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הקדמה
במטופליו.  הרפואי  הטיפול  את  ומתאם  מנהל  המשפחה  רופא 
הוא מלווה אותם במשך שנים ואמור לתמוך בהם בעת משברים 

רפואיים ומשפחתיים. אחד המשברים הקשים הוא אשפוז. 
במדינות שונות קיימת רמת מעורבות שונה של רופא המשפחה 
במהלך האשפוז של מטופליו: החל מביקור תמיכה המוגדר כביקור 
חברתי; המשך בביקור מעקב שבו הרופא הראשוני מתעדכן ומעדכן 
את הצוות הרפואי בבית החולים בנוסף לתמיכה במטופל; וכלה 
במימוש זכויות אשפוז וטיפול בחוליו של הרופא הראשוני בבתי 
חולים המוגדרים כ–Hospital privileges ]3-1[. זכויות אשפוז אלו הן 
לרוב לאשפוז במחלקה פנימית ולעיתים גם במיילדות, והן נפוצות 
יותר בארה"ב באזורים מרוחקים מאשר באזורים מרכזיים ]5,4,1[. 
עם השנים, ובעקבות התפתחות תפיסת ה–'Hospitalist' ברפואה 
הפנימית, ירדה יכולת ההתערבות של הרופא הראשוני בטיפול 
בחולה שלו בזמן אשפוז ]6[. הירידה במעורבות רופא המשפחה 

בטיפול בחולה המאושפז נצפתה גם בקנדה וגם בארה"ב ]7,3[. 
למודל טיפולי המפריד בין הטיפול של הרופא הראשוני, הניתן 
מחוץ לבית החולים, לטיפול בעת אשפוז על ידי רופאי בית חולים, 
יש יתרון בטיפול נמרץ ובבעיות רפואיות חדות; לרופאי בית חולים 

יש מיומנויות ומשאבים הקיימים בבית חולים, לעומת רופאים 
העובדים רוב זמנם מחוץ לבית החולים ]8[. 

הבעיה העיקרית במודל ההפרדה היא פגיעה ברציפות הטיפול. 
לעיתים, מידע חשוב על החולה אינו מועבר מהרופא הראשוני 
לצוות המטפל בבית החולים וההיפך ]9[. בנוסף קיימת בעיה של 
נתינת אמון מצד המטופל בצוות רפואי חדש ולא מוכר ]11,10[. 
בעיות אלו יכולות לגרום להוצאות רפואיות מיותרות על בדיקות 
שונות שנעשו כבר בעבר, ליצור קשיים בהיענות ולגרום לטעויות 

בטיפול ]13,12[. 
תוצאות מחקרים העלו, כי תקשורת בין רופא המשפחה לצוות 
המחלקה המאשפזת משפיעה באופן משמעותי על שביעות רצונו של 
המטופל, ומצמצמת בעיות תקשורת הקשורות בבדיקות, בהמלצות 
על חזרה לפעילות רגילה לאחר שחרור ובהרגלים הקשורים למטופל 
]13,10[. במחקר שנערך, נבדקה דעתם של 73 מטופלים מאושפזים 
האשפוז.  ורופא  המטפל  הראשוני  הרופא  עם  התקשורת  על 
מתוצאות המחקר עלה, כי מטופלים מייחסים חשיבות לרציפות 
הטיפול; לדעתם, לרופא הראשוני ולרופא המטפל באשפוז יש מידע 
רפואי חשוב עליהם, שצריך לעבור ביניהם כדי שיקבלו טיפול מיטבי. 
לחולים יש יותר אמון ברופא שהם מכירים זמן רב, וחשוב שהרופא 
המטפל בהם יכירם היטב. רבים מרגישים שחשוב להם דיון פנים 

 הקשר בין הרופא הראשוני, למטופליו 
ולמחלקה בזמן אשפוז בבית חולים

רקע: אשפוז בבית החולים הוא מצב משבר למטופל ומשפחתו, העלול גם לפגוע ברצף 
הטיפולי ולטעויות, עקב תקשורת לקויה בין הרופא הראשוני וצוות בית החולים. 

מטרות: להעריך את הקשר בין הרופא הראשוני המטפל לצוות הרפואי בבית החולים, 
למטופל ומשפחתו בזמן האשפוז.

שיטות: נשלחו 269 שאלונים לכל רופאי מחוז הדרום של שירותי בריאות כללית. מאה 
ותשעה עשר )119( שאלונים )44.2%( הוחזרו מלאים.

