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  2007 ברדצמ
  12 מספר - חידושים בתחום מניעת מחלות לב וכלי דם-ידיעון 

  
ידוע וברור . מועסקים במשקשהוא הגיל של רוב ה, 30-67בידיעון הנוכחי אנו נתמקד בגילאים 

גורם לשחיקה מואצת של , כבר תחלואהשאפילו לפני שישנה , )מצטבר(שכולנו חיים במתח 
  : בשני נושאיםבידיעון זה נתרכז. מערכות בגוף

 מתח בעבודה .1
,  והפעם על חוסר היכולת להיות בשליטה עצמית לגבי השמירה על משקל נכון–תוצאות המתח  .2

  .ומה ניתן לעשות בנדון
 
1.  Stress at work; National institute for occupational safety and health, 
publication.                                       No. 99-101-NIOSH working group; S. Sauter  

  אך , זוהי תגובה בריאה. הינו תגובה טבעית של הגוף לצורך בתגובה מיידית כאשר ישנו איום  :מתח     
  .כאשר המתח מתמשך על פני פרק זמן ארוך, יכולה לגרום לשחיקה מואצת     

חוסר , חוסר ריכוז, הרגשת חנק, כאבי שרירים, תשישות, חוסר שינה  :יכול להתבטא ב מתח 
כולל , בעבודה  שהלחצים המופעלים, אין ספק. חוסר שביעות רצון ואף דיכאון, סבלנות וסובלנות
, יחד עם המתח הביטחוני בו מצויים כל תושבי המדינה, חוסר הוודאות לגבי העתיד, תהליכי הפרטה

  .יכול לגרום למתח מצטבר
  (Job stress)?      מה זה מתח בגלל עבודה

כאשר דרישות , הן מבחינה פיזית והן מבחינה נפשית, מתח בעבודה מוגדר כתגובה המזיקה     
   העבודה 

 כל זה יכול לגרום לפגיעה בבריאות ואף.או צרכים של העובד/משאבים ו/אינן תואמות ליכולות     
  לתאונות 

  .עבודה     
  :ל בדוק האם"לאור כל הנ     
 ?אתה במתח •
 ?בדים הכפופים לך במתחיתכן שהעו •
 ?תוכניות להפחתת מתח יועילו לך ולצוות העובדים •
  
   פסיכולוגית קלינית בכירה–ר מירה אציל "ד :  במקום העבודה-התמודדות עם מתח ולחץ .2

שאנשים מדווחים על לחץ ממקור תעסוקתי כתורם  , סקרים ומחקרים רבים בארץ ובעולם מראים
בעיות , כלכלי, שאר הגורמים הם ממקור  משפחתי. 30%-כ. [יהמרכזי לתחושות של מתח ודחק נפש

  .]שינויים אישיים וכדומה, בריאות
  .מקום העבודה:  קרוב ביותר למקור שלהבבעיהזה ממקד את הצורך לטפל 

  . שמתבטאת בכל  מימדיי החיים והתפקודסובייקטיביתלחץ הוא תחושה אישית 
  .עישון  ואכילת יתר, פותעיי, קשיי שינה, כאבים,  מתח שרירי:גופנית

  .ודמורליזציה,  קוצר רוח, חרדה, תסכול,  ירידה בריכוז:פסיכולוגית
לבין תחושת  , תסמינים אלה מעידים על שחיקה נפשית ומצב של חוסר איזון בין העומס שחווה האדם

  .המסוגלות שלו להתמודד מולו
וכן כגורם מרכזי , פוקות שלהםחווים לחץ נפשי כמסכן את בריאותם ופוגע בת, רוב המתמודדים

  .ובשביעות הרצון שלהם מעבודתם וחייהם, הפוגם בתחושת הרווחה האישית שלהם 



  הפורום הישראלי למניעת מחלות לב וכלי דם          
      קופות החולים   ההסתדרות הרפואית בישראל   משרד הבריאות                

  
   78306אשקלון ,  מרכז  רפואי  ברזילי                                                  

                               דיקר. ר ד" ד:מזכיר                                                                                                                                 ר ויסקופ. ר.י' פרופ: ר"יו
_________________________________________________________________________________________________________          

    E.mail: reuvenv@barzi.health.gov.il            08-6745550/1 ' טל08-6745552: פקס                                 
        il.co.life2.www    "הקליקו לחיים,  נתחיל את המסע בשביל הבריאותובוא"

