
הקשר בין מצוקה רגשית לבין סמני דחק  

,  בקרב מטופלים המועמדים לצנתור אלקטיבי

 :  סמוך לצנתור

 השוואה בין קשישים לצעירים



 צנתור אלקטיבי



CRP 
 C- reactive protein 

 סמן דלקתי 

 עלייה ברמת הסמן שכיחה במחלות לב 

 יתרון: 
שיטת מדידה במעבדה זמינה ופשוטה  

 .לביצוע
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  ימצא הבדל ברמת המצוקה הרגשית וסמני

בקרב  : הדחק בין משתתפים צעירים לזקנים

זקנים ימצאו רמות מצוקה נמוכות יותר אך 

 .רמות הורמוני דחק גבוהות יותר
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בקרב זקנים : משתתפים צעירים לזקנים
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 שאלון המחקר
 פרטים דמוגרפיים 

  רמתCRP 

 רגשות חיוביים ושליליים (PANAS – Positive Negative 
Affect Scale ,Watson, Clark & Tellegen, 1998)  

   מצוקה רגשית–  
 חרדה  
 דיכאון  

HADS – The Hospital Anxiety and Depression Scale ,Zigmond) 
(& Snaith, 1983 

   אופטימיותLOT- Life Orientation Test, Scheier & Carver,) 
(1985 

 



 הליך

 מאיר"ועדת הלסינקי בבית חולים" 

  הסכמה מדעת 

מחקר נוחות 

 תוכנת  –ניתוח נתוניםSPSS 

 

 



  המחקר התבסס על תיאוריית התמודדות עם מצבי דחק

 (. 1984) ולזארוס פולקמןשל 

 אופטימיות דוגמת,התמודדותהתיאוריה טוענת שמשאבי  ,

,  מהווים גורם מרכזי בהשפעתו על התוצאות הבריאותיות

 . רגשיות ופיזיות של התמודדות עם מצבי דחק

 תיאוריה



 ממצאים
 לא נמצאו הבדלים בין משתתפים צעירים לזקנים 

 במשתני המחקר 

  בבדיקת קשר בין גיל כמשתנה רציף למשתני 

 :המחקר

  נמצא קשר שלילי בין הגיל לרגשות שליליים לפני 

 הצנתור

 נמצא קשר שלילי בין גיל לרמת מצוקה נפשית 

  2קשר חיובי בין גיל ורגשות וחיוביים בזמן 

 (לאחר הצנתור)

 



   רמותCRP  נמצאו גם הן קשורות לרמת אופטימיות. 

  נמצא נטייה לקשר בין רמתCRP ורמת מצוקה נפשית. 

   לא נמצאו קשרים בין מדד קשיים בהחלמה לשאר

 .משתני המחקר

 לאחר בקרה על משתני הרקע נמצאו: 

 בין  , קשרים מובהקים בין גיל ומצוקה נפשית

 .אופטימיות למצוקה נפשית ורגשות שליליים

  נטייה לקשר בין אופטימיות לרמותCRP 

 .רגשות שליליים לאופטימיות, ובין מצוקה נפשית



 מגבלות המחקר

מדגם נוחות 



 ייחודיות המחקר

  רמת המצוקה הנפשית והרגשות המלווים את המועמד 

 ומדדי החלמה CRP לצנתור אלקטיבי בהקשר לרמות  

 אוכלוסייה בטווח גילאים מגוון 

 שילוב בין מדדים פיזיולוגיים עם שאלוני דיווח עצמי 
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