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שירי בן ארצי

מי צעק “העצמה” 
ולא קיבל? 

אימון רפואי ככלי להעצמת מטפלים

במציאות שבה המערכת הרפואית עסוקה במעבר 
המבורך, מרפואה מכוונת טיפול לרפואה מכוונת 
מטופל, עושה רושם שעיקר הפוקוס מכוון לפתרונות 
ומשאבים טכנולוגיים ודיגיטליים, על חשבון טיפוח 
והעצמה של המשאב הכי יקר של המערכת – הצוות 

הרפואי. המאמר הזה מנסה לתת נקודת מבט 
אימונית לחשיבות העצמת מטפלים לצד העצמת 
מטופלים, לזהות את הנושאים שמחייבים התייחסות 
ביצירת תהליך ההעצמה של המטפלים ולהציג את 
גישת האימון הרפואי לעבודה פרטנית על המטפלים. 

שירי בן ארצי, מאמנת רפואית, מייסדת ומנכ"לית שותפה 
shiri@mci-il.com .MCI-ב

מבוא
אחת הנשים הדומיננטיות בחיי היתה סבתי - אדית הורוביץ 
זצ”ל, שהיתה אחות. היא למדה סיעוד בבית חולים שערי-
צדק בירושלים כשהיתה בת 20 ועסקה בזה בהתנדבות 
במשך כל חייה ואף לאחר פרישתה לגמלאות, עד השנה 
האחרונה לחייה. הסיעוד היה עבורה לא רק מקצוע, אלא 
תפיסת עולם, מודל לתקשורת ומערכות יחסים, אפיק ביטוי 
לאקטיביזם חברתי ודרך שבה עשתה את העולם למקום 

טוב יותר. 
29 חליתי ביתר לחץ דם ריאתי, מחלת לב ריאות  בגיל 
חשוכת מרפא וסבתי היתה הראשונה שניהלה איתי שיחות 
ענייניות, שעסקו בהתמודדות היומיומית לצד חשיבה על 
העתיד. בדיעבד, אין לי ספק שהפרוגנוזה שניתנה לי באותו 
הזמן שברה את ליבה, אך היא שמרה על איפוק וזה נתן 
לי את החופש לא לדאוג גם לרווחתה. היא הזמינה אותי 

לנהל עמה דיאלוג סביב מחלתי. דיאלוג שכלל דרישה בלתי 
מתפשרת, שאדע הכל אודות המחלה שלי ועל האופן בו 
היא מתנהגת בתוך הגוף שלי, הזמנה לשאול את עצמי כל 
הזמן מה אני רוצה? מה חשוב? מה אני לא מרשה שיקרה? 
היא אתגרה אותי להמשיך לחלום ולעשות תוכניות, לבקש 
עזרה, לשאול ולחקור מה שאינני יודעת, לומר לא, להרשות 
לעצמי לא להיות נחמדה כשלא בא לי... היום קוראים לזה 
Patient Empowerment, אני קראתי לזה “שיחות עם סבתא 

אדית”.
האג’נדה של סבתא אדית היתה נוכחת, כאשר הקמתי את 
העמותה ליתר לחץ דם ריאתי בישראל, עסקתי באקטיביזם 
חברתי בתחום זכויות החולים ויצרתי את מודל האימון 

הרפואי.
מתוך השיחות איתה, למדתי להכיר את המערכת הרפואית 
ואת תחום הסיעוד באופן שלא הכרתי אותם כמטופלת. 
למדתי לזהות את השליחות, היופי, האהבה, המסירות, 
הקושי, הכאב, העייפות, השחיקה, העלבון וחוסר האונים, 
איתם מתמודדים וחווים צוותים רפואיים. ככל שנקודת מבט 

בן ארצי
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בניית תשתית רגשית ומנטלית ליצירת היענות 	 
.)Adherence( לטיפול

מתן כלים לשיפור איכות החיים בהתאם למצב 	 
הרפואי.

בניית אסטרטגיות תפקודיות במגוון מישורי החיים.	 

