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מרפאה מקדמת בריאות

בחוברת זו נסייע לכם להתניע את התהליך, לבחור את השינוי 

המתאים ביותר עבורך, עבור צוות המרפאה ועבור מטופלייך. 

החומרים בחוברת נאספו ועובדו על ידי חברי החוג לרפואת 

אורחות חיים מתוך ראיית הצרכים של מרפאות ראשוניות 

במטרה להקל על הכנסת תכני אורחות חיים בריאים למניעה 

וטיפול במסגרת העבודה היומיומית.

יולי 2019

 © כל הזכויות שמורות לחוג לרפואת אורחות חיים, איגוד רופאי המשפחה בישראל. 
מותר לצטט, להעתיק קטעים, ללמוד, להשתמש ואף להפיץ את המסמך או חלקיו ובלבד שהציטוט 

יעשה במדויק, שישמר סמל זכויות היוצרים ושיצוין המקור

 רוצים להתחיל להוביל שינוי 

לאורח חיים בריא במרפאה?   

זקוקים לליווי והכוונה?
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ברוך הבא! 

אם הגעת לכאן סימן שאת/ה מעוניינ/ת לבצע שינוי במרפאה בתחום הבריאות 
ואורחות החיים. 

את/ה מצטרפ/ת לצוות מוביל ומנצח אשר רואה ברפואת אורחות חיים כחלק 
משמעותי ומהותי של הטיפול הרפואי בצד כלי למניעת מחלות. 

החוג לרפואת אורחות חיים מלווה ומעודד מובילי שינוי למרפאה בריאה. באתר 
החוג תוכל למצוא רופאים אשר עשו שינוי בעצמם, מומחי תוכן בנושאים שונים 

של רפואת אורחות חיים, בעלי ניסיון בליווי תהליכי שינוי. 

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו, נציגי החוג לרפואת אורחות חיים, ונשמח ללוות 
ולייעץ בלבטים, מחשבות ובתהליכים השונים למען שינוי למרפאה בריאה. רשימת 

חברי הוועד מופיעה באתר החוג. 
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 אז מה בחוברת?
 חזון החוג לרפואת אורחות חיים 

 הגדרת מרפאה בריאה

  המלצות להתחלת תהליך: בחינת המצב הקיים, בחירת שינוי, בניית תוכנית 
פעולה

 שיווק וגיוס תמיכה

 שימור השינוי

 במקרה שלא הצליח השינוי

 משהו מניסיון ושיר למחשבה

 נספחים
נספח מס' 1: זהה את עצמך- מהי המרפאה הבריאה המתאימה לי? 

SMART נספח מס' 2: תכנית פעולה

נספח מס' 3: התאמה תרבותית

נספח מס' 4: דוגמא למכתב פנייה למנהלים/ שיווק/ תמיכה 

 חומרי רקע 
תקציר תכנית האקדמיה האמריקאית לרופאי משפחה - 4 אסטרטגיות לקידום 

אורח חיים במרפאה הראשונית

סילבוס ללימוד רפואת אורחות חיים של החוג

 קישורים שימושיים
החוברת וחומר רב לשימושכם כולל קישורים למקורות מידע רבים מצוי באתר 

החוג לרפואת אורחות חיים. 
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https://cdn.mednet.co.il/2020/01/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99-AAFP-%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
https://cdn.mednet.co.il/2020/01/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1-%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-2019.pdf
https://mmb.mednet.co.il/
https://mmb.mednet.co.il/
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 חזון החוג לרפואת אורחות חיים
החוג לרפואת אורחות חיים הוקם על ידי רופאי משפחה, במסגרת האיגוד 

לרפואת המשפחה בהסתדרות הרפואית במטרה לקדם אורח חיים בריא ככלי 
להגברת שליטה על הבריאות ועל ניהול וטיפול במחלות

 חזון החוג למרפאות בריאות בישראל
כל מרפאה בישראל תאמץ כלים ותכנים לקידום אורח חיים בריא כמניעה וכטיפול 

להגברת השליטה על הבריאות ועל ניהול וטיפול במחלות

 הגדרה - מרפאה בריאה
מרפאה שמאפשרת קידום אורח חיים בריא של הצוות ושל המטופלים.

אנו מאמינים שלכל מרפאה מאפיינים וצרכים שונים, כמו גם דרכי פעולה ייחודיות 
המתאימות למרפאה. בתהליך השינוי לאורח חיים בריא חשוב לאפיין את המצב 

הקיים, לאתר את הצרכים והיכולות הייחודיות ולבנות תוכנית פעולה מותאמת, 
מאתגרת, ניתנת לביצוע באופן פשוט ותוך זמן מוגדר. 

