפואת משפחה, מכבי שירותי בריאות, מסלול מרו"ם. 1

הפקולטה לרפואה, הטכניון. 2

רקע מדעי
סביבת עבודה פיזית הינה היבט של סביבת העבודה, המשפיעה 

באופן ישיר ובלתי ישיר על היחסים הבין אישיים ועל היצרנות של 

העובד. בעולם העסקים קיים מחקר עשיר בנושא. נמצא קשר 

בין סביבת עבודה טובה לשביעות רצון גבוהה, תפקוד טוב יותר, 

ואף בריאות טובה יותר בקרב עובדים. 

רעש,  ריהוט,  הינם:  בסביבה  משמעותיים  שנמצאו  משתנים 

תאורה, וסידור המרחב.

בקרב  פיזית  עבודה  סביבת  אודות  אמפירי  ידע  מיעוט  קיים 

העבודה  סביבת  על  התמקד  מהמחקר  חלק  הבריאות,  עובדי 

דגש על ההשפעה של הסביבה הפיזית על  בבתי החולים עם 

המטופלים.

מטרת המחקר
במרפאה  הרופא  של  הפיזית  העבודה  סביבת  ארגון  את  לבחון 

ולבדוק האם יש קשר לרמת שחיקתו.

שיטת המחקר
מחקר חתך שיבוצע בשני שלבים:

יועבר סקר מקדים, סקר מקוון שיועבר בקרב  בשלב הראשון, 

קריטריונים  ולהבין  לגבש  מנת  על  משפחה  ברפואת  מומחים 

מהותיים עבור רופאי משפחה בסביבת העבודה הפיזית שלהם. 

שאלון  שאלונים:  באמצעות  נתונים  יאספו  השני,  בשלב 

דמוגרפי, שאלון שחיקה ושאלון תפיסת סביבת העבודה- מבנה 

התייחסות  צוות.  חדר  המתנה,  חדר  הרופא,  חדר  המרפאה, 

לתאורה, אוורור, רעש ועוד. 

הסקר  תוצאות  ועל  קיימת  ספרות  על  יתבססו  אלה  שאלונים 

המקדים.

הקושי באבחנה ובטיפול בדיכאון 
לאחר לידה בקרב נשים בישראל 

- מחקר איכותני רטרוספקטיבי
 

דנה כץ, אילן יהושע
מחוז דרום, מכבי

האישה  בחיי  משמעותיות  תקופות  הן  לידה  ומשכב  הריון 

והמשפחה, המאופיינות בשינויים גופניים, רגשיים והתנהגותיים.

לידה  לאחר  מהנשים   8-15% על  משפיע  לידה  לאחר  דיכאון 

ובעל השפעה שלילית הן על איכות החיים של האישה והן על 

יכולתה לטפל וליצור קשר תקין עם התינוק. דיכאון לאחר הלידה 

ירידה ברגישות אימהות, רצח  קשור לסיכון מוגבר להתאבדות, 

תינוקות והתפתחות לקויה בילדים.  כמו כן, דיכאון לאחר לידה 

למרות  בנשים.  עתידיות  פסיכיאטריות  לבעיות  סיכון  גורם  הוא 

הסובלות  הנשים  רוב  זו,  מחלה  בפועל של  הגבוהה  השכיחות 

ממנה אינן מאותרות, מאובחנות או מטופלות

לפי חוזר משרד הבריאות בישראל לאיתור נשים בסיכון לדיכאון 

בהריון ולאחר לידה, יש לבצע אומדן למצבה הנפשי של האישה 

בביקור  וכן   26 משבוע  בהריון  אישה  לכל  אדינבורו  סולם  ע"י 

בטיפת חלב 4-9 שבועות לאחר הלידה.

ראשוניים  רופאים  של  הגישה  את  בחן  בארץ,  שבוצע  מחקר 

לאחר  בדיכאון  ולטיפול  לאבחון  משפחה(  ורופאי  ילדים  )רופאי 

הלידה. נמצא כי רופאי משפחה, לעומת רופאי ילדים, היו נכונים 

יותר לאבחן דיכאון לאחר לידה, אך רק מיעוט היה גם מוכן לתת 

טיפול, למרות העובדה שנשים פונות לעיתים קרובות יותר עם 

התינוק לרופא הילדים מאשר פונות בעצמן לרופא המשפחה.