מודל העבודה של האימון הרפואי עבור מטפלים נשאר 
זהה לזה של מטופלים, אך הדגשים משתנים. התהליך של 
העצמת המטפלים נשען על איזון בין שני עקרונות, אשר 
 .”Towards“-ו ”Away from“ :מניעים אדם לפעולה ולשינוי
 Neuro-l inguist ic ה- מעולם  באים  אלה  עקרונות 
NLP( programming(, שהינה שיטה לשיפור התקשורת 
הבין אישית והתוך אישית, הנעזרת בחלק המוחי נוירולוגי, 
הלשוני והתכנות )האופן בו מאורגן המידע במוח(, במטרה 
ליצור שינוי במחשבות, להשפיע על הרגשות וההתנהגות 

ודרך כך לשנות הרגלים ודפוסי התנהגות. 
“Away from” היא תנועה של התרחקות מגורמים ומצבים 
שגורמים להחלשה וכאב, ואילו “Towards” היא תנועה של 

התקרבות לגורמים ומצבים שמייצרים חוזק ומסוגלות.
ישנם מספר נושאים שמחייבים התייחסות בשתי תנועות 

אלה:
“Away from”

סטרס כרוני )Chronic Sress( - מוגדר כתגובה פיזית 	 

ופסיכולוגית לגורם דחק – סטרסור. בעוד שאנחנו, 
כבני אדם, בנויים פיזית ונוירולוגית להתמודדות עם 
מצבי קיצון ולחץ קצרי מועד )סטרס אקוטי(, איננו 
בנויים להתמודדות עם מצבי קיצון ולחץ ארוכי טווח. 
כיום, ישנם חוקרים רבים העוסקים בהשפעה ארוכת 
הטווח של קורטיזול על התפקוד הפיזי, הנוירולוגי, 
ההורמונלי, הרגשי והקוגנטיבי. בין החוקרים האלה 
 The Cortisol ניתן למצוא את ד”ר שון טלבוט שספרו
Talbott & Kraemer, 2007( Connection) עוסק 
בקשר שבין הורמון הקורטיזול להשמנה ולהיווצרות 
מחלות; ואת פרופ’ סוזאן סרגסטרום, שמצוטטת 
כמי שטוענת שניתן לשייך היווצרות של כל מחלה 
 Segerstrom & Miller,( משמעותית לגורם סטרס
2004(. בהיבט זה, מרתק לעקוב אחר תחום הפסיכו-
נוירו-אימונולוגיה, העוסק בקשר שבין תהליכים 
פסיכולוגיים לתהליכים נוירולוגיים ואימונולוגיים  - או 
במילים אחרות: חוקר את האופן שבו החוויה הרגשית 
שלנו משפיעה על התפקוד הפיזיולוגי והקוגניטיבי 

שלנו.
שחיקת החמלה )Compassion Fatigue( - שחיקת 	 

החמלה מוגדרת כשילוב בין דלדול משאבים פיזיים, 
רגשיים ומנטליים, הנובעים מטיפול באנשים הסובלים 
ממצוקה רגשית וגופנית )Figley, 1995(. את המונח 

זו התחדדה, מערכות היחסים עם המטפלים שלי השתנו 
ואיתם נוצרה ההבנה, שאג’נדה של העצמת מטופלים 
יכולה להתקיים בלי  Patient Empowerment לא   -
 Healthcare Practitioner – אג’נדה של העצמת מטפלים

.Empowerment
מנקודת מבט של מאמנת רפואית וצרכנית בריאות, אני 
מאמינה שנקודת הכשל העיקרית באופן שבו מיושמות 
 Healthcare Practitioner( כיום גישות להעצמת מטפלים
Empowerment( נעוצה בכך, שהמיקוד הינו במיומנויות 
מנהיגות וייעול בלבד, ללא התייחסות מעמיקה לניהול 
סטרס ומניעת שחיקה. על חלקה של המערכת הרפואית 
במשוואה הזו לא אעסוק במאמר הזה, ורק אציין, שלעניות 
דעתי המערכת הרפואית, כמו כל מערכת, הינה ביטוי 
ארגוני של הבניית מערכות היחסים ויחסי הכוחות בתוכה 
)במקרה זה: בין מטפלים למטופלים ובין מטפלים לבין 

עצמם(.
רבים העסוקים בהעצמת  ישנם תחומים מקצועיים 
מטופלים ומטפלים, במאמר זה נציג נקודת המבט של 

האימון הרפואי.

