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המכון
ב1974 נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
קרן של בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל

הבריאות בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
מומחים של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים
מסקנות מימוש לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות

למעשה. הלכה מחקר

אלה את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של



ואקדמיים מקצועיים לימודים בתכניות זיקנה הוראות

2 י מם חוברת

בסיעוד זיקנה הוראת

עריכה:

ברגמן שמעון
בןשמואל סימה

י] ~^7 .1 מ8214

A.



.BR_s1482

/הייאתזקנהג10ע1ד

1111i1i1nn>
000567077750



סיעוד בתחום המצב על סקירה
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פתיחה דברי

(בתי הסיעודית וההכשרה החינוך במערכות והוראתו הזיקנתי המרכיב

(בתי סוגיהם על בריאות בשירותי שונות ברמות השתלמות ובמסגרות לאחיות) הספר

מדווח עליו העיוני בכנס המרכזי הנושא את היוו וכוי) הציבור בריאות חולים,

זה. בפרסום

מקצועיים כנסים על הדיווחים בסידרת 2 מסי פרסום היא החוברת
/ ובדיסציפלינות במקצועות זיקנה הוראת לקידום ברוקדייל מכון בחסות המתקיימים

השונות.

הוראת בנושא הכרוכים אלמנטים שלושה משקף בחוברת המובא החומר

בסיעוד: זיקנה

זיקנה) להוראת בגישות ומודלים (קונצפטים תיאורטיים היבטים

הנושא בהוראת הכרוכות סוגיות במספר קבוצתיים דיונים סיכום

המצב (ניתוח בארץ מוסמכות לאחיות הספר בבתי הזיקנה בתחום לימודים תכניות
הקיים)

תכניות של ודוגמאות המקצועית מהספרות קטעים בחוברת כלולים כן

הנדון. בנושא

למתכנני הפורמלי, הסיעודי החינוך מערכת לאנשי מיועדו* החוברת

ה"גרונטולוגיזציה" בקידום העוסקים אלה ולכל בסיעוד מקצועית השתלמות תכניות

באדם. לטיפול במקצועות הלימודים תכניות של

* " 
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הבא לעשור והצרכים בארץ הזיקנה בתחום בסיעוד המצב על סקירה
. י ברגמן שמעון פרופ1

שתי של הנושאים בקביעת התקשה זה כנס של המשותף התכנון צוות
והיקף היסוד עובדות עבורם המשתתפים של והרכבם מעמדם לאור המרכזיות ההרצאות

בהם. לחדש וקשה יפה ידועים בישראל זקנים בעיית
אם המקצוע של חינוכית באוריינטציה שינוי על לדבר טעם אין מאידך,

כבסיס בה מתחשב ואיננו חברתית ממציאות צומח ואיננו מושרש אינו הזה השינוי

ידועה היא אם גם זאת מציאות הצגת על מלחזור מנוס כן על אין העתיד. לקראת

כאן. הנוכחים לרוב
ובהכשרה הסיעוד מקצוע של הזיקנתי במרכיב לדון היא היום, הכנס מטרת

הטיפול שבתהליך מודעים להיות עלינו באדם, טיפול מקצוע על בדוברנו לקראתו.

כלומר, מקצוע; בעל לבין הפונה, או הפציינט, בין גומלין יחסי מערכת ישנה

ואת הפונה; מייצג הצרכים את ידע. לבין צרכים בין גומלין יחסי מערכת קיימת
יש המקצוע. בעל מייצג  הטיפול את והנותן הפונה החברה, מניחים כך  הידע
ובעל התלות את מייצג כשהפונה מיומנויות, של משאב לבין תלות בין גומלין יחס

המיומנויות. משאב את המקצוע
הנותנת בחברה שמקורה סמכות, יש ומאידך אחד, מצד בעזרה. צורך יש

הזו, העזרה את לתת חובה) מטילה (וגם הזכות את מסויים, תואר בעל מםויים לאדם

המקצוע, של חברתית ביקורת עליה שיש ובדרך למידה בה שהושקעה בדרך מבוקרת, בדרך

המאורגנת. החברה ושל העמיתים של

בעל הכנת ששאלת הרי  חידוש כל אלה בדברים ואין  הדבר כך אם

אשר המרכזיות השאלות לאחת נהפכת מסויימות זמן ובנקודת חברתית בסביבה המקצוע

לב. תשומת מספיק עדיין אולי קיבלה לא אצלנו

סקירת ביןלאומיים, גרונטולוגיים בכנסים הנדונים הנושאים ניתוח
ועיון באוניברסיטאות בזיקנה המחקר תחומי בדיקת השוטפת, הגרונטולוגית הספרות

עולה זה שנושא והיא מאוד, מעניינת תופעה מעלים השוטף הגרונטולוגי בתיעוד
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הזדמנות. בכל וחוזר

האספקטים על בעבר, זאת שעשינו כפי הרבה כה כבר מדברים לא אנו
הדיכוטומיה על פחות אף מדברים אנו נדוש. כבר זה כי זיקנה, של הדמוגרפיים
כבר זה גם פתוחה. קהילתית במסגרת החזקתם לבין במוסדות הקשישים בידוד בין
בגרונטולוגיה, החדשים הספרים רשימת על עברתי ימים כמה אולם^שלפני השתרש.

הוראת על ותיאוריים מחקריים ודו"חות ספרים מאוד הרבה להפתעתי, שלא מצאתי,

ובעבודה בסיעוד בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה, אוניברסיטאיים לימודים ברמת זיקנה
האגודה ידי על לאחרונה נעשה מקיף מחקר ברפואה. ופחות סוציאלית,

חודשים מספר לפני פורסם אשר והדו"ח זה נושא על הברית בארצות הגרונטולוגית
הביןלאומי הגרונטולוגי הקונגרס בתכנית כשעיינתי ועיון. לקריאה בהחלט ראוי

הדבר שנעשה כפי זו, בסוגיה ונדון נחזור ששוב מצאתי (1981 (יולי הקרוב

לכמות לא הדרישה של היא ונשנית החוזרת השניה הסוגיה הקודמים. בקונגרסים

תלויה ממנו אשר האדם כוח לאיכות אלא בלבד, העובדים ולמספר בלבד, שירותים

והן קורטיבי במישור הן הקשיש האדם של ומעמדו מצבו גורלו, של השיפור איכות

שבין הדילמה את המבליטים כלכלנים בעיני רב משקל זו לשאלה פרבנטיבי. במישור

הן התוצאות האם כלומר משיגים, שאנו התוצאות לבין בזיקנה שלנו ההשקעה גובה

כדי המספיקים משאבים לנו יהיו האם השאלה בפני עומדים אנו לא. או אופטימליות
להגיד אפשר הקרובות. בשנים לעצמו ידרוש שהציבור הדאגה איכות את להבטיח

.  שאנחנו מאוד ייתכן מאוד. מעשית שאלה זוהי אולם, תיאורטית. שאלה שזוהי

האינטלקטואלית ההשקעה ואת הדגש את המעביר לעידן בגרונטולוגיה נכנסים

זקנים. עם שלנו העבודה של האיכותי לתחום הכמותי מהתחום והמקצועית

אצלנו. רק ולא המרכזיים, האתגרים אחד תהווה ספק ללא זו סוגיה
י י "אשל" ידי על רציני כך כל מאמץ נעשה האחרונות בשנתיים מדוע הסיבה אולי זוהי

האדם כוח שאלת את לבדוק אבל השירותים את למפות רק לא  בזה מעורבים ואנחנו 
למתן היסוד אולי בכך לעתיד. ומגמותיו בעיותיו הרכבו, בארץ, הזיקנה בתחום

לעשות ניתן האם עוזר; באמת עושים שאנחנו מה האם והיא כולנו את שמדאיגה תשובה
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את להפוך ואיר זה; עם להתמודד שצריך האדם לדעת צריך מר. יותר; טוב זה את

מערכת ושל המקצועי, התפקיד של אינטגרלי לחלק אלא דופן ליוצא לא הזה התחום

לקראתו. ההכשרה

אספקטים: לשני שלנו הדיוו את לחלק רצוי
היום; של במציאות סיעוד של הפרקטיקה (1)

הזאת. למציאות בהקשר בסיעוד הזיקנה בתחום החינוך (2)

מספרים לתת יש המציאות את לצייר כדי הרי הראשון, לנושא באשר

קשישים של עשר פי עליה קיימת (1) לנוכחים: ידועים כלל שבדרך ועובדות
האוכלוסיה של חמש פי של בקושי עליה לעומת המדינה קום מאז באוכלוסיה יהודיים

%4n) ויותר שתיים פי עלה באוכלוסיה הקשישים אחוז (2) בישראל; היהודית

המתבטא הזקנים, ציבור בתוך הזדקנות של תהליך קיים (3) היום); ל\9 ב1948

אולי שנצטרך פירושה זו תופעה ו85. 80 ,75 בני של ואחוזם מספרם של בעליה

בשני מהותי שינוי חל (4) מעלה; כלפי מ65 לזיקנה הכניסה" "נקודת את להזיז
הבריאותי; והבסיס הכלכלי הבסיס  האדם רווחת תלויה שבהם העיקריים התחומים

כתוצאה רק לא הבריאותי) (הכלכלי, הנ"ל התחומים בשני בצריכה עליה (5)

הגורסת חברתית פילוסופיה של כתוצאה גם אלא ההזדקנות בתהליך משינויים
הטענה בלבד. מפתולוגיה כתוצאה ולא בזכות שהיא מוצדקת, היא הזאת שהצריכה

הודגש פעם (לא החברה. ידי על ומאושרת לגיטימית דאגה היא לבריאות שדאגה היא

תעסוקה היא הזיקנה בגיל לבריאות שהדאגה הגרונטולוגית ובספרות במחקרים

ולא הכלכליים בחישוביה גם לחברה כדאית הדבר של בסופו והיא ורצויה, לגיטימית
האנושיים.) רק

הפיסיולוגיים השינויים שלעומת המודעות יותר אצלנו ומתקבלת מתגבשת

הזקנים. מבין מסויימים אצל פתולוגיים שינויים בפני עומדים אנו הזקנים כל אצל

מביניהם. שבאחוז והסטיה שבכולם הנורמליות של העקרון את לקבל עלינו כלומר,

יכולים גם אנחנו אולם בכולם; טיפול אי ידי על הםטיה את להגדיל עלולים אנחנו
מספקת אינטרבנציה ידי על אותה להקטין או הסטיה על להתגבר מאוד גדולה במידה
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להם. מצפים שאנחנו והתמורות השינויים לאור כולם לגבי הנכון ובעיתוי
בסיעוד. פרקטיקה תחומי בשלושה המצב על מילים כמה  לכך בהקשר

הבולט המיעוט שתיים, בקהילה. הנורמלית" "הזיקנה של הדומם הרוב הוא אחד,

טיפוליים במוסדות הבולט המיעוט ושלוש, אישפוז. למוסדות מעבר לתקופות הנשלח

ישנם האלה, הפרקטיקה מתחומי אחד כל שלגבי הרושם לי יש ממושכות. לתקופות

המטופל לבין המטפל בין הגומלין יחסי במערכת במהותה שונה חשיפה של אלמנטים

ו"צורכים" בארץ האישפוז של בערך כ^30 "אוכלים" הקשישים אם גם ידו. על

שלהם האישפוז אורך אם וגם הרפואיים, העזר מכשירי וכל התרופות כל של 300^25^0

איכות הרי יום), ל97 בהשוואה יום 1512) הארצי הממוצע של כפליים כמעט הוא

מכניסה עצמה, המקצועית האינטרבנציה של רק ולא הלומד, או המטפל של החשיפה

בהכנה השתקפות שמחייבים .אלמנטים והמטופל המטפל בין והקשר ההתייחסות למערכת

ספק ללא הוא המצב יותר. גדול וגישות סיטואציות למיגוון המטפל של ובהכשרה

היא זו חשיפה אם או יום; עשרהעשריםשלושים הקשיש לחולה חשוף המטפל אם שונה

וארוכות, קשות תקופות חשוף המטפל אם הוא אחר משהו לפעם. פעם מדי שעה לחצי

יותר השינוי תנועת עם הבעיות, לאותן המיתקן, לאותו האדם, לאותו ושנים חודשים

הביתה; לשחרור מאשר טרמינלי בכיוון יותר תנועה ועם מעלה, כלפי מאשר מטה כלפי

האלה. ההבדלים של והאמוציונלי האיכותי במשקל ראש להקל ואין

אולם נתונים. מספיק לרשותנו היום עומדים האלה התחומים שלושת לגבי

מזהירים, לפעמים מעשיים ובהישגים מקצועי בנםי1ן עשירים שאנחנו כאן לציין יש

היום המצב ההישגים. ושל הכשלונות של הלבטים, של בדוק בתיעוד עניים ונורא

לנו חסרים מסויימים, דברים לנתח רוצים כשאנחנו אולם מבעבר, יותר טוב אמנם

ביותר. והיסודיים הפשוטים הנתונים לפעמים

חולים מבתי נתונים אספנו כאן הנדונות מהבעיות חלק הצגת לצרכי

על הגדול בחלקו מתבסס בהמשך הנאמר אחרים; וממקורות חולים מקופת ממשלתיים,

מהווים האוכלוסיה, של אחוזים חמישה בערך שהם ,65 בגיל גברים האלה. הנתונים
מהווים באוכלוסיה, אחוזים שני בערך המהווים ,75 בגיל גברים האישפוז; של \2^0
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צורכות אחוזים, וחצי כחמישה המהוות ,65 בגיל נשיט האישפוז. של אחוזים חמישה