רוב  לידה,  לאחר  דכאון  של  הגבוהה  השכיחות  למרות  כאמור, 

המקרים אינם מאובחנים או מטופלים. מתן שירותים מקובלים 

לנשים עם דיכאון לאחר הלידה הוא הכרחי ועליו לטפל בחסמים 

של נגישות בין אם נפשית או בין אם פיזית שחוות אותן נשים. 

הגדלת הידע בתוך מקצועות הבריאות ובנשים כאחד על דיכאון 

לאחר לידה היא המפתח לגישה טובה יותר לשירותים רפואיים.

רוב  לידה,  לאחר  דיכאון  של  הגבוהה  למרות השכיחות  כאמור, 

המקרים אינם מאובחנים או מטופלים.

הוא  הלידה  לאחר  דיכאון  עם  לנשים  מקובלים  שירותים  מתן 

בין  או  בין אם נפשית  נגישות  ועליו לטפל בחסמים של  הכרחי 

אם פיזית שחוות אותן נשים. 

במחקר זה, נערוך ראיונות עומק עם נשים אודות החוויות שלהן 

בנוגע לאבחנה שלהן בדיכאון לאחר לידה והטיפול שהוצע לה, 

אם הוצע וכיצד בחרו לטפל בבעיה זו.

 מושב מס' 3 | 15:15-16:15| אולם לואי ה-15 |  הצגות בזק - רעיונות למחקרים
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פניית נשים עם מוגבלות גופנית 
לבדיקות סקר לסרטן צוואר הרחם

ליאור ברוך
המחלקה להתמחות ברפואת משפחה, מחוז שרון, מכבי שירותי בריאות

רקע
סרטן צוואר הרחם הוא הסרטן השלישי בשכיחותו בנשים בעולם אך 

היארעותו בישראל היא מהנמוכות מבין מדינות המערב. בהיעדר 

תכנית סקר לאומית לגילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם, ממליץ 

משרד הבריאות הישראלי על בדיקת פאפ לנשים בגיל 25-65. אך 

האם הבדיקה נגישה לכל הנשים שיכולות להיתרם ממנה?

15% מהאוכלוסיה בגיל העבודה בישראל )20-65( מוגדרים כבעלי 

מוגבלות, שיעור שווה בין המינים. הצורך בבדיקה גינקולוגית לשם 

ביצוע המשטח עשוי להעמיד קושי פיזי בפני נשים עם מוגבלויות 

על  להקשות  עשויים  וכלכליים  חברתיים  גורמים  גם  גופניות. 

יותר.  נמוך  סוציואקונומי  למצב  מועדת  אשר  לקבוצה  הנגישות 

פער זה בפניה לבדיקת פאפ נמצא במחקרים קודמים מהעולם, 

המעלים את השאלה כיצד מתמודדות 15% מהנשים הישראליות 

בגיל הסקר עם ההמלצה לבדיקה.

מטרת המחקר
חקר דפוסי הפניה של נשים בעלות מוגבלות גופנית לבדיקות סקר 

לסרטן צוואר הרחם. בהימצא הבדלים לרעת קבוצת המחקר, יוכל 

החסמים,  למיפוי  בסיס  להוות  מדיניות,  בקביעת  לסייע  המחקר 

ולרמוז לחשיבות הנגשת הבדיקה דרך פתרונות הקיימים בעולם, 

ובהן בדיקת פאפ עצמית.

ייחוד המחקר באוכלוסיה מגוונת מבחינה אתנית ודתית, עם שיעורי 

הרפואה  ובמסגרת  המפותח,  לעולם  יחסית  נמוכים  היארעות 

ברובם  בדקו  אשר  קודמים  למחקרים  בניגוד  זאת  הציבורית. 

סיכוי  המעמיד  דבר  פרטי,  באופן  מבוטחות  הומוגניות  אוכלוסיות 

להטיה לאור נטיית נשים בעלות מוגבלות למצב כלכלי נמוך יותר.

שיטות
על  הנשען  קהילה  רפואת  מבוסס  רטרוספקטיבי  קוהורט  מחקר 

רשומות רפואיות מהשנים 2012-2017. 

אוכלוסיה: מבוטחות מכבי שירותי בריאות בנות 25-65. 

טרום-/ ו/או  רחם,  וצוואר  רחם  כריתת  להוצאה:  קריטריה 

ממאירות של צוואר הרחם בתחילת תקופת המחקר.

משתנה בלתי תלוי: קיום אבחנה המרמזת למוגבלות פיזית טרם 

תחילת תקופת המחקר )קבוצת מחקר( או היעדרה )ביקורת(.

