
BASICS 
נפשיחוסןופיתוחסטרסלהפחתתכלים

מלצקילילך 'דר

חייםאורחותלרפואתהחוגר"יו

המשפחהרופאיאיגוד



הישרדותימנגנוןהואסטרס•

גורמתסטרסשלתחושה

במטרהוהחושיםהגוףלגיוס

המאייםהמצבעםלהתמודד

חייםולבעלילנוזהההמנגנון•

הסטרס



סטרסעםהתמודדותדרכי



וערנותדריכות ,זהירות :נוראדרנלין•

שקטאי ,חרדה ,ההיגיוןאתמשתיק•

הרחבת ,הדםלחץואתהדופקאתמעלה :אדרנלין•
ועודנשימהדרכיייבוש ,אישונים

 ,תוקפנות ,כעס ,הדםוכליהלבפעילותאתמאמץ•
בביצועיםפגיעה

 ,לבתפוקתמגדיל ,אנרגיהמקורותמגייס :קורטיזול•
לחירוםמטבוליתהכנה ,הסוכררמתמעלה

משמין ,סוכרת ,החיסוןמערכתאתמדכא•

הגוףעלהסטרסהשפעת



?לסטרסלנוגורםמה



קשיםגלובלייםאירועים



משמעותייםאישייםחייםאירועי



יוםהיוםטרדות-מינורייםאירועים





סטרסלהוסיףעלוליםהרופאים





,ל"בחומשפחתיטיולכמוחיובייםאירועים
...הבתשלחתונה



מקצועיתאחריות•

אדםבחיילעלותיכולותטעויות•

מקצועיתוהתחדשותהתעדכנות•

עבודהשעות•

עומס•

קריירה/משפחהאיזון•

תחרותיות•

רופאאיןלרובלרופא•

הרפואהלמקצועייחודייםסטרסגורמי



לסטרסגורםהכי

הראשבתוךלנושישמה
...דאגות ,השוואות ,ציפיות ,דעות ,מחשבות



כרוניסטרסשלהבריאותיהמחיר

ריכוזחוסר ,עייפות▶
ובשינהבתיאבוןהפרעה▶
שוניםכאבים ,מיגרנות▶
חוזריםזיהומים▶
דםוכלילבמחלות▶
ממאירויות▶
עורמחלות ,פפטיכיב ,סכרת▶
...אוכל ,עישון ,אלכוהול ,סמים–התמכרויות▶



