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 שחיקה בקרב רופאי ילדים -  2017 סקר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים              

 

שחיקה הינה מחלה תעסוקתית המבטאת אובדן אנרגיות נפשיות וגופניות עקב התמודדות ממושכת 

ולא מוצלחת עם גורמי לחץ בעבודה. מחקרים הראו שעיסוק ברפואה מכפיל את הסיכון לחוות 

שחיקה יחסית למקצועות אחרים. בארה"ב שכיחות התופעה בקרב רופאים במקצועות שונים מוערכת 

ים, והיא גבוהה במיוחד במקצועות הנמצאים בקו המגע הראשון עם חולים דוגמת בעשרות אחוז

 רפואת משפחה ורפואה דחופה. 

אפשריים של  בקרב רופאי ילדים שבחן היבטים שונים של שחיקה וקשרים סקרנערך  2006בשנת 

הוראת של הרופא, דוגמת קבלת חולים, ביצוע מחקר,  יםבמכלול התפקיד שחיקה עם רכיבי תעסוקה

 סטודנטים ועוד.  

, איתור מגמות בשנים שחלפו מהסקר 2017-אפיון שחיקת רופאי ילדים ב -מטרות המחקר הנוכחי  

 .מהווהגדרת גורמים הקשורים לשחיקה כדי לבצע התערבויות לצמצ לסקר הנוכחי 2006בשנת 

 19%לל העונים, . מכ2017אוגוסט  –רופאי ילדים השתתפו בסקר בנושא שחיקה בחודשים יולי  238

עובדים בקהילה ובבתי  17% –בבתי חולים, ו  6%עובדים בקהילה,   73%הינם בתפקידי ניהול.  

מהרופאים  25%-בשני האופנים. ל 19%-כשכירים ו 40%עובדים כרופאים עצמאיים,  41%החולים. 

 שענו על הסקר יש מעמד אקדמי.

. מומחים ברפואת ילדים  33%זה הינה  שכיחות תופעת השחיקה בקרב רופאי ילדים על פי סקר

שחוקים פחות מכאלה שאינם מומחים, ובעלי דרוג אקדמי שבעי רצון יותר בעבודתם. השחיקה 

אצל רופאים שכירים ונמוכה אצל עצמאיים. ככל שגיל הרופא צעיר יותר ומספר שעות גבוהה יותר 

 השחיקה גוברת.  –העבודה גבוה יותר 

השחיקה  –בפעילות מסוימת למידת ההנאה ממנה  עיסוקער בין נפח ההסקר הראה שככל שגדל הפ

ודה אדמיניסטרטיבית שמבצע הרופא.)עיסוק מרובה, גוברת.  הפער הזה גדול במיוחד כשמדובר בעב

 במחקר והוראת סטודנטים )עיסוק מועט, הנאה רבה(. לעיסוק הנאה מועטה( וכן באופן הפוך 

וזה שנערך  2006-זה שנערך ב –מידת ההנאה בין שני הסקרים את הפערים בין נפחי העיסוק להשוו

מראה שהפערים גדלו בנושאי מחקר )עיסוק מועט, הנאה רבה(, הוראת סטודנטים )עיסוק  – 2017ב 

מועט, הנאה רבה(, השתלמויות וכנסים מקצועיים )עיסוק מועט, הנאה רבה(, ניהול )עיסוק מועט, 

 הנאה רבה( ופעילות לקידום בריאות בקהילה )עיסוק מועט, הנאה רבה(.

רפואת הילדים להפסיק את העיסוק בהשחיקה לבין מחשבות  רמת מתאם גבוהה בין תופעתנמצאה 

 בפרט וכן מחשבות לעזוב את הרפואה בכלל.

 :מסקנות

 בקרב רופאי ילדים בישראל. - 30% –נמצאה רמת שחיקה גבוהה  .1



השחיקה קשורה ישירות למחשבות על נטישת מקצוע רפואת הילדים בפרט ועל נטישת  .2

 מקצוע הרפואה ככלל.
בין עיסוק בפעילויות מסוימות לבין ההנאה מהן קשורים ישירות לתופעת שליליים פערים  .3

 השחיקה.
 הפעילות בעלת הפער השלילי הגבוה ביותר הינה פעילות הקשורה באדמיניסטרציה. .4
היו: יציאה להשתלמויות  2017ל  2006הפעילויות שבהן גדלו הפערים בין התקופות  .5

יאות בקהילה. הוראת סטודנטים במרפאות, מקצועיות, עיסוק בניהול, פעילות לקידום בר

 וביצוע מחקרים.

יש לעשות מאמץ לצמצם את הפעילות האדמיניסטרטיבית שמבצע רופא הילדים  .6

 ולהסיטה לגורמים אחרים במערכת.
יש לשנות את המערכות כך שתעודדנה ותאפשרנה פעילות רבה יותר של רופאי הילדים  .7

 בעיסוקים "מונעי שחיקה":
a.  ולהשתלמויות מקצועיות לכנסיםיציאה 

b.  בניהולעיסוק 
c.  פעילות לקידום בריאות 
d.  סטודנטיםהוראת 

e.  מחקרים ביצוע 