בתהליך השינוי של המרפאה אנו מאמינים בעבודת צוות, במציאת מובילי שינוי 
נלהבים ונאמנים לשינוי, במתן דוגמא אישית וביצוע של שינויים קטנים והדרגתיים. 

ות
יא

מרפאה מקדמת בר

החוג 
לרפואת 

אורחות חיים

https://mmb.mednet.co.il/


6

מרפאה מקדמת בריאות

המלצות להתחלת תהליך: בחינת המצב 
הקיים, בחירת שינוי, בניית תוכנית פעולה

  בחן את עצמך )קישור לנספח מס 1 בחוברת זו(

  התאמה אישית למרפאה שלך

  בחינת הקיים במרפאה וסביבותיה 

  גיוס הצוות ושיתופו בתהליך בחירת נושאי השינוי 

  בחירת נושא לשינוי 

  בניית תוכנית פעולה לפי SMART )קישור לנספח מס 2 בחוברת זו(

  יוצאים לדרך - בניית לוח זמנים והכנות

באתר החוג lifestyle-medicine.mednet.co.il תמצאו חומרים רבים שיעזרו לכם 
בפיתוח הפרויקט ויהפכו את החוויה לקלה ונעימה אשר משיקולי מקום לא ניתן 

היה להכניסם לחוברת זו. החומרים לשימוש חופשי וכוללים:

  הצעות לשדרוג סביבת המרפאה, חומרי מידע לחלוקה למטופלים ומצגות 
להעשרת מטופלים

  פרק המתמקד בצוות המרפאה וכולל חומרי רקע ומצגות להכשרת הצוות 
בתחומי אורחות חיים השונים, כלים לעבודה עם מטופלים  ופרק מיוחד 

עם הצעות לקידום בריאות הצוות

  הצעות לפרויקטים מיוחדים: מרפאת דובונים והצעה לפעילות של 
מטופלים הולכים עם רופאים 
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https://mmb.mednet.co.il/%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%94/
https://mmb.mednet.co.il/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA/
https://mmb.mednet.co.il/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA/
https://mmb.mednet.co.il/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA/
https://mmb.mednet.co.il/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA/
https://mmb.mednet.co.il/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA/
https://cdn.mednet.co.il/2019/09/%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-1.pdf
https://cdn.mednet.co.il/2019/09/%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-1.pdf
https://cdn.mednet.co.il/2019/09/%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-1.pdf
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 התאמה אישית למרפאה שלך 
התאמה אישית - לכל מרפאה המאפיינים שלה. בכדי לבחור את השינוי המתאים 

ביותר עבור המרפאה שלך כדאי להכיר את המצב הקיים, לבחון את הצרכים 
והרצונות של הצוות והמטופלים ולבסוף לבנות תוכנית שתואמת את החזון שלך 

וגורמת לך לחוש מחויבות והתלהבות. 

סקירה היסטורית קצרה - כדאי לבדוק פרויקטים שבוצעו בעבר, ללמוד 
מהפרויקטים שהצליחו, לתחקר וללמוד מניסיונות שפחות הצליחו. זכור, זה 

שמישהו ניסה בעבר משהו ולא הצליח - לא מעיד על כשלון אלא מהווה הזדמנות 
ללמידה והתאמה מדויקת יותר לצרכי המרפאה היום ולבחינה של הכוחות 

הקיימים לשינוי כיום. 

צעדים קטנים - שינויים גדולים עושים בצעדים קטנים, לאחר שבחרת את 
השינוי הרצוי, בצע אותו בהדרגתיות, באופן פשוט, שתף את הצוות ובחן כל הזמן 

אפשרויות להתאמה ודיוק למרפאה ולאוכלוסייה הספציפית שלכם. 

התאמה תרבותית )קישור לנספח מס 3 בחוברת זו(

רעיונות לשינויים ניתן למצוא באתר החוג.

תרגיש חופשי לקחת רעיון ולשנות אותו לאופן שהכי מתאים למרפאה שלך. 

