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תקציר מנהלים
רקע
רפואת הילדים בקהילה עומדת בשנים האחרונות בפני אתגרים חדשים ,הדורשים מרופאי ילדים העובדים
בקהילה לתת לא רק מענה רפואי ראשוני ) ,(Primary careאלא להתמודד גם עם בעיות התפתחותיות,
מחלות כרוניות של ילדים ,בעיות במשפחה ,התעללות והזנחה בילדים ,קידום בריאות בקהילה ועוד .יחד עם
זאת ,הכשרתם של רופאי ילדים בקהילה ואופי השירות שהם מעניקים מבוססים עדיין ברובם על רפואת בית
החולים ,אשר לא תמיד מעניקה כלים מתאימים לעבודה מסוג זה .אחת המטרות המרכזיות של גושן היא
להוביל את השינוי ברפואת הילדים בקהילה ,על ידי הכשרת רופאי ילדים בקהילה בנושאים שאינם נלמדים
דיים במהלך לימודי הרפואה וההתמחות הרגילה של רופאי ילדים ועל ידי קידום מדיניות שתתמוך במתן
הכשרה ושירותים מותאמים של רופאי הילדים בקהילה .מטרת המחקר הייתה לזהות ולאפיין תהליכי
התפתחות זהות מקצועית ותפיסת תפקיד בקרב רופאי ילדים בקהילה על מנת את לכוון תהליכי פיתוח
בעמותה.

שיטה
המחקר הינו מחקר איכותני ,המבוסס על  11ראיונות חצי מובנים עם רופאים ילדים העובדים בקהילה .מדריך
הריאיון כלל שאלות פתוחות בנושאים .1 :בחירה ברפואת ילדים בקהילה  .2שגרת העבודה  .3סביבת העבודה
האנושית  .4העשרת ידע מקצועי וקהילה מקצועית  .5יוזמות קהילתיות.

ממצאים עיקריים
מן המחקר עלו שני תהליכים מרכזיים בהתפתחות הזהות של רופאי ילדים בקהילה :תהליך הבחירה ברפואת
ילדים ותהליך ההתפתחות המקצועית.

4

ממצאים עיקריים
תהליך הבחירה ברפואת ילדים
§

הגדרת רפואת ילדים בקהילה .רופאי הילדים העובדים בקהילה נתבקשו להגדיר מהי רפואת ילדים
בקהילה בעיניהם .הממצאים נעים על פני ציר ,אשר בקצהו האחד נמצאת "רפואת ילדים בקהילה",
כלומר ,רפואה הממוקמת בקהילה ונותנת מענה רפואי קליני מצומצם ,ובקצהו השני "רפואת ילדים
קהילתית" המתאפיינת בתפיסה הוליסטית ואקולוגית ,והכוללת התייחסות למאפייני הילד ,המשפחה
והחברה ,וקידום בריאות בקהילה.

§

תזמון הבחירה .רוב המשתתפים ) (7ציינו כי בחרו ברפואה קהילתית אחרי ההתמחות ,ורק שני רופאים
ציינו כי החליטו עוד במהלך ההתמחות שברצונם לצאת לקהילה .שני רופאים ציינו כי יצאו לתת
התמחות ,ורק אחריה יצאו לעבודה כרופאי ילדים בקהילה.

§

שיקולים בעד ונגד הבחירה .המשתתפים ציינו שיקולים מגוונים לבחירה ברפואת קהילה ,חלקם
שיקולים מקצועיים )רצון לעבוד במרחב הקהילתי ,עם מגוון רב של מטופלים ולווי המטופלים לאורך
זמן( וחלקם שיקולים הקשורים לאיכות חיים )תגמול כלכלי ,שעות עבודה נוחות ופחות קושי רגשי(.
ארבעה מהמרואיינים דיברו על החששות שלהם בתהליך הבחירה ,משום שלדבריהם החשיפה לרפואה
בקהילה במהלך הלימודים וההתמחות הינה חלקית ולא מייצגת וכי רפואת ילדים בקהילה נתפסת
פחות יוקרתית מרפואה בבית חולים.

§

רפלקציה על הבחירה .בהתבוננות על הבחירה בדיעבד הרופאים הציגו סיפוק מהבחירה ,ואמרו שהם
מוצאים בעבודתם היום ,מהמפגש עם המשפחות ,המעקב וההכרות לאורך זמן ,תחושת המשמעות

וההנאה.
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ממצאים עיקריים
תהליך ההתפתחות המקצועית
הזהות המקצועית ממשיכה להתפתח לאורך השנים .שלב ההתפתחות המקצועית נותח דרך האתגרים
שהמרואיינים חוו או חווים בעבודתם ,וכיצד חלק מאתגרים אלו הניעו אותם לשינוי והתפתחות.
§

בידוד .העבודה בקהילה הינה מבודדת יותר מהעבודה בבית החולים ,שמטבעה מתרחשת בצוות .הבידוד
תואר כמאתגר גם ברמה החברתית-רגשית וגם ברמה המקצועית .תמה זו חולקה לארבע תת-תמות,
המתארות את המרחבים השונים של אתגר הבידוד ואת השינויים שנעשו בעקבותיו:
א -בדידות וחוסר בעבודת צוות :כל המשתתפים במחקר ציינו כי בעבודה בקהילה ישנה בדידות
חברתית ומקצועית; אין ישיבות צוות קבועות ,וישנו קושי ביצירת קשרים עם רופאים אחרים ועם
צוות תומך .דרכי ההתמודדות עם אתגר זה נעו על ציר שבין יצירת קשרים אישיים עם רופאים
ואנשי מקצוע ספציפיים ,להשתתפות בקבוצות ווטסאפ ,מיסוד ישיבות צוות או מסגרות שיתוף
פעולה קבועות ,ועד מעבר למרפאה אחרת או בנית מרפאה חדשה שבה עבודת הצוות נמצאת
במרכז.
ב -נתק מקצועי והעדר ידע ,כלים ומיומנויות :הבידוד מתבטא בתחושת נתק מקצועי וחוסר בגישה
למידע רפואי עדכני ולמידת מיומנות חדשות ,בשונה מהמידע הנגיש באופן טבעי בבית החולים.
חמישה רופאים אמרו כי במהלך הלימודים וההתמחות לא קיבלו את הידע המקצועי שהם זקוקים
לו בקהילה .דרכי התמודדות היו שילוב של יוזמות ברמה מערכתית של קופות החולים )יצירת
ערוצי למידה והקצאת זמן( ויוזמות אישיות ונקודתיות של הרופאים עצמם )זמן אישי להתפתחות
מקצועית ,קבוצות ווטסאפ ,קבוצות סוופרוויז'ן ,ושילוב עבודה בקהילה ובבית החולים(.
ג -היעדר שיתוף פעולה עם בית החולים :שישה מהרופאים תיארו תחושות של התנשאות וזלול מצד
צוותי בתי החולים ,שלא מאפשרות שיתוף פעולה מקצועי ופוגעות במתן טיפול מיטב לילדים
העוברים בין טיפול בקהילה לבית החולים ולהפך .עיקר הפתרון היה ביצירת קשרים אישיים
ונקודתיים עם רופאים בחדרי המיון.
ד -עבודה מול גורמים בקהילה :מרבית הרופאים במחקר חשו כי אין להם קשר אמיתי ופורה עם אנשי
מקצוע ,חינוך וטיפול בקהילה שבתוכה הם נמצאים ,מחוץ לגבולות המרפאה .חלק קטן מהרופאים
בכל זאת הצליחו לייצר שיתופי פעולה עם גורמים מהקהילה על ידי יוזמה אישית וקשרים אישיים.
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ממצאים עיקריים
§

מחסור במשאבים .משאבים מוגבלים נתפסו כאתגר מרכזי בעבודה בקהילה.
א -זמן :כל המשתתפים תיארו את המחסור בזמן כאתגר גדול בעבודה בקהילה ,הפוגע באיכות המענה
הרפואי .חלק מהמשתתפים במחקר סיפרו כי יצרו פתרון נקודתי למחסור בזמן בהסכמים אישים
מול הקופות ,בעוד אחרים אמרו כי הם נאלצים לעבוד שעות נוספות על חשבון הזמן הפרטי שלהם.
ב -שירותים ותמיכה מקופות החולים :הרופאים הצביעו על חוסר במשאבים ושירותים בקופות החולים,
ובעיקר בתחום הפרא רפואי והרגשי ,שפוגע לא רק בטיפול ביחידים ,אלא מהווה גם חסם בקידום
עבודה קהילתית .גם במקרה הזה ,האפיק לשינוי היה ברובו ברמת היחיד ,בצורת הסכם פרטני עם
הקופה.
ג -שחיקה :העומס וחוסר בזמן ,כמו גם היעדר זמינות של משאבים ,עבודת צוות וייעוץ ,מייצרים
שחיקה .יצירת שינוי בצורת העבודה ,טיפוח עבודת צוות ,התפתחות מקצועית ומציאת זמן
לתחביבים תוארו כדרכים להתמודד עם השחיקה.

§

אתגרים הנובעים מאופי העבודה בקהילה .הרופאים העלו אתגרים הנובעים מאופי העבודה בקהילה.
א -יצירת גבולות :חמישה מהרופאים במחקר ציינו את הצבת הגבולות בין העבודה והבית כאתגר
בעבודה בקהילה ,ותיארו פתרונות שונים ברמה הנקודתית ,שדרכם למדו לשים גבולות בין הבית
ובין העבודה.
ב -התמודדות עם הורים :שלושה רופאים ציינו את ההתמודדות עם ההורים כאתגר .השינוי שתיארו
הרופאים בעקבות הקושי הזה הוא מתן יותר זמן לכל מטופל ולמידה של אסטרטגיות תקשורת
טובות יותר עם הורים.
ג -הבדלים בין תרבותיים וחברתיים :חלק ניכר מהרופאים במחקר עובדים עם אוכלוסיות מגוונות ,כולל
אוכלוסיות מהפריפריה החברתית בישראל .העבודה הרב תרבותית מעלה אתגרים ייחודיים ,וצורך
בלמידה והתאמה .השינוי ברמה האישית ,על פי רוב הרופאים ,התרחש עם הזמן והניסיון.
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מסקנות והמלצות
המחקר הנוכחי הדגיש את אופייה הרב גוני של הזהות המקצועית של רופאי הילדים בקהילה .התוצאות
מראות כי חלק ניכר מרופאי ילדים בקהילה נוטלים כיום על עצמן תפקיד מורכב ומורחב יותר של שירותי
בריאות ילדים עבור אוכלוסייה מגוונת יותר ויותר ,אולם המערכת לא השכילה עדיין להתאים את עצמה
לשינוי זה .הפער יוצר תחושת בידוד ,עומסי עבודה מוגזמים ומחסור במשאבים אנושיים ולא אנושיים,
המציבים אתגרים גדולים בעבודת הרופאים העובדים בקהילה .בהתאם לתאוריות שונות של זהות מקצועית,
ניתן לראות כי הזהות המקצועית ותפיסת התפקיד אינם מתקבעים ברגע הבחירה ,אלא ממשיכים להתפתח
לאורך הקריירה ,ובהתאם לסביבת העבודה ,מאפייני הרופא ומאפייני העבודה .על פי התיאוריה החברתית
קוגניטיבית של התפתחות מקצועית ,חסמים בהתפתחות המקצועית עלולים מצד אחד להפריע לשינוי נטיות
מקצועיות והגשמת מטרות ,ומצד שני יכולים להיות גורם המניע לשינוי והתפתחות .ואכן ,במחקר הנוכחי
העלו הרופאים חסמים שונים בעבודתם ,ותיארו אותם מצד אחד כבלמים להתפתחות ומצד שני כמניעים
לשינוי .דרכי ההתמודדות עם החסמים שעלו במחקר כללו ברובם מציאת פתרונות מקומיים ואינדיבידואלים,
שנולדו מיוזמה פרטית של רופא/ה .אולם החיסרון בפתרונות אלו הם כי הם תלויי אדם והקשר ,ולא מעוגנים
במדיניות ובשירות ,ולכן אינם ניתנים להכללה או לשימור לאורך זמן.