מהוות אחוזים, הן.שני שגם ,75 בגיל ונשים אישפוז; של אחוזים תשעה בערר

באישפוז. הנשים של חלקו עולה הגיל, שעולה ככל המאושפזים. של אחוזים כחמישה

ששוחררו אלה שבין התברר חולים, מבתי האנשים שוחררו ימים כמה אחרי כשבדקנו

המשוחררים; של אחוזים תשעה היוו 65 בני בלבד, אחד יום אחרי החולים מבתי

המשוחררים; של 2935 היוו הם  שבועיים עד ;1535 היוו הם  לשבוע שעד בקבוצה

המשוחררים; של J82  חודשיים עד חודש המשוחררים; של 3S2  שבועות ארבעה עד

המשוחררים. מכל שליש  חודשים לשלושה ומעל

בני מאשר חולים בבתי זמן יותר מכלים שהקשישים היא המתבקשת המסקנה

בעליה נמצא המשוחררים ביו אחוזם ארוכה, יותר נעשית שהשהות וככל אחרים, גילים

מתמדת.

זו היא האחרון) בזמן הרבה מדובר (ועליה לניתוח הראוייה אחרת שאלה

במחלקות הבאה: התמונה מתקבלת הבריאות משרד של מהנתונים מיטות. סתימת של

המאושפזים. של 8n מהווים ומעלה 65 בני לצפות, שניתן כפי כרוניות, למחלות

במחלקות גבוהה), שכיחות של הדור הם הקשישים ברור, (זה 70^  לשחפת במחלקות

,413;  אונקולוגיות במחלקות ,$44  פנימיות במחלקות \?ר,  גריאטריות

כללית בכירורגיה ,350^ בערך בנוירולוגיה ,48^0  קרריאלי נמרץ לטיפול במחלקות

.4X0  בעיניים ל0^40, קרוב  באורולוגיה ,22^0 

בפרקטיקה זו בעיה חשובה כמה עד להדגים כדי אלה נתונים הבאנו

לקראתה. המתחנכים אלה עבור וגם היום לה החשופים העובדים עבור הן סיעודית
מה את הסיעודי בחינוך להדגיש הצורך לדיון בולטת בצורה עולה פה

הסיעודית. האוריינטציה של דהקליניזציה לכנות שניתן

של מםויים סוג לגבי מוכרחה, שהאחות לצורך מחשבה שניתן רצוי

חברתיים, וראשונה בראש אלא קליניים לא במונחים יותר לחשוב שלה, הפרקטיקה

את נותנת היא בה לקליניקה שמעבר החברתית המציאות של מדיניים סביבתיים,

קליני, שחרור לעומת סוציאלי שחרור לשאלת כאן הכוונה היומיומי. הטיפול
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העובד של או המחלקה רופא של האקםקלוסיבית בסמכות להישאר צריכה שאיננה סוגיה

המקצוע אותו של יותר עמוקת מעורבות ללא ביחד, אלה שניים של או הסוציאלי

של למונחים מעבר להגיד מה לו יש קשישים, חולים לגבי דווקא שאולי (סיעוד)

אחרת. או ככה מוגדרת ופתולוגיה שינוי

אותו של זה הוא  האחרונות בשנים בדקנו במיוחד שאותו שני תחום

של 8035 בסביבות צורך אבל בערך, אחוזים עשרה על עולה שאיננו הקשישים, מיעוט

הניתן והאחר הסיעודי הרפואי, הטיפול לצורך מאורגנת בצורה המוקצבים המשאבים

באוכלוםיה ספציפית בצורה המטפלות למערכות היא הכוונה הקשישה. לאוכלוסיה

ושירותים חצימוסדיות, מעבר מערכות סוגיהם, על קשישים מוסרות כלומר, הקשישה,

שירות מועדונים, (מרכזים, בקהילה הפועלים והרווחה הבריאות בתחום מיוחדים
ועוד). תמיכה

ישירות מועסקים שהיום הראה בזיקנה האדם כוח על שלנו המחקר

כוח של אחוז חצי בערך זה איש. כ6000 לקשישים כשירותים מזוהים בשירותים

מסווגים כשאנו הזיקנה. בתחום עובד המאתיים עובד כל במדינה. האזרחי העבודה

16.5^0 מהוות ומעשיות, מוסמכות כאחיות, שהוגדרו אלה הרי מקצועות, לפי אותם

במערכות מועסקות ומעשיות מוסמכות אחיות 1100 בערך כלומר, הזה, האדם כוח של

את המסייע הלאמקצועי הסיעודי הטיפול בתחום להוסיף יש לזה האלה. השירותים

המועסק האדם כוח של 0"0ר2 המהווים השונים, סוגיהם על העזר כוחות כ1800

לזקנים. בשירותים

של חוסר על השירותים ראשי 600 את כששאלנו המחקר, של מםויים בשלב

אחיות על הצביעו המשיבים כל של שליש אותם, כשראיינו זמן בנקודת עובדים

הקיימים הסטנדרטים שלפי העובדה למרות זאת שלהם; השירותים במערכת להם כחסרות

מהסטנדרטים משמעותית בצורה נופל סיעודי בכוח האיוש אין שמומלצים, אלה ואפילו

זה). במובן מהםיעוד, גדול יותר הרבה בפער שנמצאים מקצועות (ישנם המצופים

ממוצע גיל עם  שבמוסדות האוכלוסיה הרכב על מביטים כשאנו מאידך,

ל*960), ל$94, $90 בין (נער, ל*1000 המתקרבת תפוסה עם מ80, למעלה של
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אנו סיעודיים, מוסדות לגבי בעיקר האלו חמערכות של החפות את מנתחים וכשאנחנו

רווח. של עקרון על הבנויים מסחריים, הניכר בחלקם הם האלה השירותים כי מוצאים

מסחרי, בגורם רצינית בצורה תלויה הקשישים ביו ביותר הפגיעה האוכלוסיה כלומר,

בחסות שהם הנותרים שבמוסדות בספק מוטל לא עבורם. חיוני שירות אספקת של

רצון משביע תמיד לא כן גם המצב רווח, למטרת שלא מתנדבים ארגונים ושל ממשלתית

והן המוטיבציה לגבי הן האלה העיקריים המגזרים שני בין הבדל יש ספק ללא אבל 
מעבר אלמנטים כאן שיש לנו נראה השירותים. בנויים עליהם עיקריים יסודות לגבי

העובד המנגנון על מעטות לא השלכות יש הזה למצב והכלכלי. הכמותי למשקל

שאין ומקצועית חברתית ורגישות אחריות של שונה דרישה האלה, השונות בחסויות
העובדים את לשתף נכונות או ונוחלים, מדיניות של שאלות כאן יש ממנה. להתעלם

המקצוע; בעלי של האוטונומיה מרחב וגיבושן; החלטות בתהליכי המטופלים ואת

להבדלים מודעים להיות מוכרחים אנחנו וכוי. האילוצים העובדים; מן הדרישות

יותר פה ונכנס העובדים, של הקליניות למיומנויות מעבר היא השפעתם כי האלה

לביטוי גם באה שדרכם החברתיים ורגישותו מצפונו המקצוע, בעל איכות של האלמנט

ניתן בה והאוירה המטופל של והזכויות הצרכים והגנת והטיפול המעמד איכות

השליחות את וקובע על משפיע אשר הסביבתי האלמנט אותו לכל היא הכוונה הטיפול.
שבחינוך לערכים אלה דברים לתרגם איר הטיפוליים. המקצועות של האיכות ואת

אותם ולהחדיר לסגל ואיך חשופים שכבר אלה אצל זה את לחזק איר בסיעוד, המקצועי

המנהיגות בפני שעומד האתגר זה  הזאת המקצועית השליחות את למלא שעומדים באלה

הסיעוד. של המקצועית

של זה הוא דברים מספר להגיד ברצוננו עליו פרקטיקה של השלישי התחום

שבמערכות ולרע לטוב החשופים הקשישים, של 95>cf9(n חיים בה הפתוחה, הקהילה

קהילתיים כשירותים המטפלים איכות והרווחה. הבריאות בתחום שלנו השירותים

של ניכר אחוז מהווה הקשיש האדם בהם אבל קשיש, לאדם ספציפיים לא שהם כלליים,
אמוציונליות דרישות העובד, של החשיפה צורת משקל. רבת בעיה היא צרכנים,

באספקלריה לראותם יש האחרון, הרגע עד האדם וליווי טרמינליות, של בעיה ממנו,
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ושל חולים בית של אלה כלומר, כבר; דיברנו עליהן המערכות של מזו אחרת לגמרי

בקהילה מאלצת. ופחות מוגדרת, פחות הרבה היא קהילתית מסגרת קשישים; מוסדות

שירותים של קטיגורית מערכת עם מזוהים לא אשר מקצוע בעלי אותם כל עובדים

של ומתמשכת והולכת גדלה תדירה, מנוכחות לברוח יכולים אינם גם אבל לקשישים,

קשישים. צרכנים

במרפאות. עובדות אחיות אלפי כמה מדוייקים במספרים לנו ידוע לא

ואולי מדי, מעט ואולי הרבה זה אולי אחיות. ל3000 מגיע זה שמספר לנו אומרים

סוציאליים, עובדים על חל הדבר אותו המכרעת. השאלה זו לא שנחוץ; מה בדיוק זה

וברווחה בבריאות הצרכים אספקת בתהליך המעורבים אחרים עובדים ועל רופאים, ועל

או המקצועית ההכנה במערך משלבים אנחנו איך היא המרכזית השאלה לקשישים.

במסגרת הקשיש הצרכן לגבי המיוחד של האלמנט את מעשית, עבודה בתוך ההכנה

מיומנויות שישנן מאוד ייתכן מיוחד. בשירות אותו מבודדת שאיננה אינטגרטיבית

או טיפוליות לקבוצות בהקשר להקנותם שיש מיוחדים טיפולים וסוגי מיוחדות
המקצועיות הגישות של במערך מידה באיזו היא השאלה הזקנים. בין פתולוגיות

דעות עליהן ויש למחקר נושא פעם לא שהיוו העיקריות הגישות שתי מתנגשות

המונע הטיפול את יקבל בקהילה הקשיש שהאדם רוצים אנחנו איפה כלומר, חלוקות;
שירות בתוך המסתובב מסויים למיעוט כאילומומחים רוצים אנחנו האם והקורטיבי?