גיוס הצוות בשלב מוקדם בתהליך משמעותי להצלחתו. באתר החוג בערכת 
ההתנעה יש מצגת שיכולה להוות בסיס להצגת הנושא בפני צוות המרפאה, 

ל"הצתת" עניין, לעורר מוטיבציה פנימית לפעולה ולתחילת הפקת רעיונות 
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https://cdn.mednet.co.il/2019/12/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
https://cdn.mednet.co.il/2019/12/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91-%D7%94%D7%99%D7%9D-Rebel-Shoes-Productions.mp4
https://cdn.mednet.co.il/2019/12/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
https://cdn.mednet.co.il/2019/12/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91-%D7%94%D7%99%D7%9D-Rebel-Shoes-Productions.mp4
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 בחינת הקיים במרפאה וסביבותיה 
  הערכת הסביבה החיצונית והפנימית של המרפאה – כיצד ניתן לשלב בסביבה 

אלמנטים של קידום בריאות?

  הערכת הצוות – מי יכול לקחת תפקידים מבחינת פניות וזמן? למי יש ניסיון או 
 ביצע פרויקטים דומים בעבר? 

מי מחובר לקידום בריאות? 

  הכרות עם מה שיש מטעם הקופה לשרות המרפאה כגון סדנאות בריאות, 
קבוצות, יעוץ לפ"ג ועוד

  הכרות עם מה שיש בסביבת המרפאה כגון מסלולי הליכה, חוגים, קבוצות, יוזמות 
מקומיות ועוד

 גיוס הצוות ושיתופו בתהליך בחירת נושאי השינוי 
 זיהוי " המשוגע לדבר" במרפאה - המנהיג

 פגישה וגיוס הדיאטנית, מקדמת הבריאות והפיזיותרפיסט 

 ישיבת צוות ראשונה חווייתית להצגת הנושא

 הזמנת הצוות להציע רעיונות - שיתוף

 במרפאות גדולות יצירת קבוצות עבודה

  פעילויות צוות משותפות – סדנת בישול, הליכת בוקר, הפסקת אנרגיה, ארוחה 
משותפת בריאה

 קבוצת בלינט במרפאות גדולות

  פגישות צוות קבועות להדרכה ) לומדות מוכנות, מרצים מהצוות או מבחוץ(  
ועדכון על הנעשה 

 לוח עם לו"ז יעדים ומטרות בחדר צוות

role model כולנו - Walk the talk 
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https://mmb.mednet.co.il/%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%94/
https://mmb.mednet.co.il/%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%94/
https://cdn.mednet.co.il/2019/12/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
https://cdn.mednet.co.il/2019/12/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
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 בחירת נושא לשינוי 
 חזון של הקבוצה ושל כלל המרפאה – לאן רוצים להגיע? - תמונה מיטבית של העתיד

 סיעור מוחות ורעיונות מכולם

 בחירה ומיקוד במספר רעיונות

 קביעת מטרה/יעד לכל רעיון

 בניית תוכנית פעולה לפי SMART )נספח מס' 2(

 יוצאים לדרך- בניית לוח זמנים והכנות  
 מי עושה מה – בחירת מוביל לכל רעיון וחלוקת תפקידים בין חברי הקבוצה

 רשימת המשאבים הנדרשים

 בניית תכנית פעולה - שלבים להשגת היעד

ות
יא

מרפאה מקדמת בר

החוג 
לרפואת 

אורחות חיים
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שיווק וגיוס תמיכה - שיווק, שיווק, שיווק.....
  אסטרטגיה כללית ולוחות זמנים: אחד המפתחות להצלחה הוא תהליך שיווק. 
תהליך השיווק הוא פנים ארגוני/ מרפאתי וחוץ מרפאתי. ניתן להיעזר בתוכנית 

אסטרטגית רחבה לדוגמא של פרויקט walk marketing plan המופיע 
 באתר החוג.  

דוגמא למכתב להנהלה ולמחלקת שיווק לגבי פרויקט בנושא אורח חיים בריא 
נמצא בנספח מס 4

להלך מספר רעיונות לבנית אסטרטגיה ולוח זמנים לשיווק שיוכלו לעזור לך להפיץ 
את הבשורה: 

 1.  אסטרטגיה
 זיהוי קהל יעד )קשישים, משפחות, ילדים..(.

 הצגת הפרויקט בהתאמה לקהל היעד.
 לשקול תמריצים ) חולצות, מד צעדים( ולשקול מתי לחלק ) למשל מי שמגיע 

 לשלוש פגישות מקבל חולצה(.
 פרסום הפרויקט )הפניית מטופלים, פלאיירים במרפאה ובקהילה, מדיה 

 חברתית, דואר או מייל, מאמר במקומון(.
 מיקום- לבחור מיקום נוח וקבוע לכל הפגישות.

 התאמת עיתוי הפגישות לאוכלוסייה ) סופי שבוע למשפחות, בקרים 
לקשישים(.