משתנה תלוי: מספר בדיקות פאפ בתקופה בת 5 שנים. משתנה 

פאפ  בדיקת  של  המקובלות  להנחיות  שהיענות  בהנחה  דיכוטומי, 

ל-3 שנים תוביל לביצוע משטח פאפ אחד לפחות בתקופת  אחת 

המחקר.

פילוח הנתונים: לפי גיל ואופי המוגבלות עם התייחסות ל: עישון; 

 ;HIV נשאות  סוציואקונומית;  שכבה  דתית;  שייכות   ;HPV חיסון 

סיבת הבדיקה; משקל; אוריינטציה מינית.

Make quotations great again 
- A proposal to reduce false-
knowledge

רונן ברקת 1,2, יוחאי שיינמן 1,2, מרה שונברג 3
מרכז רפואי רבין ומחוזות ת"א יפו ודן פ"ת,   . 1

שירותי בריאות כללית

בית הספר לרפואה - החוג לרפואת משפחה, אוניברסיטת . 2

תל-אביב
3. Department of Medicine, Harvard Medical School, 

    Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston

The last decades saw remarkable change in the way 

healthcare professionals generate and consume 

medical knowledge. 

Information management technologies have 

evolved considerably, yet medical publications 

continue to use a referencing system that has 

changed very little since the turn of the twentieth 

century.

Research suggests that up to one in five referenced 

claims quotes the original text inaccurately. 

Many authors, perhaps inadvertently, contribute 

to this process by citing non-primary data and 

amplifying the errors of their predecessors. 

Erroneous claims are propagated, accumulate 

into false belief-systems, and generate inaccurate 

knowledge.

Updating the referencing system to provide 

additional information to support each referenced 

claim could, perhaps, address this cycle of 

inaccuracy. 

We believe such changes in the referencing 

system would prompt authors to rigorously verify 

referenced claims and provide readers with context 

to inform a critical evaluation of the text. 

We detail our proposal for changes in the notations 

used for referencing, as well as in the information 

provided within reference lists. 

We also discuss some barriers and solutions to the 

adoption of our proposal.

 מושב מס' 3 | 15:15-16:15| אולם לואי ה-15 |  הצגות בזק - רעיונות למחקרים
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A Novel Community 
Research Program 
in a Large HMO

דן אויירו קדרי1,3, לינוי גבאי1,
גדעון קורן2, יוסי קושניר1

המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה, מכבי שירותי בריאות. 1

מכון המחקר, מכבי שירותי בריאות. 2

הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. 3

Background
In order to promote and improve the quality of 

primary care, Maccabi Health Services )MHS( have 

initiated a novel research training and support 

program for trainees and specialists in primary care 

settings.

MHS is the second largest HMO in Israel and has a 

vast amount of digital health data, making it a fruitful 

ground for research.

Methods
In order to start the program, an epidemiologist 

was recruited and a call for interested researchers 

was published by digital means throughout the 

organization.

A special budget was set for research grants and a 

steering committee was created in order to rate the 

applicants.

Results
The first research meeting of the program took place 

6 months after the first program advertising. 62 

physicians have completed the program application 

of whom 45 )73%( are specialists and 17 )27%( are 

residents in Family medicine. Of the 62 applicants, 

30 )48%( were females. Overall 30 physicians were 

admitted to the program. Of those admitted, 90% 

presented a primary research proposal and 10% had 

a more advanced research status.

Conclusion
A community research training and support program 

is feasible and can be created in a short period with 

financial and technical support of HMOs.
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האם לרופא משפחה מעשן 
יש יותר מטופלים מעשנים?

ואסים נאסר 1,2, שמואל גבעון 1,2, 
מרטין גרנק-קטריבס 1,2

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

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

רקע מדעי 
העישון  הרגלי  בנושא  שעסקו  מחקרים  הרבה  ישנן  בספרות 

סטטוס  היתר  ובין  רופאי משפחה,  בקרב  בריאותיות  והתנהגויות 

אצל  עישון  סטטוס  השפעת  על  הייתה  ההדגשה  עיקר  עישון. 