ידע של ואינטגרציה הרגישות חיזוק סנםיטיזציה, רוצים שאנחנו או כללי,

לנקודות ומגיע החיים בשלבי מתקדם שהוא ככל באדם לטיפול הבסיס שהם ומיומנויות

שונים. וצרכים שונים שינויים שונות, זמן

זה במובן מוביליות, המקצוע לבעלי להקנות יכולים אנו איך  ולבסוף
הדגש או נע שהוא ככל שונות במערכות ולעבוד לטפל ומסוגל מצוייד יהיה שהוא

השניים? בין לאזן ואיך הספציפי לבין הגנרי בין להבדיל איך נע; בטיפול

של 'גיטו ליצור עלינו האם לשאלה תשובה ולתת לדיון להעמיד עלינו
גבולות לצאת המקצוע על שמא קשישים),או עם (פרקטיקה ומסוגר מוגדר פרקטיקה,

להיפר. ולא המשתנים הצרכים אחרי וללכת כאלה
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; לפחות תשובה מתן במאמץ הוא שלנו בדיונים ואתגר רבות הן השאלות

: מהן. לחלק

וההכשרה החינוך לשיטת באשר מעשית משמעות אלה לשאלות לתשובה

רוצים אנו בהו ולסביבות לספק שיש הלימודיות החוויות לסוגי בסיעוד, המקצועית

התיאורטי שהדיון היא התקווה ולמשתלמים. ללומדים לימודיים נסיונות לפתח

אלה. לשאלות חלקית תשובה לפחות יתרמו בקבוצות המעשיים והדיונים במליאה
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לעתיד ומבט הקיים המצב  בקשיש הסיעודי הטיפול ובהוראת בלימוד מגמות
הירשפלד מרים ד"ר

עליהם לענות שאפשר ואתגרים בעיות היו דנים אנו בהו שהבעיות הלוואי
לכתוב היודעים כאן הנוכחים ביו האנשים רבים בלבד. לימודים תכנית ידי על

חייבים אנו זה ועל יותר, ורחבה מסובכת היא הבעיה אר ולבצעו, לימודים תכניות
ולדון. לחשוב להמשיך

הקודם. המרצה דיבר עליהן מהעובדות כמה על קצרה חזרה עם נתחיל

מחלות בשיעור תלולה עליה הזקנים, האנשים במספר תלולה עליה של עובדה קיימת

והולכת גדלה דרישה נובעת זה ממצב כך. על שונים נתונים כאן והוזכרו ממושכות,

דפוסי היעדר היא שלנו המקצוע בעיית כה. עד שניתנו מאלה שונה שירותים לסוג

נשאלת כאן והמגוונים. המורכבים הצרכים את הולמים שירותים וקשת כלים עבודה,

את כן זה על לתת שחשוב לי נראה המקצועי? בחינוך היא לבעיה התשובה האם השאלה

מודעים שנהיה וחשוב יותר רחבה היא הבעיה אבל בחינוך, הן מהתשובות חלק הדעת.

לכך.

הכלכלי. הגורם הוא אחד חשוב שורש שורשים. מספר בזיקנה לבעייתיות
של 803; כלכלית; מצוקה של בתנאים שחיים קשישים של 7035 מעל בארץ לנו יש

שיש יודעים אנחנו בארץ. ההכנסה של הנמוכים העשירונים בשלושת נמצאים הקשישים

ושביעות טובה לתחושה התקפים המנבאים והבריאות. הכלכלי המצב בין הדוק קשר

יחסית. טוב בריאות מצב עם רצון, משביע כלכלי מצב הם בזיקנה רצון

טכנולוגית, חברה שהיא בחברה חברתיים. בגורמים נעוץ השני השורש

וכתוב; קרוא יודעים אינם רבים קשישים שלו. על לעמוד לקשיש קשה ביורוקרטית,

של תופעה מתארת בריוסף רבקה המדינה. קום מאז עלו שלנו הקשישים רוב

זה. מצב כמשקפת disaging

בחברה קשיש. היותו מעצם ועמדה כבוד כוח, יש לקשיש המסורתית בחברה

הכוח ביורוקרטית בחברה בנוסף, לקשישים. העדפה קיימת לא שוויונית מודרנית
האדם של המסורתי שהכוח מכאן צעיר. לאיש הדברים מטבע  התפקיד לבעל נתון
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. כוח נטולת היא והזיקנה אבד, הקשיש

רק לא וקשה מטובך כגורם המהיר השינוי קצב הוא השלישי השורש

ולקשישים שינויים אחרי לרוץ קשה במיוחד. משפיע הוא קשישים על אבל לקשישים,

וקושי וחידוש מצטבר ידע ברכישת קושי יש מהירים: שינויים להדביק קשה במיוחד

רבים. כה לשינויים בהסתגלות נוסף
מעצם נחותה בעמדה הקשישים קבוצת את מעמידים הנ"ל השורשים שלושת

הקשישים את המותירה רחבה חברתית מגמה של רצינית בעיר, כאו יש קשישים. היותם

לשנותה. להתחיל אפשר איר היא והשאלה נחותה, בעמדה

ושינוי חשובות) כשלעצמן (שהן חדשות לימודים שתכניות לחשוב מוטעה

מתלבטים אנחנו בה יותר עמוקה שאלה זוהי הרצוי. לפתרון יביאו בלבד שירותים

יום. יום

להביא מסוגלת ומוצהרת ברורה אידיאולוגיה רק כי סוברת פלגי פילים

שנראה "אידיאולוגיה" להציע ברצוני זה רעיון ברוח רחבה. חברתית במגמה לשינוי
ל"אידיאולוגיה" מתייחסת אני הזיקנה. לנושא בגישה לשינוי להוביל שבכוחה לי

מתוארת החדשה האתיקה נוימן. אריך הדעות והוגה הפסיכולוג של החדשה האתיקה של

חדש". ומומר המעמקים "פסיכולוגיית בספר

בה שיש יהודיתנוצרית למסורת מתייחסת נוימן, לפי הישנה, האתיקה

וכוחות האור כוחות בין רצוי, בלתי ובין רצוי בין רע, ובין טוב בין דיכוטומיה
של דרך בחיים; "האפל" הצד עם להתמודדות מקובלת דרך יש זו מסורת לפי החושך.

קבוצות (לדוגמא: אחרים" "אצל נמצא אלא בנו קיים אינו הרע והשלכה, הדחקה

דרך היא הישנה, האתיקה לפי להתמודדות, שניה דרך שונים). זרים, מיעוטים,
משגב כמשהו אפל" "צד מגדירים זה חברתי פסיכולוגי בתהליך "אידיאליזציה".

האדם. את ומקדש המייחד
תוקפנות, כמו נושאים עם בונה התמודדות איפשרה לא זו אתיקה לפיכך,

חלשות וקבוצות מיעוטים רדיפת מלחמות, כמו לפתרונות הובילה אלא וחולי, מוות

מעובד. הבלתי לקונפליקט כמוצא
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ניתן כי לי נראה אך .לזיקנה, במפורש מתייחס לא נוימן אריך אמנם

הזיקנה. על חדשה הסתגלות לדרך מחשבותיו לאמץ

וזיקנה ישנה אתיקה

קדומות דעות > הדחקה
Stereotyping _^י**

Ageism ^ ~"~ יקנה ז עם התמודדות
1 \_ / מוות...) (תלות,

לעזעזל כשעיר הזקן "אידיאליזציה"

I
זקנים של מהצרכים התעלמות

\
מתאימים שירותים חוסר

של בדרך עימה מתמודדים שאנו היא הזיקנה עם שלנו הבעיות אחת זאת, תפיסה לפי

(כוחות ומוות תלות מצבי עם הזדקנות, עם להתמודד רגילים אנו ישנה. אתיקה

מסבירה הזאת ההסתכלות והחברתי. המקצועי האישי, במישור הדחקה של בדרך אפלים)

אין הבעיה. גודל למרות לקשישים ושירותים ידע מודעות, היעדר של המציאות את

קשישים על מדברים זקנים. על שיש כמו קדומות דעות הרבה כך כל בו שיש שטח עוד

"הם" במושג שימוש היום. שלי אמא וזאת מחר אני זה "הם"?, זה מי כ"הם",

על חברתית) או (אישית הבעייתיות השלכת של וחברתי פסיכולוגי לתהליך אופייני
מהתמודדות יחסית רגיעה מוצאים לעזעזל, שעיר מציאת של זו בדרך האחר/ים.

בעול העיקרית הנושאת למעשה שהיא הקבוצה על מוטלת האחריות האיום. עם ישירה

הקשישים. זה במקרה הבעייתיות,

ש"הם" למרות הבריאות, משירותי 50^0 צורכים ש"הם" לומר רגילים אנחנו
ואם בסדר, יותר קצת היו "הם" אם כאילו. אשמים", "הם האוכלוסיה. של 100* רק

פחות לנו היו אז יותר..., קצת היו אם בריאותם, על יותר שומרים קצת היו "הם"

קשישים. ידי על מוצפות היו לא ומחלקות מירפאות בעיות;
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מאוד מציאות רואים היינו והשלכה, הכחשה במנגנוני השתמשנו לא אילו
של מציאות גילי, רקע על וקיפוח חברתי שוויון חוסר של מציאות נעימה: לא

ואיכות בריאות לבעיות הולמות תשובות לתת האמורים סיעוד) (וביניהם מקצועות

ולא חיוורות חלקיות, הן הניתנות התשובות אך ומשפחותיהם. קשישים של חיים
כאילו מוצאים פקוחות, בעיניים זו מציאות לראות לנו וקשה מאחר דיין. יעילות

"הם". על בהשלכה פתרון
במשקפיים המציאות בראיית באידיאליזציה, גם מתבטאות קדומות דעות

טובים, חכמים, כעל הקשישים כל על מדברים חיוביים. םטראוטיפים  "ורודים"
נעוצה זו בתפיסה הבעיתיות ו"חמודים". חייכנים ולהתנדב לעזור מעוניינים

מכל יותר הקשישים, אך אלו; תכונות בעלי קשישים אמנם יש המציאות. עם במיפגש

היא חיובית מטראוטיפית בתפיסה המכנה רב. ושוני מיגוון בהם יש אחרת, קבוצה

ליחס וראוי אשם" "נמצא הוא המטפל, של החיוביות בציפיות עומד לא וקשיש שבמידה

בסטראוטיפ להתחלף עלול במציאות עומד שלא הקשיש על חיובי סטראוטיפ שלילי.

שלילי.

והטיפול ההתייחסות היא הסיעוד ממקצוע ישירות הנובעת בולטת דוגמא

הגורמים את ולזהות לבדוק במקום מוחית). (אי.ספיקה בלבול במצבי בקשישים

סניליים, הסובלים, בקשישים לראות נטיה יש בהם, ולטפל בלבול למצבי שהביאו

קשה שהיא הבעיה עם אמיתית מהתמודדות עצמנו את ולשחרר דמנטיים, או סקלרוטים

הרגשית. מהבחינה וגם אבחון/טיפול מבחינת גם

קשישים של אמיתיים מצרכים להתעלמות מביאה יקנה ז של ורודה ראיה

אלטרנטיבות מתן אי גם בעקבותיה גוררת לבעיות מודעות אי ומשפחותיהם.

האידיאליזציה, רווחת קיימים. לצרכים הולמים שירותים תכנון ואי טיפוליות
בכוחות היטב בהם ומטפלות זקניהן את מכבדות מסורתיות מחברות שמשפחות למשל,

נשים של וצורך נטיה עיור, כמו: משתנה מציאות בחשבון לוקחת לא זו דעה עצמן.

וכוי. המשפחה במבנה שינויים לעבודה, לצאת

עם במיפגש מבין ולא עויין ליחס לגרום עלולה באידיאליזציה דבקות
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דבקות הקשיש. האב עבור מוסד מחפשת המזרח מעדות כשמשפחה המציאות

במציאות, צרכיה את לבדוק מבלי המסורתית, המשפחה ייעוד של באידיאליזציה
של מערכת ללא החברה את ומותירה הטיפולית בהתערבות יעילות מהמטפל מונעת

והקשיש. המשפחה על ולהקל לעזור העשויים תומכים שירותים

וזיקנה חדשה אתיקה

אישית התמודדות של חדשה דרך נוימן מציע הישנה, לאתיקה בניגוד
החדשה. האתיקה  אותה ומכנה שבהוויתנו האפל הצד עם וחברתית

מחלה) פחד, שינאה, (תוקפנות, ה"צל" של בקיום מכירה החדשה האתיקה

להכיר חייבים בר. חדשה דרך מציע נוימן האנושית. ההוויה של אינטגרלי כחלק

וכחברה. כיחידים בנו הקיים האפל הצד עם ולהתמודד לעבד כך וע"י ולהבין

את ליישם שאפשר נראה לי אך וזיקנה, תלות למצבי מתייחס איננו נוימן
שלא העולם", "בסוף אבות בתי שבונים מקרי לא זה אלו. בתחומים גם מחשבתו

כאילו חולים, זקנים ובוודאי זקנים, בנוח; מפריעים שהם כאילו אותם יראו

בה, השכיחים התלות במצבי בהזדקנות, לראות אפשר היפה". "לנוף מפריעים

להיתפס עשויה זו תקופה ומהחיים. האנושית מההוויה נפרד בלתי חלק ובמוות
או הכחשה הדחקה, ע"י לא זה עם להתמודד הדרך וחברה,אך יחיד בחיי כ"צל"

דרך זו אין עמו. ישירה והתמודדות עיבודו ה"צל", הכרת ע"י אלא אידיאליזציה,
ומטופל. מטפל עבור וחברה, יחיד עבור היחידה הבונה הדרך זוהי אך קלה