המלצות לפרקטיקה ומדיניות
ממצאי המחקר מדגשים את הפער שבין הרצוי למצוי ,מעצימים את הערך המוסף שיש לגושן להציע בבואה
לקדם את תפיסת העבודה בקהילתית ,ומחייבים לפתח מענה יישומי מתמשך:
§

התאמת עיתוי ותוכן הכשרת רפואת ילדים קהילתית :יש להתאים את עיתוי ההתערבות והחשיפה
לתכני הרפואה הקהילתית בהכשרת רופאי ילדים בקהילה לשלב מוקדם בהתמחות ,ולשנים
הראשונות לעבודה בקהילה ,בהם ממשיכה הזהות המקצועית להתעצב.

§

התאמת תוכן הכשרת רפואת ילדים קהילתית :קיים צורך בהכשרה גם בנושאים קליניים הרלוונטים
לקהילה שלא נלמדים בהתמחות בבית החולים )רפואת מתבגרים ,עור ועיניים( בנוסף לידע ומיומנויות
של עבודה עם הורים וטיפול בבעיות התפתחותיות ,יצירת קשרים ועבודה עם גורמים קהילתיים.
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מסקנות והמלצות
§

שינוי מדיניות בתחום רפואת ילדים קהילתית :יש לפתח שותפות בין קופות החולים ,משרד הבריאות
המועצה המדעית )הסתדרות הרפואית בישראל ,הר"י( וארגוני מגזר שלישי על מנת להפוך פתרונות
ברמה האינדיבידואלית לפתרונות ברמה מערכתית וברמת שינוי המדיניות.

§

מיתוג מחדש של רפואת ילדים קהילתית :שינוי במיתוג רפואת הילדים הקהילתית יכול לתרום
למשיכת רופאים צעירים למקצוע ,שינוי תפיסתי בקרב הורים ,ושינוי הפרקטיקה בקופות החולים.

§

משיכת רופאי ילדים לעבודה קהילתית :נראה כי קופות החולים יכולות למשוך רופאים לא רק על ידי
מתן גמול כלכלי ,אלא גם על ידי מתן תנאים מאפשרים לעסוק ברפואת ילדים קהילתית במובנה
הרחב; זמן לטיפול ,משאבים ,תמיכה ,שייכות ,יוקרה וכבוד ,זמן ללמידה והתמקצעות ,וקידום מודלים
של עבודה רב-מקצועית.

§

יצירת מסגרת תומכת לרופאים צעירים בקהילה :יש צורך ליצור מסגרת תומכת לרופאי ילדים
צעירים בקהילה .מסגרת זו יכולה לכלול רכזים פדיאטרים ,חניכה )מנטורינג( בשנים הראשונות
בעבודה ,ישיבות צוות קבועות ויצירת מסגרת הכשרה ולמידה קבועה.

מגבלות המחקר וכיוונים למחקר עתידי
המחקר הנוכחי שפך אור על תהליך התפתחות הזהות המקצועית ותפיסת התפקיד של רופאי ילדים
העובדים בקהילה .עם זאת ,למחקר מספר מגבלות .ראשית ,המחקר הינו מחקר איכותני קטן היקף .בנוסף,
מעל שליש מהרופאים במחקר עברו את קורס גושן ברפואת ילדים קהילתית ,ואחרים השתתפו בוובינרים
או הרצאות אחרות במסגרת גושן ,מה שעלול להטות את ממצאי המחקר במידה מסוימת .כמו כן ,המחקר
הנוכחי צייר תמונה ראשונית של תהליך הזהות המקצועית משלב הבחירה ועד לעבודה היום יומית
בקהילה .מחקרים עתידיים יצטרכו להמשיך ולבחון את ההתפתחות המקצועית של רופאי ילדים בקהילה,
ולבחון יותר לעומק כיצד תוכן ,דרכי העברה ,ותזמון ההכשרה בתחום רפואת ילדים קהילתית משפיעים על
המסוגלות של רופאי הילדים בקהילה לעסוק בתכנים התפתחותיים-התנהגותיים ופסיכוסוציאליים,
ומגבירים את מערובתם בקהילה .בנוסף ,מחקרים עתידיים צריכים לבחון את הקשרים בין התפתחות זהות
מקצועית של רופאי ילדים בקהילה ובין מגדר ,מגזר ,ועבודה בפריפריה לעומת במרכז הארץ.
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מבוא
רפואת הילדים בקהילה עומדת בשנים האחרונות בפני אתגרים חדשים ,הדורשים מרופאי ילדים העובדים
בקהילה לתת לא רק מענה רפואי ראשוני ) (Primay careאלא להתמודד גם עם בעיות התפתחותיות,
מחלות כרוניות של ילדים ,בעיות במשפחה ,התעללות והזנחה בילדים ,קידום בריאות בקהילה ועוד ].[1
במקביל ,בשנים האחרונות ישנה יותר ויותר התייחסות להשפעת הסביבה על התפתחות בריאה ,ולצורך
להטמיע מודל ביו-פסיכו-חברתי בתחום רפואת ילדים בקהילה ] .[3 ,2אולם ,הכשרתם של רופאי ילדים
בקהילה ,כמו גם אופי השירות שלהם ,עדין מבוססים ברובם על רפואת בית החולים ,אשר לא תמיד מעניקה
כלים מתאימים לעבודת הרופא בקהילה כפי שהיא נדרשת ונתפסת היום .עמותת גושן הוקמה במטרה לקדם
את בריאותם ,התפתחותם ורווחתם של ילדים בישראל ,ולשנות את האופן שבו שירותי בריאות בקהילה ניתנים
לילדים ולבני משפחותיהם .חלק מרכזי בפעילותה של העמותה עוסק בהכשרת רופאי ילדים בקהילה
בנושאים שאינם נלמדים דיים במהלך לימודי הרפואה וההתמחות הרגילה של רופאי ילדים בבתי החולים ,וכן
בקידום שינוי הפרקטיקה והמדיניות בתחום הכשרת רופאי ילדים בקהילה ושינוי אופי העבודה בפועל ].[6 ,5 ,4
מטרת המחקר הנוכחי הינה לזהות ולאפיין תהליכי התפתחות זהות מקצועית ותפיסת תפקיד בקרב רופאי
ילדים בקהילה על מנת לכוון את העשייה בעמותה בתהליכי פיתוח הכשרות הרופאים בקהילה ,שינוי ידע
ופרקטיקה ,וקידום מדיניות תומכת רפואת ילדים קהילתית.

רפואת ילדים קהילתית
ארגון הבריאות העולמי הגדיר את בריאות הילד כמצב של שלומות פיזית ,נפשית ,רווחתית וחברתית ולא רק
היעדר מחלה או חולשה ] .[7בהתאם ,לפי  (American Academy of Pediatrics) AAPעל רפואת ילדים
קהילתית )א( להעביר את המיקוד של רופא הילדים מהילד האינדיווידואלי לקהילה; )ב( להכיר בכך שלכוחות
סביבתיים יש השפעה משמעותית על בריאותם ותפקודם של ילדים; )ג( לסנטז בין פרקטיקה קלינית ועקרונות
בריאות הציבור המכוונים לקידום בריאותם של כל הילדים; )ד( להשתמש במשאבי הקהילה ,בשיתוף פעולה
עם אנשי מקצוע וחברי הקהילה כדי להבטיח את האיכות הטובה ביותר של שירותים ] .[8ככזו ,רפואת ילדים
קהילתית מספקת קשת רחבה של שירותים מעבר למערכת הבריאות המסורתית ] .[10 ,9על פי החזון של
עמותת גושן ,רפואת ילדים קהילתית מורכבת שני היבטים; ההיבט הקליני ,שמרחיב את עבודת הרופא לעיסוק
בנושאים התנהגותיים-התפתחותיים-חברתיים ,וההיבט הקהילתי הכולל יצירת שותפויות עם אנשי מקצוע
אחרים שעובדים עם הילד וקידום נושאי בריאות ברמה המקומית/קהילתית.
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מבוא
בשנים האחרונות הוטמעו בעולם ובישראל יוזמות חינוכיות שעיקרן חשיפת צוותי רפואה ,בתהליך הכשרתם
ועבודתם ,אל גורמים קהילתיים בעלי פוטנציאל להשפעה על בריאות ילדים .הגישה הרווחת ביותר היא לימוד
דרך קורסים או הכשרות ממוקדות אשר הביאו אל קדמת הבמה את החשיבות של לקיחת גורמים חברתיים
בחשבון בעת אבחון ,טיפול וליווי של רופאי הילדים ] .[12 ,11שינויים אלו יכולים להוביל לעיצוב מחדש של
תפיסת התפקיד והזהות המקצועית בקרב רופאי ילדים העובדים בקהילה.

התפתחות זהות מקצועית בקרב רופאי ילדים בקהילה
תהליך גיבוש זהות מקצועית הוא יותר מאשר התמקצעות ולמידת מיומנויות; זהו תהליך בו הזהות האישית של
הפרט מתפתחת אל עצמי מקצועי .ישנו עיסוק מחקרי נרחב בתהליכי בחירת קריירה ופיתוחה ,ובמסגרתו
פותחו מודלים שונים במטרה להבין את התהליך ואת השפעתם של גורמים שונים עליו .המשותף למודלים אלו
הוא תפיסת הקריירה כתהליך ,רצף אירועים הקשורים לעבודתו של אדם .כלומר ,בחירה במקצוע מסוים אינה
סופית וחתומה ,וישנם גורמים רבים המובילים לשינוי מקצועי ,שינוי יעדי מקצוע ,או שינוי השגרה המקצועית.
שינויים אלו עשויים לייצג לעיתים חוסר נוחות מהמקום בו האדם נמצא ,אך גם נכונות להתנסות מגוונת ורצון
להתקדם ] .[13התיאוריה החברתית קוגניטיבית של התפתחות קריירה ) Social and Cognitive Career
] (Theory, SCCT, [14שמה דגש גם על חסמים בהתפתחות המקצועית ,שעלולים להפריע לנטיות
מקצועיות ומטרות להתגשם בפועל או לחילופין ,להוות מניע לשינוי והתפתחות ] .[14בקרב רופאי ילדים
בקהילה ,חסמים אלו יכולים להיות קשורים למאפייני הרופא ,הקהילה או סביבת העבודה.
מחקרים שבוחנים את התפתחות הזהות המקצועית של רופאי ילדים אינם רבים ,ורובם מתמקדים בסטודנטים
או ברופאים צעירים בשלבים הראשונים של ההתמחות או הקריירה .ממחקרים אלו עולה כי ההתפתחות
הזהות המקצועית מורכבת ממאפיינים אישיים ,ידע שנרכש בלימודים וניסיון וחוויות בהכשרה ובעבודה ].[15
לאור השינוי שעוברת רפואת הילדים בקהילה בישראל והפער הקיים בספרות בנוגע להתפתחות זהות
מקצועית של רופאי ילדים בקהילה ,המחקר הנוכחי בא לבחון ולזהות תהליכי התפתחות קריירה וזהות
מקצועית בקרב רופאי ילדים בקהילה .חלקו הראשון של המחקר בוחן את הבחירה הראשונית ברפואת ילדים
בקהילה ,תוך בחינת מועד הבחירה ,השיקולים לבחירה והגדרת הפרקטיקה של הרפואה הקהילתית .חלקו
השני של המחקר מתמקד בהתפתחות המקצועית בקהילה :האופן בו העשייה הקהילתית באה לידי ביטוי
בעבודה היומיומית ,האתגרים שבהם נתקלים הרופאים והדרכים שבאמצעותן הם יוצרים שינוי בשטח.
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שיבוטאה
מ
המחקר הינו מחקר איכותני ,המבוסס על  11ראיונות חצי מובנים עם רופאי ורופאות ילדים העובדים בקהילה.
מדריך הריאיון כלל שאלות פתוחות בנושאים:
.1

בחירה ברפואת ילדים בקהילה.