2. לוח זמנים לשיווק
 א.  חודש לפני התחלת הפרויקט:

 הדפסת פלאיירים.
 גיוס רופאים ואנשי צוות אחרים לרישום מטופלים לפרויקט.

 מציאת שותפים שיסייעו לפרויקט ) ארגוני גמלאים, בתי תרבות, עסקים 
 מקומיים(.

 לתכנן ולהזמין דפי מידע שרוצים לחלק )או חטיפי בריאות(.

ות
יא

מרפאה מקדמת בר
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לרפואת 

אורחות חיים

https://cdn.mednet.co.il/2019/09/Walk-Marketing-Plan.pdf
https://cdn.mednet.co.il/2019/09/Walk-Marketing-Plan.pdf
https://cdn.mednet.co.il/2019/09/Walk-Marketing-Plan.pdf
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 ב.  3 שבועות לפני ההתחלה:
 המשך מציאת שותפים ועידוד אנשי צוות לגייס משתתפים.

 ג.  שבועיים ושבוע לפני ההתחלה:
 פרסום בדואר, פלאיירים, במדיה, בעיתונות המקומית

 ד.  יום לפני ההתחלה:
 הכן מצלמה

 הכן רשימה של כתובות אי מייל לשליחת תזכורות ועדכונים.
 הצטיידות במוטיבציה והתלהבות.

 מעקב לאחר הפגישה הראשונה:
משלוח מייל למשתתפים- תודה, סיכום נושא שנידון בפגישה, תזכורת לגבי 

הפגישה הבאה והזמנה להביא חברים, תמונות.

  שיווק המרפאה הבריאה למטופלים: עמוד פייסבוק, קבוצות ווטסאפ, אתר 
קופת החולים, הזמנה טלפונית או SMS אישית, עיתונות מקומית.

  להפיץ את השמועה בקהילה המקצועית -  אל תשכח להפיץ ולספר על התוכנית 
ועל העשייה שלך. חוץ ממך יש עוד מתלהבים שיכולים לתמוך, לעודד, לסייע, 
להוביל ולהביא רעיונות נוספים. לספר לממונים מעליך, למנהלים, לעמיתים- 

 הפתעות מגיעות כשהשמועה מגיעה לאנשים הנכונים. 
 כמה מקומות בהם אפשר להפיץ את העשייה שלך למרפאה בריאה:

 קופ"ח
 מקדמות הבריאות המחוזיות

 רכזי/ות מתמחים
 רכז/ת השתלמויות רופאים

 פרסום הפרויקט בכנסים של רפואת המשפחה ובכנסים בין לאומיים
 בקבוצת קהילת הרופאים

 משרד הבריאות
 פרויקט ערים בריאות

 עמותות – כמוני, סוכרת, השמנה, עישון, גושן...

ות
יא

מרפאה מקדמת בר

החוג 
לרפואת 

אורחות חיים
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שימור השינוי
איזה יופי! עשית את זה! השינוי יצא לפועל, השיווק עבד, הצוות מגוייס, המטופלים 

נהנים מהמרפאה הבריאה ואתה חש סיפוק על כל העשייה וההצלחה! 

זה הזמן לבדוק איך עשית את זה, ללמוד מה עזר לך להצליח, ממה נהנית?  מה היו 
האתגרים ואיך התמודדת איתם. אם היית צריך לעשות הכל מההתחלה מה היית 

משנה?  

כדאי לנסח 5 המלצות לביצוע מוצלח. 

זה הזמן לפרסם ולסכם את התהליך ולבדוק איך אפשר לשמר את ההצלחה.

ועכשיו אנחנו מזמינים אותך לבחון מה עוד אפשר לשפר? מה הצרכים העכשוויים 
של המרפאה? מה חשוב לך, לצוות ולמטופלים עכשיו מבחינת אורח חיים בריא? 

ואם מרגיש לך נכון, 

אתה מוזמן לחזור לתחילת החוברת - המלצות להתחלת התהליך. 

במקרה שלא הצליח השינוי 
לא הצליח? אל תמשיך להחליק למטה, חזור למסלול במהירות האפשרית.

  זהה ואמור לעצמך: אוקי, טעיתי, לא הייתי צריך לעשות את זה אבל טעות אחת 
לא תגרום לי לעצור.

  התחייב מחדש לחזון של מרפאה מקדמת בריאות, אפשר להיעזר בקריאת 
החוברת או מצגות מהאתר.

