
סיכונים והזדמנויות 

בשירותי רפואה 
 –ראשונית מרחוק 

 עמדות רופאי הקהילה

 , תלמה פאר, ר עתליה תובל"ד, ר אביבית גולן  כהן"ד

ר אירית  "ד, שלמה וינקר' פרו, ר אילן גרין"ד, ר יבגני מרזון"ד

 ר יוסי טל "ד, ר דניאל הרש"ד, ודנר'צ



 :ברפואה הראשונית הצליחו( ווידיאו וטלפון) סינכרוניים  טלהמדיסיןמפגשי 

 

 לשפר הנגשה לשירות הרפואי לפריפריות גאוגרפיות וחברתיות1.

 התוצאים הקליניים   לשפר את2.

 לצמצם אשפוזים  3.

 ד"למלרצמצם שיעור הפניות ל4.

 שביעות רצון המטופלים   לשפר5.

 משכי המתנה לטיפוללצמצם 6.

 עלויות ריפוי  לצמצם 7.

 
 :  הציפייה 

רפואה מרחוק תצמצם את הפער בין הצורך לשפר את שירותי הבריאות למגבלות התקציב 
  רפואה מרחוק תאפשר להתמודד טוב יותר עם כמות מידע ההולכת ועולה 



Patel et al. Trends in 
Outpatient Care 
Delivery and 
Telemedicine During 
the COVID-19 
Pandemic in the US. 
JAMA Intern Med. 
2021;181:388-391.  
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 אתגרים טכניים כמו בעיית תשתיות ובעיה במיומנויות השימוש בטכנולוגיות1.

 .חשש מחשיפה של המידע2.

 קושי לשמר מערכת יחסי אמון, מטופל -פגיעה בקשר מטפל3.

 קושי לוודא כי המטופל הבין את ההוראות הרפואיות4.

 חסר סטנדרט מקצועי או קווים מנחים -חשש מפגיעה באיכות הטיפול5.

 חוסר וודאות בנוגע לבטיחות הטיפול6.

 העדר הכשרה וחוסר ביטחון בקיום המיומנות לבצע בדיקה מרחוק7.

 על חשבון האוכלוסייה היותר חולה, מחשבלמשתמשי  -הנגשה סלקטיבית8.

 תגמול שאינו פרופורציונאלי להשקעה9.

 חלקם דחופים, אתגרים בניהול פרקטיקה המשלבת גם מפגשים פרונטליים10.

 חשש משימוש עודף בשירות  11.
 ברובם המכריע פנו לרופאים שטרם התנסו בשירותי רפואה מרחוק -המחקרים טרום הקורונה* 



,  מה הן העמדות של הרופאים הראשוניים בלאומית שירותי בריאות

 ,  טלהמדיסיןבנוגע להזדמנויות והסיכונים של עריכת מפגשי 

 ?  לאחר שהתנסו במתן השירות



 :  כמותני1.

 שאלון מקוון שהופץ לכל הרופאים הראשוניים שענו לקריטריוני ההכללה בלאומית⁻

 SPSSבתוכנת , במבחנים סטטיסטיים מתאימים ניתוח התשובות⁻

 : איכותני. 2

 ראיונות חצי מובנים  -

 של התשובות תימטיניתוח -

 

 :  קריטריונים להכללה במחקר

 רופאים מומחים או רופאים כלליים קבועים -רופאים ראשוניים -

 חודשים לפחות 6ונתנו את השירות " רופא אישי בווידיאו"הצטרפו לשירות -

 מהמפגשים שנקבעו לכך   50%-הצליחו לתת שירות מרחוק ביותר מ-



הרופאים שעמדו בתנאי   641לכל , למשך חודש 2021,הופץ בפברואר 1.

 .  ההכללה

ראיונות   30ההיגדים בשאלון מופו בהתאם לספרות הרפואית ולממצאי 2.

מוינו להיגדים המייצגים סיכונים והיגדים המייצגים  , מוקדמים ובהמשך

 .  הזדמנויות

הנשאלים נתבקשו לדרג את מידת הסכמתם עם שכיחות ועם עצמת הסיכון  3.

 עוגנים 5בן  ליקרטאו ההזדמנות לפי סולם 

,  י הכפלת  מדדי העוצמה והשכיחות"גודל ההזדמנות  או הסיכון חושבו ע4.

 .  ומייצג את חשיבותם







 :  כמותני1.

 .  שאלונים מלאים ותקינים אשר הוכללו בניתוח( 20%) 128⁻

 . התפלגות המשיבים תואמת את התפלגות הרופאים הראשוניים בקופה⁻

 (80=  קורנבך α)מהימנות השאלון נבדקה ותוקפה ⁻

 

 : איכותני. 2

 רופאים ראשוניים  33רואיינו -

ייצוג דומה של רופאים שאצלם תועד שיעור גבוה של מפגשים בווידיאו ורופאים  -

 . שאצלם המפגש מרחוק היה בעיקר טלפוני

המגזרי והגיאוגרפי של הרופאים  , מגדרינבחר מדגם שייצג את הפיזור ה-

 הראשוניים בקופה
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 סיכונים

 איכות טיפול

 מטופל -תקשורת מטפל

 קדמה טכנולוגית

 אתיקה רפואית

 הנגשת השירות

 ניהול עומסים



 שיפור המעקב אחר מחלות כרוניות

 בעייתי כשיש קשיי שפה או בעיה בקוגניציה

 השירות קל ונוח לתפעול

 שיפור ההנגשה למי שעד היום לא הגיע

 :מקרא
 סיכון= אדום
 הזדמנות= ירוק

 14< עוצמה  -גדול

 13< עוצמה < 4 -קטן

 מעצים את הארגון

 דחופים המצריכים בדיקהלא מתאים למקרים 

 קושי בהערכה מלאה של המצב הרפואי



 .  עצמת ההזדמנויות גדולה מעצמת הסיכונים1.