במעגל נמצאים שאנחנו חושבת אני חינוך. של למישור נעבור אולי מכאן

טובות תשובות מהיעדר בנושא, וחינוך ידע מחוסר הנובע מזיקנה, רתיעה של שלילי

הקשישים. לבעיית הולמים פתרונות ומהיעדר
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שלילי מעגל

שליליות גישות  יקנה מהז רתיעה

/ \
וחיניר ייע חוסר מיומנות היעדר
הזיקנה לנושא לתרום יכולת וחוסר

התחלה אמנם קיימת הנותרים. המרכיבים את מגביר השלילי המעגל ממרכיבי אחד כל

להתהוות יכול משמעותי ששינוי חושבת אני אבל לחיובי, השלילי המעגל הפיכת של

תשובות ופיתוח לימודים תכניות פיתוח זמנית בו מאפשרת חיובית כשגישה רק

גבוהה. מקצועית רמה על שירות קיום כלומר בעשייה, הולמות
אינם עצמו בפני גריאטרי סיעוד של והלימוד החשיפה שעצם יודעים אנו

התנסות גם העיוני ללימוד להוסיף צורך יש הקשישים. כלפי גישות לשינוי מביאים

עלול הקליני בשדה המציאות לביו הלימוד רמת ביו גדול (פער חיובית. קלינית
שלילית.) ומוטיבציה אונים חוסר תיסכול, מצבי להוליד

צריכים ופיתוחו הידע יישום במקביל מהחינוך; לבוא צריכה הידע תשתית

כמה ידע, יותר לנו יהיה ביחד בחינוך. כמו בדיוק בשירות, טמונים להיות

מה תשובות. למצוא אפשרות גם לנו תהיה הידע, את למצוא נכונות יותר לנו שתהיה

האחות של ההרגשה היא אחרת קבוצה עם או קשישים עם לעבור הרצון את מעלה שכן

ליישום אפשרות הנותן טוב עבודה מקום אתגר, בעבודתה שרואה להציע, מה לה שיש

משמעותיות. בהתערבויות הידע
מעבר אחד צעד ללכת צריכים שאנחנו לי נראה החדשה; לאתיקה נחזור

המקבל. הוא והזקן השירות נותני שאנחנו כלומר הבוקר, הציג שקודמי לקונצפציה

לעצמנו לתת מנת שעל חושבת אני גומלין. ויחסי הדדית תלות כאן שיש מאמינה אני
זה. את לעשות שמסוגלים זקנים היום לראות זקוקים אנחנו טוב, להזדקן הזדמנות
נוח המרגיש קשיש חיוביים; תפקיד" ל"דימויי זקוקים טוב להזדקן שכדי שאלה אין
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איתו, שקורה מה עם המשלים קשיש זה, את לעשות איר שיודעים זקנים ויש עצמו, עם

זה עם שנה, 20 לפני נראה שהוא ממה שונה שהוא זה עם תלוי, יותר שהוא זה עם

יום שכל אומר לא זה הרויים. סיום לקראת הולך שהוא זה ועם עזרה, צריר שהוא

ולעבד להתמודד זאת עם אבל הזדקנות, ועל תלות על מוות, על לחשוב צריר שעה וכל

בנו. האפל הצד את

חיובי לשינוי כתנאי ה"צל" ועיבוד הכרה

זקן אדם בן

מטפל / \ '/ ) 1 /> חברה

גומלין יחסי

אני אם מולי. העומד האדם את לראות מוכנה להיות חייבת כאחות אני

בהוויה אפל צד היא וזיקנה היות לצרכיו, מענה לתת יכולה לא אני אותו, רואה לא

לזיקנתו. ביחס עצמו שלו והפחדים מהרגשות לקשיש ביחסו מושפע המטפל האנושית.

בשבילי. יקנה ז זו מה להביו צריכה שאני אומרת, זאת

חייבת לא זו והתלבטות. מאבק מתור אם גם אותה, לקבל צריכה אני

וגדלה ההולכת המודעות עם לעבוד צריר אבל דבר; מכל מרוצים בה אידיליה להיות

הדרכים שאחת חושבת ואני המציאות, את לראות צריר לה. והנטיה הזדקנות על

אנו לדעתי הנותנת. וגם המקבלת גם אני בה קשיש, עם אינטראקציה דרר היא לראות

להם. נותנים רק ולא שלנו מהמטופלים גם מקבלים שאנו לכר מודעים להיות חייבים
יש החברתי במישור גם חשוב. מאוד דבר רגשית מבחינה מקבלים שאנחנו ספק אין

וחברה אבות, בית היא ילדים כלי "שחברה אמר אחד זקו הדורות. ביו הדדי יחס
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יתומים". בית היא זקנים בלי

משמעותי לשינוי תנאי החדשה האתיקה בקבלת רואה אני החברתי במישור

אנחנו, הקשישים. את עויינת כיום שהיא ופוליטית כלכלית חברתית, מציאות של

הקצאת המשאבים, למקור באשר בנושא שלנו המעורבות את להגדיל חייבים כמקצוע,

חלוקתם. ודרך לחלוקתם העקרונות משאבים,

בעניו אופרטיביות והצעות לימור תכניות פיתוח

בסיסי חינוך תשתית:

| שונות טיפול במסגרות הקשישים סיעוד > שלישי שלב

| י עיבוד | "גרונטולו
ן | רגעיל ן של גיזציה"
ו קלינית [התנסות <ן שני שלב |תנ:נית י ועיבוד | הלימודים
| י הידע |

ו יקנה עלז י~~^^_ך>רכ_יב ■__/ ,

גרונטו' ^ החיים|>/0מדעי מדעי ומנויות!^ מי '> ראשון שלב
לוגיה //י והרוח החנוה /// /'והבריאות 1

הלימודים. תכנית של "גרונטולוגיזציה" על לחשוב היום צריכים אנחנו כעקרון

כמרכיב ייכלל הזיקנה שמרכיב לכך לדאוג אומרת זאת ראשון, שלב

חלק יהיה והסיעוד הרפואה הבריאות, מדעי שבכל ברור שיהיה מקצוע, בכל ייחודי
פיזיולוגיה שיש להבין עליה פיזיולוגיה, לומדת תלמידה אם הזיקנה. לגיל מוקדש

ופרמקולוגיה, פתולוגיה על חל הדבר אותו הזיקנה. לתקופת ייחודית שהיא מיוחדת

בלימוד הזיקנה. לגיל ספציפיים מאוד שהם דברים שיש ילמדו שהתלמידים כלומר,

לתת כדי אותם לדעת וצריך הגיל של תוצאה שהם שינויים שיש יודגש אנטומיה

החברה. מדעי או הרוח מדעי על חל דבר אותו טיפול.
שחלק ברור שיהיה פסיכולוגיה, או סוציולוגיה מלמדים אנחנו אם

בסיעוד, מיומנויות בלימוד גם בזיקנה. הקשורים לאספקטים מוקדשים מהשיעורים

שהוא ספציפי ידע יש חולה, רחיצת זה אם או קטטריזציה, זה אם או תקשורת זה אם
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.70 בת לאשה מאשר 20 בת לבחורה קטטר להכניס אחרת זח בקשיש. לטיפול שייך

עמוק. ידע לעתים דורשות כפשוטות הנראות הפעילויות כל

אבל אותו, לרחוץ יכול אחד וכל המיטה, מו קשיש להוריד יכול אחד כל

צורך יש ונפשיים, פיזיים וכישורים סיכונים לנבא שלו, היכולת רמת את לזהות

בפתופיזיולוגיה, מידע השאובים מושגים לתרגם יש בחולה, בטיפול מעמיק. בידע

בסביבה להתחשב ועצמאות, בתלות שלו בצורר ואישיותו, הקשיש של אופיו על במידע

האינדיווידואלי. לאדם הטיפול את להתאים כדי והפיזית, המשפחתית

ללמוד שמטרתה התנסות קשישים, עם בטיפול הקלינית ההתנסות שני, שלב

שונים. וחולי בריאות במצבי לקשישים המיוחדים האספקטים את ולעבד להתנסות

שמטרתו הלימודים, של השנים שלושת כ,ל למשר "רץ" קליני סמינר נחוץ

ביו זיקנה, של בסוציולוגיה למדה שהיא מה ביו אינטגרציה לעשות לתלמידה לעזור
82 בן כיום שהוא איצקוביץ ממר למדה שהיא מה וביו בפיזיולוגיה למדה שהיא מה

הרגשי. החלק את לעבד הראוי מן בסמינר, קבוצה של בעבודה שבר. לניתוח והולר

היא פתאום שלה. אבא להיות יכול טיפלה בו הקשיש כי להרגיש עשויה התלמידה

צורר יש רגשית? מבחינה בשבילה אומר זה מר. מתבלבל; הוא אותו; לרחוץ צריכה

מעצמה; נעשית אינה אינטגרציה ורגשית. מחשבתית אינטגרציה המאפשרת במסגרת

לקראת ונםיוני רגשי עיוני, חומר עיבוד שמטרתה לימודית מסגרת להיות צריכה

מקצועית. התנהגות

התנסות הבנה, הקשיש. סיעוד  מיוחד נושא פיתוח שלישי, שלב

סיעודית התערבות גישות על הדגש ובמשפחתו, בקשיש הקשורים באספקטים ומיומנות
בלבול, מצבי וניידות, פעילות סוגרים, על שליטה אי כגון: לחץ, במצבי הקשורות

וכוי. וארור קצר לטווח אישפוז ועצמאות, תלות

זה שחינור הקונצפציה את "לזנוח" צריכים אנחנו חינור, על כשמדברים

דרר ודאי וזאת חיים דרר זאת חינור אוניברסיטה. ואולי לאחיות ספר בית רק

המושג. משמעות במלוא כפרופסיה, עצמו את הרואה הסיעוד למקצוע ששייכת חיים
ולהלן בקופ"ח, שערכנו בקורסים לראות אפשר שירות תור לימודים' ליהמשר דוגמא
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הקשיש. לסיעוד אלה מיוחדים לקורסים נתייחס

לימודים המשך

לקשיש בסיעוד קורסים
של בקופ"ח הקשיש לסיעוד מיוחדים קורסים 11 נערכו האחרונות בשנתיים

השתתפו קורם בכל בשבוע. יום  חודשים כ4 נמשך קורס כל הכללית. ההסתדרות

בארץ. שונים באיזורים חולים ומבתי ממרפאות אחיות כ30

מרכיבים: משלושה בנוי הקורם

.(case study) עבודתה ממקום אחד קשיש אחר לעקוב הוטל אחות כל על .1

התמודדותו לזיקנה, הוא גישתו את מהקשיש האחות למדה לשבוע, אחת בביקורים,

ומהי שלו הבריאותיים הצרכים את להעריך למדה היא משפחתו. וגישת איתר,,

לה. זקוקים או לה מצפים ומשפחתו שהוא העזרה

בגיל פיזיולוגיים שינויים כמו: ספציפיים בנושאים הרצאות  השני המרכיב .2

הזיקנה; בגיל וחברתית נפשית התפתחות הזיקנה; לגיל ספציפיות מחלות הזיקנה;
וכוי. הזיקנה בגיל התרופות השפעת

שנבחרו. המטופלים על משותף דיון שאיפשרה בקבוצות עבודה  השלישי המרכיב .3

ופתרונות התייחסות וכיווני הגישה גובשו שנתעוררו, בעיות הובהרו בפגישות

של רגשית להתמודדות נאותה מסגרת נתנה הקבוצתית העבודה אפשריים.

הנושא. עם המשתתפים

הקשיש אודות הממצאים תוארו בהן בכתב, עבודות הוכנו הקורס בסיום

ידע על התבססות תוך זאת כל והערכתה. הסיעודית ההתערבות בעיותיהם, ומשפחתו,

את ולנתח לאסוף מהמשתתפים אחד כל נדרש לכר, נוסף מתאימה. וספרות עיוני
בעיות מוצאם, גילם, הקשישים, מספר עבד: שבה קהילה של הדמוגרפיים הנתונים
האחות עבודת במקום לקשישים שיש ספציפיות בעיות לקשישים, המיוחדת התחלואה

וכדי). השירותים מקום כירורגית, במחלקה תאורה (כגון:
מעשיות להשלכות שנלמד הלקח את לתרגם משימה הוטלה הקורסים בסיום
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הוגדר לא שקודם ספציפי נושא עיבוד היתה לכר הדרכים אחת יום. יום בעבודת

כפרוייקט. יומית יום בעבודה בו ולהעמיק

לדוגמא:

בהם; המטפל המשפחה בן ואחר בבית מרותקים חולים אחר שיטתי מעקב .1

בסיס על בהם המטפלים הזוג ולבני דמנטיים לחולים טיפולית קבוצה יצירת .2

אמבולטורי.

