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הקדמה
הספר מפגשים בעולם הבריאות :מטפל ,מטופל ומה שביניהם מתאר את עולם היחסים
בין מטפל למטופל .מערכת הבריאות היא מערכת מורכבת בשל גודלה ,ריבוי השחקנים
בה והאינטרסים שלהם והתשומות האדירות המזינות אותה .בליבה של מערכת זו עומד
המפגש הטיפולי בין המטפל למטופל ,ואיכותו של המפגש הזה היא הגורם המשפיע ביותר
הן על חוויית המטופל והן על חוויית המטפל.
לצד ההשפעה של המפגש מטפל–מטופל על ההיענות לטיפול ועל תוצאי הבריאות,
המאמרים המגוונים המכונסים בספר זה מדגימים היטב את היתרונות הנוספים הנובעים
מגישות המבוססות על מערכות יחסים בתחום הבריאות והטיפול .האינטראקציה בין מטפל
ומטופל ,הנוצרת במפגש בתוך חדר הטיפול ,מושפעת מגורמים חיצוניים כמו תפיסות
וערכים חברתיים ותרבותיים ומבנה מערכת הבריאות ומשאביה ורמת השוויוניות שלה.
ערכי המקצוענות ,כגון חמלה ,זולתנות ,יושרה וכבוד האדם המודגשים בספר הם ערכי
ליבה במפגש בין מטפל למטופל ,וראוי שיהיו נר לרגליהם של כל המטפלים במערכת.
ערכים אלה נמצאים גם במוקד תשומת הלב של משרד הבריאות בישראל ,והם מוגשמים
באמצעות סקרי חוויית המטופל שהמשרד מקדם ,הקמה של מרכזי זכויות בתחום הבריאות,
שיתוף הציבור בהליכי תכנון מדיניות ,הטמעה של הכשרֹות בנושא שוויוניות ,כשירות
תרבותית ,שירות וחוויית המטופל בקרב אנשי בריאות ,וקידום מדיניות ופעולות לטובת
צמצום אי־השוויון בבריאות ובשירותי הבריאות.
אף שהעשייה בתחום עודנה מרובה ,תשומת הלב הגוברת של מערכת הבריאות ,של
המטפלים ושל נותני השירות בה ,כמו גם של חוקרים דוגמת כותבי המאמרים בספר זה,
למפגשים בעולם הבריאות ,היא עוד צעד בדרך לשיפור הבריאות של מטופלות ומטופלים
ולהגדלת רווחתם ורווחת מטפליהם.
לעריכת הספר חברו שלוש דמויות חשובות מעולם הבריאות בישראל ,מומחים מהשורה
הראשונה בתחומם :ד"ר סיגל שפרן־תקוה — אחות בכירה ,יועצת ארגונית ,חוקרת ומרצה,
מנהלת מרכז הדסה למחקר וחדשנות בסיעוד; פרופ' יהושע (שוקי) שמר — בעבר מנכ"ל
משרד הבריאות ,קצין הרפואה הראשי של צה"ל ומנכ"ל מכבי שירותי בריאות ,וכיום יו"ר
אסותא מרכזים רפואיים; ופרופ' יוסי ווייס — בעבר מפקד בית הספר לרפואה צבאית
וראש המחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת אריאל ,וכיום חבר הנהלה ברשת
בתי החולים של אסותא .העורכים השכילו לכנס בספר מאמרים מאת מיטב החוקרים
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והמומחים ,הנוגעים כל אחד בדרכו ומנקודת מבטו המקצועית והאישית בנושא המפגש
הטיפולי ומערכת היחסים הנרקמת בין המטפל למטופל .ריבוי נקודות המבט על הנושא
מסייע לשרטט תמונה רחבה ומקיפה של עולם הבריאות בראשית המאה העשרים ואחת,
על שלל הגורמים הפועלים בו ,מורכבותו והאתגרים הרבים הקשורים בו.
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