תוצאות: מחצית הרופאים הראשוניים סברו שיש צורך ליצור קשר תמיד או כמעט תמיד 
עם המחלקה המאשפזת במקרים של אשפוז פנימי, אונקולוגי, כירורגי או ילדים, אך 
שמירת הקשר בפועל לפי הצהרתם הייתה רק בשליש מהאשפוזים. שמירת קשר טלפוני 
שכיחה יותר מאשר ביקור אצל המטופל במחלקה. תקשורת ממוחשבת בין רופאי בית 
חולים לרופאים הראשוניים עדיין אינה מפותחת דיה, אך 96.6% מהרופאים הראשוניים 
מתחברים לתוכנה ממוחשבת לשם קבלת מידע על מטופליהם המאושפזים. הסיבות 
העיקריות לביקור המטופל המאושפז הן מצב בריאותי חמור או ספק באבחנה. 79% 
מהרופאים סברו שביקור המטופל המאושפז מחזק את האמון בין הרופא למטופל. 
קיימים קשיי תקשורת ומחסומים בין הרופא הראשוני לרופאי המחלקה, לעיתים עקב 
מסירת מידע חלקי ודחייה מצד רופאי בית החולים. המחסומים העיקריים לביקור הרופא 
את מטופלו הם עומס בעבודה וחוסר הקצאת זמן לכך בתוכנית העבודה. בהשוואה בין 
רופאים ראשוניים עם מאפיינים אישיים ודמוגרפיים שונים, לא נמצא הבדל מובהק 

סטטיסטית ביניהם בשמירת קשר עם הצוות המטפל באשפוז.
מסקנות: יש לשפר את הקשר של הרופא הראשוני עם רופאי בית החולים, במטרה לשפר 
את איכות הטיפול; להשגת מטרה זו, על המוסדות האקדמיים, קופות החולים ומשרד 

הבריאות לקיים סדנאות משותפות ולפתוח ערוצים מקדמי תקשורת.

רפואה ראשונית; תקשורת; המטופל המאושפז. 
.Primary medicine; Communication; Hospitalized patient
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אל פנים בבעיות בריאות משמעותיות עם הרופא המטפל הראשוני 
במהלך אשפוזם ]11[.

למרות חשיבות הנושא, אין הגדרת זמן מוגן לצורך שמירת 
קשר זה על ידי ספקי השירותים הרפואיים. שמירה על קשר כזה, 
המתבטאת בביקור אצל המטופל בבית החולים, מתבצעת לרוב 

בשעות הפנאי של הרופא המטפל. 
בסקר שערך ג'וינט–מכון ברוקדייל לפני 16 שנים, שבדק את 
תפקיד הרופא הראשוני בישראל, נבדק גם קשר הרופא עם מטופלו 
המאושפז. נסקרו כשליש מאוכלוסיית הרופאים הראשונים בישראל 
באותה תקופה. כשני שלישים מהרופאים היו מעוניינים להיות 
מעורבים בטיפול בחולה שלהם כשהוא מאושפז. שליש )33%( ביקרו 
חולים מאושפזים תמיד או כמעט תמיד, 42% ביקרו לפעמים ו–25% 
ביקרו לעיתים רחוקות או אף פעם ]14[. במודל הישראלי, הרופא 
הראשוני, שהוא לרוב רופא המשפחה, אינו מקבל אחריות טיפולית 

על מטופלו המאושפז בבית החולים. 
המטרות בעבודתנו הן לדווח על עמדות רופאי המשפחה בישראל 
בנוגע לשמירת הקשר עם המטופל והצוות הרפואי בזמן אשפוז, 

הקשיים במימוש עמדות אלו ועד כמה הקשר נשמר בפועל. 

שיטות המחקר
'שירותי  של  פנימי  דואר  דרך  שאלונים   269 נשלחו   ,2007 בשנת 
המטפלים  המשפחה  רופאי  לכל  דרום,  מחוז  כללית',  בריאות 
מתמחים  משפחה,  ברפואת  מומחים  )כולל  בקהילה  במבוגרים 
ברפואת משפחה, רופאים כלליים ומומחים ברפואה פנימית(. על 
מנת להגביר את שיעור ההיענות לאחר מסירת השאלונים, נשלחו 
תזכורות טלפוניות לרופאים. השאלון כלל פרטים אישיים, נתונים 
דמוגרפיים, ושאלות הנוגעות לקשר עם המטופל המאושפז והצוות 
הרפואי בזמן אשפוז. מן הראוי להדגיש, כי באזור הדרום קיים רק 

בית חולים אשפוזי אחד לבעיות חדות - בית החולים סורוקה. 