  שתף והתיעץ עם אחרים: חברים מהוועד של החוג לאורחות חיים, רופאים 
במרפאות אחרות המקדמות בריאות, שותפים מהמרפאה, מנהלים בקופה 

  עשה פעולה סמלית לחידוש התהליך - יציאה להליכה עם הצוות, תלה מודעה 
במרפאה, בחר שני מטופלים להתערבות לשיפור אורח החיים ועוד.

 תן לעצמך עידוד על שלא ויתרת

  שים לב לרגשות של כישלון וחוסר אונים- זה אנושי לטעות, אין שינוי בלי 

ות
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נפילות, אף אחד לא מושלם! אם לא עושים לא טועים וכו'

  למד מטעויותיך: זהה את הסיבה לטעות על ידי שאלת שאלות מנחות – זהה 
את הגורם. זהה מחשבות מחבלות )זה כל כך קשה, אני לא יכול לעשות את זה( 

והשתמש בתגובה יעילה ) אוקי, הפעם לא הצלחתי אבל אני יכול ללמוד מזה 
משהו(.

ות
יא

מרפאה מקדמת בר

החוג 
לרפואת 

אורחות חיים

https://mmb.mednet.co.il/


14

מרפאה מקדמת בריאות

ולסיום עצה שימושית מניסיון ושיר קטן - 
גדול למחשבה

תבנה תוכנית והם כבר יבואו - עם ההתלהבות שלך והרעיונות שאספת אנחנו 
בטוחים שתיצור התעניינות ושותפות עם אנשי צוות נוספים ומטופלים של 

המרפאה. אל תחשוש להתחיל, עוד תתפלא עד כמה צעדים קטנים שנעשים על 
ידי אנשים עם חזון מובילים לתוצאות מפתיעות. 

מתוך "אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים", ד"ר סוס

בהצלחה! הגיע היום.

אתה יוצא למקומות נפלאים!

אז שלום!

עם רגלים בנעלים, עם שכל בראש-

תמצא את הדרך שלך, אל תחשש.

אתה יכול ויודע,

מוכן ומזומן,

ואתה הוא זה שיחליט לאן.

תסתכל ברחבות מלפנים, מאחור,

יש רחוב שתחליט: "לא כדאי לי 
לבחור".

עם רגלים טובות, ועם שכל לחשוב,

תזהר לא ללכת ברחוב קצת לא טוב.

אם בכלל לא תמצא אף רחוב שתאהב 
–

תעזוב את העיר ותצא למרחב.
אל שטח פתוח לאוויר ולרוח.

שם קורים הדברים,
שתדע לך,

למטיילים עם רגליים
וראש כמו שלך.

כשיקרה הדבר
אל תפחד, אל תזיע,

תמשיך ותלך
ותראה שתגיע.

אם יוצאים,

מגיעים למקומות נפלאים!

ות
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נספחים 
 נספח מס' 1: 

זהה את עצמך - מהי המרפאה הבריאה המתאימה לי? 

 נספח מס' 2: 
SMART תכנית פעולה

 נספח מס' 3: 
התאמה תרבותית 

 נספח מס' 4: 
דוגמא למכתב פנייה למנהלים/ שיווק/ תמיכה 

ות
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 נספח מס' 1: 
 זהה את עצמך - מהי המרפאה הבריאה המתאימה לי? 

 1.  מה הבעיה העיקרית בקרב אוכלוסיית המטופלים שלך?
 א. אורח חיים סטרסוגני

 ב. אורח חיים יושבני
 ג. חוסר מודעות להמלצות לאורחות חיים בריאים

ד. בעיות אקוטיות בעיקר

 2.   מה תרצה שאופי המרפאה שלך ישקף?
 א. שלווה ורוגע

 ב. אקטיביות ותנועה
 ג. מידע מונגש

ד. המרפאה שלי משקפת קצת מהכל.

3.  אתה אחרי יום ארוך במרפאה ואתה צריך להשתחרר ולנקות את הראש, 
 מה תעשה?

 א. אנמנם על הספה עם מוזיקה ברקע.
 ב. אצא לריצה בשכונה ואקנח בארוחה בריאה.

 ג. אקרא ספר טוב.
ד. למה רק אחרי יום ארוך? בכל יום אני רץ, אוכל בריא, ישן טוב וקורא המון.

 4.   למה אתה חושב שאורחות חיים זה דבר חשוב?
 א.  התמודדות עם מצבי דחק בעולם המודרני זה כלי הכרחי הישרדותי.