2 

שמגייסת , הישרדותית, המתח הוא במקור תגובה טבעית. שבלי מתח אי אפשר לחיות, כולנו יודעים
ך מטפלים השאלה אי.  את כל מאגרי האנרגיה של האדם כדי שיוכל להתמודד עם אתגרים וסכנות

  ?ואפילו פוגע ומזיק, אשר  אינו תורם לא לאדם ולא לארגון, במתח עודף
  

שגורמת לרווחים אישיים , הטיפול במתח בתוך מקום העבודה הוא דוגמא מצוינת להשקעה כדאית
  . בו זמניתוארגוניים

 השקעה בהתמודדות עם מתח ולחצים ישפרו את ההרגשה האישית של כל פרט אך בו בזמן יתרמו
יקטינו היעדרויות , ]פוחתות למשל תאונות-השיפור בריכוז י"ע [והגהותלהגברת הבטיחות  :למפעל

יגבירו תפוקות , ] הקשורים למתח הם גורם היעדרות משמעותי-כאבי גב[מעבודה עקב כאבים 
דבר שמגביר . וישפרו את הקשר של העובד למקום העבודה, ]יתר-עייפות היא אחד מתסמיני לחץ[

  .נאמנות ושייכות ומסייע בשימור עובדים טוביםתחושת 
נחשבים בעיני עובדים כתמריץ בעל ערך לא , שהשקעה בלימודים והעשרה אישית, חשוב לציין

  .פחות מתגמולים כספיים
כיוון , נתפסת כבעלת ערך  בעיני העובדים, יות של ניהול מתחולכן הכשרה של העובדים במיומנ

ומעוררת תחושה שלמעביד איכפת לא , שבאמת פוגע ברווחתםשהיא מאפשרת להם לטפל במשהו 
כך . והעצמתו האישית, שביעות רצונו, רק מהתפוקות  של העובד אלא איכפת לו גם מבריאותו

  .רגועים ויעילים יותר, ההשקעה של מקום העבודה חוזרת אליו בצורת עובדים  מרוצים
  ! הרפיית מתח היא מיומנות שכל אחד יכול לרכוש

משמשת  כתמריץ בהיותה מסגרת ,   של ניהול אפקטיבי של מתחותרגול קבוצות ללמידה קיום
במקום [יות כיצד לשלוט במתח וולמידת מיומנ, פתיחת הלב.   המספקת מרחב  של תמיכה ושיתוף

משפיעות לטובה על הבריאות הגופנית והנפשית וגם מעלות את התפוקות , !]שהוא ישלוט בך
  .בעבודה

אלא משפרים את , תחושה שלא מטפלים רק בגורמי הלחץ. וא בפירוש מסר של העצמהניהול מתח ה
  .יכולת האדם להתמודד איתו

שבה אתה פועל בתחומים , "ניהול" לעמדה של -מעבר מעמדה של תלונה וטרוניה על הקושי והעומס
-יתר, מחלות לב: שאתה  עצמך אחראי ומשפיע עליהם ובכך מפחית את הסכנות והנזקים לבריאות

  .כולם  מושפעים ממתח, אירועים מוחיים,  דם-לחץ
  לסיכום

, כדי לאבחן מתח ולחצים ולטפל בהם, מוצעת תוכנית של קיום קבוצות מאורגנות במקומות העבודה
את הקבוצות  מנחים פסיכולוגיים קליניים . ולהקנות מיומנויות להפגת המתח המיותר והמזיק

המשפר את , ועל ניהול אפקטיבי של מתח כגורם, כגורם סיכוןהאמונים על הבנת המתח , ורפואיים
  .ההתמודדות ומגביר בריאות ורווחה אישית ותעסוקתית

הכנסת  הכשרה לניהול מתח והפגתו למקומות העבודה היא השקעה שכל הצדדים יוצאים ממנה 
  :מורווחים

  תוצאות עסקיות                         תוצאות אישיות
  שימור עובדים                     עלייה בשביעות רצון
    פחות היעדרויות                          בריאות טובה יותר

  שיפור הבטיחות והגהות            עלייה בריכוז 
  יחסי עבודה טובים            אוירה טובה

  נאמנות ומחויבות, שיפור בשייכות                     תחושה שאיכפת ממני
  :עבודהצעדים שתוכל לנקוט כדי למנוע מתח ב

 אבחון עצמי של הבעיה .1
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פעילות , דמיון מודרך, הרפיה(להשתתף בתוכניות להפחתת מתח במקומות העבודה  .2
תוכלו למצוא הדרכת אודיו " מולטי מדיה"תחת מדור " הפורום"שבאתר , יש לציין). גופנית