עיבוד סטטיסטי
• 	SPSS 14 עיבוד הנתונים נעשה בתוכנת

• למשתנים קטגורים  	Chi-square בנתונים חד–משתנים יושם תבחין
ותבחין t-test למשתנים רציפים.

 . • 	0.05P-Value≤–רמת המובהקות הסטטיסטית נקבעה ל

תוצאות
מתוך 269 שאלונים שנשלחו לכל הרופאים הראשוניים המטפלים 
'שירותי בריאות כללית', הוחזרו 119  במבוגרים במחוז דרום של 
שאלונים מלאים )44.2%(. נתונים סוציו–דמוגרפיים של אוכלוסיית 

מחקר מובאים בטבלה 1. 
מבחינת מקום העבודה העיקרי, מרבית רופאי המדגם עובדים 
כשכירים במרפאה עירונית: 42% בבאר שבע ו–37% מחוץ לעיר, 
18% במרפאה במגזר הבדואי ו–2% במרפאה כפרית או עצמאית 
בבאר שבע. בקרב 22.7% מהרופאים, מרחק מקום העבודה העיקרי 
לבאר שבע הוא פחות מ–30 ק"מ, בעוד שבקרב 35.3% מרחק מקום 
העבודה העיקרי לבאר שבע הוא יותר מ–30 ק"מ. בבדיקת מספר 
שעות העבודה השבועיות נמצא, כי 61.3% מהרופאים עובדים עד 
40 שעות בשבוע ו–36.1% עובדים בין 50-40 שעות בשבוע. רק 2.5% 

מהרופאים עובדים יותר מ–50 שעות שבועיות. 
מהנתונים בטבלה 2 עולה, כי כמחצית מהרופאים סברו שיש 

צורך ליצור קשר תמיד או כמעט תמיד עם המחלקה המאשפזת 
במקרים של אשפוז פנימי, אונקולוגי, כירורגי או ילדים. לעומת זאת, 
הם ראו חשיבות פחותה בשמירה על קשר עם המחלקה המאשפזת 
באשפוז פסיכיאטרי, גינקולוגי או מילדותי, בסדר חשיבות יורד. 
שמירת הקשר עם המחלקה והמטופל שכיחה יותר בפועל באשפוז 
פנימי מכל שאר המחלקות. הקשר הוא יותר טלפוני מאשר ביקור 

פיזי במחלקה. 
באשר לאשפוזים בכלל, ב–40% מהם הרופא המטפל משוחח 
בטלפון תמיד או כמעט תמיד עם רופא המחלקה, בעוד שביקור 
פיזי במחלקה מתבצע תמיד או כמעט תמיד רק ב–9% מהאשפוזים. 

טבלה 1:
מאפיינים דמוגרפיים של מדגם המחקר לעומת אוכלוסיית הרופאים הראשוניים 

במחוז הנגב

* סך כל הרופאים בסעיף זה מתייחס רק למשתנה של ותק במקצוע בשנים. בשאר המשתנים סך הכל 
הוא 277, כפי שמצוין בכותרת אוכלוסיית רופאי מחוז הנגב.

 
 

אוכלוסיית המחקר 
)n=119( הרופאים 
שהשיבו לשאלון

אוכלוסיית רופאי מחוז 
הנגב )פרט לרופאי 

ילדים( )n=277( הרופאים 
שלא השיבו לשאלון

N%N%P value

p<0.001גיל:
8.29±45.248.5±8.79 ממוצע ± סטיית תקן

28-6631-68טווח

 מין:

4437.0%12946.6%p<0.05זכר

7563.0%14853.4%נקבה

ארץ סיום לימודי רפואה:

1613.4%3914.1%NSישראל

10386.6%23885.9%חו"ל

סטטוס רפואי: 

מתמחה ברפואת 
משפחה

2924.40%5419.5% p<0.001

מומחה ברפואת 
משפחה

6857.10%10437.6%

1916.00%10537.9%רופא כללי

מומחה ברפואה 
פנימית

32.50%145.0%

ותק במקצוע בשנים:

9.15±17.6110.35±12.28p<0.0001ממוצע ± סטיית תקן

2-410-38טווח בשנים

 3630.3%עד 10 שנות ותק

 8369.7%מעל 10 שנות ותק

)miss=16(*261סה"כ

מספר מטופלים )ללא קשר לשקלול נפשות(:

364±1383445±1340ממוצע ± סטיית תקן

500-3000303-3723טווח

תפקיד:

1714.3%2910.5%מנהל מרפאה

10285.7%24889.5%רופא במרפאה
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ביקור פיזי של הרופא המטפל במחלקה מתבצע לעיתים בקרב 
כמחצית מהרופאים שנסקרו, ואף פעם או כמעט אף פעם בקרב 

36% מהרופאים שנסקרו. 
שמירת הקשר בפועל בתדירות של תמיד או כמעט תמיד, נמוכה 
בכ–20% מהצורך שהרופאים רואים לשמור על קשר עם המחלקה 
המאשפזת והמטופל במחלקות העיקריות- פנימית, אונקולוגיה, 
ילדים וכירורגיה - לרוב באופן מובהק סטטיסטית. רק רופא אחד 
מתוך 119 דיווח כי הוא נוהג לתקשר עם המחלקה המאשפזת דרך 

תקשורת אלקטרונית במחשב. 
מטבלה 3 עולה, שהסיבות החשובות ביותר לביקור המטופל 
המאושפז לדעת הרופאים הן מצב בריאותי חמור או ספק באבחנה 
או בטיפול. הרופאים נשאלו לדעתם על השפעת ביקור אצל המטופל 
המאושפז על משתנים הקשורים לקשר בינם לבין המטופל. הרופאים 
השיבו כי הייתה לכך השפעה גדולה או גדולה מאוד בתחומים 
הבאים: )1( הגברת האמון בינם לבין המטופל שלהם - 79%; )2( 
השפעה חיובית על הקשר החברי עם המטופל - 68.1%; )3( והשלכה 
על איכות הטיפול הרפואי - 39.5%. חמישית מהרופאים נוהגים 

לבקר את מטופליהם לאחר אשפוז תמיד או כמעט תמיד. 
מהנתונים בטבלה 4 לראות עולה, כי כאשר הרופא המטפל יוצר 
קשר טלפוני עם הצוות הרפואי במחלקה המאשפזת, מתעוררת 
בעיה: מחצית מהרופאים הראשוניים סברו שהם מקבלים מידע 
חלקי בלבד, ורבע מהרופאים דיווחו על דחיית הקשר הטלפוני 
בטענה שהצוות הרפואי עסוק. באשר למצב שבו הרופא מבקר 
את מטופלו במחלקה, שליש מהרופאים המטפלים דיווחו שקיבלו 
מידע חלקי בלבד מהצוות המטפל על מצבו של החולה המאושפז. 
המחסומים העיקריים לביקור הרופא את מטופלו המאושפז הם, 
לדברי רוב הרופאים הראשוניים, עומס בעבודה וחוסר הקצאת זמן 

לכך ביום העבודה. 
הרופאים נשאלו כיצד הם נוהגים לקבל מידע על מטופליהם 
המאושפזים ויכלו לבחור יותר מאפשרות אחת. הרוב המכריע 
115 רופאים )%96.6( נוהג לבדוק מידע על מטופליהם במחשב, 
באמצעות תוכנה המכילה נתוני אשפוז של מטופלים ונגישה למחשב 
הרופא; כמחצית מבררים האם המטופל שנשלח על ידם לבית חולים 
אכן התאשפז; 51 רופאים )42.9%( נוהגים לקבל הודעה ממשפחת 
המאושפז; כשליש מהרופאים מקבלים מהמטופל הודעה על אשפוזו; 
כחמישית מקבלים הודעה מאחות המרפאה; ורק 5 רופאים )4.2%( 

דיווחו שהם נוהגים לקבל הודעה מבית חולים בטלפון או בכתב.
לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בשמירת קשר בין הרופא 
הראשוני המטפל ובין הצוות הרפואי באשפוז בהשוואה בין הפרטים 
הדמוגרפיים: רופאים ותיקים לעומת רופאים צעירים; רופאים 
לעומת רופאות; רופאים בוגרי פקולטה לרפואה בישראל לעומת 
בוגרי פקולטה לרפואה בחו"ל; מתמחים לעומת מומחים ברפואת 
משפחה ולעומת רופאים כלליים; מספר *מטופלים )מספר הנפשות 
ללא שקלול( ביחידה של עד 1,600 לעומת יותר מ–1,600; עד 40 
שעות עבודה שבועיות של הרופא המטפל לעומת יותר מ–50 שעות 
שבועיות; ומקום מגורים של הרופא המטפל הנמצא במרחק של עד 

