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אמנות הרפואה
הלמידה הרגשית ברפואת המשפחה

?איך מלמדים



בין מדע ואומנות -רפואה 

 Ian R. McWhinney :

עולם הרפואה מתחלק לשני חלקים  :

החלק המדעי והחלק האמנותי

          החלק המדעי מטפל בכל בני האדם
כאילו הם כולם אותו הדבר

  החלק האמנותי מטפל בכל אדם כאילו
הוא עולם ומלואו

A Textbook of Family 
Medicine 
Ian R. McWhinney (1989)



לימודי רפואה

מדע אמנות



ניסיון חיים

מדע אמנות



WISDOM - חכמה

מדע healingאמנות



אמנות הרפואה

  הפילוסופיה של השילוב בין האומנות למדע מבוססת על

בין רופא  קשר מרפאשיש –הרעיון שיש מעבר למדע 

(Healing)קשר המאפשר טרנספורמציה של הסבל , לחולה



? איך קשר מרפא

 לפתח מיומנויות של קשר  האומנות תהיה ביכולת

האומנות תהיה  :

בליצור את המרחב המיטבי ליצירה התרפויטית  ,

  בלמדוד את הקרבה ואת המרחק הנכון לכל אחד ליצירה זו

 כלי טיפולי"הרופא הופך להיות בעצמו"

(Balint’s concept of the “doctor as drug”)



שילוב של מדע ואמנות 

לגעת בסבל ולהכיל  , היכולת שלנו להבין את הקונטקסט

את הכאב הם החלקים המרכיבים את אמנות הרפואה

מניעה  , המדעית, הרציונלית, הלמידה האינטלקטואלית

אצל הרופאים והלמידה הרגשית   "Doing"את ה

והשילוב בין השניים היא   ”Being"מניעה את ה

האמנות האמתית



ההתמחות הרגשית -אמנות הרפואה 
עניניםתוכן -ברפואת המשפחה 

 ההתחברות –הפגישה הראשונה(Joining)

יצירת אמון

יצירת גבולות ושמירה עליהם

איך אציג את עצמי: החלוק הלבן והתואר דוקטור

ל שלי"למי אתן את מספר הנייד או את כתובת הדוא

כיצד להתיידד עם חוסר ודאות



חולה-קרבה וריחוק בקשר רופא

בכאב בגופו ובנפשו, גע במטופל

אינטימיות מינית לא, אינטימיות בקשר כן

המחשב בחדר הרופא: הגורם השלישי במפגש

ר גוגל"ד: הגורם הרביעי במפגש

הפחד מתביעות משפטיות: הגורם החמישי במפגש

עין המנהל ומדדי איכות ברפואה: הגורם השישי במפגש

ההתמחות הרגשית -אמנות הרפואה 
עניניםתוכן -ברפואת המשפחה 



האם להודות בטעויות

לא רוצה לקחת או להפסיק לקחת תרופה: המטופל הסרבן

האם לקבל מתנות

מתי ואיך: לדבר על המוות

מטופל-מטפל" חוזה"סיום ה: כשהרופא עוזב את המרפאה

להיות רופא משפחה כמקור לסיפוק ולהנאה

להיות רופא משפחה כמקור למימוש ולמשמעות

ההתמחות הרגשית -אמנות הרפואה 
עניניםתוכן -ברפואת המשפחה 
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