  .להרפיית מתחים
        

  
  א בצורה מדויקת מנב -לעומת לחץ דם הנמדד במרפאה, לחץ דם הנמדד בבית  . 3  
               June 2007, T. Niiranen        J. of Hypertension         . התפתחות טרשת  עורקיםיותר      

יתר לחץ דם יכול לגרום לטרשת עורקים וכתוצאה מזה להתעבות דופן עורקי הצוואר 
בדיקה (ולטרא סאונד של הקרוטיס ניתן להעריך מצב זה באמצעות בדיקת א). הקרוטיס(

, שבמקרים בהם יש סימנים לטרשת עורקים בעורק הקרוטיס, נמצא). פשוטה ולא פולשנית
. ערכי לחץ הדם שנמדדים בבית היו במתאם בולט יותר מאשר ערכי לחץ הדם שנמדד במרפאה

עישון , וכרתגם ס, בנוסף לערכי לחץ דם. 45-74 נבדקים בפינלנד בגילאים 758הדבר הוכח אצל 
  .נמצאו ביחס ישיר לטרשת עורקים שנמדדה בקרוטיס, )הכולסטרול הרע(  LDL-ו

  :במיוחד למספר אוכלוסיות, המלצנו על מעקב של לחץ דם בבית, בעבר
 אנשים עם תורשה לפתח מחלות לב וכלי דם .1
 )טרום יתר לחץ דם (מ כספית" מ130/80אנשים עם לחץ דם מעל  .2
  סוכרתאנשים עם טרום סוכרת או .3

צריך לבדוק את , ו תורשה של מחלות לב וכלי דם/כל מי שיש לו שלושה גורמי סיכון או: המלצתנו
 לקבוע את יעדי הטיפול של כל גורמי הסיכון  על מנת, מידת טרשת העורקים בעורקי הקרוטיס

 - ולשאוף ל130/80 -יש להוריד את לחץ הדם לערכים נמוכים מ, אם נמצאה  טרשת עורקים. שלו
120/80 ,LDL70-80 ולשאוף לערכים בין 100  - נמוך מ.  

  
4.  Incidence of cardiovascular events in white - coat, masked and  
sustained hypertension versus true normotension: a meta-analysis. 
J. of Hypertension,  November 2007. R. H. Fagard. 

  :ות לב וכלי דם בצורות שונות של יתר לחץ דם  היארעות של מחל    
או האם יש ? האם רק כמעקב אחר ערכי לחץ הדם.  על מדידת לחץ דם בביתהמלצנו, בעבר     

  סיבות  
  ?באופן תדיר,      טובות לאנשים ללא יתר לחץ דם לעקוב אחר ערכי לחץ הדם בבית

  :     מחברי המאמר בדקו ומצאו
יתר לחץ דם זה גורם . הן במרפאה והן בביתאשר מתגלה ,  דם ישנה צורה של יתר לחץ .1

 .בהשוואה לאנשים עם לחץ דם תקין, להיארעות גבוהה יותר של מחלות לב וכלי דם
אך בבית לחץ הדם נמצא ,  לחץ דם שבא לביטוי במרפאה בזמן בדיקת הרופא– צורה נוספת  .2

שבבסיס הנתונים של , קו ומצאו המחברים בד".תסמונת החלוק הלבן"זה נקרא . בתחום התקין
לא הייתה ההיארעות גבוהה יותר של מחלות לב " תסמונת החלוק הלבן"בצורה זו של ,  איש11,502

 .אך ישנה גם קבוצה שלישית  של יתר לחץ דם, וכלי דם בהשוואה לאנשים ללא יתר לחץ דם
אך לחץ הדם , קיןשנמדד במרפאה נמצא בתחום הת, לחץ הדם, במצב זה .יתר לחץ דם מוסווה  .3

שדווקא , נמצא. מ כספית בהשוואה ללחץ הדם שנמדד במרפאה" מ15-20 -שנמדד בבית גבוה ב
 .צורה זו של יתר לחץ דם גורמת להיארעות גבוהה יותר של אירועים מוחיים ולבביים

בעיקר , חובה לעקוב אחר ערכי לחץ הדם. אין לסמוך על ערכי לחץ הדם שנמדדו במרפאה בלבד
כל ערך גבוה מזה . מ כספית" מ135/85 -בבית חייב להיות נמוך מ לחץ הדם  ערך, זיכרו.בבית
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. 120/80 - ואף לשאוף ל130/80 -אך יש חשיבות להוריד מתחת ל. בבית נקרא יתר לחץ דם
  ).6 סעיף 9לפרטים נוספים ראו ידיעון מספר (
  
  
  
  
  

5. The potential anti-inflammation benefits of improving physical fitness in 
hypertension. 
J. of Hypertension, August 2007. K.M. Edwards. 