.2

שגרת העבודה.

.3

סביבת העבודה האנושית.

.4

העשרת ידע מקצועי וקהילה מקצועית.

.5

יוזמות קהילתיות.

מדגם
המשתתפים נתבקשו לספק מידע על גיל ,מגדר ,חברה ,היכן הם עובדים וכמה שנות ניסיון יש להם ברפואת
ילדים בקהילה .בנוסף ,הם נשאלו על הקשר שלהם עם עמותת גושן ,והאם עברו הכשרה כלשהי במסגרת
העמותה .המדגם כלל  7נשים ו 4-גברים .תשעה מהמשתתפים היו מהמגזר היהודי ,ושניים המגזר הערבי .גיל
המשתתפים נע בין  38-68שנים) . (M = 51.54, SD = 9.19שנות הותק של המשתתפים בעבודה קהילה נע
על טווח רחב בין  1-33שנים) . (M = 15.36, SD = 10.86שבעה מהרופאים במחקר עובדים ברפואת ילדים
בקהילה בלבד ,ואילו  4משלבים בין רפואת ילדים בקהילה ובין משרה נוספת בבית החולים או כרופאים
מומחים .חמישה מהמשתתפים הינם בוגרי קורס הרופאים השנתי של עמותת גושן ,וששת הנותרים השתתפו
רק בהרצאות או וובינריים של העמותה .טבלה  1מציגה את פירוט מאפייני המדגם.
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ה
ט
י
ש
שיטה
טבלה  – 1מאפייני המדגם
שם

גיל

מגדר

א
ז
י-נ
י-ז
נ

62
42
52
47
38

נ
נ
נ
ז
נ

חברה
)י -יהודית ,ע -ערבית(
י
י
י
י
ע

שנות ניסיון
בקהילה
30
7
15
7
1

ס
ע
ר
ש-נ
ש-ז
ת

68
60
47
44
56
51

נ
ז
ז
נ
ז
נ

י
ע
י
י
י
י

33
30
12
10
8
16

עבודה בקהילה בלבד או
שילוב
רק בקהילה
רק בקהילה
רק בקהילה
בקהילה ובבית החולים
בקהילה וביחידה לטיפולי
המשך
רק בקהילה
בקהילה
רק בקהילה
רק בקהילה
בקהילה ובבית החולים
בקהילה ובבית החולים

הכשרה מטעם גושן

קורס הכשרה
הרצאות ,ימי עיון וסדנאות
הרצאות ,ימי עיון וסדנאות
הרצאה
הרצאה והכנה למבחני
התמחות
הרצאות
הרצאות/וובינרים
קורס הכשרה
קורס הכשרה
הרצאות ,ימי עיון וסדנאות
קורס הכשרה

הליך המחקר
המחקר אושר על ידי ועדת האתיקה של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה .איסוף נתונים התבצע
בשנים  .2020-2021הראיונות בוצעו על ידי רופאות וחוקרות מעמותת גושן ,וכולן עברו הכשרה והכנה לביצוע
הראיונות .עמותת גושן פנתה אל רופאי ילדים בקהילה דרך רשימות התפוצה השונות של העמותה ,ומי
מהרופאים שהיה מעוניין להשתתף פנה אל העמותה באמצעות טופס דיגיטלי .בתחילת כל ריאיון ,המראיינת
הסבירה למרואיין על עמותת גושן ומטרת המחקר ,והחתימה אותו על טופס הסכמה מדעת .הראיונות התבצעו
בטלפון או בזום ,וכל ראיון ארך בין שעה לשעה וחצי .כל הראיונות הוקלטו ושוקלטו על ידי משקלטים
מקצועיים .כל השמות שונו לצורך שמירה על סודיות ואנונימיות.

ניתוח
הנתונים נותחו על ידי חוקרות בעמותת גושן ,בניתוח איכותני-תמאטי .החוקרות ביצעו ניתוח תוכן מונחה
תיאוריה ,ויצרו רשימה של קודים שלתוכם מוינו דברי המרואיינים ומתוכם פותחו התמות המרכזיות במחקר .
אמינות המחקר אומתה על ידי ניתוח כפול של מרבית הראיונות ) (7על ידי שתי חוקרות באופן בלתי תלוי.
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ממצאים
מתוך הראיונות עלו שני מוקדים מרכזיים ,על פיהם נותחו הממצאים :א .תהליך הבחירה ברפואת ילדים
בקהילה .ב .תהליך ההתפתחות המקצועית .כל אחד מהשלבים נותח על פי תמות מרכזיות ותת-תמות.

פרק א' :תהליך הבחירה ברפואת ילדים בקהילה
חלק זה עוסק בשאלות הנוגעות לבחירה של המשתתפים ברפואת ילדים בקהילה ,לעומת רפואת ילדים בבית
החולים .ניתוח תהליך הבחירה כולל חמש תמות :הגדרת רפואת ילדים בקהילה ,עיתוי הבחירה ברפואת ילדים
בקהילה ,שיקולים בבחירה ברפואת ילדים בקהילה ,ורפלקציה על הבחירה )ראו תרשים .(1

תרשים  :1תהליך הבחירה ברפואת ילדים בקהילה

הגדרת המקצוע

עיתוי הבחירה

שיקולים בעד
ונגד

רפלקציה על
הבחירה

הגדרת המקצוע  -בין רפואה בקהילה לרפואה קהילתית .שניים מתוך  11הרופאים במחקר תפסו את הגדרת
עבודתם כרפואת ילדים תלוית מקום – כלומר רפואה המטפלת במחלות ,וממוקמת במרפאה בקהילה ולא
בבית החולים .ככזו ,הרפואה בקהילה נותנת מענה לבעיות רפואיות יום יומיות ואקוטיות ) (Primary careוכן
ליווי רפואי לאורך זמן ,אבל היא אינה יוצאת מגבולות משרד הרופא ,ואינה עוסקת בתחומים התפתחותיים או
התנהגותיים.
א-

רפואת ילדים בקהילה .שניים מתוך  11הרופאים במחקר תפסו את הגדרת עבודתם כרפואת ילדים
תלוית מקום ,אשר ממוקמת במרפאה בקהילה ולא בבית החולים .ככזו ,הרפואה בקהילה נותנת מענה
לבעיות רפואיות יום יומיות ואקוטיות ) (Primary careוכן ליווי רפואי לאורך זמן ,אבל היא אינה יוצאת
מגבולות משרד הרופא ,ואינה עוסקת בתחומים התפתחותיים או התנהגותיים.
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ממצאים
"אני לא כ"כ מסתכל על הקהילה כקהילה ,אני יותר על החולה הבודד") .י(.
"אנחנו עובדים קצת כבועה ...אני לא רוצה להרגיש שאני לוקח איזשהי אחריות על הקהילה") .ש-ז(.
במסגרת הגדרת התפקיד הזו ,הקשר ארוך הטווח בין הרופא והמטופל אינו נתפס כמשמעותי לטיפול.

"בגדול בסופו של דבר יש הרבה מטופלים שאוהבים אותי ...אבל אם אני לא נמצא ביום שני ולילד
כואבת האוזן ביום שני אז הם הולכים בטיל לרופא אחר") .י(.
ב-

רפואת ילדים רחבה בקהילה .כמחצית מהרופאים במחקר ) 5מתוך  (11הגדירו את מקצועם על הטווח
שבין רפואה בקהילה לרפואה קהילתית .כך ,הם תפסו את תפקידם כמתן מענה אקולוגי רחב ,מתמשך
ותלוי הקשר לבריאות והתפתחות של ילדים ומשפחותיהם תוך עיסוק בנושאים התפתחותיים ופסיכו-
סוציאליים שאינם רפואיים גרידא .רפואה בסוג זה באה לידי ביטוי פעמים רבות גם ביצירת שיתופי
פעולה ועבודת צוות עם גורמים אחרים בתוך המרפאה ,כגון רופאים ממומחיות אחרות וצוות פרא-
רפואי .,יחד עם זאת ,ניכר כי היציאה של הרופא מתחום המשרד הפרטי אל תוך מרחב המרפאה נועדה
לשפר את הטיפול בילד אך אינה מלווה ביציאה אל או פעולה במרחב הקהילתי מחוץ למרפאה.

“אתה לא מטפל בילד ,אתה מטפל במשפחה ,כרופא שעובד בקהילה אתה צריך להכיר את
המשפחה מכל ההיבטים ,מי זה אבא ,מי זה אימא ,מה מערכת יחסים ביניהם? ...זה רפואה
הוליסטית מבחינתי ...זה לא רק לא רק החום או הנזלת או השלשול ,אלא האימא שרק ילדה,
ובדיוק ייש לה עוד איזה אחד גם קטן שהיא קשה לה לנהל את כל זה ,ואין לה עזרה.
או ,זה ילדים עם הפרעות קשב ש...זה לטפל בהכל ,בהכל".
ג-

רפואת ילדים קהילתית .ארבעה רופאים )מתוך  (11תיארו את רפואת הילדים הקהילתית כמקצוע
הפועל מעבר לטיפול הרפואי הכוללני ,ורואה הן ביחיד והן בקהילה כמטופלים .על מנת למלא תפקיד זה,
יש לייצר שיתופי פעולה עם הקהילה מחוץ למרפאה ,כולל גופי הרווחה והחינוך ,ולצאת מתוך משרד
הרופא והמרפאה ,אל המרחב הקהילתי ,לפנות לחינוך להורים ,לקשר עם מערכת החינוך ומערכת
הרווחה ,ולהיות מעורבים בקביעת מדיניות.

"רופא קהילתי ...הוא ה'וואן מן שו' ,הוא איש הקשר החשוב ביותר למניעת מחלות ,לקידום בריאות,
לטיפול ,לגילוי דברים סביבתיים שהם לא קשורים אפילו למחלות ") .ע(.
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ממצאים
תרשים  :2בין רפואה בקהילה לרפואה קהילתית

.2

טיפול בילדים
בהקשר הרפואי  -קליני

טיפול בילדים
בהקשר התפתחותי,
התנהגותי ,משפחתי

טיפול בילדים
בהקשר קהילתי

רפואת ילדים
בקהילה

רפואת ילדים
רחבה בקהילה

רפואת ילדים
קהילתית

עיתוי הבחירה ברפואת ילדים בקהילה .על מנת להבין את מסלול הבחירה המקצועי ,נשאלו
המשתתפים מתי הם בחרו ברפואת ילדים קהילתית אל מול רפואת ילדים בבית החולים.
§

רוב המשתתפים ) (7אמרו כי בחרו ברפואה קהילתית אחרי ההתמחות "כשסיימתי את
ההתמחות היה לי ברור שאני רוצה לעבוד בקהילה ולא רוצה להמשיך בבי"ח") .א(.