 ב. אין תחליף טיפולי למתן כלים לפעילות גופנית ותזונה נכונה.
 ג. הוכח מחקרית שאורחות חיים יעילים למניעה ולטיפול במצבים רפואיים רבים.

ד.  זה חלק אינטגרלי מהרפואה הקלינית.

 5.  על מי האחריות לדעתך לחינוך לאורחות חיים?
 א. משרד הבריאות.

 ב. משרד התרבות והספורט.
 ג. משרד החינוך.

ד. על כולנו!

ות
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 מפתח האבחון:
 אם רוב התשובות שבחרת הן א':

המרפאה המתאימה עבורך תהיה עם דגש על הפחתת לחץ כחלק מאורח חיים 
בריא. הסברים למטופלים על חשיבות השינה, הפסקת עישון כהתמודדות עם 

לחץ, תזונה וחדר המתנה עם מוזיקה מרגיעה ואפשרות למדיטציה.

 אם רוב התשובות שבחרת הן ב':
המרפאה המתאימה עבורך תהיה עם דגש על הפעלת המטופלים. הסברים על 

 Walk with a משמעות הפעילות הגופנית, הפחתה במשקל, התחלת פרויקט
Doc ועוד.

 אם רוב התשובות שבחרת הן ג':
המרפאה המתאימה עבורך תשים דגש על ההדרכות לצוות ולמטופלים כאחד, חדר 

המתנה אינפורמטיבי, שליחת מידע בדחיפה למטופלים, סדנאות שונות ועוד. 

 אם רוב התשובות שבחרת הן ד':
כל הכבוד! יש לך מרפאה מובילת בריאות לתפארת, מוזמן לעבור על החוברת 

ולמצוא את הנקודות שתוכל לשפר ולחדש. 

! ה ח ל צ ה ב
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 נספח מס' 2: 
 SMART תכנית פעולה 

הערותהשינוי הנבחר

S specific
ספציפי )אפיון, סוג(

M measurable
מדיד

A achievable
בר השגה

R result oriened
רלוונטי, מחובר למטרה

T timeline
 לוח זמנים לביצוע 

ולהערכה מחדש

ות
יא

מרפאה מקדמת בר

החוג 
לרפואת 

אורחות חיים



19

lifestyle-medicine.mednet.co.il

 נספח מס' 3:
 התאמה תרבותית בקידום בריאות

התאמה תרבותית בחברה רב-תרבותית הכרחית כשאנו שואפים לעזור למטופלים 
בניהול מחלה ובוודאי בתחומי קידום בריאות ושינוי אורח חיים. בנספח נתאר 

קווים כללים להתאמה תרבותית במרפאה וכן התייחסות לאוכלוסיות ספציפיות. 
אין הכוונה להקיף את כלל התרבויות בארץ אלא להציף חלקים החשובים למגזרים 

הגדולים כאשר בכל מרפאה, בהתאמה לאוכלוסייה בה היא מטפלת, יש לבצע 
התאמות מתאימות. 

 מה ניתן לעשות כדי שהמרפאה תהיה מותאמת תרבותית?
)לפי המלצת המכון למדיניות בריאות, אוניברסיטת ג׳ורג׳טאון(

  לספק שירותי תרגום ומגשרים תרבותיים ) יש אפשרות להשתמש בשרותי 
תרגום של משהב"ר *5144 (

  לגייס ולשמר בני מיעוטים בצוות המרפאה

  לספק הכשרה להגברת המודעות, הידע והמיומנויות התרבותיות

  לתאם עם מרפאים מסורתיים וגורמים משפיעים בקהילה

  לשלב עמדות וערכים ספציפיים לתרבות בכלים לקידום בריאות

  לכלול בני משפחה וקהילה בקבלת החלטות בנושא בריאות

  לספק מיומנות לשונית מעבר למפגש הקליני בדלפקי המשרד, וחומרים כתובים

 כלים ייעודיים כלליים להתאמה תרבותית במרפאה:   
למידה: קריאה של חומרים על תרבויות שונות. הכרות עם הטיות שלנו 

וסטראוטיפים.

חקר: תשאול והבהרות, בירור הסיבות להתנהגות, עמדות ואמונות והצגת הצורך 
לשאול ולהבין

תיוג: לא לשפוט וכן לברר שמה שהובן הוא נכון ואמיתי, לדבר ברור, ללא שימוש 
במונחים מדעיים.
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מניעת הקיטוב: להציג נקודות רבות של השקפה והשקפה משותפת ולהבין את 
הפרספקטיבה של אדם בעל רקע תרבותי שונה.