השירות למטופל ואיכות הטיפול הם התחומים המרכזיים 2.

 .  המשופעים
רופאי משפחה תופסים את ההזדמנות לשפר את התקשורת ולשפר את ההנגשה 3.

 .  כעוצמתית יותר מרופאי ילדים

 .כל הסיכונים עוצמתיים יותר בעיני שכירים מאשר בעיני עצמאים4.

 .מזהים את עצמת ההזדמנות כגדולה יותר" דיגטליים"רופאים 5.

 . בין מבוגרים לצעירים או בין וותיקים לחדשים, אין הבדל בעמדות בין נשים לגברים6.

 ?אז מה מסביר  את האימוץ האיטי כל כך של השירות מרחוק
 ?איך אנחנו מסבירים את ההבדל בין אימוץ שיחות בטלפון לאימוץ שיחות בווידיאו



 :החסם הטכנולוגי . 1 

קשור בעיקר עם חוסר האמון שהטכנולוגיה החדשה יכולה להחליף את הרופא בביצוע  

 .  טיפול איכותי/נתפס כבדיקה, שבעיניו, מה

 

חוששים פחות ומאמינים שהטכנולוגיה , רופאים בעלי ניסיון או תחושת ביטחון גדולה יותר

 .  היא כלי המסייע לייצר טיפול איכותי

 "  אי אפשר לבצע זאת ללא מפגש פיזי -התפקיד של הרופא לאבחן ולטפל"

 " אני מרחמת על רופאים חסרי ניסיון שצריכים לאבחן דרך המחשב"

 "  אי אפשר לאבחן בווידאו, הגדרת המקצוע מבוססת על בדיקות"



 :  חולה -של המפגש רופא  setting -קשור יותר למרכיבי ה -חסם התקשורת מטפל מטופל . 2 

 

 ירידה במידת ההיערכות והזמינות של המטופל בביקור מרחוק בהשוואה לביקור במרפאה

 

 .של בדיקה ושל טיפול" המסורתיות"שינוי בסביבת המטופל בלי שהוגדר ונלמד השינוי בהגדרות 

 

אישי  -ומייצר תחושת נתק וניכור לעומת המפגש הבין, המרחב הטיפולי הופך להיות פחות בטוח
 .  הפרונטלי

 

 הרבה פעמים מטופלים מבקשים טיפול בווידאו  , יותר מהיר הכלבטיפול במרפאה " 
 בשביל שטויות ואנשים לא לוקחים את זה ברצינות את הטיפול בגלל שלא נדרשים  

 ... "להגיע למרפאה



 חסם איכות הטיפול. 3 

,  יותר ממה" אדמינטסרטיבי"יותר או " נחות"קשור בעיקר עם החשש מכך שהטיפול ייתפס כ

 ". איכותי"נתפס כמפגש רפואי , שבעיני הרופאים

 

המפגש יכול להיות   -קיים מתח בין היעילות הנתפסת של המפגש מרחוק לעומת האיכות שלו

 אך פחות איכותי במונחים של יכולת אבחון  וטיפול, או פניות, יותר יעיל במונחי משאבים כמו זמן

 

אני לפעמים  מרגישה , הרופא מרגיש שהמקצועיות שלו יורדת כאשר מעבירים אותו לפלטפורמה הזאת" 

וגם זה לא  . התעסקות רבה בפן הפרוצדורלי, הבנאדם לא זמין אני בממתינה, שאני הופכת לטלפנית

 ".מוריד מאוד מאוד מאיכות המפגש. המקצוע שלנו



 חסם וויסות העומסים  . 4 

חלקם , השירות החדש הוא שירות תוספתי המצטרף לשירותים אחרים שהתווספו עם הזמן

 .  מייצרים עומס ואינם נתפסים כחלק מליבת העיסוק של הרופא

 

לעיתים תוך ניצול לא ראוי של ההכשרה  , העמקה של חוסר האיזון בין ההשקעה בשירות למטופל

ושל הזמן של הרופא אל מול חוסר ההשקעה  לה זוכה הרופא בהעדר תמיכה מספקת מצד  

 .המנהלים או מצד מוקד התמיכה הטכני 

עובדת בקופה . כואב לי שלא נותנים לי עזרה. יש לי הרגשה כאילו אני לא מקבלת תגובה שלא עובד

 .."חמש שנים אני רואה שמתקדמים מאוד אבל הזום לא כל כך 



 :שיפור ההטמעה מחייב

כדי לפתור את האתגרים הטכניים וכדי  , כלים לניהול השינוי גם למטפלים וגם למטופלים1.

 .להגדיל את תחושת השליטה והמסוגלות

,  יכולת להיפרד מהישן, כלומר, כלים וזמן שיאפשרו השגה של ההשתנות הפנימית2.

 .ונכונות להשלים ולאמץ את החדש

 רפואה מרחוק היא למעשה  שינוי בתפיסת הזהות המקצועית והרחבת הגבולות שלה

 .  מטופל -או שינוי במיקום בו מתרחש המפגש מטפל, ולא רק שינוי טכנולוגי