§

שני רופאים החליטו עוד במהלך ההתמחות שהם רוצים לצאת לקהילה.

§

שני רופאים יצאו להתמחות על  ,ורק אחריה יצאו לעבודה כרופאי ילדים בקהילה ,בשילוב עם
עבודה בתחום תת ההתמחות שלהם.

.3

שיקולים בעד ונגד הבחירה ברפואת ילדים בקהילה .המשתתפים הציגו סיבות מגוונות לבחירה
ברפואת קהילה ,ורובם הציגו יותר מסיבה אחת .השיקולים לבחירה התחלקו בין שיקולים מקצועיים
ושיקולים הקשורים לאיכות חיים .ארבעה מהמשתפים ציינו שלא בחרו ברפואת ילדים בקהילה ,אלא
התגלגלו אליה במקרה.
א-

שיקולים מקצועיים בעד הבחירה .רק ארבעה רופאים ציינו במפורש סיבות מקצועיות-
אידיאולוגיות כחלק מהסיבות שהובילו אותם לבחירה ברפואת ילדים קהילתית.
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ממצאים
§

רצון לעבוד במרחב הקהילתי :

"חשבתי שגם הקהילה צריכה רופאים טובים ,לא רק בבי"ח ...מגיע לאנשים שרופאים שנחשבים
מכובדים בבית החולים יהיו בקופת חולים ויתנו את השירות כמו שאני חושבת שצריך לתת אותו".
)ס(.
§

ליווי מטופלים לאורך זמן:

"האינטראקציה עם האנשים בקהילה היא הרבה יותר משמעותית מאשר בבי"ח .אתה עוקב
אחרי ילדים מהרגע שהם נולדים ועד שהם גדלים למעשה") .ז(.
§

עבודה עם מגוון רב של מטופלים:

"כשיצאתי )בזמן ההתמחות( מהמחלקה לטיפות חלב לראות את הילדים וההתפתחות שלהם וזה,
כאילו הצד הבריא של הפדיאטריה ,אמרתי אני חייב קהילה ...אני רוצה את הגיוון ,לא הילד הקשה
שהוא צריך רק אינפוזיה ואשפוז") .ע(.

ב-

שיקולים הקשורים לאיכות חיים בעד הבחירה .כל המרואיינים ציינו לפחות סיבה אחת
הקשורה לאיכות חיים שמאפיינת את רפואת ילדים בקהילה כגורם מכריע בבחירה שלהם,
שיקולים מסוג זה הופיעו גם בדבריהם של אלו שהציבו את הסיבות המקצועיות בראש.

§

תגמול כלכלי טוב יותר לעומת העבודה בבית החולים עלה בראיונות רבים ,אך נאמר בליווי
הסתייגות או תחושת בושה:

תגמול זה משהו שאת יודעת )השפיע( ,כלכלי ,אפשר להגיד ,מותר להגיד )צוחקת(") .ז(.
§

שעות עבודה נוחות וללא תורניות ,שמאפשרות להיות עם המשפחה ולעסוק בתחומי עניין
אחרים:

"יש לי זמן להיות בבית עם הילדים בלי התורנויות ובלי הכוננויות ...מה שהכי קובע זה המשפחה) ".נ(.
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ממצאים
§

שעות עבודה נוחות וללא תורניות ,שמאפשרות להיות עם המשפחה ולעסוק בתחומי עניין
אחרים:

"יש לי זמן להיות בבית עם הילדים בלי התורנויות ובלי הכוננויות ...מה שהכי קובע זה
המשפחה) ".נ(.

"להגיד את האמת ולא לשקר) ,זה( נבע מאגואיזם מוחלט ,שאני חייב להמשיך בדברים שאני
אוהב ,שזה ספורט" )ע(.

ג-

חוסר בחירה .ארבעה משתתפים ,מתוכן שלוש נשים ,ציינו כי לא באמת בחרו ברפואת ילדים
קהילתית ,אלא התגלגלו אליה ,מסיבות שאינן תלויות בהם:
-

"אז אחרי שאני סיימתי את ההתמחות בילדים ,החלטנו שאנחנו חוזרים למושב )בגלל
משרת הבעל( ,עוברים לפריפריה ,וזהו ...מצאתי את עצמי מגיעה לקהילה" )ז(.

ד-

שיקולים נגד הבחירה .רק ארבעה מהמרואיינים דיברו על החששות שלהם בתהליך הבחירה
ברפואת ילדים בקהילה ,אולם לדברים שהעלו ישנה חשיבות בהבנת השיקולים בבחירה
ברופאת ילדים בקהילה.

§

החשיפה לרפואה בקהילה במהלך הלימודים וההתמחות הינה חלקית ולא מייצגת במקרה
הטוב ,ושלילית במקרה הרע:

"בהתמחות אתה לא נחשף לקהילה כל כך ...אתה גם כאילו אתה חושב ...מה אני אשב שם ואראה
רק ילדים מנוזלים ומשלשלים? רוצה משהו יותר מאתגר ...רק כשהגעתי לקהילה ...ראיתי כמה זה
יכול להיות מעניין ויפה ומגוון") .ז(.

"קראנו לזה )להתמחות בקהילה( בעצם 'היחידה לסתימת חורים' ...מזיזים אותך מטיפת חלב,
לקהילה ,לכל דבר שהמערכת צריכה אותך באותו רגע ...זה סוג של טראומה שאתה חוטף
בהתמחות ,היא )המערכת( בעצם אומרת לך שרפואת קהילה זה לא משהו שאתה רוצה להתעסק
אתו") .ר(.
18

ממצאים
§

רפואת ילדים בקהילה נתפסת כיוקרתית פחות מרפואה בבית חולים ,והדבר מוביל להתמודדות
רגשית עם היציאה לקהילה:

"האתגר הכי גדול בלצאת לקהילה ,היה התמודדות עם האגו ...איך אני מסבירה לחברים שלי
ללימודים...לכל הפרופסורים שליוו אותי ושציפו ממני ליותר ...שבסוף אני 'רק' רופאת קהילה) ...אני(
כבר נגיד עוד מעט  10שנים בקהילה) ...ו(למרות הוותק והמעמד וההערכה ,וכו' ,וכו' ,יש איזשהו צורך
עדיין להתנצל) ."...ש-נ(.
.4

רפלקציה על הבחירה ברפואת ילדים בקהילה .בהתבוננות רפלקטיבית על הבחירה ,הסיפוק
והמשמעות שרופאי ילדים בקהילה מוצאים בעבודתם היום ,מאפשרים נקודת מבט נוספת על הבחירה.
בתיאור הסיפוק והמשמעות מהדהדות הסיבות לבחירה ברפואה בקהילה ,וביניהם המפגש עם
המשפחות ,המעקב וההכרות לאורך זמן ותחושת המשמעות וההנאה בעבודה.

"ממש כאילו גיליתי את התחום הזה ,אני חושבת שזה עולם ומלואו -הרפואת קהילה" )ז" (.אין לי שום
רצון היום לחזור לבית חולים ,אני מאד נהנה בקהילה ,אני עושה רפואה בעיני מדהימה") .י(.

"זה מה שממלא אותי ...אני ברגע שאני הולכת כל יום לעבודה ,ואני חוזרת עם התחושה שמשהו
הצלחתי לעשות .לגרום למישהו להתקדם במשהו ,קצת ,בלהתנהל עם עצמו מול המחלה ,מול הילד,
מול התופעה ,קצת יותר טוב ,קצת יותר בביטחון") .א(.
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ממצאים
פרק ב' :תהליך ההתפתחות המקצועית ברפואת ילדים בקהילה :אתגרים כמניע
לשינוי והתפתחות
בחירת קריירה וההתפתחות המקצועית הינם תהליך המורכב מרצף אירועים הקשורים בעבודה ,כך שגם
לאחר הבחירה במקצוע ,נעשות לאורך הזמן בחירות משמעותיות התורמות לעיצוב הזהות המקצועית.
בתהליך ההתפתחות המקצועית ישנם אתגרים וחסמים שונים ,שלעיתים מניעים שינוי מכוון ואקטיבי של
שגרת העבודה ואופייה .שלב זה נותח דרך האתגרים שהמרואיינים חווים בעבודתם כרופאי ילדים בקהילה,
וכיצד חלק מאתגרים אלו הניעו אותם לשינוי והתפתחות .חלק זה מחולק לשלוש תמות מרכזיות ,המאורגנות
סביב שלושה אתגרים בעבודה בקהילה :בידוד ,מחסור במשאבים ,ואתגרים הנובעים מאופי העבודה בקהילה
)ראו תרשים .(2

תרשים  :2אתגרים כמניע לשינוי והתפתחות בהתפתחות מקצועית ברפואת ילדים בקהילה
-

בידוד וחוסר בעבודת צוות
נתק מקצועי והעדר ידע ,כלים ומיומנויות
חוסר שת"פ עם בתי החולים
עבודה מול גורמים בקהילה

 זמן עבודה מול קופות החולים שחיקה חוסר גבולות התמודדות עם הורים -הבדלים בין תרבותיים וחברתיים
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בידוד

משאבים

אופי
העבודה

-

שינוי סביבת העבודה
קשרים אישיים
המשך פיתוח מקצועי
קבוצות עמיתים

 הסכמים מול קופות החולים עבודה על חשבון הזמן הפרטי שינוי בשגרת העבודה צמיחה אישית הכשרה ממוקדת -התאמה אישית

ממצאים
.1

בידוד ) .(Isolationהעבודה בקהילה הינה מבודדת יותר מהעבודה בבית החולים ,שמטבעה
מתרחשת בצוות .הרופא בקהילה עובד פעמים רבות לבד ,כרופא ילדים יחיד במרפאה ,וללא מגע
מובנה עם גורמים אחרים .בידוד זה תואר על ידי המשתתפים במחקר כמאתגר הן ברמה החברתית-
רגשית והן ברמה המקצועית .תמה זו חולקה לארבע תת-תמות ,המתארות את המרחבים השונים של
אתגר הבידוד ואת השינויים שהרופאים יצרו על מנת לפתור אותו.
א-

בדידות ועבודת צוות – אתגר כמניע שינוי

אתגר .כל המשתתפים במחקר ציינו כי העבודה בקהילה ,בניגוד לעבודה בבית החולים ,מאופיינת
בבדידות ובחוסר בעבודת צוות ובישיבות צוות קבועות.
§

הבדידות נוכחת הן בעבודה לבד או במרפאה קטנה ,והן בעבודה במרפאה גדולה:

"הייתי רוצה ...זה להפוך את המרפאה שלי למשהו יותר בסגנון שקצת יותר כמו בבי"ח שאתה יכול
להתייעץ וזה) ...כאן( אין צוות משותף שעובד ביחד על אותו מטופל גם אם הוא יותר מורכב") .י-ז(.
§

קושי מקצועי הנובע מהיעדר קשר ועבודה משותפת עם אנשי מקצוע ספציפיים ,בעיקר בתחום
הפרא רפואי והרגשי ,כמו קלינאיות תקשורת ,פיזיותרפיסטיות ,עו"ס ופסיכולוגיות:

"אם הייתה הייתה עו"סית שהיא חלק אינטגרלי מהמרפאה ...הייתי מרגישה הרבה יותר טוב") .ס(.
§

קושי חברתי-רגשי:

"הייתי נורא בודדה ,כי המזכירות היו לא קבועות ,והרופאים שעבדו ליד ,כולנו עבדנו בלחץ מטורף אז
את יודעת ,בקושי יצא שאפילו ששותים קפה ביחד ...אני זוכרת שהייתי בהלם מהבדידות ,גם
החברתית") .ש-נ(.