מניעת ויכוחים והתנגדויות: להימנע מהדחף להגן על השקפת העולם שלך ולדון 
בשאלת הסכמה או אי הסכמה בעניין הערכים.

אמפטיה: להקשיב לא רק למילים אלא גם לרגש מאחרי המילים. להכיר ברגשות 
עוצמתיים כאשר הם באים לידי ביטוי.

חשוב מאוד לנהוג בצורה מכובדת כאשר אתה מגדיר את גבולות המקובל או הלא 
מקובל וגם את הצרכים והציפיות שלך. 

 התאמה תרבותית באוכלוסייה הערבית:
במחקר מכון ברוקדייל על קידום בריאות באוכלוסייה הערבית ועל ההתאמה 

התרבותית של תוכניות אלה קיימת המלצה להתייחס לחברה הערבית בישראל כחברה 
רב־תרבותית וגם לראות זאת בהקשר של העיור והמעבר. חשוב לא להגיע לרמות 
הכללה ולהניח הנחות אלא לנהל זאת בדיאלוג ובשותפות עם הקולקטיב והיחיד. 

בעת התאמה תרבותית של המרפאה או פעילות או התערבות יש לקחת בחשבון 
כמה דברים חשובים: 

החברה הערבית נמצאת במעבר חברתי ודמוגרפי ממסורתי למודרני מערבי 
בתחומים ובמינונים שונים וכך גם הפרט והמשפחה. עלינו להבין היכן בתהליך זה 

כל יחיד, משפחה או קהילה נמצאת וכדי לעשות זאת צריך לבדוק זאת מולם ובלי 
להניח הנחות מראש ועל סמך מידע קודם או מאומץ מזה עשורים.

עוני, השכלה ודתיות קיימים במינונים שונים בחברה הערבית וכך גם גודל 
המשפחה וטיב הקשרים בתוכה. 

צורות היישוב והמגורים שונה ומשתנה וכך תכולת משק הבית והתנהלותו. נגישות 
השירותים והחשיפה אליהם שונה ממקום למקום, מאדם לאדם, ובעתות שונים. 

מעמד האישה, הילד, הקשיש והאדם עם מוגבלות בחברה משתנה ואינו אחיד בכל 
קבוצה בעלת דפוס אחד בתחומים אחרים. החשיפה לתקשורת בעלת מאפיינים 
מסורתיים ומודרניים ויש לקחת זאת ברצינות בעת פנייה לאדם, קהל או קהילה. 

קיימת שונות מגדרית בכל הקשור להשתתפות בתוכניות קידום בריאות כאשר 
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גברים באופן כללי פחות מעוניינים ואילו אצל נשים זה לא רק עניין של רצון אלא 
גם יכולת מסוגלות עצמית ועוד גורמים חברתיים.

מומלץ לבדוק עם נשים האם יש העדפה לרופאה מטפלת, במידה וקיימת 
אפשרות זו.

החברה הערבית מאוד אוהדת אינטראקציה חברתית. 

נושא אוריינות בריאות אינו בהלימה עם השכלה ומומלץ לברר עם המטופל הבנת 
המסרים הבריאותיים. 

אלה קווים כלליים אך אין להניח הנחות מראש. יש לבסס את הדעה על בחינת 
הקיים ותקשורת ישירה ולא מה שהיה או סופר. 

 התאמה תרבותית באוכלוסיית העולים מחבר העמים
משנת 1989 החל גל עליה גדול מחבר העמים אשר הביא לישראל עד סוף 1999 
כ־1,000,000 עולים. גל עלייה זה התאפיין בשונות אתנית וסוציו תרבותית רבה: 

מעל שלושה רבעים הם יהודים ממוצא אירופאי, והשאר יוצאי קווקז ומרכז אסיה 
) Remennic  ,1998(

העולים החלו צעדים הראשונים בארץ כאשר החברה הייתה בתהליכי שינוי, הם עברו 
משלטון ריכוזי לשלטון דה-צנטרליסטי; מכלכלה הנשלטת על ידי הממשלה לשוק 
חופשי המשתלב בכלכלה העולמית; מחברה בעלת תרבות דומיננטית אחת לחברה 

פלורליסטית והטרוגנית, אשר החלישה את הערכים הקולקטיביים ונתנה לגיטימיות 
 )Leshem 1997( לערכים ולצרכים של תת- קבוצות בתוך האוכלוסייה היהודית

מאפיינים ייחודיים של העלייה:

קיימת שונות במספר תחומים בין אוכלוסיית העולים מברית המועצות לשעבר לבין 
האוכלוסייה היהודית שקלטה אותם: 

  בקרב העולים יש באופן יחסי יותר נשים

  שונות בגיל: יותר קשישים, פחות ילדים

  יותר משפחות חד־הוריות

  משפחות רב דוריות - קשר הדוק בין הדורות, חיים משותפים או בקרבה

  מספר רב יחסית של משפחות מעורבות באמונתן הדתית
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  רמת השכלה גבוהה 

  לגברים ולנשים הייתה מעורבות רבה יותר בשוק העבודה בארצות מוצאם לעומת 
המקובל בישראל )יש לציין כמה שנראה פרדוקסלי - לא לעבוד הייתה עבירה פלילית(

  שוויון מגדרי היה מובן מעליו

  חגים ייחודיים: המשטר סובייטי דאג למחוק כל סמני דת )כל הדתות במיוחד 
יהדות( ולכן לחגים היהודיים משמעות פחות חזקה. מקובל לחגוג ב־9 במאי את 

הניצחון על גרמניה הנאצית וכן ראש השנה האזרחית נחגג ללא משמעות דתית. 

  יחס דו־ערכי לשלטון החוק וחשד כלפי הסביבה החברתית

  לערוצי הטלוויזיה ועיתונות בשפה הרוסית יש השפעה משמעותית

 טיפים לשיפור בהנעה לשינוי אורח חיים
1 להיעזר בתרגום ובעו"ס דוברת השפה כאשר זה מתאים למטופל.

2  לקחת היסטוריה רוחבית )גיל בעת עליה, מקצוע בארץ המוצא, שינוי סטטוס(, 

לזהות זהות חברתית.

3  לנצל קשר הדוק עם חברים, משפחה, לבנות תוכנית אשר נעזרת בהשפעתם 

החיובית

4  ללמוד להכיר בחשיבות השפעת המדיה כגון עיתונות וערוצים בשפה רוסית 

במיוחד ערוץ 9, ולנסות ללמוד מתוכם על הלך הרוחות בנוגע לאורחות חיים 
ובריאות. 

5  בהנעה לשינוי לאורח חיים מומלץ לתת תוכנית קונקרטית והסבר מפורט מאוד 

בהתחשב בנטייה לקבל גישה פטרנליסטית וברמת ההשכלה הגבוהה בקרב 
אוכלוסייה זו

6  בקרב מטופלים שעלו בגיל צעיר ישנה חשיבות רבה לשמור על אוטונומיה 

ולהשתמש בכלים מהראיון המוטיבציוני. ילדים אילו בהגיעם לארץ נאלצו להיות 
מתווכים בין המדינה החדשה וההורים בגלל מחסום השפה ועקב כך "התבגרו" 
בגיל צעיר מאד ונשאו באחריות גדולה. כדאי ללמוד מהם על החוזקות שפתחו 

ולהעזר בהן למען קידום בריאותם.  
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 נספח מס' 4:
 דוגמא למכתב להנהלה ולמחלקת שיווק לגבי פרויקט בנושא 

אורח חיים בריא
שלום רב,

במרפאת רפואת המשפחה __________  אנשי הצוות רבים הרואים חשיבות 
גדולה לאורח חיים בריא.

במרפאתנו ישנם מטופלים רבים אשר אינם שומרים על אורח חיים בריא, למרות 
שהם מודעים לחשיבות ומקבלים הסבר לכך מהצוות הרפואי.

אנו סבורים שפרויקט הקשור לאורח חיים בריא )לבחור מה שתרצו לקדם(  כמו 
סדנת בישול למטופלים / הפקת יום לילדי המטופלים להכרות עם אורח חיים 

בריא בסגנון מרפאת דובים / פרויקט  WALK WITH A DOC/ או אחר, צפוי לעודד 
מטופלים לשמור ולשפר את בריאותם ואורח חייהם, יחד עם שיפור מדדי איכות 

רפואיים.

בנוסף פרויקט כזה יציג גישה רעננה של שירותי בריאות ______, שלא מתמקדת 
רק במחלות, בדיקות ותרופות, אלא מדגישה את החשיבות ומשקיעה בחינוך 

לאורח חיים בריא.

צוות המרפאה שלנו ישמח לגייס מטופלים, ונוכל לפרסם את הפעילות במקומון 
ובפייסבוק השכונה.

נשמח להיפגש ולדון באפשרויות ליישום התכנית.

בברכה,

_______ מנהל/ת מרפאת המשפחה ב_____________
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