עישון  בהפסקת  ועזרה  טיפול  והצעת  הנושא  על הצפת  הרופא 

סיסטמתית  בסקירה  למשל  כך  שלו.  המעשנים  המטופלים  אצל 

מידע  מאגרי   11 2014, שסקרה  ב   ADDICTION-ב שפורסמה 

הסקירה   .1996 מאז  וספרדית  האנגלית  בשפה  פרסומים  על 

הזאת הראתה שרופאים מעשנים, עולה הסיכון אצלם עד 17% 

לא לייעץ לחולים שלהם להיגמל מעישון  בהשוואה לרופאים שלא 

  .)R = 0.83, 95% CI = 0.77-0.90, P <0.000( .עישנו אף פעם

החוקרים הסיקו שמצב העישון של הרופאים עלול להשפיע על 

כך  שלהם,  למטופלים  עישון  להפסקת  טיפולים  של  אספקתם 

שרופאים מעשנים פחות נוטים לייעץ להפסקת עישון בהשוואה 

אך  בעבר.   שעשנו  רופאים  או  פעם  אף  עשנו  שלא  לרופאים 

אצל  אלו  בעקיפין האם התנהגויות  לבדוק  רוצים  המחקר שלנו, 

המטפל בא לידי השפעה על המטופל.

מטרות המחקר
המשפחה  רופאי  של  והרגלים  התנהגות  דפוסי  האם  לבדוק 

משפיעים באופן סמוי על המטופלים שלהם. 

שיטות המחקר
בשיטה CROSS SECTIONAL, אותרו במאגרי המידע של הכללית, כל 

מטופלי מחוז שרון שומרון בני 19-85, המשויכים לאותה רופא לפחות 

5 שנים, במרפאות לא עצמאיות, המעשנים או שעישנו בעבר. הוצא 

רשימה של כל הרופאים השכירים במחוז עם וותק יותר מ-5 שנים ואת 

כמות הנפשות המשויכות אליהם. 

באמצעות שיחה טלפונית יתושאל הרופא האם מעשן, עישן בעבר, 

לעולם לא עישן. לאחר מכן נאחד  את כל המעשנים המשויכים 

וכנ"ל לגבי  לרופאים מעשנים ומספר הנפשות הכולל שיש להם 

המטופלים המעשנים המשויכים לרופאים לא מעשנים. ובאמצעות 

מבחן T אפשר להשוואת בין שתי קבוצות של המטופלים. ובעזרת 

לעומת  בין הרופאים המעשנים  נשווה  פישר  המבחן המצוין של 

הלא מעשנים.

תוצאות צפויות
המדגם המשוער ימנה מעל 130000  מטופלים מעשנים במחוז 

ורופאות  רופאים   120 ע"י  בטיפול  כללית,  חולים  בקופת  שו"ש 

לפחות 5 שנים. מספר זה פי 5 מגודל המדגם המינימלי לגילוי פער 

של לפחות 1% בין שלוש הקבוצות, ברמת מובהקות סטטיסטית 

של 0.05 בעוצמה 80%.



41

אימון אישי )קאוצ'ינג( למניעת 
שחיקה ולפיתוח מקצועי בקרב 

רופאי משפחה - תוצאות תכנית 
פיילוט במכבי שירותי בריאות

ג'ון בורובסקי, טניה קרדש, דפנה דורון
הנהלה רפואית, מחוז ירושלים והשפלה, מכבי שרותי בריאות

האישי  האימון  מעולם  וטכניקות  עקרונות  האחרונות  שנים  ב-5 

/ האימון המקצועי נכנסו לשימוש בקרב רופאים למניעה וטיפול 

בשחיקה ולקידום פיתוח מקצועית. בספרות הרפואית יש תיאורים 

בודדים של תכניות ולמיטב ידיעתנו תכניתנו היא הראשונה מסוגה 

לבעיית  יעיל  מענה  לתת  עז  צורך  מתוך  צמחה  התכנית  בארץ. 

השחיקה בקרב רופאי משפחה ותיקים.

במחצית השנייה של 2018, 9 רופאים השתתפו בתכנית שכלל 

הכשרה  שעבר  התכנית(  )יוזם  אחד  מאמן  עם  פגישות   4-8 בין 

של  הממוצע  גיל   .“Compassionate Coaching” בשיטת 

המשתתפים היה 53 ]טווח 40-62[ וגודל פרקטיקה ממוצע של 

הרופאים היה 1992 משויכים. הרופאים עבדו בסניפים ובמרפאות 

ירושלים והשפלה של מכבי  עצמאיות באזורים מגוונים של מחוז 

שרותי בריאות. בתחילת הפרויקט ובסופו המתאמנים מילאו שאלון 

נתונים על  גם  ומשוב. נאסף  גם שאלות הערכה  שחיקה. מלאו 

מדדי האיכות של הרופאים המתאמנים.