30 ק"מ מבית החולים לעומת מרחק של יותר מ–30 ק"מ. 
נמצאו הבדלים בדעה של הרופאים בנוגע להשפעה של ביקור 
המטופל בבית חולים על האמון והקשר החברי עם המטופל. 
מומחים ברפואת משפחה סברו במידה רבה שביקור המטופל 
המאושפז משפיע יותר על האמון )63%( והקשר החברי )69%( בין 
הרופא למטופל יותר מרופאים כלליים )10% ו–11%(, בהתאמה, 
ומתמחים ברפואת משפחה )28% ו–20%(, בהתאמה )p=0.0 לגבי 

אמון, ו–p<0.01 לגבי קשר חברי(. 
*מטופלים–חלוקת המטופלים לפי מספר של מעל ומתחת 1,600 

נקבעה לנוכח ממוצע מספר מטופלים של כ–1,350 ביחידה. נלקח 
מספר גבוה מעט יותר מהממוצע כמדד לעומס נפשות ביחידה. 

דיון
עלול  חשוב  ופסיכולוגי  חברתי  קליני,  מידע  האשפוז,  במערכת 
ללכת לאיבוד, עקב חוסר הרציפות בין הטיפול מחוץ לבית החולים 
והטיפול בבית החולים. מצב זה גורם לתוצאות טיפוליות גרועות 
יותר, לשביעות רצון נמוכה יותר מצד המטופל מהצוות המטפל בו 

ולהוצאות גבוהות יותר למערכת הבריאות ]10,8,6[. 
בין השנים 1992-1990, רואיינו בבוסטון ארה"ב, 637 מטופלים 
שאושפזו עקב כאב בבית החזה. המטופלים נשאלו על בעיות 
תקשורת שחוו בזמן האשפוז: 52% ציינו שרופאם הראשוני היה 

מעורב במצבם בזמן אשפוזם ]13[.
1997 תוצאות מחקר שנבדקה בו  בארה"ב, פורסמו בשנת 
מעורבותם של 415 רופאי משפחה בדאגה למטופל המאושפז. נמצא 
שגיל צעיר של הרופא, סיפוק מהעבודה בתוך בית החולים ומחוצה 
לו, פחות התחייבויות מחוץ לבית החולים ומחלה קלה יותר, היו 
מנבאים לקשר טוב יותר עם בית החולים בזמן אשפוז מטופל ]15[. 
בסקר הנוכחי ציינו הרופאים מחד גיסא, כי עומס העבודה מפריע 
להם לבקר את המטופלים המאושפזים, ומאידך גיסא לא נמצא קשר 
בין ביקור המטופלים בבית החולים לבין נתונים דמוגרפיים כמו ותק 
במקצוע; מספר נפשות מטופלות; סטאטוס מתמחה או מומחה; 
ריחוק מקום העבודה מבית החולים; והיקף שעות העבודה. הסבר 
לכך יכול להיות גודל המדגם שלא איפשר מציאת קשר סטטיסטי 
ברור בין ביקור המטופלים לנתונים הדמוגרפיים של הרופא, אך 
ייתכן גם שרופאים 'עסוקים יותר' ממשיכים לראות את ביקור 
המטופל כחלק מחובתם ועושים זאת בשעות שהן מחוץ לשעות 
העבודה הרשמיות. נדרש מחקר גדול יותר וממוקד לשאלה זו כדי 