  : יכול לגרום לשני תהליכיםשיתר לחץ דם   ידוע   
 טרשת עורקים •
 )מערכת החיסון(דלקת של כלי הדם על רקע אימונולוגי  •

אך הטיפול , ד כלי הדםטיפול תרופתי אמנם מוריד לחץ דם ובעקבות זאת יכול לשפר גם את תפקו
י רוב קיימת גם כאשר סובלים מיתר לחץ "שעפ, התרופתי אינו משפיע מספיק על הדלקת בכלי הדם

  .המחקר מסכם את ההשפעה של פעילות גופנית על המדדים של דלקת בכלי הדם. דם
את דופק הלב במנוחה ואת רמת ההורמונים הידועים : נמצא כי פעילות גופנית סדירה מורידה

אלא על רקע מערכת , שלא על רקע חיידקי(כקשורים למתח ואשר בעצם גורמים לתופעה של הדלקת 
  .ל"נמדדה ירידה של המדדים הנ, בעקבות הפעילות הגופנית). החיסון

אלא עליו , אינו יכול להסתפק בלקיחת תרופות להורדת לחץ דם בלבד, כל מי שסובל מיתר לחץ דם
 24מ כספית במשך " מ130/85 -ת בבית ולשמור על רמה נמוכה מלהקפיד על מדידת לחץ דם עצמי

  . דקות לשבוע לפחות90-150להקפיד על פעילות גופנית סדירה של , ובנוסף. שעות ביממה
לחץ . אחר לחץ הדם בביתו, יעקוב באופן תדיר, 20שכל אדם מעל גיל , מליץמ" הפורום"

 masked ( מוסווה לחץ דםדם תקין במרפאה איננו ערבות לכך שאינך סובל מיתר
hypertension .( יכול  מוסווהיתר לחץ דם. לגלות זאת רק במדידה עקבית בביתניתן 

  .  לגרום להסתיידות מזורזת של כלי הדם
ביום זה יוצג הצורך לבצע מדידות לחץ .  יצוין יום יתר לחץ הבינלאומי17/5/08בתאריך 

  :עם המסקנה המתבקשת. נשיםאנא העבירו מידע זה לכמה שיותר א. דם ביתיות
  !יש לרכוש מד לחץ דם ביתי ולהשתמש בו באופן תדיר

  
  . מגן. ר א"ד, יוספי. ר ח"ד, דיקר. ר ד"ד, גביש. ר ד"ד, שפירא. ר נ"ד, ויסקופר. ר'  פרופ:המערכת      

  
ישלח את הניוזלטרס " הפורום "– 2008החל משנת , ברצוני להסב את תשומת ליבכם

  . קישורים בלבד– במתכונת חדשה
  

  08-6745552 -פקס": הפורום הישראלי למניעת מחלות לב וכלי דם" :לפרטים נוספים
E-mail: reuvenv@barzi.health.gov.il 

  
  ,il.co.life2.www://http/ום  בקרו באתר האינטרנט של הפור–המלצה 

במדור מולטימדיה , כמו כן). במדור עדכונים(כאן תוכלו למצוא את כל הידיעונים הקודמים 
  .זין לקלטת הרפיהאתוכלו לצפות בסרטונים ולה



  הפורום הישראלי למניעת מחלות לב וכלי דם          
      קופות החולים   ההסתדרות הרפואית בישראל   משרד הבריאות                

  
   78306אשקלון ,  מרכז  רפואי  ברזילי                                                  

                               דיקר. ר ד" ד:מזכיר                                                                                                                                 ר ויסקופ. ר.י' פרופ: ר"יו
_________________________________________________________________________________________________________          

    E.mail: reuvenv@barzi.health.gov.il            08-6745550/1 ' טל08-6745552: פקס                                 
        il.co.life2.www    "הקליקו לחיים,  נתחיל את המסע בשביל הבריאותובוא"
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  ).נא הקליקו כאן (אינפו.רפואה"רשת רפואה"מבית אתרי קישור לאתר ל     