בכדי  הפגישות  תיעודי  של  איכותני  ניתוח  בוצע  הפרויקט  בתום 

לאתר את התמות העיקריות של סיבות השחיקה ושל ההתערבויות 

שהתרחשו בזמן הפרויקט ונמצאו כיעילים על ידי המתאמנים.

סיבות עיקריות לשחיקה היו קשיים בתחומים כמו סביבת העבודה, 

זרימת מטופלים, ניהול צוות, אינטראקציות עם מטופלים קשים, 

חסר בידע או במיומנות קלינית, אי ודעות מקצועית, חוזר שביעות 

רצון כלכלית, ואיזון בין חיים אישיים ומקצועיים. המכנה המשתף 

בין רוב סיבות השחיקה היה תחושת חוסר שליטה. 

שינויים שעזרו למתאמנים כללו שיפוץ חדר/מרפאה, השתתפות 

מטופלים  מול  ציפיות  תיאום  יועצים,  רשת  בניית  בהשתלמויות, 

ופגישות עבודה עם צוותים.

ירד ב11%  מבחינה כמותנית, בקרב המתאמנים מדד השחיקה 

אך לא היה כל שינוי במדדי איכות. שביעות רצון מהתכנית היה 

משוב  שאלת  על   5/5 מציינים  מתאמנים   8/9 עם  ביותר  גבוה 

"האם היית ממליץ על התכנית לעמית?" 

לאור הצלחת הפיילוט בוחנים את האפשרות להרחיב את התכנית.

תקשורת בין רופאים 
- החלק החסר של התצרף 

מנחם נהיר
המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי העמק

ונלמד במסגרת ההכשרה  רופא-חולה היא חלק נחקר  תקשורת 

ובמקצועות  בהתמחות,  לרפואה,  הספר  בבית  רופאים,  של 

אולם  המקצועית.  הפעילות  בהמשך  בהשתלמויות  גם  מסויימים 

תקשורת בין רופאים לא מהווה נושא מחקרי. 

הידע,  מרובת  המודרנית,  הרפואה  של  והתפקוד  המבנה  לאור 

ההתמחויות ותתי המקצועות, לעיתים קרובות מוצא עצמו רופא 

והבקשות  כמויות המידע, ההמלצות,  מול  אונים  המשפחה חסר 

לעיתים  כאשר  חולה,  באותו  המטפלים  השונים  מהמומחים 

ההמלצות קשות לביצוע, לא תמיד אפשריות, ובמקרים מסויימים 

גם נוגדות זו את זו.

פתרון אפשרי לבעיה זו היא שיפור התקשורת בין המומחה היועץ 

לבין רופא המשפחה. 

קיימות מספר אפשרויות ליישום פתרון זה:

• 	/ צוות  דיון  מתקיים  בהם  מזומנות  לעיתים  משותפות  ישיבות 

פרטני לגבי חולים או מקרים מייצגים.

• והיועצים 	 המשפחה  רופאי  יושבים  בהם  משותפות,  מרפאות 

ובודקים את אותו חולה ביחד או במקביל.

• דיגיטלי, 	 משותף  דיון  המאפשרת  תקשורת  מערכת  יצירת 

וואטסאפ, אימייל.

• הקמת מערכת ייעודית המאפשרת דיון משותף מלא.	

באיזור טבריה/עפולה/עמק הירדן נעשים נסיונות שונים 

לפתרונות בעיה זו. הנסיון והתגובות יובאו בהרצאה.
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מהם הצרכים החינוכיים
להתמחות ברפואת המשפחה?

 ,EURACT של ETR -סדנא מבוססת על מסמך ה
האירגון האירופאי למורים ברפואת המשפחה

מרטין גרנק-קטריבס
אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

EURACT COUNCIL-רפואת משפחה, נציגת ישראל ב

רפואת משפחה, המחלקה לרפואת משפחה, מחוז שו"ש, כללית

רקע 
 European Training המסמך  פורסם   2018 באפריל 

 ,Requirements )ETR( for GP/FM specialist training

תוצר של קבוצת עבודה שמתעמקת בנושא ההתמחות ברפואת 

המשפחה על כל היבטיה השונים. הקבוצה אספה וניתחה את 

  WONCA של   ,EURACT של  העמדה  וניירות  הפרסומים  כל 

ומסמכים נוספים בנושא וריכזה המלצות לגבי הצרכים החינוכיים 

על  האחראים  הממסדים  ושל  המדריכים  של  המתמחים,  של 

שהנחינו  סדנא  בעקבות  הוספו  והמלצות  משוב  ההתמחות. 