"קרה לי אירוע מאד מאד קשה בעבודה ,זה היה לפני שנתיים וקצת ,ילד בן שלוש וחצי שהגיע אלי
עם ...שיעול נבחני ...והוא היה נראה גבולי ,גם אמרתי לאמא 'גבולי ,לשלוח למיון ,לא לשלוח למיון' ,זה
היה בבוקר ,עבדתי גם אחה"צ ,אמרתי לה ,נתתי לה טיפול' ...אם יחמיר תבואו' .הם לא באו אחה"צ...
בערב הילד הזה החמיר .התקשרו טלפונית לאיזשהו רופא אחר שהאמא הכירה מילדותה ,אם ללכת
למיון ,אמר להם לא .בלילה הוא התעורר במצב לא טוב ,קיבל אינהלציה ונרדם ,ולא התעורר ...הייתי
צריכה להחזיר לעצמי את ה ....מה אני עושה כאן ולמה ....עד היום ,ועברתי דרך ארוכה ,אני עוד לא
מאה אחוז בטוחה אם ואיך אני יכולה להתמודד עם עוד אירוע כזה ,אם יהיה חס וחלילה" )ת(.
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שינוי .כל הרופאים תיארו שינויים שערכו בשגרת העבודה שלהם על מנת להתמודד עם אתגר
הבדידות ולהתגבר עליו .הרבה מהשינויים שהוצגו הינם שינויים נקודתיים וולנטרים ולא מערכתייים,
ועל כן לא יציבים ולא מתקיימים לאורך זמן.
§

יצירת קשרים אישיים ושימוש בטכנולוגיות מייל או וואטסאפ:

"יש לי רשימה שלמה של אנשים שאני מאד אוהבת את הגישה שלהם בטיפולים ובניהול ...לא חסרים
שאלות ועזרה )הטעות במקור( באמת שאני שמחה לקבל כשאני צריכה...יש לי רשימה של טלפונים
") .א(.

"זה שאני עובדת עם עוד רופאות ,אז זה כן נותן קצת את האופציה להיכנס לזו שלידי ,ולהגיד לה,
'וואי ,את לא מאמינה מה היה לי עכשיו' ,ולשפוך קצת") .ש-נ(.
"זה מאד נקודתי ,כאילו זה עובדת סוציאלית מסויימת ודיאטנית מסויימת") .ש-נ(.
§

ניסיון לבסס ישיבות צוות קבועות:

"אז עושים ישיבת צוות ,יושבים עם הפסיכיאטריה ,עם הפסיכולוגיות ,עם העו"סיות ועושים ,עושים
הערכה ,אבל ...אף אחד לא מפצה אותך על זה ,אף אחד לא נותן לך על זה שום דבר ,ואתה בא
מעצמך ונותן למטופלים שלך") .ר(.
"לאורך השנים ניסיתי כמה פעמים לדבר עם מנהלי הסניף ,לעשות את זה )ישיבות צוות קבועות( וזה
כל פעם דעך מחדש ואני באיזשהו שלב הפסקתי ללחוץ") .ס(.
§

שינוי מקום העבודה למרפאה גדולה/רב צוותית ,או הקמת מרפאה חדשה או עצמאית ,תוארו
על ידי ארבעה מהמשתתפים כערוץ לפתרון:

"זה בית רופאים ואנחנו עובדים כמה רופאים ביחד ...המטרה היא ...לחזק את עבודת הצוות ,ולעשות
דברים ביחד ...יש לי רופאת נשים שרואה גם נערות ,אז הרבה פעמים אנחנו ככה רואות ביחד,
הדיאטנית ,הקלינאית תקשורת ,עובדת סוציאלית יש גם בסניף...כשיש משהו אנחנו מתייעצות") .ז(.
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")אני מקים( מרפאת בית בקופת חולים ...תהיה שם פסיכולוגית ,יהיה שם עו"ס ...ותהיה שם
דיאטנית ,תהיה שם פיזיותרפיסטית ,קלינאית תקשורת ,ויהיה שם אורתופד ,ועיניים ונשים ,בקיצור
יהיה שם מערך") .ר(.

"הרעיון היה להקים מרפאה )פרטית( רב תחומית לילדים .ז"א להביא את המומחים מבתי החולים
שישבו בקהילה ויתנו לה מענה מבפנים ...שאני יכול להתייעץ ולהפנות ולקבל מענה שהוא גם
מידי ...זו מרפאה ייחודית ,אני לא חושב שיש הרבה מקומות כאלה") .ש-ז(.

ב-

נתק מקצועי והעדר ידע ,כלים ומיומנויות -אתגר כמניע שינוי

אתגר .הבידוד בעבודה בקהילה מתבטא גם בתחושת נתק מקצועי המוביל להעדר ידע ,כלים
ומיומנויות רפואיים עדכניים ומותאמים לקהילה ,בשונה מהמידע הנגיש ושגרת הלמידה והעדכון
המאפיינים עבודה בבית החולים.
§

חוסר בהזדמנויות למידה והתפתחות:

"בבית חולים זה קבוע ...אתה לומד כל הזמן .בקהילה אין אתה זה" )י-נ(.
")כ(שיוצאים ממסגרת של בי"ח אז בעצם אני נשארת עם הידע שרכשתי בהתמחות" )ס(.
")אני צריכה להיזהר( שהמוח שלי לא יתחיל להתנוון בקהילה" )נ(.
§

מאחר ולא קיימת בקהילה מערכת מובנת וקבועה להתפתחות מקצועית ,במקרה של צורך
בעזרה או הכוונה מקצועית ,על הרופאים למצוא את הפתרון בעצמם:

"לך תחפש .זה הכל באוויר ...אין הרגשה שיש איזה נוהל מסודר שאפשר לפנות אליו" )י-ז(.
"לפחות שיעשו כל  3חודשים קורס ריענון לרופאים בקהילה שיהיה חובה ...כמו נהיגה" )נ(.
§

פער בין הידע במהלך הלימודים וההתמחות ובין הידע והכלים שהרופאים זקוקים להם
בקהילה .הנושאים המקצועיים שחזרו בדברי המשתתפים ככאלו שלא נלמדו מספיק היו
נושאים רפואיים כגון אלרגיה ,עור ,עיניים ,תחומים התפתחותיים חברתיים ,כגון רפואת
מתבגרים וקשיים התפתחותיים ,כגון התפתחות שפה .מעבר לידע ,מספר רופאים רצו ללמוד
כלים מעשיים שיאפשרו להם לעזור לילדים במסגרת המרפאה ,במקום להפנות אותם הלאה:
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"חסר לי) ...ידע ב( רפואת מתבגרים .ממש מרגישה שזה תחום שלא עסקו ,שלא עסקנו בו
בהתמחות כמעט בכלל ...וללמוד...התפתחות הילד) ."...ז(.

"מה אני עושה תכלס עם הילד ...אני לא רוצה להפנות לפיזיו ,אני לא רוצה להפנות .אני רוצה
שהקלינאית תקשורת תגיד לי שאם אני אשים שוקולד על השפה העליונה אני מחזק את ה'למד'
'ללל' )הטעות במקור(") .ר(.
שינוי .המשתתפים תיארו מספר ערוצים שהם מצאו עם השנים על מנת להתגבר על הנתק והחוסר
המקצועי ,תוך שילוב של יוזמות ברמה מערכתית יותר של קופות החולים ויוזמות אישיות ונקודתיות
של הרופאים עצמם .ברמה המערכתית ,קופות החולים יצרו מספר ערוצים ללמידה ויעוץ מקצועי:
יועצים ווירטואלים מומחים של קופת החולים ,גישה למערכת " "uptodateלקריאת מאמרים
רפואיים ,הקצאת זמן ללמידה והתפתחות מקצועית והשתתפות בהרצאות ווויבנרים .השירותים
שמציעה עמותת גושן )קבוצות וואטסאפ ,הרצאות ,וובינרים ,או קורסים( שימשו במידה זו או אחרת
עשרה מתוך  11הרופאים כערוץ ללמידה והתפתחות מקצועית.
§

השתתפות בהרצאות והשתלמויות ,הן על חשבון הזמן האישי ו/או על זמן הקופה:

"הקופה נותנת  4שעות כל שבוע )להשתלמות( ,ויש לנו גם לפי הסכם שעה וחצי השתתפות עצמית
מעל גיל ... 40אחרי גיל חמישים שיניתי ליום כזה למצוא ...כנסים") .י-נ(.
")הלמידה לוקחת( יותר זמן )ממה שנותנת הקופה( ...אני לוקחת את העבודה הביתה") .ז(.

"בשביל להישאר מעודכן ...נרשמתי לתכנית גושן שהיא מאוד מעשירה ...היתרון בגושן זה שזה
באמת תחומים שהרפואת ילדים הרגילה לא עוסקת בה) ."...ש-ז(.
§

קבצות וואטסאפ ,שחלקן מנוהלות על ידי גורמים מערכתיים ,כמו קופות החולים או עמותת
גושן וחלקן שנוצרו ביוזמות אישיות:

"יש )ווטסאפ( לא רשמי של כל המתמחים שסיימנו ביחד וחלקנו עובדים בקהילה") .ז(.
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§

קבוצות של למידת עמיתים או סופרוויז'ן היוו גם הן מקור להתפתחות ,אולם רובן וולנטריות
ועצמאיות ,מה שמסכן את קיומן לאורך זמן:

"זה קבוצה של כמה רופאים שנפגשים פעם בחודש ,פעם בשבועיים ...וכל פעם מישהו אחר מציג
איזשהו סיפור ...אתה לומד משם המון ...זה לא רשמי ...זה חבר מביא חבר ") .ת(.

"קבוצה של רופאים מהאזור ,בעיקר רופאות ,שבמשך שנים נפגשנו פעם בחודש כל פעם בבית
אחר ,מי שניהלה את זה חלתה ונפטרה ,ולא הצלחנו להרים את זה מחדש) ."...ס(.
§

שילוב בין עבודה בקהילה לעבודה בבית החולים או מסגרת אחרת שמאפשרת למידה:

"הכי מושלם אני חושבת) ,זה( לעשות את זה במקביל .גם להיות בעניינים בבי"ח וגם בקהילה ...כי
באמת יש גם שחיקה ,גם מבחינת ידע") .נ(.

ג-

היעדר שיתוף פעולה עם בתי חולים -אתגר כמניע לשינוי

אתגר .שישה מהרופאים תיארו את העבודה בקהילה והניתוק מבית החולים כאתגר שיוצר לא רק
נתק ושחיקה בתחום הידע המקצועי ,אלא גם מכשול במתן רפואה איכותית לילדים בקהילה .הם
תיארו תחושות של התנשאות וזלול מצד צוותי בתי החולים ,שלא מאפשרות שיתוף פעולה מקצועי ו
פוגעות במתן טיפול מיטבי לילדים העוברים בין הטיפול בקהילה לטיפול בבית החולים ולהפך.