לענות עליה בצורה מדויקת יותר.
בדו"ח ג'וינט–מכון ברוקדייל שפורסם בשנת 1993 ונבדק בו 
תפקיד הרופא הראשוני בישראל, דווח כי כשני שלישים מהרופאים 
מעוניינים להיות מעורבים בטיפול בחולה שלהם כשהוא מאושפז. 
 42% שליש מבקרים חולים מאושפזים תמיד או כמעט תמיד, 
מבקרים לפעמים ו–25% מבקרים לעיתים רחוקות או אף פעם 
]14[. נתונים כאלו קיבלנו בסקר רק לגבי אשפוז במחלקה פנימית. 
לעומת דו"ח ג'וינט–מכון ברוקדייל, נמצא בסקר הנוכחי, כי שיעור 
כך שביקרו תמיד או כמעט תמיד את  על  הרופאים שדיווחו 
מטופליהם המאושפזים הוא כ–10% בלבד. בסקר ג'וינט–ברוקדייל, 
רק 17% מהרופאים דיווחו שרופאי בתי חולים מתאמים איתם את 
המשך הטיפול תמיד או כמעט תמיד. בעבודה זו נמצא, כי רק ב–10% 
מהמקרים מהאשפוזים משתף הצוות הרפואי את הרופא המטפל 
בלבטים ושואל לעצתו. בסקר ג'וינט–ברוקדייל נמצא בנוסף, כי 7% 
התלוננו על יחס פוגע מצד צוות בית החולים תמיד או כמעט תמיד 
ו–37% על יחס כזה לפעמים. גם בסקר זה דיווחו 6% על יחס מתנשא 
ומשפיל, ו–8.4% דיווחו על דחייה מצד צוות המחלקה כשבשליש 
מהם היה שיתוף הפעולה חלקי. תגובות שליליות אלו שכיחות יותר 
בתגובה לקשר טלפוני מאשר לביקור במחלקה של הרופא המטפל. 
קצרים אלו בתקשורת עלולים לפגוע בהמשכיות הטיפול בחולה 
ולגרום לעוגמת נפש לרופא הראשוני, אשר מביאה לוויתור מצדו 

על הקשר ותיאום הטיפול עם רופאי המחלקה המאשפזת. 
בקליפורניה, פורסם בשנת 2001 סקר דרך שאלון דואר שהשתתפו 
בו 1,030 רופאי משפחה חברים באקדמיה לרפואת משפחה, בנושא 
תקשורת עם רופאי בית חולים. שיעור של 70%-80% העדיפו קשר 
טלפוני בקבלת המטופל ובשחרורו. רובם סברו שתרופות בשחרור 
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ורשימת האבחנות הן המידע החשוב ביותר. רק 8% העדיפו קשר דרך 
דואר אלקטרוני, למרות ש–35% מהרופאים היו מחוברים לאמצעי 

תקשורת זה ]10[. 
במחקר נוסף מקליפורניה שפורסם בשנת 2001, נסקרו 556 רופאי 
משפחה ומצא ש–34% הצהירו שהם מבקרים כמעט תמיד או תמיד את 
מטופליהם המאושפזים בבית חולים ו–21% מתקשרים אליהם בדרך 
כלל או תמיד. מכשול לביקורים מהווה חוסר הזמן עקב עיסוק מוגבר 
בעבודה וחוסר יעילות של הביקור לדעתם עקב חוסר תשלום על כך 
]3[. נראה שהקשר שדווח בין הרופא הראשוני למטופל המאושפז טוב 

יותר בדיווחים מבוסטון וקליפורניה מאשר בסקר זה. 
במחקר שתוצאותיו פורסמו בשנת 2003, נבדקו 86 מטופלים 
שאושפזו במרכז רפואי אקדמי בניו יורק. נבחרו רק מטופלים שביקרו 
את הרופא הראשוני תוך חודשיים משחרורם. בכמחצית מהמטופלים 
במחקר נעשתה לפחות טעות רפואית אחת שקשורה לחוסר רציפות 
הטיפול במעבר מאשפוז לאחריות הרופא הראשוני. קשר מובהק 
סטטיסטית נמצא בין טעות ביישום תוכנית הבירור הרפואי שהומלצה 
בשחרור מאשפוז, ובין ההסתברות לאשפוז חוזר תוך שלושה חודשים 

ממועד הביקור הראשון אצל הרופא הראשוני ]16[. 
 2006 בסקירת המאמרים הרפואיים שהתפרסמו עד שנת 
ב–MEDLINE ו–Cochrane Database of Systematic Reviews, נבדקו 
המאמרים שהתייחסו לקשיי תקשורת והעברת מידע בזמן שחרור 
מאשפוז בבית חולים. תקשורת ישירה בין רופאי בית החולים 
והרופא המטפל הראשוני נמצאה ב–3%-20% מהאשפוזים. רק 3% 
מהרופאים הראשוניים דיווחו על מעורבות בהחלטות שקשורות 