בקבוצות ורגשי מחשבתי עיבוד ך
ויישום להמשך נושא בחירת  /

■* ■ ומשפחה קשיש עם שבועיות העבודהפגישות במקום f
הרצאות J

זו, בדרר הצלחה שקיימת הרושם מתקבל כה, עד שנעשה הנסיון מתוך

תכניות לפתח ממשיכים הנסיון לאור מעודדים. בהחלט הקורסים מבוגרי וההדים

וטיפלו רבות שנים שעבדו אחיות מקומיים. לצרכים המותאמים זה בדגם לקורסים

את הכירו ולא חולי של צר אספקט רק שהכירו כמה עד ללמוד נדהמו קשישים בחולים
ובמשפחתו. עצמו הקשיש בחולה הטמונים והפוטנציאל הכוחות

הקשיש בעיית של הרחבה המורכבות לראשונה לעיניהם התגלתה מאידר,

הפר המציאות כוח הבריאות. לקידום אפשריות תשובות של והרבגוניות בחברה

עניין. בעל מקצועי לאתגר

לדיונים. מנחים קבוצות פיתוח הוא אלו לקורסים הנלווים ההישגים אחד

נושא ללמוד מוסמכות אחיות 105 שכללה קבוצה נפגשה קורס שהכין איזור בכל

לבעיות בהתייחס הקורס תכנית את פתחה הקבוצה קבוצתית. והדרכה הקשיש סיעוד
לפני חודשים מספר נערכה המנחים הכנת איזור. באותו הספציפיים ולמשאבים

וקריאת מודרר קליני נסיון קבוצתיים, דיונים תור הקורס, ובמהלר הקורס תחילת

גם שיוכלו ומנחים מדריכים של "קאדר" הכנת מאפשרת זו דרר מונחית. ספרות

כמשאב. לשמש בעתיד
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היא הכוונה הפרוייקט. דרך היא מוגדר נושא ללימוד נוטפת גישה

שיטתית. והערכה ההתנסות תכנון הבעיה, לימוד ע"י ספציפית לבעיה פתרונות מציאת

תקווה בפתח כללית קופ"ח של טיפול להמשך היחידה ע"י שנערך הפרוייקט תיאור

מקרים בריבוי ויותר יותר נתקלות שהן איבחנו במקום האחיות זו. גישה ימחיש

עם להתמודד הנחוצים והגישה הידע להן שאיו היתר. ותחושתו דמנטיים חולים של

זו. בעיה
הרשימות; על עברתי יודעת, "את הפגישות: באחת סיפרה האחראית האחות

דמנטים. שהם אמא, עם אבא, עם הזוג, בן עם משפחות 17 אלי פנו האחרון בחודש

הזאת". הבעיר. עם לעשות מה יודעת לא אני עבורם. שירותים בכלל לנו אין
את לעודד ובמטרה להציע, בידם שהיה הטיפוליים המשאבים מיעוט לאור

הידע את להרחיב כולה היחידה החליטה ביתו, במסגרת הדמנטי בחולה לטפל המשפחה

משפחותיהם. ולבני הדמנטיים לחולים והדרכה בטיפול הכרוך בכל שלהם

דמנטיים חולים ל8 קבוצה הוקמה נמיוני, פרוייקט במסגרת זה, לצורך

מפברואר בשבוע שער. למשך במקביל נפגשו הקבוצות שתי משפחותיהם. לבני וקבוצה

ונהנתה ופיזיוטרפיסטית, אחות ע"י הונחתה החולים קבוצת .1981 יוני ועד
הונחתה המשפחות קבוצת בצוותא. תה ושתיית מוסיקה שמיעת מתאימה, מהתעמלות

והנחיות דמנטי בחולה בית לטיפול השונות באסטרטגיות ודנה עו"ס שתי ע"י

כולם. דעת על מוצלח היה הפרוייקט המורחבת. למשפחה

במסגרת המתעוררות קשישים של בעיות והגדרת באיתור היא: נוספת דרך

שאותרו. לבעיות הולמים פתרונות וחיפוש ספציפית טיפולית
היות למיטה קשישים עשרות מרתקים אנחנו למשל, כללי, חולים בבית

גובה את לשנות ניתן כי לכך מודעים איננו גבוהה. ממיטה לרדת מתקשים והם

החולים, בתי בכל המיטות כל את (להנמיך) לשנות שצריכים אומר לא זר. המיטה.

תפקודו. רמת את להעלות ובכך הקשיש של ליכולת הסביבה את להתאים חשוב אך
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סיכום

נחוצה ומשפחותיהם הקשישים בריאות לבעיות הולמות תשובות למצוא כדי

ידע, לרכוש חייבים שאנו אומרת זאת והבעיות. השאלות מורכבות על מודעות

עשייה. כדי תוך ולימוד עיוני לימוד דרך הנושא את ללמוד

להתמודדות. ויעילים חיוביים פתרונות מציאת מאפשר הנושא לימוד

עם בעבודה השכיחים והתיסכול האונים חוסר תחושת את מקטינה תשובות לתת היכולת
כרוניים. וחולים קשישים

שיאפשר חיובי מעגל של להיווצרות הסבירות את מעלים וידע מודעות
של השגה המקצועי. האישי ולסיפוק בקשישים, לטיפול לזיקנה, חיוביות גישות

הם הנשכרים כולו. למעגל תאוצתי חיובי כיוון נותנת המעגל ממרכיבי אחד

כאחד. והמטפלים ומשפחותיהם הקשישים

חיובי מעגל

.* לזיקנה חיובית רגישה מודעות ^■
_/ג ^

ידע והקניית חינוך להתמודד יכולת
לפתרון ולתרום

עם לחשוב"רק אומר לא זה בנושא, מאוהב להיות שצריך אומר לא זה
" מוכנות* להיות צריכה אבל לראות, רוצה אני זקנים רק או לעבוד, רוצה אני זקנים

כן ושאנחנו המתאימות התשובות שהן ולראות תשובות למצוא הנושא, עם להתמודד

אני רבות. לתשובות הכתובת אנחנו אבל הבלעדית, הכתונת לא אנחנו הכתובת.

יותר גישה שתהיה נוסף, ידע ולרכוש ללמוד רצון יותר יהיה זו שבדרך משוכנעת

ולהתגאות לקשיש לסיעוד ללכת מעוניינים שיהיו אנשים יותר לנו ויהיו חיובית,
לסיעוד "הטובים בו למצב גם נגיע לטייס" "הטובים המסורת לפי אולי בכך.

גורם להיות עלינו בעתיד. מאיתנו אחד לכל הנוגע וקשה מסובך שטח זה בקשיש".

ובשירות. בחינוך אחרת מציאות ביצירת מרכזי
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בקבוצות הדיונים
נושא הוקצב מהו אחת כשלכל קבוצות, בחמש התרכזו המעשיים הדיונים

הבאים: הנושאים חמשת מבין אחד

בקשיש יעוד הם מלימודי להינות העשויות הקבוצות ,1

זו למטרה המקצוע לרשות העומדים המשאבים .2

זו למטרה הנחוצים הנוםפים המשאבים .3

בקשיש הסיעודי הטיפול לימוד לקידום הדרושות הפעולות .4

בקשיש הסיעודי הטיפול ובהוראת בלימוד מיוחדים לימודיים נמיונות .5

בקשיש הסיעוד מלימודי להינות העשויות הקבוצות .1

לדיון: הועמדו שאלות שלוש

בקשישים? סיעוד מלימודי להינות העשויות המטפלים קבוצות הן מי *

זה? בתחום וידע לימוד החייבות הקבוצות הן מי *

זה? ידע רכישת דרכי הן מה *

מוסמכות אחיות שונות; מקצועיות ברמות המטפלים הן: בחשבון הבאות הקבוצות

על לסיעוד ספר (בתי בסיעוד (ות) תלמידים עזר; כוחות ומעשיות;

עצמם; הקשישים המטופלים; של המשפחה בני מתנדבים; השונות) רמותיהם

השונים. ומוסדותיה שירותיה על כולה החברה ואף

פםיכומוטורי (רגשי], אפקטיבי קוגניטיבי, הלימוד: מישורי

נאותה טיפולית להתערבות הדרושים ומיומנויות ידע רכישת : הלימוד מטרות

שיקום. ישיר, טיפול מניעה, קידום, במישור

הקשישים,  עיקריות מערכות בארבע הלומדים קבוצות את מסווגים אם

בצורה ויעדיו הלימוד מטרות את להציג ניתן הרי  והחברה המטפלים המשפחות,

הבאה:
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המטפלים .3 הקשישים .1

ועמדות גישות שינוי * . הבעיות והבנת הכרה *

התמודדות יכולת * חיים) (מודל בדמוי שינוי *

בטחון יתר * שיפור *

ואישי מקצועי ידע העשרת * ספציפיות בבעיות טיפול *

השונים המרכיבים על ידע * אישי בטיפול עצמאות יתר *

: שונה להתנהגות והבנה הכרה * בפוטנציאל מירבי שימוש *

. ואתני חברתי רקע * בקהילה הישארות *

קשר ויצירת בקהילה השירותים הכרת * אישפוזים מניעת *

ייחודית תרומה עם בצוות האחותחברר. * החיים באיכות עליה *

החיים איכות מהעלאת סיפוק *

שיפור ומחקר לימודים לתכניות תרומה * המשפחה .2
שירות ועידוד תמיכה *

מקצועי ודמוי סיפוק *
הדרכה *

שיתוף *

י . החברה .4
טובה הרגשה *

האוכלוסיה של הבריאות רמת העלאת *
המשפחה מסגרת על שמירה *

כלכלי רווח *

מוסדות פחות תלות, פחות אישפוז, פחות *

אשם רגשות פחות *

האוכלוסיה כל את ישמשו השירותים *

יותר גבוהה חיים איכות *

חברתי ארגון *

הקיימים המשאבים .2

לידע ובראשונה בראש ולהתייחס להדגיש יש הקיימים המשאבים בין
הקשיש); האדם והתנהגות (תפקוד בגרונטולוגיה עצמו; הסיעוד בתחום המצטבר
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החברה; מדיניות והשירותים); המוסדות המשפחה, החברתית, (המערכת החברה במדעי

וכוי. והתכנון הארגון ההתנהגות; מדעי

בתחומים מעשה) ואנשי מורים (חוקרים, המומחים גם נמנים המשאבים על

מערכת ופיתוח הדרכה הוראה, לתכניות המקצוע לרשות הנעמדים התקציבים שונים;
וההתחייבויות הזכויות מרחבי את התוחמת החוקית המערכת בסיעוד; המקצועי החינוך
לביטוי באים שהם כפי החברה של והיעדים המטרות וכן הפרקטיקה; ושל המקצוע של

שונים. זמן בפרקי לאומיות ובקדימויות במדיניות
הבאים: המשאבים את להדגיש יש המוגדר הסיעודי המקצועי בתחום

מיומן; מקצועי אדם כוח השנים; עם שפותחו לימוד עזרי מגובשות; לימודים תכניות
טיפול המשך מערכות בריאות, תחנ,ות מירפאות,  בקשיש לטיפול ראשוניים שירותים

יום, טיפול סידורי מועדונים, סוגיהם, על קשישים מוסדות יום, מעונות ומעקב,

ביכולת חשוב מרכיב מהווים הנ"ל המשאבים כל ועוד. ביניים שירותי יום, אישפוז

במישורים בקשישים בסיעוד ומעשיים תיאורטיים לימודים תכניות לפתח המקצוע

וכוי). בקהילה מיוחדת; גריאטרית רפואית במסגרת במוסד; הקשיש; של (ביתו שונים

הדרושים הנוספים המשאבים .3

הקשישה האוכלוסיה של ובצרכים במבנה מהיר בקצב החלות התמורות

הסיעודי המקצועי החינוך רשת של הרחבה מחייבים הקשישים במספר המתמיד והגידול
בסיעוד הוראה כוחות של ואיכותי כמותי תיגבור מחייב זה בקשיש. הטיפול בתחום