"הייתה תחושה שבתוך בית החולים יש התייחסות לא טובה...ואפילו מתנשאת ומזלזלת לרופאי
הקהילה ,אלה ששלחו את הילדים לחדר מיון .ממש הרבה רופאים לא היו קוראים בכלל את מכתבי
ההפניה או שהיו אומרים כל מני דברים על הרופאים ובעיקר מקרינים כלפי ההורים ' -טוב הוא לא
יודע ,מה הוא יודע'") .ס(.
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שינוי .גם כאן ,רוב הפתרונות היו ביצירת קשרים אישיים ונקודתיים עם רופאים בחדרי מיון ספציפיים,
על מנת לדאוג מולם לטיפול הראוי למטופלים במעברים בין הקהילה לבית החולים.

"באזור שלנו ...יש פה ושם אנשים שזוכרים אותי ...הורים לפעמים חוזרים אלי ואומרים לי  -הגענו לחדר
מיון ואמרו לנו 'אההה היא שלחה אתכם?' ומתייחסים ברצינות") .ס(.

"אני יכול להרשות לעצמי לכתוב וואטסאפ למנהל מחלקה ...כשאתה מראה מעורבות ,אני מניח ,הצוות
יטפל בו הוא יגיד 'וואלה ,הרופא הזה עוקב אחריו'") .ע(.
§

אולם על הפתרון להיות לא רק נקודתי אלא מערכתי:

")צריך( לחנך דור צעיר של רופאים ,להיות עם אוזן קשובה לקהילה ,להעריך יותר את הרופא
הקהילתי...וצריך לפתוח כל הערוצים ,התקשורת ,שאני אוכל לעיין בטיפול של המטופל שלי ,ושהם
יעיינו גם בתיק שלו הממוחשב אצלי .וזה לטובת החולה") .ע(.

ד-

עבודה מול גורמים בקהילה -אתגר כמניע לשינוי

אתגר .בידוד קיים גם בין המרפאה לסביבה שבתוכה היא נמצאת .מרבית הרופאים במחקר חשו כי אין
להם קשר אמיתי ופורה עם הקהילה שבתוכה הם נמצאים .אחת הסיבות שחזרו בדבריהם הייתה כי
מחסור במשאבים )זמן ,אנרגיה ,מיומנות ,ותגמול כלכלי( מונע מהם לקיים קשרים עם הקהילה ולפעול
בתוכה.
"הייתי רוצה להיות בקשר עם המכון להתפתחות הילד ...גם עם שירות הרווחה ,גם עם בתי הספר –
למשל לדבר עם פסיכולוג שכבתי ...אבל כל דבר שאני רוצה – זה אין זמן") .י-נ(.

"לאורך השנים אני מרגישה  ...שאני מותרת לעצמי עם העומסים שיש ולא עושה כאילו ,לא יוצאת
מהמעגל של השגרה ושל מתן השירות ושל הדברים שבתוך המרפאה") .ס(.

26

ממצאים
שינוי .חלק מהרופאים בכל זאת הצליחו ליצור שיתופי פעולה עם גורמים מהקהילה למרות הקשיים.
גם כאן ,נראה כי יוזמה אישית וקשרים אישיים ספציפיים ,מאפשרים לעשות שינוי נקודתי.
"כשאני מזהה למשל בעיה סוציאלית ...אני יודע בזמן אמת לפנות לעו"ס ,לרווחה") .ע(.

"אני כל פעם מוצאת את המשוגע לדבר ...אנשי קופת החולים וזורמים איתי ...אני לא יכולה לעשות הכל
לבד ,אז אני כל פעם מוצאת מישהו שיתלהב יחד איתי ויעשה את זה") .ש-נ(.
§

חלק מהרופאים תיארו את שיתופי הפעולה שהיו רוצים לעשות עם גורמים בקהילה לו היו יכולים:
קבוצות הורים ,עבודה עם הרווחה ,ליווי מקיף לילדים עם מחלות כרוניות או קשות ,ליווי אימהות
ועוד .אולם הם אמרו שללא תמיכה של קופת החולים הדבר לא יתאפשר:

"צריך שהם )קופות החולים( יתנו לנו באמת את הזמן ,שזה יהיה ממש בלוח זמנים שלנו") .נ(.
.2

משאבים .קבוצה נוספת של אתגרים שתוארו על ידי רופאי הקהילה היא משאבים מוגבלים .תמה זו
חולקה לשלושה תת תמות :זמן ,שירותים ותמיכה של קופות החולים ושחיקה .
א-

זמן  -אתגר כמניע לשינוי

אתגר .כל המשתתפים תיארו את המחסור בזמן כאתגר גדול בעבודה בקהילה ,הנובע מהאופן שבו
המערכת פועלת ומתגמלת את הרופאים .מחסור בזמן פוגע על פי הרופאים באיכות הטיפול :

"בהתחלה היה לי כל  10דק' למטופל ואז ראיתי שאחרים עושים כל ) 6דק' למטופל( אז הבנתי שפה
צריך לתקתק יותר מהר ...אתה רוצה להרוויח .לא נתכחש לזה") .י-ז(.

"יש תקופות שאין לי זמן .צריך לשבת  2-3דקות עם מטופל ,וזה בגלל מענה אקוטי שאני צריך לתת
לילדים אחרים ...בעבר עבדתי בצורה הרבה יותר מהירה ,שוחקת ,ונתתי מענה פחות טוב אבל בדקתי
הרבה יותר ילדים") .ש-ז(.
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§

שינוי אישי:

"היה לי מטופל ...וכמעט פספסתי אצלו מחלה קשה .למזלי בסוף שלחתי ...לחדר מיון ובאמת נמצאה
שם המחלה .אבל הרגשתי שלא היה לי מספיק זמן לשבת אתו ולהוציא את כל המידע ולהבין בדיוק...
אתה לומד ממקרים כאלה .אתה משפר את התקשורת") .ש.ז(
§

יצירת פתרון נקודתי למחסור בזמן מול הקופות ,על ידי יצירת הסכמים אישים איתם:

"במרפאת הבית אבל יש תורים מובנים )של חצי שעה( ,רק למטופלים שלנו") .ר(.

"בגלל ששיטת התשלום היא לפי כרטיס ,יש לי הגנה במרכאות ,שנקראת הבטחת כרטיסים ...משלמים
לפי שעה ...כאיזשהי אמירה שמבחינת קופת החולים זה מספיק חשוב שאני אוכל לשבת עם מטופל
כמה שאני רוצה בלי להסתכל על השעון ,כדי שאני אוכל באמת לעשות את הרפואה מהסוג הזה." ...
)ש-נ(.
§

עבודה על חשבון הזמן הפרטי:

"צוברים באופן שיטתי כל יום שעות איחור) ...כי( אני לא יכולה לנפנף ,זאת אומרת אני חייבת גם לתת
את ההסבר המלא )להורים( ולהבין שהם הבינו) ."...א(.
ב-

שירותים ותמיכה של קופות החולים -אתגר כמניע לשינוי

אתגר .מחסור במשאבים בא לידי ביטוי גם ברמת השירותים שמעניקה קופת החולים ובצפייה של
הקופה מהרופאים.
§

חוסר במשאבים בתחום הפרא רפואי והרגשי:

"זה שאין זמינות פיזיותרפיסטית מאד מהירה ,אנחנו יודעים שזה מקבע את הפגיעה ,מקבע את הכאב...
אתה צריך לבוא ולהילחם )מוך הקופה( על המטופלים וזה מתיש אותנו") .ר(.

"נערה בת  ...15בסביבות גיל  13בגלל חרדות חברתיות הפסיקה ללכת לבי"ס .ההורים היו בכל מיני
מסגרות של טיפולים נפשיים ,ושום דבר לא הלך ,הילדה יותר ויותר נכנסה למצב דיכאוני .באיזשהו
שלב נתנו להם את הכתובת של אשפוז יום פסיכיאטרי ,והיא הייתה שם ,וקידמו אותה בצורה נהדרת
ממש ...ואחרי חצי שנה או משהו כזה של טיפולים ,אמרו יופי אנחנו קידמנו אותה מאד ועכשיו צריך
להמשיך טיפול בקהילה ...לתומי חשבתי שזה יהיה פשוט ,בקופת חולים עובדים עם המון פסיכולוגים
עצמאיים...ישבתי איתם ,דיברתי ...ודחו אותם ודחו אותם ודחו אותם למעלה מחצי שנה .בזמן הזה זה
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השפיע על הילדה ואח"כ באה תקופת הקורונה ,ושוב פעם נכנסה לאותו מצב מסוגר ודכאוני) ."...ת(.

ממצאים
§

חוסר תמיכה של הקופות בפרקטיקה של עבודה קהילתית:

"לפני הרבה זמן ,ניסינו ,ניסינו בתוך הלוח הזמנים שלי ,לעשות איזשהו סוג של יומן למעקבים .מישהו
למשל שמגיע עם איזשהו כאב ראש ...וצריך איזה סוג של מעקב ...ניסינו ברמה מרפאתית ,לשים
שעתיים) ...מיד הקופה אומרת( 'מה זה התורים האלה? ולמי זה? ולמה? ובאיזה רשות? ובאיזה אישור?
ומי אפשר?' ") .א(.
§

תחושת הרופאים היא שהמערכת פועלת בעיקר ממניעים כלליים שיווקיים ולא ממניעים
מקצועיים ,דבר שמצמצם את יכולת הפעולה העצמאית של הרופאים:

"אנחנו אנשי שירות .אנחנו צריכים לתת שירות .אנחנו לא צריכים לעשות רפואה ,אני מקצינה ...אין לנו
פה אנשים ,משפחות שצריכים את העזרה שלנו ...יש לנו לקוחות ...וצריך לשרת אותם)...ורופאים(
אמורים להיות כפופים' ...ככה קבענו וככה תעשו'") .א(.
§

התחרות בין קופות החולים מקשה גם היא על שימוש מיטבי במשאבים ומובילה לחוסר שיתוף
פעולה בין גורמים שונים מקופות שונות:

"כשאתה למשל עובד קופת חולים  Yאו  ,Zשולח לחדר מיון שהרופא של קופת חולים ) ,Xבבית
החולים אומר( 'אם היית מקופת חולים  ,Xהייתי מרשה לעצמי להוציא לך מרשם ,אם היית מ Xהייתי
עכשיו מוציא לך טופס  17לעשות סיטי' .איזה בושה ...כשמשתמשים בחולשתו ,מחלתו של  Yלטובת
שיווק ,לדעתי זה קרוב לפלילי") .ע(.
שינוי .גם במקרה הזה ,האפיק לשינוי היה ברובו ברמת היחיד ,בצורת הסכם פרטני עם הקופה .שינוי
נקודתי שאינו מוביל לשינוי מערכתי.

"' ...'I can’t box itיש המון דברים שאני מרגישה שאני עושה את הדבר הנכון ,מה שצריך לעשות,
ועכשיו נותר לי לשכנע את מקבלי ההחלטות שזה לא רק הג'וק של ש-נ .וניתן לה לעשות מה שהיא
רוצה כדי שהיא תישאר כי חסרה פה רופאת ילדים ,אלא באמת ,ככה צריך לעבוד וצריך לשכפל את זה
לעוד מקומות) ." ...ש-נ(.