לשחרור החולה מאשפוז ]9[. 
במחקר שפורסם בשנת 2009 בארה"ב, נבדק מדגם של 5% מתוך 
יותר משלושה מיליון אשפוזי מטופלים בגיל 66 או יותר, מתוך רישומי 
קוהורט לאומי בין השנים 2006-1996. המטופלים היו מבוטחים 
בתוכנית ביטוח רפואי של Medicare and Medicaid Services. נבדק 
מספר הביקורים של הרופא הראשוניים את מטופליהם שאושפזו. 
הבדיקה נערכה על ידי בדיקת חיוב החברה בתשלום על הביקור. 
מספר הביקורים של רופאים ראשוניים את מטופליהם המאושפזים 
ירד בצורה רציפה והדרגתית לאורך עשר שנות הבדיקה: מ–50.5% 
בשנת 1996 ל–39.8% בשנת p<0.001( 2006(. ירידה זו מיוחסת 

להתפשטות תפיסת מודל ה–Hospitlist בארה"ב ]17[. 
במדגם שקיבלנו בסקר, רוב המשתנים דומים באוכלוסיית רופאי 
המדגם ורופאי מחוז הדרום. ההבדלים הם שבמדגם שקיבלנו 10% 
יותר נשים ו–20% יותר רופאים מומחים לעומת רופאים כלליים, 
בשונה מאוכלוסיית הרופאים במחוז הדרום העובדים במרפאות. 
אינם  אך  סטטיסטית,  מובהקים  אמנם  והוותק  הגיל  הבדלי 

משמעותיים קלינית. 
בסקר זה נמצא, כי הרופאים הראשוניים מודעים לחשיבות 
שמירת הקשר עם הצוות הרפואי והמטופל בזמן אשפוז, בעיקר 
במחלקה פנימית, אונקולוגיה, כירורגיה וילדים; כמו כן, ששליש עד 
מחצית מהרופאים דיווחו על שמירת קשר עם המטופל או המחלקה 
המאשפזת תמיד או כמעט תמיד. נוהג זה קיים פחות לגבי אשפוז 
פסיכיאטרי, גינקולוגי או מילדותי, בסדר יורד. הרופאים שהשתתפו 
יותר עם המטופל  במחקר סברו, כי יש לשמור על קשר הדוק 
המאושפז, וכי בפועל כיום מושג יותר דגש על קשר טלפוני ופחות 
על ביקור פיזי במחלקה. הסיבות לכך הן קרוב לוודאי העומס הקליני 
על הרופאים וחוסר הקצאת זמן. הקשר הממוחשב האלקטרוני בין 
הרופא, המטפל והמחלקה, עדיין אינו מפותח דיו נכון לשנת 2007.

רופאי המשפחה המומחים דיווחו במחקר זה על מודעות גדולה 
יותר לחשיבות הקשר עם המאושפז להגברת האימון, לעומת 
רופאים מתמחים ורופאים כלליים. ייתכן שתוכנית ההתמחות 

מעודדת אותם לשמירת קשר עם המטופל המאושפז. נמצא, כי 
רופאים מדווחים על ביקור המטופל בביתו לאחר שחרורו מאשפוז 
בשיעור גבוה יותר מאשר בעת האשפוז. סיבות אפשריות לכך הן 
תגמול כספי לביקור הבית, קירבה גדולה יותר למקום העבודה, 
הרגשת מחויבות, צורך בהמשך טיפול של הרופא המטפל, ובקשה 

מצד החולה ומשפחתו. 
למחקר הנוכחי מספר מגבלות: המחקר נערך בקרב רופאים 
ראשוניים בנגב של שירותי בריאות כללית, ואינו משקף בהכרח 
עמדות ותחושות של רופאים באזורים אחרים בישראל ו/או עובדים 
בקופות חולים אחרות. בנגב קיים בית חולים אשפוזי ציבורי אחד, 
בעוד שבאזורים אחרים בישראל - בעיקר במרכז הארץ - מטופלים 
השייכים לרופא יכולים להתאשפז בבתי חולים שונים. ההיענות 
הייתה רק 44.2%, ולכן המדגם עלול לייצג בצורה חלקית את רופאי 
המחוז, למרות שהמאפיינים הדמוגרפיים של רופאי המדגם דומים 
לאלו של רופאי המחוז. קיימת אפשרות שהרופאים אשר ענו על 
השאלונים הם בעלי מוטיבציה גבוהה יותר ולכן שומרים יותר על 
קשר עם המטופל המאושפז - עובדה העלולה להביא להטיה במחקר 
לעומת המציאות. המחקר התבסס על דיווחי הרופאים ולא נבדקה 
ההתנהגות בפועל. ייתכן שהרופאים מציירים תמונה ורודה יותר 
מהמציאות, עקב נטייה לענות לפי המצופה מהם. לכן, ייתכן שיש 