אימון רפואי 
 Life( אימון רפואי נולד מתוך חיבור בין עולם האימון האישי
 Participatory – תנועת הרפואה השיתופית ,)Coaching
Frydman, 2010( Medicine) ותפיסת ה- E-Patient בה 
המטופל מהווה שותף פעיל בתהליך הרפואי. חיבור זה יצר 
מודל עבודה מעשי, המאפשר למטופל להפוך להיות שותף 

פעיל בתהליכי ההחלמה, הריפוי והשיקום של עצמו.
האימון הרפואי שם דגש על יצירת חוסן רגשי ומנטלי 
במצבי   )Agency ( פעולה  ומסוגלות   )Resil ience (
משבר רפואי אקוטי ו/או כרוני, לצד ליווי רגשי בתהליכי 
התמודדות עם מחלות כרוניות, טראומות רפואיות, סטרס 

ומצבי סוף חיים. 
 – בתחילתו, תהליך האימון הרפואי נועד למטופלים 
Patients, אך כיום מודל זה נותן מענה גם לצרכים של בני 
משפחה של מטופלים - Caregivers ולמטפלים מקצועיים 
– Healthcare Practitioners. בעבודה עם מטופלים, תהליך 
האימון הרפואי נותן מענה בכמה רמות על מנת ליצור 

:Patient Empowerment – תהליך של העצמה
ליווי רגשי ומנטלי, כחלק מתהליך ההתמודדות 	 

וצמיחה ממצבי משבר/שינוי רפואיים.
עיבוד מצוקות רגשיות, תוך הענקת תמיכה רגשית 	 

וכלים להתמודדות. 
וחיצוניים 	  פנימיים  ומשאבים  כוחות  איתור 

להתמודדות עם אתגרי המחלה ואתגרי החיים.
שיפור התקשורת מול הצוות הרפואי, משפחה 	 

וקהילה.
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 Joinson,( טבעה קלרה ג’וינסון, אחות במקצועה
1992(, שבו זיהתה את שחיקת החמלה כמצב ייחודי 

של שחיקה, המאפיין אנשים העוסקים בטיפול.
 	 Vicarious/Secondary( טראומטיזציה משנית

Traumatization( - מוגדרת כתגובה טראומטית 
הנובעת מחשיפה עקיפה לאירוע טראומטי, באמצעות 
חשיפה ישירה לנפגע טראומה ו/או לנרטיב של 
Zimering & Gulliver(. למרות  , 2003( טראומה 
שהדעות סביב נושא זה עדיין חלוקות ביחס לצוותים 
רפואיים, עולה הצורך במחקר מעמיק ומקיף בנוגע 
להשפעת טראומטיזציה משנית, על אחיות בכלל 
 .)Sinclair & Hamill, 2007( ואחיות אונקולוגיות בפרט

“Towards”
חוסן )Resilience( – הוא המונח המתייחס ליכולת 	 

לסגל את מיומנויות ההתמודדות שלנו במצבי מצוקה, 
סכנה, טראומה וסטרס. חוסן אינה תכונה מולדת, אלא 
שילוב של התנהגויות, מחשבות, משאבים ופעולות 
שניתן ללמוד ולפתח. אנשים בעלי חוסן אינם חסינים 
מפני רגשות וקשיים. היכולת לגלות חוסן מייצרת 
תחושת מסוגלות, להתמודד עם מצב נתון ומונעת 

חוסר אונים. 
תחזוקה אישית )Self-care( - היא גישה מעשית 	 

ליצירת רווחה פיזית, רגשית ומנטלית בנות קיימא 
והדרך היחידה לשימור ההישגים של ניהול סטרס. 
תוכנית Self-care חייבת לתת מענה בשלוש רמות: 
פיזית, רגשית ומנטלית. המבנה שלה אחיד, אך התוכן 
חייב להיות מותאם באופן אישי, על מנת לתחזק חוסן 

וליצור משאבים.
מנהיגות רפואית - באה לידי ביטוי בשלוש רמות: 	 

רמה אישית: היכולת להגדיר חזון ומטרות, לתקשר 	 

בצורה  אתגרים  עם  להתמודד  ברור,  באופן 
שהולמת את עולם הערכים הפנימי.

