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התאחדות DIDOC ,CFAR והשותפים להם: מדוע? 
!
לשכת הרופאים המרדימים ורופאי טיפול נמרץ בצרפת (CFAR) היא גוף המאגד 
  SFAR) Société Savante  :בתוכו את הגופים הראשיים של ההתמחות הזאת

האגודה הצרפתית של המרדימים),  איגוד המרצים,  איגודי עובדים מן המיגזר 
  .(SNARF) או מהמיגזר העצמאי  (SMARNU-ו SNPHAR-E) הציבורי

התאחדות CFAR הוקמה ב-1994, כדי להבטיח את איכות ההכשרה המתמדת 
של הרופאים המרדימים והעובדים בטיפול נמרץ,  באמצעות תהליך של אישור 

!ותיוג. 
הפעילויות שלה הועשרו עד מהרה בעזרת פיתוח תכניות להערכה של נהלים 

  Société Savanteהקשורים להמלצות המקצועיות של (EPP) מקצועיים
("החברה האקדמית") שלנו. CFAR  הוא הגוף האמון על הענקת הסמכה 
בהתמחות זו.  הוא גם,  בין היתר,  הגוף של DPC שאליו יכולים הרופאים 

המרדימים לפנות, על מנת למלא את מחויבותם.  CFAR הוא גם הכלי ליישום 
המדיניות לפיתוח תחום ההרדמה-טיפול נמרץ, המותווית על ידי "המועצה 

 (CNP-AR) "הלאומית המקצועית של רופאים מרדימים ועובדי טיפול נמרץ
!המגדירה את סדרי העדיפויות של ההתמחות. 

בשנת 2009, כאשר שלושה רופאים מרדימים התאבדו תוך שלושה שבועות, 
החליטה CFAR ליצור את המועצה SMART (בריאות של רופאים 

מרדימים-עובדי טיפול נמרץ בעבודה).  גם SNIA המייצגת את האחיות 
 המרדימות, מסונפת למועצה הזאת

!
התעורר צורך להבין מדוע וכיצד עבודה במקצועות מרתקים כמו שלנו, 

!עלולה להוביל גם למעשי ייאוש שכאלה. 
התעורר צורך ליידע ולסייע, תוך פתיחת מרחב מתעד המתעדכן באופן 
מתמיד, הבאת קבצים תמאטיים מעשיים, ועל ידי כך שמדגישים ניסיון 

!שנרכש בחו"ל.  
נוצר צורך לשכנע את אנשי המקצוע להסיר את הטאבו שרבץ על הסבל 

!בעבודה. 
היה צורך להעמיד לרשות כולם כלים להערכה עצמית, כולל סוללה של 

מבדקים עצמיים המתוקפים במישור הבינלאומי.  
  !

ההתפתחות הזאת הסתמכה על משהו שבו היינו משוכנעים מאוד: המציאות 
המוכחת של קשרים בין הבריאות לבין איכות החיים בעבודתם של 

הרופאים, הביצוע והאיכות ןהערובה לטיפולים הניתנים למטופלים.  
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מועצת SMART פועלת במסגרת שליחותה המוצהרת, על ידי כך שהיא 
מעמידה את המומחיות שלה לרשות חבריה. תוצאות פעולותיה מופיעות 

www.cfar.org/ .בקרב הפעילויות האחרות שלה CFAR באתר של
 .SMART!

עד מהרה, נפתחו הפעילויות של SMART לעבר מקצועות הבריאות 
האחרים, אולם גם לעבר גופים בינלאומיים. כך הפכו CFAR וקבוצת 

SMART לדוברים קשובים ומוכרים מצד המסגרות העוסקות בבריאות 
!ובאיכות החיים של הרופאים.  

בצרפת נוצרו קשרים רבים בעת כנסים ארציים גדולים (החברה הצרפתית 
להרדמה ולטיפול נמרץ, JEPU, MAPAR) או הארגונים האזוריים להרדמה 

!טיפול נמרץ, לרפואה תעסוק¬תית, לרדיולוגיה, לאורולוגיה. 
אולם, גם באירופה או בצפון אמריקה שם נוצרו מגעים: "תכנית הסיוע 

לרופאים של קוויבק", "התכנית השלמה לסיוע לרופא החולה בקטלוניה", 
"האגודה האירופית לבריאות הרופאים", בייחוד בעת הכנס שלה בשנת 

!2015 בברצלונה, שבו CFAR זכה בפרס עבור הכרזה המוצלחת ביותר:  
לנוכח הטענה לליקוי בליווי רפואי לרופאים, דבר המוביל באופן תכוף מדיי 

למנהגים של אבחון עצמי ושל ריפוי עצמי, שתוצאותיהם המזיקות מתוארות 
בבירור בספרות הרפואית הבינלאומית, החליטו ב-CFAR לפעול. הוחלט 
בארגון לקדם מעקב רפואי בהתנדבות, שיהיה מאורגן בצורה טובה יותר, 

דומה יותר למה שכל רופא מבקש להעניק למטופליו. כך נולד הפרויקט: "ומי 
!ירפא את הרופא?" היינו מוכרחים לשתף בו אחרים. 

כיום, ההצטרפות של 31 שותפים למסע ההסברה הזה, מהווה את 
ההצלחה הראשונה. צפויות  להיווצר שותפויות נוספות. תקוותנו היא 

שהשותפויות הללו תוכלנה לחזק את יסודות היוזמה הזאת. הלוואי 
שתוכלנה לשאת אותה הרחק ולמשך זמן רב, עד שתושג המטרה:שכל 

רופא בצרפת, למן הכשרתו ההתחלתית ועד לפרישתו לגימלאות, יבין את 
!הדבר ויפעל למען בריאותו, כפי שהוא עושה למען המטופלים שלו.  

זוהי התקווה שאנו מביעים, כולנו, כדי שהדור הבא של אנשי מקצועות 
הבריאות והארגונים התומכים יוכלו לשאת לאורך זמן את דגלו של אופן 

ההתנהלות, שאותו הצלחנו לשנות כולנו יחד. 
!!!

!  3



...

          
          