תקציבים הפניית והאוניברסיטאי; המוסמך המעשי, הסיעוד ברמות לסיעוד הספר בבתי

תמריצים ויצירת נוספים מתלמדים משיכת המערכות; וביסוס להרחבה נוספים
הסיעודי בתחום המטפלים של עניינם את ויחזקו יעמיקו אשר ואחרים חינוכיים /

והפרבנטיבי. הקורטיבי הגריאטרי

מערכות על פיקוח (כדוגמת והמקצוע הזיקנה בתחום נוספת חקיקה מערכת

וכוי) לכול ממלכתי וטיפול בריאות שירות הבטחת הטיפול; איכות בדיקת הטיפול;

הדרושים. המשאבים להעשרת נוסף תנאי מהווים
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בקשיש הסיעודי הטיפול לימור לקידום הדרושות הפעולות .4

הפיכת הוא בקשיש הסיעודי הטיפול לימוד לקידום הראשונים התנאים אחד

החינוך במערכת הבסיסית הלימודים תכנית של וחשוב אינטגרלי למרכיב זה תחום

והמעשי התיאורטי לתחום הלומדים כל את תחשוף זה מרכיב של אינטגרציה הסיעודי.
מאליו ומובן נורמלי חלק כאל אליו להתייחס תסייע ואף בקשיש הסיעודי הטיפול של

בכל תיכלל אשר הזיקנתי, המרכיב של לימודים תכנית פיתוח הסיעודית. העשייה של

הנדונה. הבעיה לקידום חשוב צעד יהווה ומחייב, שווה בהיקף הספר בתי

בית של הפורמלית למסגרת הנושא הוראת את להגביל לא הוא השני התנאי

במסגרות המשך ללימודי מגוונות ותכניות הזדמנויות לפתח אלא לסיעוד, הספר

וכוי) המכללות האוניברסיטה, הספר, (בתי סיעודי לחינוך המוסדות של הפורמליות

לפיתוח. והניתנות הקיימות המרובות והבלתיפורמליות
לימודי במסגרת והעשייה הידע של שוטף עדכון להבטיח הוא הבא התנאי

ביןמקצועי ובמישור מיומנים הפחות הכוחות במישור בעיקר עבודה, במקומות הת"ש

הספר בתי רגילה. חוץביתית במסגרת או בביתו בקשיש המטפלים והסגל הצוותים של

כאן להם יש  והארציות המרכזיות הסיעודיות והמערכות והמוסדות סיעודי לחינוך
ביותר. חשוב תפקיד

בה  הקרובות לשנתיים לדוגמא,  מוגדרת זמן לתקופת עדיפות מתן

המקצוע בקרב זה בתחום הידע והגברת המודעות לחיזוק מיוחדים מאמצים יוקדשו

פעולה שיתוף ודפוסי תכניות לפיתוח עדיפות מתן יאפשר סיעודי, לחינוך והמוסדות

ועשייה טיפול בסוגיות להתעמקות ביןמקצועיים מפגשים קיום עלידי ביןמקצועי
מקצועית.

ישראלית, מקצועית ספרות כולל לימודיים, עזרים לפיתוח משאבים הקצאת

בקשיש. סיעודי בטיפול וההוראה הלימוד את תקדם

מיוחדים לימודיים נסיונות .5

הטיפול והוראת לימוד של האינטגרטיבי המודל של ההעדפה הודגשה
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הסיעודיים, הלימודים תכנית של "גרונטולוגיזציה" על המבוסס בקשיש, הסיעודי
זו גישה בסיעוד. הבסיסי החינוך בתכניות הזיקנתיים האלמנטים הכללת כלומר

הקשיש לאדם בהקשר מיוחדות חווייתיות והזדמנויות לימודיים נסיונות שוללת אינה
והמקצועיות האנושיות החוויות של אינטגרלי כחלק ניתנים אלה אולם הזיקנה; או

האדם. של הנורמליות
הקשיט, לפרט מציאותית חשיפה בדיון: הועלו זו בשיטה המרכיבים ביו

אלה פרטים אחרי מתמשך ומעקב קשישים) אנשים מספר עם (התקשרות אישית בחירה לפי

איתו(ה) (ת) עומד שהלומד(ת) (ר.) קשיש (ת) ועץ י בחירת הלימודים; תקופת כל לאורך

מציאותית חשיפה ובעיותיה; זיקנה חוויות על הנלמדים וידע דעות לאימות בקשר

הטוב (על לקשישים קהילתיים ולשירותים בקהילה סיטואציות למיגוון ומתוכננת

ביןלאומית באספקלריה הקשיש האדם בעיות של מורחבת ראייה בהם); והחסר והרע

כל לאורך המשכיות של עקרון על שונות) בארצות טיפוליים ונסיונות ספרות (ניתוח
ניתוח קשישים; אנשים עם דיונים ידי על החוויה הבנת הפורמליים; הלימודים שנות

מלימוד והלקחים החשיפות הפנמת בעיותיהם; על קשישים דמויות שבמרכזה יפה ספרות

בסרטים שימוש הדמיה, קבוצתיים, דיונים תפקידים, משחקי ידי על והטיפול הבעיות
בקשיש בטיפול מיוחדות בסוגיות לטיפול הלומד(ת) ייחשף כן וכוי. אחריהם ודיון
 קבוצתיים או והדגמתייםאינדיבידואליים מיוחדים בפרוייקטים מעורבות ידי על

וכוי. בקהילה או הטיפולית במערכת

כרצף לראותו ויש המשכי הוא הסוגיות בחמש בדיונים שהוצג התהליך

והמתמחה המתמשך הבסיסי, פורמלי, והבלתי הפורמלי הלימוד תכניות לבנות יש עליו

בקשיש. סיעודי בטיפול
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לסיעוד ספר בבתי זיקנה הוראת

החוברת להכנת ובהקשר בסיעוד זיקנה הוראת בנושא העיון כנס בעקבות

בבתי הלימודים בתכניות (גרונטולוגי) הזיקנתי המרכיב של סקר בוצע הנוכחית,

בארץ. לסיעוד הספר

לאחיות ספר בתי 19 מהם לאחיות, ספר בתי ל25 נשלחו שאלונים

מכלל 7635) ספר בתי מ19 נתקבלו תשובות מעשיות. לאחיות ספר בתי ו6 מוסמכות

מעשיות). לאחיות ספר בתי ו3 מוסמכות לאחיות ספר בתי 16) הספר) בתי

על הדו"חות חולקו המשיבים, המוסדות ידי על אחיד דיווח לצרכי

עיקריים: מרכיבים לשלושה הלימודים תכניות

יה) ג לו ^1ענכנ5_בכיתה_בתחום_הזיקנה_(גרונטו .1

נפרדים ובשיעורים נפרד כנושא א.

שונים נושאים או קליניים בתחומים בשיעורים משולב כנושא ב.

(סיפ];ח_קליני) עבודה_מעשית_של_התלמידות 2

וכוי) שיקום מחלקות מיוחדות, גריאטריות מחלקות כלליות, (במחלקות

יקנה ים_אחרים_בתח2ם_הז די ית_ל1מו ^ נ5_5^ימ1._אנ_^15ו [י?פ?לני . 3

מוגן, דיור קשישים, מועדוני סיעוד, מוסדות אבות, בתי (ביקורים:

וכוי). לטיפול יום מרכזי חולים, בתי

המוקדשות השעות ומספר הנלמדים הנושאים את לבדוק היתה הסקר מטרת

הנסיונות ון גו מי נפרדת); או (אינטגרטיבית, הנושא להוראת הגישה לכך;

קליניות במסגרות קשישים חולים עם המעשית העבודה והיקף סוגי ואת הלימודיים;
שונות.

קשה היה הנתונים, ואספקת השאלון מילוי בצורת הניכר השוני בגלל

בקשיים נתקלנו כן שיטתית. סטטיסטית בצורה ולהציגם הממצאים את לכמת מאוד

של העיקריים המרכיבים לשלושת המתייחסים הממצאים לפי הספר בתי את לסווג

לעיל. שפורטו התכניות
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הממצאים סיכום

שיעוריםבכיתה .1

6^_בתי_  המקרים ברוב שבסקר. הספר בתי 19 בכל בכיתה נלמד הזיקנר. נושא א.

אחרים. בנושאים משולבת בצורה נלמד הנושא  המשיבים) של 84"*) ספר

בכיתה. נפרד כנושא גם זיקנה נלמדת במספר) 8) הני'ל הספר בתי במחצית

לימודים בתכניות זיקנה נכללת משולבים) לימודים (איו בלבד נפרד כנושא

. (^) בלבד ספר בתי שלושה של

וחלק מאחר .452 ביו נע משולב) או (נפרד לנושא המוקדשות השעות טווח ב.

של סולם על הספר בתי כל את לסווג ניתן לא השעות, מספר את פירט לא

נופל הספר בתי שרוב כר על מצביעות שנתקבלו התשובות נמורגבוה;
לנושא מקדישים ספר בתי שני רק שעות). 20 (עד ובינוני נמוך בקטיגוריה

משולבים). או נפרדים (בשיעורים הוראה שעות מ20 יותר
לבנות ניתן לא השיעורים, כותרות ניסוח צורת בגלל הנלמדים. הנושאים ג.

קיום על מצביעים הנתונים הנלמדים. (הנושאים) הקורסים של מפורטת רשימה

התשובות. בכל המופיעים וסוגיות נושאים מספר

נושאים בקבוצת הרי ומשולבים, נפרדים נושאים לפי החומר את נחלק אם

בגיל ופיזיולוגיות אורגניות מחלות כגון: קורסים מופיעים נפרדים

לזיקנה. ההתפתחותית הגישה ובמוסדות; בקהילה הקשישים הזיקנה;
בסיסי; סיעוד כגון: אחרים, רחבים בנושאים המשולבים לנושאים באשר

הרי וכד', מקצועית אתיקה שיעורי פסיכיאטרי; טיפול פנימיות; מחלות

הבאות: הסוגיות את כוללים בתשובות המוזכרים הזיקנתיים האלמנטים

סיעודי טיפול האדם; של והתפתחות גדילה בזיקנה; פיזיולוגיים תהליכים

בריאות הזקן; אצל נפשיות בעיות הזיקנה; בגיל תזונה כזקן; ספציפי

התשובות ועוד. זקנים, עם בעבודה אתיים היבטים הזיקנה; בתחום הציבור
בתחום מורים/ות ידי על מתבצעת האלה הנושאים הוראת האם פרטים כוללות לא

אחריח. ממקצועות מורים או הסיעוד
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קליני) ע5יי[1_?!עשית_(סיפוח 2

בהן המחלקות פירוט של בעיה נתעוררה זה מרכיב לגבי התשובות בעיבוד

במחלקות לשהייה המוקדשות שבועות) (ימים, השעות ומספר התלמידות(ים) עבדו

מעשית והתנסות חשיפה מספקים (18) הספר בתי כל שכמעט נובע מהנתונים אלה.