רמה ארגונית: היכולת לבטא כישורים אישיים 	 

ומקצועיים וליצור שינויים חיוביים ברי קיימא 
בסביבת העבודה.

רמה חברתית: היכולת לקדם שינויים חברתיים, 	 

אישית  דוגמא  מודעות,  העלאת  באמצעות 
והעצמה.

מימוש עצמי ומשמעות - הוא האופן שבו אנו יוצרים 	 

לעצמנו חיים בעלי משמעות. היכולת ליצור עבור 
עצמנו חיים בעלי משמעות, מאפשרת לנו להתחבר 

למקורות של כוח, שמחה ולהיות במיטבנו. 
בעבודה עם מטפלים, תהליך האימון הרפואי נותן מענה 
 – העצמה  של  תהליך  ליצור  מנת  על  רמות,  בחמש 

:Caregiver/Healthcare Practitioner Empowerment

הגדרת חזון – חיים עם משמעות. 1
ניקוי טריגרים וסטרסורים של סטרס כרוני, שחיקה . 2

וטראומטיזציה
חוסן . 3 מיומנויות  ללימוד  פעולה  תוכנית  בניית 

)Resilience(
גילוי סגנון המנהיגות הרפואית. 4
בניית תוכנית Self-care מותאמת אישית.. 5

לסיכום, משבר רפואי/מחלה אינם רק אירוע פיזי, אלא 
חוויה רגשית ומנטלית המשפיעה על כל מעגלי החיים 
של המטופל. במעבר מרפואה ממוקדת טיפול לרפואה 
מממוקדת מטופל, ארגז הכלים המקצועי חייב לכלול 
מיומנויות תקשורת לצד מיומנויות קליניות, על מנת 
לאפשר למטופל למצות את מירב הפוטנציאל הטמון 

בטיפולים הרפואיים שהוא מקבל.
במציאות כזו, העצמת המטפל איננה פריבילגיה, אלא חובה 
מקצועית ומוסרית של מערכת הרפואה כלפי המטופלים 

שלה וכלפי החברה שבתוכה היא פועלת.
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* Compared with ofatumumab

1. Pagel JM, et al. Updated efficacy including genetic subgroup analysis and overall safety in the 
phase 3 RESONATE trial of Ibrutinib vs. ofatumumab in previously-treated chronic lymphocytic 
leukemia/small lymphocytic lymphoma. Poster presented at XVI iwCLL; 6-9 September 2015, 
Sydney Australia

IMBRUVICA is indicated for the treatment of adult patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) 
who have received at least one prior therapy and for the treatment of adult patients with chronic 
lymphocytic leukemia (CLL) with 17p deletion.

לגלות עד כמה רחוק טיפול יכול להגיע
פומי  טיפול   -  TM אימברוביקה
ללא כימותרפיה, המביא לשיעורי 
השרדות גבוהים בקרב חולים עם 
CLL עמידה או בהישנות  מחלת 

המחלה

מעתה לא צריך להתפשר על יעילות 
בכדי לקבל טיפול בחולי CLL בעל 

פרופיל בטיחותי טוב

®

מגלים עולמות חדשים
נוגדן אנטי CD-38 הראשון המאושר 

לטיפול במיאלומה נפוצה

דארזלקס מספקת יעילות חסרת תקדים עם תגובה 
מהירה, עמוקה ומתמשכת)1,2(

93% מגיבים לטיפול בדארזלקס*)2(  

 )complete response- CR( 51% השיגו תגובה מלאה  
לעומת 21%  עם טיפול סטנדרטי**)2(

6.7% בלבד הפסיקו טיפול בעקבות תופעות לוואי)1(  

* דארזלקס בשילוב עם לנלידומיד ודקסאמתזון
** דארזלקס בשילוב עם לנלידומיד ודקסאמתזון לעומת לנלידומיד ודקסאמתזון

למידע מלא על התכשיר )כולל תופעות לוואי( יש לעיין בעלון לרופא  המאושר על ידי משרד הבריאות	 

השימוש בתרופה זו בהתאם להתוויה והרישיון המאושרים לתרופה זו על ידי משרד הבריאות	 
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