עודף דיווח על ביצועים לעומת המציאות. 
מהאמור לעיל עולה, שקיימת בעיה של רציפות בטיפול במעבר 
מטיפול בקהילה לאשפוז ובחזרה, הן במחקרים שפורסמו בארה"ב 
והן בסקר שערכנו, עם התפתחות גישת ה–Hospitalist, שגרמה 
לניתוק הקשר בין הרופא הראשוני למטופלו המאושפז. התקשורת 
בין הרופא הראשוני וצוות בית החולים לקויה, ועלולה להביא 
לטעויות בטיפול ולהרגשה לא טובה של המטופל. הקשר בין הרופא 

הראשוני לצוות בית החולים אינו מספיק ולקוי.
יש לחשוב על הקצאת זמן מסודרת ביום העבודה ותגמול 
בעבודת הרופא הראשוני, שיאפשרו קשר בין הרופא למטופלו 
המאושפז, כולל ביקור פיזי של המטופל בחלק מהמקרים, כדי לשפר 

את איכות הטיפול הרפואי במטופל. 
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ולעיתים ביחס של ניכור ודחייה מצד צוות בית החולים. מחסומים 
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רופאי בתי החולים לרופאי הקהילה באמצעות סדנאות משותפות 
האקדמיים,  המוסדות  מטעם  תקשורת,  מקדמי  ערוצים  ופתיחת 
קופות החולים ומשרד הבריאות, כדי לשפר את איכות הטיפול. 	
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ביבליוגרפיה

הגבלת אכילה מאריכה חיים החל בשמרים וכלה בבני אדם

כרוניקה

כאשר אורגניזמים כמו שמרים או מכרסמים מוגבלים בצריכת 
המזון, אורך החיים שלהם גדל לעומת חבריהם הצורכים ברות 

־)דיאטה( רגילה. תופעה דומה נצפתה בבעלי החיים עם מוט
ציה במסלולי חישת מזון )Nutrient sensing( או בעקבות טיפול 

במעכבים כימיים. 
במכרסמים, הגבלת ברות )דיאטה( והפחתת מסלולי חישת 
מזון, מפחיתות את היארעות מחלות תלויות גיל ופגמי תפקוד 
עקב הזדקנות. הגבלת ברות גם מאריכה חיים וגם מגינה בפני 
סוכרת, סרטן, ומחלות לב וכלי דם בקופי רזוס. בבני אדם, גורמת 
ההגבלה לשינויים המגנים בפני פתולוגיות הקשורות לזקנה. כמו 
כן, סוכרת ושאתות נדירות באנשים בעלי מוטציה בקולטן להורמון 
הגדילה, ושינויים גנטיים טבעיים במסלולי חישת מזון מאריכים 
חיים. הגבלת ברות והקטנת פעילות מסלולי חישת מזון יכולות 

להאריך חיים במנגנונים דומים, שהשתמרו לאורך האבולוציה. 
פונטנה וחב' )Science 2010;328:321(, סיכמו את התופעות 
הידועות המצטברות ממחקרים בנושא זה, החל משמרים, המשך 
בתולעים וחרקים, וכלה במכרסמים, קופים ואדם; בנוסף, הם 
ניתחו את האפשרויות הגלומות בתהליכים אלה במניעת מחלות 
תלויות גיל ובשיפור איכות החיים באנשים מבוגרים. עם זאת, 
החוקרים הזכירו במאמרם, שאין מידע מספיק על השפעות 
לוואי העלולות להופיע בבני אדם בחשיפה לאורך זמן להגבלת 
ברות או לטיפול בכימיקלים המתערבים במסלולי חישת המזון. 
הם הציעו לחקור את הקשר בין הגבלת ברות באנשים שאינם 
לוקים בתת־תזונה, ותופעות בריאותיות, על בסיס מיגדר, גיל, 

מוצא גנטי והוצאת אנרגיה.
איתן ישראלי