חולים קשישים של גבוה אחוז יש בהן כלליות במחלקות קשישים בחולים לטיפול

(40^") לשיקום במחלקות ;(45^ גריאטריות במחלקות המשיבים); של 69^)

נע והוא ביותר גדול הוא המוקדש הזמן טווח .(5*") פסיכוגריאטריות ובמחלקות

חודשים. ואף בשבועות המדווח לסיפוח עד בשעות המדווחת מחשיפה

אחרים ?סתכלויות_בשדה_ונסיונות_לימודיים 3

מיגוון התכניות כוללות (84"^ או ,16) הספר בתי של הגדול ברוב

ביקורים כוללים: אלה לקשישים. בשירותים שדה והסתכלויות לימודיים נסיונות
פסיכוגריאטריות במחלקות גריאטריות, במירפאות קשישים, במועדוני אבות, בבתי

בשעות המחושבת מחשיפה נע והוא ביותר גדול הוא המוקדש הזמן טווח .(5^)

חודשים. ואף בשבועות המחושב לסיפוח

הספר בתי בכל הזיקנתי המרכיב הוראת כקר בארץ נערך ב1970/71

בסקר שהשתתפו הספר בתי מכין שב7706 הראה הסקר במספר). 13) מוסמכות לאחיות

סיעודיים בלימודים המשולב לחומר בנוסף בזיקנה נפרדים שיעורים אז ניתנים היו
ב^580. רק נפרדת הוראה מצאנו הנוכחי בסקר שונים. וקליניים

הוא המעשית והעבודה הקליני הסיפוח במרכיב היום הקיים המצב מאידך,

סוגי ב1970/71). 15* לעומת היום 95^ ב1970/71 קיים שהיה מזה בהרבה טוב

קשישים מועדוני אבות, בתי על מדובר הסקרים ובשני לאלה אלה דומים ההסתכלויות
חוץ. ומירפאות

ומספרם התכנית מרכיבי לפי הספר בתי חלוקת את מסכמת הבאה הטבלה
הספר: בבתי
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שעות) (לפי וסיווגם הספר בתי י מם לפי בזיקנה, הלימודים תכנית מרכיבי

השעות טווח
לנושא המוקדשות הספר בתי מם'

שיעוריםנפרדיםבגרו^נט^ל^גיה א. .1
(נמוך) 672 5 גרונטולוגיה: גריאטריה,

(בינוני) 1912 4 ופיזיולוגיות אורגניות מחלות
(גבוה) 4520 2 בקהילה הקשיש הזיקנה; בגיל

ובמוסד
11

בגרונט^לוגיה_משולבים שיעורים ב.
בלימודים_מקצ2עיים_שונים

(נמוך) 62 5 פנימיות מהלות הוראת בסיסי; סיעוד
(בינוני) 108 4 פסיכיאטרי סיעוד
(גבוה) 1611 3

12+4 המדוייק השעות מם' ידוע לא

של_י'[*למידות הסיפוח_הקל2ני .2
שבועות 3  ימים 4 6 כלליות מהלקות
חודשים שבועות3 3 10 גריאטריות מחלקות

חודשים 3 + _1_ ופםיכוגריאטריה שיקום
17+1 המדוייק השעות מם' ידוע לא

י'??בלו22י?_נשדה_והתנס^י2ת 3

(נמוך) 81 6 יום ומרכזי אבות בבתי ביקורים
(בינוני) 7216 3 שירות קשישים; מועדוני לקשיש;
(גבוה) 40096 4_ לקשיש בריאות

13 + 3 המדוייק השעות מם' ידוע לא
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שלושה לפי לסיעוד ספר בבתי זיקנה ללימודי התכניות נותחו כנזכר,
מרכיבים:

ומשולבת) (נפרדת בכיתה הוראה .1
מעשית עבודה .2

* אחרים לימודיים ונסיונות הסתכלויות .3

הלימודים מסוגי יותר או אחר את הלימודים בתכנית שכוללים הספר בתי מספר

3 2 1
הספר בתי מסי

בשדה הסתכלויות קליני סיפוח בגרונטולוגיה שיעורים הכוללים
משולבים נפרדים בתכנית

כל את,
x x x x 6 המרכיבים

x xx 7 שלושה
 x x x 2 מרכיבים
x x * 3 בלבד

אחר מרכיב
x  1 בלבד

16 18 16 11 י 19 סה"כ

ארבעת כל את כוללת .31)התכנית $5) ספר בתי שבשישה נובע מהטבלה

ורק מרכיבים; ארבעה מבין שלושה כוללת התכנית (6335) ספר בתי ב12 המרכיבים;

בכיתה). משולבים (שיעורים בלבד אחד מרכיב התכנית כוללת ($5) אחד ספר בבית

את כשמשווים בעיקר חיובית, היא מהתשובות המתקבלת הכללית התמונה

"גרעין" של ברורה מגמה על להצביע אמנם קשה בעבר. קיים שהיה המצב עם התוצאות

אבל הספר, בתי בכל הניתנות והתנסויות קלינית חשיפה וסוגי נושאים של אחיד

בדיווח. ברור לביטוי באה הזיקנתי המרכיב להרחבת המגמה
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גריאטרי סיעודי בטיפול קורם

אחיות להכשיר במטרה שפותרו גריאטרי סיעודי בטיפול קורם תמצית להלן

לאחר פותח הקורס כללי. חולים בית במסגרת קשישים בחולים בטיפול מוסמכות

בבית אחיות 110 בין שאלון והעברת הרלוונטית המקצועית הספרות של מפורטת סקירה

בית של החינוכ,י הסיעודי מהשירות ווודקוק א. ידי על פותח הקורס חולים.
*
שנים. מספר לפני כמסמך ופורסם (ארה"ב), בממפיס החולים

זו: את זו המשלימות שונות גישות בשלוש המחברת השתמשה הקורס בהכנת

הקורס; תוכן בגיבוש אותן לערב במטרה האחיות בין שהופץ שאלון .1

בחולה לטיפול המתייחסים לקורסים ל"חומר" באשר חולים בתי 24 של סקר .2

אלה; במוסדות הקיימים הגריאטרי

לדוגמא שיעור פיתוח .3

התייחסו אשר נושאים 36 בו נכללו המקצועית. הספרות על בהתבסס פותח השאלון .1

סיעודי טיפול פםיכוסוציאלי; טיפול טיפול: של רחבות קטיגוריות לשלוש

הטיפול. של מדעיים עקרונות ישיר;
בית של וכירורגיות פנימיות במחלקות שעבדו האחיות בין רק הופץ השאלון

משלושת אחד בכל העדיפויות סדר לפי הנושאים את לדרג נתבקשו הן החולים.

מדעיים. עקרונות סיעודיישיר; פסיכוםוציאלי; לעיל: שנזכרו הטיפול תחומי

ניתנה ביותר הגבוהה שהעדיפות הראו נתקבלו אשר התשובות ושקלול ניתוח
החשיבות): סדר (לפי הבאים הנושאים לתשעת

סניליים) נפש, (תשושי מבולבלים גריאטריים בחולים הטיפול דרכי 1.1

מניעתן ודרכי הקשישים בין לתאונות נטיה 1.2

מחלות מניעת על דגש עם לקשישים בריאותית הדרכה 1.3

קשישים אצל אלקטרוליטי איאיזון של השלכות 1.4

בקשישים בטיפול צוותבריאות גישת 1.5
_

E. Woodcock: A Course Outline in Geriatric Care, Veterans
Administration, Washington, D.C.
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קשישים אצל מאוזנת לא תזונה סיבות התזונתיים; הצרכים אכילה; נוהגי 1.6

ההדרכה טכניקות על הדגש .(selfcare) עצמי בטיפול קשישים הדרכת 1.7

הקשישים של הלימודיים והצרכים

זקנים אצל הסוגרים על באישליטה טיפול 1.8

בכבוד. למות לחולה עזרה למות; הנוטה בחולה טיפול 1.9

(n=24) שנסקרו החולים בתי .2

חומר היה לא מהם לחלק השאלון. על השיבה החולים בתי ממחצית למעלה

בחולה לטיפול קורס עדיין פותח לא (11=12) בנותרים בנושא. כלשהו מידע או
הטיפול של הרחבים לעקרונות התייחס ידם על שסופק המידע הגריאטרי.

הת"ש במסגרת שם הניתנים שיעורים תכניות של ולדוגמאות אצלם; המקובלים

שירות). תוך (הדרכה

לדוגמא קורם פיתוח .3

ידי על הונהגה המחברת ידי על המוצע בקורס שנכללו הנושאים בחירת

עקרונות: ארבעה

למחלה מאשר להתנהגות יותר מכוון להיות צריך הקורס תוכן .1

.(behaviororiented rather than diseaseoriented)

מאשר עליו המשפיעות לסיבות הקשיש תגובת על יותר הדגש את לשים יש .2

עצמן. לסיבות

פיזיולוגיים, לשינויים הזקן של הספציפיות התגובות את המזהה האחות, .3

טיפול מתן ע"י היא תגובתה את תבנה בו, הטיפול ולמשטר המחלה לתהליך

מתאים.

בבתי קשישים בחולים מטפלות אחיות יהיה הקורס את שילמד העיקרי הציבור .4

כלליים. חולים
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העיקריים ונושאיו הקורם מבנה

כללי חולים בבית בקשישים טיפול הקורס: שם

שעות 24 הקורס: משך

מוסמכות אחיות משתתפים:

הקורס: ויעדי תיאור

בית במסגרת זקו חולה של פרופיל ללומדים לתת מיועד הקורס א)

כללי. חולים
בטיפול ולראות להתנסות לאחות לסייע הקורס של העיקרי יערו ב)

מקצועי. אתגר בחולה גריאטרי

משנה: יעדי ג)

בחברה; הזקן של מעמדו את להביו .1

האחות התייחסות התגבשות על השפיעה תרבות איר להביך .2

לקשישים;

צרכיו על עצמו בזכות כיחיד הקשיש את לראות לסייע .3

הייחודיים;

המתהווים הפיזיולוגיים השינויים את וללמוד לתאר .4

הזקו; האדם של הגוף במערכת

ההזדקנות לתהליך היחיד תגובת את מראש לחזות ללמוד .5

של בכימיה הפרעות כירורגית; התערבות הבאות: בנסיבות

ירידה התנהגות; על והשפעתם חושיים שינויים הגוף;

הזקן. של במוביליות הפרעות האברים; בתפקוד

ע"י: הקשיש עבור טיפול של הנכון האקלים בקביעת לסייע .6

כבודו על לשמור מבוגר; אדם כאל החולה לקשיש התייחמות
קונבנציונלית; בלתי בצורה מתנהג כשהוא הקשיש החולה של

הקשישים; החולים של המיוחדים הלימודיים בצרכים הכרה

של הסופיים בשלבים הקשיש החולה של בצרכיו וטיפול דאגה
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חייו.

לחולה לסייע היא הגריאטרי הטיפול שמטרת בכר להכיר .7

ידי על (wellness) שיפור של האפשר ככל גבוהה רמה להשיג

בצורה שלו הקיים הפוטנציאל בכל להשתמש החולה של שיקומו

קונסטרוקטיבית.

לימוד יחידות

■ " . שעות) 4) הגריאטרי הסיעוד אתגר :1 יחידה

והזקנים החברה .1

החיים לאורך וחברתיות תרבותיות עמדות א.

בחברה הזקנים של מקומם ב.

אתגר? או טירחה  הסיעודי הטיפול .2

בזקנים לטיפול האחיות בהתייחסות והשלילה החיוב א.

כאינדיבידואל  החולה כ.

לאחיות אתגר  גריאטרי טיפול ג.

אחות אצל מוטיבציה יצירת .1

זקנים של פרופיל  הזדקנות של היבטים .2

האחות לתגובת נראית מהתנהגות חשיבה  סיעודי באיבחוך תרגיל .3

גריאטרי בסיעוד לפרקטיקה סטנדרטים .4

שעות) 10) החולים בבית הקשיש החולה של הספציפיים הצרכים :11 יחירה

כירורגית והתערבות הזקנים .1

גריאטרית (אנאסטזיה) הרדמה א.

בהרדמה הקשורים הסיכונים .1

טרוםהרדמה הכנה .2

הרדמה לאחר טיפול .3

כללית וכירורגיה הזקנים ב.

הגוף במערכות והצעירים הזקנים בין הפיזיולוגיים ההבדלים .1
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טרוםניתוח הכנה .2

גריאטרית בכירורגיה זהירות אמצעי .3

ניתוח לאחר טיפול .4

המצופות התוצאות .5

הזקנים של הפיזיולוגי הכושר .2

האברים בתפקוד ירידה א.

העיכול; מערכת הנשימה; מערכת ת; הקרדיווסקולרי (המערכת

העצמות) מערכת השתן; דרכי מערכת

והתנהגות תפקוד על המשפיעות נסיבות ב.

ובמודעות בהכרה הפרעות .1

תסמונת תרופתי; טיפול סניליות; ובלבול; התמצאות (היעדר

אינטלקטואלי) בתפקוד שינויים אורגנית; מוחית

הגוף של בכימיה הפרעות .2

בזיקנה) מיני תפקוד תזונתי; חסר אנדוקרינולוגיות; (הפרעות

ונייעות בטיחות על המשפיעים גורמים ג.

חושית בפרצפציה התדירים השינויים .1

קשישים אצל סיכונים ושמיעה; ראיה בחושים: (שינויים
למיטה) מרותקים

המוטורי בכושר שינויים .2

התערבות עצמות; ומחלות שגרוך משותק; בחולה (טיפול

כירורגית) התערבות דיסלוקציות; שברים; אורתופדית;
הפרשה בדרכי שינויים .3

בעור) הטיפול בהפרשה; (בעיות

שעות) 5) הגריאטרי לחולה הטיפול אקלים :111 יחידה

כבודו על לשמור לחולה עזרה .1

מבוגר אדם הוא החולה א.
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בלתיקונבנציונלית להתנהגות האחות תגובת ב.

על מתקבלת כבלתי נחשבת החולה התנהגות כעוייו; נחשב (החולה

הדעת).

ללמידה אקלים יצירת .2

ללמוד לחולה נוחים תנאים יצירת א.

החולה של ההבנה ברמת הדרכה ב.