לחץמצביעםוהתמודדותלמניעהשיטות

לרופאיםחוסןובנית

THE BASICS





“B” - body, physiological considerations 

“A” - affect, attitude and psychological matters

“S” - social, our personal Relationships

“I” - intellect, the many ways we can use and enjoy it

“C” - community, the importance of healthy personal and 
professional groupings

“S” - spiritual, the least discussed but so important one

THE BASICS



BASICS

“B” is for body
or physiological considerations 

Homeostasis Vs Allostasis

means that we 

▶eat when hungry

▶drink when thirsty 6-8

▶sleep when tired 6-8

▶Exercise

▶Personal medical care



B: גופניתרווחה

(הליכהכולל)קבועבסיסעלהתעמלות□

בלילהשעות 6-8איכותיתשינה□

מזוןפירמידתעקרונותפיעלומושכלמודעבאופןאוכל□

שגרתיבאופןשליהמשפחהרופאי"ענבדק□



• Ignorance from stress and suffering 

• Perfectionism

• From unconscious, passive reaction to deliberate self 
management

BASICS 

A is for Affect



לנסותשווה–המציאותאתלראותאחרתאפשרות



A: רגשיתרווחה(Emotional) 
(Cognitive)ומחשבתית

מסלולים /פתרונותושוקלבונהבחשיבהמשתמש□

.בפניהעומדותלבעיותחלופיים

חושבאניבההדרךעלמשפיעלחץבולאופןקשוב□

אחריםעםומתקשר

אותםומתרגלמודעות/לבותשומתהרפיהמיומנויותמבצע□

קבועבאופן

מספיקהואטובדילפעמים)לעצמיריאליותציפיותמציב□

(!טוב



• Marriage and Intimacy

• Family

• Friends

BASICS 

S is for Social



S: חברתיתרווחה

שליהזוגבתאוהזוגבןעםהיחסיםאתמטפח□

 .איתםטובבקשרשאנימשפחה/חבריםשלקבוצהלייש□
קשרעימםוליצוררשימהלערוךמוזמן–לאאם

.והחבריםהמשפחהעםובילוינופשמשלב□



• Intellectual diversion

• Occupational considerations 

• Control

• Change

• Choice

BASICS 

I is for Intellect 



I: ושכליתתעסוקתיתרווחה

והמקצועייםהאישייםהערכיםאתשמבטאיםהשגהברייעדיםלייש□

.שלי

.שנייםאואחדלתחביבהקשורותבפעילויותשבועבכלזמןמבלה□

המשמעותאתלהעריךויודעלעבודהבשמחהיוםכלמגיעאני□

.שליבעבודה

.האישייםוחיישליהעבודהחייביןבריאיםגבולותלייש□

 ."לא"לומראיךויודעאלהגבולותעלשומר□



• We know we are a part of a healthy community because we 
feel rewarded, energized and joyful about being a member of 
it

• In healthy medical communities, we can reach out to one 
another in safety

BASICS

C is for Community



C: קהילתיתרווחה

.ייעודשלתחושהלחיישנותנתחברתיתמקבוצהחלקאני□

.אמתיתבצורהורגשותייסיפוריאתולשתףלחשוףבטוחמרגישאני□

שישאושליהאנרגיהאתשגוזליםאחריםעםזמןפחותנמצאאני□

 .שליהרוחמצבעלשליליתהשפעהלהם

התרוממותומרגישצוחקאנישאיתםאלועםזמןיותרמבלהאני□

.רוח

בהתנדבותלקהילהומכישורימזמניתורםאני□



BASICS
S is for spirituality

Spiritual practices that enhance resilience:

▶Be humble

▶Give of yourself 

▶Be mindful — Mindfulness

▶Enjoy music

▶ Guided Imagery

▶Create

▶See life through the lens of awe and wonder



S: רוחניתרווחה

.שלוםבדרכי ,טבעיתבסביבה ,בחוץזמןמבלה□

.ולאחרים-לעצמילסלוחיודע□

מדיטציותמתרגל□

.הקשייםועלמאליוהמובןעל ,שישמהעלתודהמוקיראני□

במלואורגעכללחיותומתחייבקצריםהחייםכיבכךמכיר□

ורוגענעימותליהמסבהבאומנותיוצר/מצייר/למוסיקהמאזיןאני□



http://marc.ucla.edu/body.cfm?id=22

mindfulness meditation 

http://marc.ucla.edu/body.cfm?id=22


לבריאותמרשם

SMART הנבחרהשינוי

S  specific  (אפיון)ספציפי 

M  measurable -מדיד

A  achievable  
result oriented  R 

T timeline
ולהערכהלביצועזמניםלוח



תובנות-סכום

מחלות =כרוניסטרס•

לבריאותבסיכוןמקצועזהרופאלהיות•

חיינואתמסכנתמבריאותנוהתעלמות

 :והעצמהלהתמודדותכליםיש ,למטופלים ,לנו•
אישיתפעולהתכניתיישוםי"עחוסןבנית

-הליישוםלהתנדבותהמלצה• C -קהילתיתרווחה:  
לרפואתבחוגפעילכשותףואצטרףבכישוריאחלוק

חייםאורחות



השלווהתפילת



אנובההדרךאתמאתנולקחתאפשראי"

 "הדבריםעלמסתכלים
פרנקלויקטור



להצטרפותקוראקול

חייםאורחותלרפואתלחוג

החוגלאתרהרשמה