בכנס השני בחינוך רפואי של EURACT בבלגיה והובילו לפרסום 

מסמך סופי. 

מטרות הסדנא 
• 	 WONCA שאומצו גם ע"י ETR-להיחשף לתכנים ולהמלצות  ה

Europe  וה-UEMO כבסיס לסטנדרטיזציה במדינות אירופה, 

למרות השונות הגדולה ביניהן.

• ברפואת 	 להתמחות  בהשוואה  שונה"  אך  "הדומה  על  לדון 

המשפחה בארץ. 

• קוריקולום 	 שינוי  הכנת  בעת  המלצות  לאמץ  ואולי  ללמוד 

ההתמחות בארץ.

מהלך הסדנא 
 .ETR -הצגת עיקרי התכנים של מסמך ה

של  ביישום  שיתמקדו  קבוצות,  ל-3  המשתתפים  של  חלוקה 

המלצות ה- ETR, כל אחת בהיבט אחד מהבאים: 

• 	Learner-centered - ללמידה Teacher-centered- מלמידה

• מקוריקולום מותחם במסגרת זמן )Time-framed( לקוריקולום 	

)Competence-based( מונחה מיומנויות

• 	Work-( מעבודה במקום ההתמחות ללמידה במקום העבודה

 )based learning

כל קבוצה תקבל תת-שאלות לדוגמא, רלוונטיות לנושא שלה. 

לשינוי  וההוראה  הלמידה  שיטות  את  יסכם  הכללי  הדיון 

ואף  והממסדים,  המדריכים  המתמחים,  של  ברמה  ולהתאמה,  

ברמת הקוריקולום. 

עניין והשלכות צפויות
הניסיון  בסיס  על  שהתגבשו  מההמלצות  ילמדו  המשתתפים 

המצטבר של מובילים בתחום ההוראה במדינות אירופה השונות, 

ידונו על יישומים מבוססים על קונצפטים חדשנים בחינוך רפואי, 

וימליצו על השינויים המתאימים בקונטקסט הישראלי.

כשירות תרבותית כוללנית 
 Generalizable Cultural(

)Competency

קטרין תומס 
אוניברסיטת תל אביב, מחלקה תל אביב-יפו דן פתח תקווה,

 קופת חולים כללית

רקע

במאה ה-20 התמקדו מיומנויות הכשירות התרבותית של רופאים 

גישה  מומלצת  היום  שונות.  ודתיות  אתניות  בקבוצות  ורופאות 

כוללנית יותר שמכירה במורכבות של זהות ותרבות אצל כל אדם - 

רופא, רופאה, מטופל ומטופלת.

מטרות

במהלך סדנה ירכשו המשתתפים

ונכיר את  נגדיר את המונח "זהות תרבותית" באופן כוללני  ידע: 

המושגים רלטיביזם תרבותי, סטריאוטיפיזציה, אתנוצנטריות.

מיומנויות: נפתח מודעות כלפי תרבות המטופל והמטופלת ושל 

עצמנו ונשלב את המודעות הזאת באינטראקציות רפואיות באופן 

מוצלח. נתרגל שימוש בהשתקפות עצמית )רפלקסיה( ובאמצעי 

תקשורת )מילולית ושאינה מילולית( המכוונים למגוון תרבויות.

הנובע  ומתן  למשא  פתוחים  ולהיות  להתגמש  נלמד  עמדות: 

מפערים בין השקפות על חולי, על התנהגות ועל בריאות.

התחדשות ועניין לקהל הכנס

כלים לתקשורת אפקטיבית  ולרופאות  לרופאים  הסדנה מעניקה 

ניתנים לשימוש עם  ונשים מתרבויות שונות. הכלים  עם אנשים 

כל מטופל ומטופלת, מכל רקע ומכל מקום.

גישה  ומדגימים  רופא  לכל  חשובים  בסדנה  הנלמדים  הכלים 

חדשה לנושא מוכר.
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הפקולטה לרפואה
ע"ש עזריאלי

27.3.19
מלון גולדן-קראון
נצרת

      השנתי של  איגוד רופאי המשפחה בן מאיר

שותפות חינוכית ברפואת המשפחה
ע"ש ד"ר שבתאי הכינוס המדעי

האיגוד, הועדה המדעית והועדה המארגנת של הכינוס השנתי מביעים

תודה והערכה
לכל החברות שסייעו להצלחת הכינוס
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