"יש פה איזה פספוס ...במקום להתחיל לשלוח את האנשים לכל מיני מרפאות חוץ וכל מיני ,יש דברים
שאפשר לעשות ברמת הקהילה ,ברמת המרפאה ,דברים יפים ,לחסוך הרבה כסף לקופות) ."...א(.
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ג-

שחיקה  -אתגר המניע שינוי

אתגר .הרבה מהרופאים במחקר אמרו כי הם מרגישים שהם נשחקים בעבודה היום יומית במרפאה.
אופי העבודה ,העומס וחוסר בזמן ,כמו גם היעדר זמינות של משאבים ,עבודת צוות וייעוץ יוצרים
שחיקה אשר מובילה לטיפול לא אידאלי.

"בקהילה ,אם אתה רוצה להיות רופא טוב  ...חלק מהשירות שאתה נותן זה ביחס .ובדברים האלה אני
גיליתי על עצמי שאחרי  Xמסוים של שעות ביום ובשבוע אני קצת מתחיל לאבד את הסבלנות) ."...י-נ(.

שינוי .יצירת שינוי בצורת העבודה ,טיפוח עבודת צוות ,התפתחות מקצועית ומציאת זמן לתחביבים
אחרים תוארו כדרכים להתמודדות עם השחיקה.
§

עבודה עם ילדים ומשפחות:

"אני לא נשחק ...אני מתחדש כל יום עם חיוך של ילד") .ע(.
§

הגבלת שעות בעבודה בקהילה ושילוב העבודה בקהילה ועבודה במסגרת נוספת ,למשל בבית
חולים:

"הבנתי ...שאני צריכה משהו לשבור את השגרה ואת השחיקה...אני עובדת יום בשבוע במיון") .ת(.
§

הקדשת זמן יצירת זמן לתחומי עניין אחרים ולמשפחה:

"אני לא עובד ביום שני אף פעם .אני מתנדב בחפירות ארכיאולוגיות ...אני מתעסק בגינון ,מתנדב ...וטיפ-
טיפה ספורט ...ונהנה עם הילדים") .ר(.

"שחיקה אני כבר פחות חש מאז שעשיתי שינויים ,גם בתקשורת ,גם בקצב העבודה ,גם בהכנסת יותר
מידע בכנסים וכדומה .וגם פיניתי לי קצת זמן פנוי יותר) ...ו(אני חושב שהמפגש שלי היום במרפאה הוא
שונה ,הוא משמח יותר .יותר כיפי ,המפגש הוא כזה הילדים נהנים ,ממש חוויה") .ש-ז(.
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.3

אתגרים הנובעים מאופי העבודה בקהילה .מעבר לאתגרים הקשורים בבידוד ובמשאבים ,הרופאים
במחקר העלו אתגרים נלווים הנובעים מאופי העבודה בקהילה .תמה זו מחולקת לשלוש תת-תמות:
הצבת גבולות ,התמודדות עם הורים ,והבדלים בין תרבותיים וחברתיים.
א-

הצבת גבולות -אתגר כמניע לשינוי

אתגר .חמישה מהרופאים במחקר ציינו את הצבת הגבולות בין הבית לעבודה בקהילה כאחד האתגרים
המשמעותיים בעבודה בקהילה.

"אני לא יכול לעזוב את המרפאה .אם אני נוסע לחו"ל זה בעיה ...אתה הולך לקהילה אתה צריך )להיות
זמין תמיד(") .ש-ז(.

"אני תמיד ניסיתי לתת מה שיכולתי ,אבל גם בתור אמא רציתי גם קצת לחתוך ....לא פעם הייתי חוזרת
ואומרת אוי פספסתי ,לא התקשרתי ,אתקשר מחר .לפעמים גם הייתי מתקשרת מהבית") .י-נ(.
שינוי .הרופאים תיארו פתרונות נקודתיים שונים ,כגון יצירת הפרדות והצבת גבולות ,קיצוץ במספר
השעות במרפאה ,וטיפוח עבודת צוות ,שאפשרו לרופאים לאזן בין העבודה בקהילה ובין החיים
האישיים:
"המטופלים שלי יודעים שיום שני זה יום קדוש" )ר(.

"ברגע שאני יודעת ...שאחרי שאני הולכת יש ,יש שמה משהו) ,ואם( מישהו שיצטרך משהו ...אז יהיה לו
אל מי לפנות ...זה הרגיע אותי" )א(.

ב-

התמודדות עם הורים -אתגר המניע שינוי

אתגר .רוב המשתתפים תיארו את העבודה עם הילדים כמהנה ומספקת ,אבל שלושה רופאים ציינו את
העבודה עם ההורים כאתגר:

"לפעמים התגובות של ההורים מכניסים את הילד ללחץ ,או הוויכוח של ההורים איתי ...אם היה ילד
נכנס לבד לקבל את הטיפול היה לי יותר קל .החולה השני ,שזה ההורה ,מאוד קשה לי )צוחקת(" )נ(.
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שינוי .השינוי שתיארו הרופאים בעקבות הקושי הזה הוא מתן זמן רב יותר לכל מטופל ולמידה של
אסטרטגיות תקשורת טובות יותר עם הורים.

"אני בוגר )קורס( ראיון מוטיבציוני ...יש משהו בגישה שלנו הגישה המערבית ,הרגילה ,שהיא מאד מאד
לפעמים מקובעת ונוקשה ,ואם לא תעשה מה שאני אומר אז אתה טועה ואנחנו נפוצץ את היחסים עכשיו.
והגישה שלי היא גישה קצת אחרת" )ש(.
ג-

הבדלים בין תרבותיים וחברתיים -אתגר כמניע לשינוי

אתגר .חלק ניכר מהרופאים במחקר עובדים עם אוכלוסיות מגוונות ,מהפריפריה החברתית בישראל.
העבודה הרב תרבותית מעלה אתגרים ייחודיים.

"בהתחלה לא בדיוק הכרתי את הציבור שעבדתי אתו ...ואחד הדברים שאולי כן מאפיין את הציבור
חרדי ,זה המשפחות מרובות ילדים...יכול להיות גם ילד בן שנתיים עם ילדה בת  8שמגיעים ...בלי
ההורים ...והמעורבות של הרבנים ושל גדולי הדור בכל מיני החלטות שנוגעות לתחום הרפואה ...ויש
אבות שלא יבואו עם הילד לרופאה ...כי הוא לא ייפגש איתי ...רק בנוכחות ילד קטן ...בלי חס וחלילה פה
לשפוט לרעה אבל ...יש לא מעט מצבים שאתה מרגיש שמבחינה רפואית הילד לא מקבל את הטיפול
על הצד הטוב ביותר") .א(.

"אני רואה הרבה דמיון )בין החברה הערבית והחרדית( ...בחשיבה על איך שהם מסתירים את המחלות
הכרוניות ,לא רוצים לשתף עד שאת מגלה את זה בעצמך ,והגישה שלהם לחיסון ,הגישה שלהם
לתרופות".

"יש ילדים ,משפחות שקשה להגיע אליהם ...אנחנו פוגשים הרבה משפחות קשות יום כאלה במרפאה
באזור  ...את מנסה להסביר להם כמה זה חשוב ולא תמיד מצליחה להעביר את החשיבות ,למצוא
אותה שפה") .נ(.
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שינוי .השינוי ברמה האישית ,על פי רוב הרופאים ,התרחש עם הזמן והניסיון:

"הייתי רחוקה מאד מהעולם הזה או הציבור הזה ,ולא היה לי קל ,לא היה לי קל להתרגל בהתחלה .עד
שהתחלתי איכשהו לזרום עם הזמן ולהבין ולקבל ...אבל ראיתי יופי של שיתוף פעולה") .א(.
אולם ,על מנת שיהיה שינוי מהותי ,ישנו צורך בשינוי ברמה המערכתית ,במיוחד משום שאוכלוסיות
בפריפריה החברתית בישראל מקבלות פחות משאבים:

"במגזר הערבי ...תאונות ילדים ,ומוות ילדים ואשפוז עם בטיפול נמרץ בעקבות שריפות ,דריסות,
תאונות חשמל ,נטילת חומרים מסוכנים ,היא פי  10מהמגזר היהודי .פה צריך משאבים בקידום
בריאות ...כי במגזר יכול להיות שמתחתנים בגיל צעיר יותר אז ההבנה של האמא )על( שמירת ילד היא
לוקה בחסר ,יכול להיות סיבות סוציואקונומיות ,כי אין איפה למשל שילכו הילדים שישחקו ...הייתי
משקיע בקידום בריאות יותר") .ע(.
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דיון
קידום רווחת הילד ובריאותו חורג בהכרח מעבר לקליניקה ,שכן סיכונים להתפתחות ובריאות הילד מוטמעים
בתנאים הסביבתיים החברתיים והפיזיים שבהם חיים ילדים .רופאי ילדים ממלאים תפקיד חיוני בקידום
בריאותם של ילדים בקהילות שהם משרתים ויכולים למקסם את השפעתם על ידי שימוש באסטרטגיות יעילות
בקהילות שלהם ] .[16תקופת הקורנה הבליטה אף יותר את הצורך במעורבותם של רופאי ילדים בקהילה
בקידום בריאות והתפתחות תקינים .המחקר הנוכחי הדגיש את אופייה הרב גוני של הזהות המקצועית של
רופאי הילדים בקהילה .התוצאות מראות כי הרבה מרופאי ילדים בקהילה נוטלים כיום על עצמם תפקיד מורכב
ומורחב יותר של שירותי בריאות עבור אוכלוסייה מגוונת יותר ויותר ,כולל טיפול במגוון מצבים רב יותר יותר,
הכולל לא רק טיפול במחלות ,אלא גם מצבים וקשיים התפתחותיים/התנהגותיים ופסיכוסוציאליים .אולם,
המערכת לא השכילה עדיין להתאים את עצמה לשינוי זה .הפער יוצר תחושת בידוד ,עומסי עבודה ומחסור
במשאבים אנושיים ולא אנושיים ,המציבים אתגרים גדולים בפני הרופאים העובדים בקהילה .אתגרים אלו
נמצאו תורמים לעיצוב הזהות המקצועית ותפיסת התפקיד של הרופאים במחקר ,ונמצאו כמניעים לשינוי
והתפתחות מקצועית.
§

הגדרת המקצוע והתפקיד :רבים מהרופאים במחקר הגדירו את הרפואה בקהילה מעבר לרפואה
ראשונית ,אולם בתפיסתם ,המטופל היחדני עדין נמצא במרכז עבודתם ולא הקהילה כולה ,והם לא
בהכרח רואים את תפקידם כאקולוגי ,הוליסטי ,חברתי וקהילתי .חלק קטן מהרופאים במחקר הביעו
תפיסה אשר תואמת את המודל הביו-פסיכי-סוציאלי ] ,[17וכללה עיסוק רחב בשלומות ובריאות הילד,
קידום בריאות הילד בקהילה ,ופיתוח רשת מקצועית ובניית יכולות ,לעתים באמצעות שותפות רב-
תחומית .אולם נראה כי המערכת הרפואית )בשלב ההכשרה ,ההתמחות והעבודה בשדה( אינה מכשירה
אותם לכך ואינה תומכת או מאפשרת שגרת עבודה מסוג זה .מן הצרכים החדשים בשדה עולה כי על
רופאי הילדים של העתיד להמשך לטפל בחולים בודדים ,אך במקביל לרכוש מומחיות בהתערבויות
מבוססות אוכלוסייה ].[18

§

תהליך התפתחות זהות מקצועית :מהמחקר עלה כי הבחירה הראשונית ברפואת ילדים בקהילה נובעת
בחלקה הגדול גם משיקולים של איכות חיים ולא רק משקולים מקצועיים ואידיאולוגיים .כמו כן ,נמצא כי
רפואת ילדים בקהילה נחשבת מקצוע לא יוקרתי ,שאינו מקבל התייחסות ראויה בהתמחות .ממצאים
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דומים נמצאו

דיון
במחקרים מהעולם ,המצביעים על כך שסטודנטים ורופאים זוטרים מעטים רואים ברפואת ילדים בקהילה
כאפשרות ראויה לקריירה ,ורבים תופסים את היציאה לקהילה כנחותה ] .[19עם זאת ,מן המחקר עולה כי
בראיה רטרוספקטיבית ,המשתתפים מברכים על הבחירה ,מאמינים בחשיבות עבודתם ונהנים מהעבודה
עם ילדים בקהילה ,בדומה לעולה ממחקרים קודמים ] .[20כמו כן ,ניתן לראות כי הזהות המקצועית
ותפיסת התפקיד אינם מתקבעים ברגע הבחירה ,אלא ממשיכים להתפתח לאורך הקריירה ,ובהתאם
לסביבת העבודה ,מאפייני הרופא ומאפייני העבודה .ממצא זה נתמך בתיאוריות שונות של זהות מקצועית
] [14המתארות את התהליך הבחירה במקצוע והתפתחות הזהות המקצועית כתהליך מתמשך לאורך כל
הקרירה ,ומעבר לתהליך הבחירה.
§

חסמים כמניע לשינוי והתפתחות :על פי התיאוריה החברתית קוגניטיבית של התפתחות מקצועית חסמים
בהתפתחות המקצועית עלולים מצד אחד להפריע להפיכת נטיות מקצועיות ומטרות להתגשם בפועל ,אך
מצד שני באפשרותם להיות גורם המניע לשינוי והתפתחות ] .[14ואכן ,במחקר הנוכחי תיארו הרופאים
חסמים שונים בעבודתם כבלמים להתפתחות אך יחד עם זאת גם כמניעים לשינוי .דרכי ההתמודדות עם
החסמים שעלו במחקר כללו ברובם מציאת פתרונות מקומיים ואישיים ,שנולדו מיוזמה פרטית של
רופא/ה .החיסרון בפתרונות אלו הם כי הם תלויי אדם והקשר ,ולא ניתנים להכללה או לשימור לאורך זמן.
הרופאים במחקר הביעו את הרצון שקופות החולים בהם הם עובדים ייצרו מסגרת קבועה להתפתחות
מקצועית ,ליצירת שיתופי פעולה בתוך המרפאה ובין המרפאה לקהילה ולבתי החולים )כולל שקיפות
במידע רפואי בין בתי החולים לקהילה( ,לתמיכה ביוזמות קהילתיות של רופאים ,וכן יקצו זמן ומשאבים
לעבודה הוליסטית ואקולוגית יותר ,שיאפשרו להפוך את הפתרונות ודרכי ההתמודדות האישית של
הרופאים עם החסמים לשינוי בר קיימא במערכת.

§

הבדלים בתוך קבוצת המחקר :ארבעה מתוך הרופאים במחקר עברו את קורס גושן ברפואת ילדים
קהילתית .נמצא כי חלק ניכר מרופאים אלו היו בעלי תפיסות קהילתיות יותר ביחס להגדרת תפקידם ,יצרו
שינויים משמעותיים יותר בשגרת עבודתם על מנת לאפשר מערבות בהקשרי החיים השונים של הילד
ומשפחתו ובקהילה .עם זאת ,במחקר היו גם רופאים שלא עברו את הקורס המלא והחזיקו בתפיסות
קהילתיות ביחס למקצועם .בשל אופיו האיכותני של מחקר ,קשה להסיק על השפעת ההכשרה שעברו
הרופאים על תפיסותיהם את המקצוע ועל התפתחות הזהות המקצועית שלהם.
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המלצות לפרקטיקה ומדיניות
הממצאים מחזקים את ההבנה בחוסרים בסביבת העבודה של הרופאים ,מדגשים את הפער שבין הרצוי מצוי,
ומעצימים את הערך המוסף שיש לגושן להציע בבואה לקדם את תפיסת העבודה הקהילתית .ממצאים אלו
מחייבים אותנו לפתח מענה יישומי מתמשך שיוביל לשינוי פרקטיקת העבודה:
§

התאמת עיתוי הכשרת רפואת ילדים קהילתית :יש להתאים את עיתוי ההתערבות והלמידה של תכנים
ברפואת ילדים קהילתית בהכשרת רופאי ילדים בקהילה .נקודת ההתערבות הראשונה צריכה להיות
בשלב מוקדם בהתמחות ,על מנת לאפשר למתמחים להיחשף לרפואת ילדים קהילתית באופן שיאפשר
להם להתוודע ליתרונות ,לגיוון ולסיפוק הפוטנציאלי בעיתוי ובצורה שיאפשרו להשפיע על הבחירה שלהם
ולעצב את שגרת העבודה שלהם .על נקודת ההתערבות השנייה להיות בשנים הראשונות לעבודה
בקהילה ,בהן ממשיכה הזהות המקצועית להתעצב ].[21

§

התאמת תוכן הכשרת רפואת ילדים קהילתית :המחקר עולה צורך בהכשרה בנושאים קליניים שאינם
נלמדים בהתמחות הן בהיבטים רפואיים כגון רפואת אלרגיה ,עור ועיניים והן בנושאים התפתחותיים
וחברתיים ,כגון רפואת מתבגרים וקשיים התפתחותיים ,בנוסף למיומנויות של עבודה עם הורים .לבסוף,
נראה כי יש צורך לפתח הכשרה העוסקת במיומנות יצירת קשרים ועבודה עם גורמים קהילתיים ].[22

§

שינוי מדיניות בתחום רפואת ילדים קהילתית :יש ליצוא שותפיות בין בעלי העניין ,קופות החולים ,משרד
הבריאות והמועצה המדעית )הסתדרות הרפואית בישראל ,הר"י( וארגוני מגזר שלישי ,על מנת להפוך
פתרונות אישיים והנקודתיים לפתרונות ברמה מערכתית וברמת שינוי המדיניות .על גושן להיות שחקנית
מובילה בניהול השותפות בין הרגולטור ,קופות החולים והקהילה.
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המלצות לפרקטיקה ומדיניות
§

מיתוג מחדש של רפואת ילדים קהילתית :שינוי במיתוג רפואת הילדים הקהילתית יכול לתרום למשיכת
רופאים צעירים למקצוע ,שינוי תפיסתי בקרב הורים ,ושינוי הפרקטיקה בקופות החולים .יש באפשרותו
של שינוי בתפיסת המקצוע דרך הנחלת המודל הביו-פסיכוסוציאלי ,להעניק לרופאים תחושת משמעות
וגאווה .כך למשל ,ניתן לפעול על מנת למצב את רפואת הילדים הקהילתית התמחות-על .שינוי דומה
נעשה ביחס להתמחות ברפואת משפחה בעשורים האחרונים .מודל השינוי בהתמחות ברפואת משפחה
כלל יצירת התמחות ייחודית ,מיצוב המקצוע בקרב רופאים והקהל ,ושינויים בפרקטיקת העבודה במטרה
למנוע שחיקה ולאפשר טיפול הוליסטי ואקולוגי ].[23

§

משיכת רופאי ילדים לעבודה קהילתית :קיים מחסור ברופאי ילדים בקהילה ,וישנה תחרות בין קופות
החולים לגיוס רופאים .מן המחקר עולה כי גם אם בתהליך הבחירה התגמול הכלכלי הוא גורם משמעותי
עבור הרופאים ,הרי שבמהלך בשנות העבודה בקהילה נראה כי אופי העבודה משמעותי יותר עבורם .כך,
מתן תנאים המאפשרים לעסוק ברפואת ילדים קהילתית במובנה הרחב  -זמן לטיפול ,משאבים ,תמיכה,
שייכות ,יוקרה וכבוד ,זמן ללמידה והתמקצעות ,וקידום מודלים של עבודה רב-מקצועית ,יכולים לשמש
כגורם משיכה לקופות החולים לא פחות מהתגמול הכלכלי.

§

יצירת מסגרת תומכת לרופאים צעירים בקהילה :על מנת לפתור את הבידוד בו נמצאים רופאי ילדים
בקהילה ,ולאפשר עבודה קהילתית במובנה הרחב והמלא ,יש צורך ליצור מסגרת תומכת לרופאי ילדים
צעירים בקהילה .ניתן לכלול במסגרת זו רכזים פדיאטריים ,מנטורינג )הנחייה( בשנים הראשונות בעבודה
] ,[24קביעת זמנים ברורים לישיבות צוות ויצירת מסגרת הכשרה ולמידה קבועה.
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מגבלות המחקר
וכיוונים למחקר עתידי
המחקר הנוכחי שפך אור על תהליך התפתחות הזהות המקצועית ותפיסת התפקיד של רופאי ילדים העובדים
בקהילה .עם זאת ,למחקר מספר מגבלות .ראשית ,המחקר הינו מחקר איכותני קטן היקף .מחקר עתידי יוכל
להרחיב את היריעה של המחקר הנוכחי ,ועל בסיסו ניתן יהיה לפתח מחקר כמותני ,הבוחן למשל את מידת
האקטיביות ביצירת קשרים בין רופאים לקהילה ,את הרשת החברתית של רופאי ילדים בקהילה וכדומה.
בנוסף ,מעל שליש מהרופאים במחקר הנוכחי עברו את הקורס גושן ברפואת ילדים קהילתית ,ורבים אחרים
עברו וובינרים או הרצאות אחרות במסגרת גושן .כך ,תפיסת גושן את הרפואה הקהילתית הייתה מוכרת
למרבית המשתתפים ,מה שעלול להטות את ממצאי המחקר במידה מסוימת .עם זאת ,ידוע לנו כי מרבית
רופאי הילדים העובדים בקהילה בישראל מכירים את עמותת גושן ופעולתה )גושן ,מידע פנימי( ,ולכן יתכן כי
הטיה זו אינה משמעותית .מחקר עתידי יוכל לבחון בצורה משווה בין תפיסות התפקיד של רופאים שעברו את
קורס גושן לבין אלו שלא .כמו כן ,המחקר הנוכחי צייר תמונה ראשונית של תהליך הזהות המקצועית משלב
הבחירה ועד לעבודה היום יומית בקהילה .מחקר עתידי יוכל לבחון בצורה מעמיקה יותר כיצד תוכן ההכשרה
בתחום רפואת ילדים קהילתית ,דרך העברתה והעיתוי שבו היא מתקיימת משפיעים על מעורבות בקהילה.
לבסוף ,המודלים התיאורטיים של התפתחות קריירה וזהות מקצועית ,כמו גם המחקר הנוכחי ,נוטים להיות א-
פוליטיים וא-היסטוריים ,ולא לוקחים בחשבון את תפקידם של מבני הכוח החברתיים ,כגון שיוך מגדרי או
חברתי .על מחקרים עתידיים לבחון את הקשרים בין התפתחות הזהות המקצועית של רופאי ילדים בקהילה
ובין מגדר ,מגזר ועבודה בפריפריה לעומת במרכז הארץ ,וכן את ההקשר החברתי וההיסטורי של השינויים
בתחום רפואת הילדים .כמו כן ,השינוי בזהות המקצועית של רופאי ילדים בקהילה הולך בד בבד עם שינוי
היסטורי בתחום רפואת ילדים בארץ ובעולם .יש להמשיך ולבחון תהליכים מקבילים אלו לאורך זמן ותוך
התבוננות בהשפעה ההדדית שלהם אחד על השני.
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