הלמידה כתוצר (selfcare) עצמי טיפול ג.

החיים של הסופי בשלב טיפול של אקלים .3

בכבוד למות א.

התייחסותו ידיעת למוות; האחות התייחסות לדיון; כנושא (המוות

למוות) החולה של

המתאבלים הקרובים ב.

שעות) 5) הקשיש החולה שיקום :IV יחידה

הקשישים החולים למען פעילויות .1

למיטה למרותקים פעילויות א.

בראיה למוגבלים פעילויות ב.

נכים לעגלות למרותקים פעילויות ג.
(מתהלכים) לאמבולטוריים פעילויות ד.

פיזית למוגבלים שיקום .2

פיזי שיקום של כלליים עקרונות א.

לשיקום צוות גישת ב.

טוטאלי; מאמץ של תוצר  טוטאלי (טיפול

השיקום) צוות כחברי המשפחה בני

לקשישים קהילתיים משאבים .3

טיפולי מוסר בחירת א.
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טיפול) להמשך מוסד לבחירת והקריטריונים (העקרונות

לבית המרותק הקשיש הארם ב.

בית טיפול תכניות חולים; בית על המבוססות בית טיפול (תכניות

הקהילה) על המבוססות

הפנוי בזמן השימוש ג.

רצוניים) ארגונים בקהילה; חברתית לפעילות (משאבים

שעות מ0פר היחידות) (חלוקת סיכום
4 הגריאטרי הסיעוד אתגר 1 יחידה

10 הקשיש החולה של הספציפיים הצרכים 11 יחידה

5 . הגריאטרי הטיפול אקלים 111 יחידה

5 הקשיש החולה שיקום ** יחידה

, . . . ; ■■
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Nursing: A position paper on teaching aging in nursing
Laurie M. Gunter

Nursing is one of the oldest disciplines in the health services.
It consists of multiple services to patients and clients in all
phases of human development in health promotion, disease

prevention, health restoration, and rehabilitation, as well as

sustenance and care when this is required. A variety of methods are

used in nursing, including educational, behavioral, physiological,

medical, and physical approaches and techniques to solve specific
problems.

The older population, which now comprises about twentytwo

million persons, or more than 10 percent of the population, uses

approximately 25 percent of the medical care services performed

and 29 percent of the drugs prescribed. About one million, or 5

percent, of these persons also require institutional care at any

given time. Nurses are involved in the care required, and, if high

quality of care is to be provided for the elderly, they need

specialized knowledge of the aging process and the interaction of this
process with health and illness statuses. .

What gerontic nursing has to offer the elderly has been described

by Gunter and Estes. Gerontic nursing is a health service that
combines nursing knowledge and methods with knowledge of aging to

establish appropriate conditions, through work with clients and/or

their environments, that are designed to:

"1. increase healthconducive befiaviors in the aged;

2. minimize and compensate for health prejudicial
* Reprinted from: Gerontology and Geriatrics Education , 1 (1980) ,

1:2531.
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losses and impairments of aging;

3. provide comfort and sustenance through the

distressing and debilitating events of aging

including dying and death;

4. facilitate the diagnosis, palliation, and treatment

of disease(s) in the aged."

Nursing care is now being provided to the elderly by nurses who

have had very little preparation for understanding old age and for

modifying according to scientific findings the conditions and care

that they need. In fact most of the care now being provided in

institutions is being given not by nurses but by aides who have

neither nursing preparation nor a basic understanding or acceptance

of aging. Often the care received by elderly in hospitals is
untherapeutic and leads to confusion, disorientation, and such

disruptions of physiological functions as constipation, fecal

impactions, and incontinence. Little effort is made to promote the

health of the elderly or to involve them in selfcare and selfhelp

groups that focus specifically on the needs of the elderly. Often the

tendency is to dismiss health promotion with the idea that it should

be practiced early in life, so that there would be few or no health

problems in the later years. That is not the case, because each stage

of life has stagerelated problems, developmental tasks, and crises.
Old age may provide a "teachable moment," just as adolescence may, but

the content at each of these stages is not the same.

Too often the health care dollar is spent on the expensive life



iii

saving medical technology because we are not prepared to deal with

ethical issues and opt in favor of prolonging life, as opposed to

supporting a humane death, in late old age. We are only beginning to

consider and explore the usefulness of the hospice concept in the care

of the dying; even this early exploration seems not to focus

specifically on the elderly dying person.

Too frequently we have allowed families to use institutionalization
for crises resolution, creating as a result the unhappiness arising
from too early or unnecessary loss of independence and continuing

selfactualization in old age. We have not assisted families to use

the resources of the community appropriately.
We need to develop better and more appropriate assessment methods

in our work with the elderly. We need to be able to distinguish
between the social breakdown syndrome and the organic brain syndrome

in the elderly. The social breakdown syndrome may be easily remedied

through some changes in the physical, social, and interpersonal

environment of the elderly, using methods that nurses can readily

implement.

We need to examine our attitudes and ethical values as these impact

on the nursepatient relationship in the care of the elderly. Too

often older people are labeled "senile" and treated as less than human

because they have problems in communicating fluently and quickly. We

ignore them until they actually deteriorate before our eyes, lose

their personhood, and become objects. We, thereby, justify custodial

care.
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We need to consider, first, the resources and milieu of the

community and the home in which the older person lives, next, the
family and social network that may be used to promote health, to

supplement selfcare abilities, and to assist in the implementation

and compliance with the prescribed therapeutic regime, and, finally,
the support available for a peaceful death. Too often, personnel in

hospitals give little attention to where the patients come from and

the situations to which they are being returned. As a result, too

many people continue to be readmitted because of ineffective planning

or the absence of consideration for the patient's milieu. A further
concern is drug interactions in the elderly, together with the costs

of prescribed drugs, which may lead to a number of drug abuses.

Nurses are in a position to note these interactions and to correct
some of the unintentional drug abuse.

One major cause ■>f the deficiencies in nursing care of the elderly

is related to the lack of a requirement for competence in this area

for licensure as a registered nurse. As a result", only a small

proportion of nursing curricula have included courses pertaining to

the nursing care of the elderly. The American Nurses' Association's

restructure and formulation of a Division of Geriatric Nursing

Practice in the mid1960s did much to make nurses and nurse educators

aware of the need to prepare at least some persons to give nursing

care to the elderly. The Division of Nursing in the 1970s supported

teaching improvement project grants for the development of curricula

and educational programs, as well as later grants for the education

h.
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and training of geriatric or gerontological nurse practitioners. The

legislation providing for Medicare and the requirements for li censure
of nursing homes, as well as skilled and extended care facilities,
have all spurred the interest of nurses in gerontic nursing and in

writing books and publications in this area. However, there are still
nurse educators who question the wisdom of a specialization in the

nursing care of the elderly. Our position is that, given the health

service needs of the elderly in hospitals, institutions, and communities,

all nursing students need to have a course in gerontology and a basic

nursing course including clinical experience in gerontic nursing. In

addition, we need graduate programs of study to prepare nurses as

specialists in longterm care, primary care, and health nursing. We

also need some nurses with doctoral preparation as nurse gerontologists

to study the nursing care problems of the elderly and to teach in

college and university programs.

In a teaching improvement project we delineated the knowledge base

for gerontic nursing and nursing gerontology, as shown in Figure 1.

Nursing gerontology is defined as the study of nursing care of the

elderly for two purposes: one, to provide knowledge of the aging

process, and two, to design and evaluate nursing care and services

that best promote health, wellbeing, and the highest level of

functioning and independence in the aged.

The unique and overlapping components of nursing and aging are

shown in Figure 2. In this figure, it is noted that nursing

gerontology is concerned with the scientific study of healthaging
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FIGURE 1

DERIVATION OF NURSING GERONTOLOGY AND GERONTIC NURSING
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FIGURE 2

DOMAINS OF CONCERN IN THE AREAS OF NURSING AND AGING:

UNIQUE AND OVERLAPPING COMPONENTS

B. NURSING GERONTOLOGY
concerned with scientific study of
health aging illness interactions
and their nursing care implications.

V

■ "EALTH , AGING
ILLNESS

Health
t Aging

Illness
Interaction

Dl ■' D3

NURSING C. GERONTOLOGY
concerned with concerned with
care in health scientific study
f, illness of aging

T
D.

T. GERONTIC NURSING
concerned with the nursing care of the aged.

D. Components shared with nursing in general:
Generic nursing knowledge f, methods .

D~ Components unique to gerontic nursing:
Application of knowledge and modified
nursing methods.

D_ Components shared in common with other
practitioners in area of aging:
Gerontological knowledge.
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interactions and their nursing care implications. Further, it can be

noted that basic nursing care knowledge and knowledge of aging form

the basis for other specialized functions, but portions of each are

selected for use by the gerontic nurse and, while these portions are

shared by others, they require modification to meet the needs of the

elderly. There are or should be components unique to gerontic nurses.

At the present time, these have not been developed to any significant
degree, but we can use such methods as reality orientation as an

illustration of a process to relieve mental confusion and memory

deficits in the older adult.

In planning for the overall nursing care and health needs of older

people, consideration must be given to the educational preparation of

all levels of nursing personnel. This preparation begins at the level
of the aide who has not had any formal education program and continues

to the level of the registered nurse with doctoral preparation. While

we decry the practice of assigning patient care to aides rather than

using aides as assistants to nurses, by far the.largest number of
personnel caring for older people in geriatric facilities are aides.

The training program suggested for the preparation of aides includes

elementary nursing techniques, simple rehabilitative care, and skills
in human relations with special emphasis on the aged. This type of

training may be offered through inservice education, with courses

designed for training nursing aides. In addition to this type of

preparation, courses could be developed in continuing education to

prepare nurses to perform inservice education functions. These two

types of programs could go hand in hand or be interlocked so that the

A
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inservice training personnel could have a practicum teaching

experience in the training of aides. In other words, the aides would

serve as students for the courses in which the inservice education

directors would receive their preparation, since many nurses working

in inservice programs have had no formal courses in teaching.

The second level of nursing personnel is the licensed practical
nurse. Practical nurses have preparation for providing direct nursing
care to patients in all age groups. This type of care includes

consideration for the emotional and physical comfort and the safety of

patients; recording and reporting as necessary in regard to the

patient's condition; performing more specialized nursing functions,

such as administering medications and therapeutic treatments and

carrying out first aid and emergency measures; and assisting with the

rehabilitation of patients according to a plan of care. The practical
nurse works under supervision of the registered nurse or a licensed

physician. Continuing education is essential for the licensed nurse

who works in a nursing home or other facility or service for those

advanced in age. Therefore, continuing education or inservice

training for the licensed practical nurse should be planned to include

courses dealing with the social and psychological as well as biological

aspects of aging in more detail than can be offered in the basic

program, as well as courses in advanced rehabilitative nursing.

Preparation for work with terminally ill and dying patients should be

offered.

The next level of nursing personnel is the registered nurse. The
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registered nurse is prepared for the observation and counsel of the

ill, injured, or infirm; the promotion and maintenance of health;

prevention of disease; the identification or assessment of a person's

nursing needs, the development and implementation of appropriate plans

of nursing care, and the evaluation of outcomes; the supervision and

teaching of other personnel; and the administration of therapies,

including those prescribed by a licensed physician or dentist. Nurse

performance is based on knowledge and application of the principles of
physical, social, and behavioral sciences. To prepare the nurse for

working with older people, additional formal education in gerontic

nursing or continuing education will be required. This level of

preparation should be directed toward preparing the nurse for the

functions of the gerontic nurse or the nurse practitioner. These

functions usually include the following responsibilities:
1. Assess the physical and psychosocial health status

of individuals and families through health and

developmental history taking and physical examinations;

2. Evaluate data in order to make prospective decisions

about treatment in collaboration with physicians and

other health professionals;

3. Institute and provide routine health care to patients
within an established regime;

4. Provide counseling and health teaching to patients
and their families.

Tn addition to preparation for these advanced functions of the

nurse practitioner, gerontic nurses need advanced content in
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gerontology that would provide understanding of the variety of

problems that accompany the aging process, including the resources and

facilities available to the aging population and the societal measures

that have been instituted and directed toward the care of the aging

population. Registered nurses functioning as gerontic nurses or nurse

practitioners will need continuing education in the advanced

management of team relationships, since it is the registered nurse who

wil1 supervise both the licensed practical nurses and the aides.

Advanced content will be needed for the teaching of patients and their
families and for dealing with family relationships as these are

manifest in nursing care contexts. It is the registered nurse who will

assess, plan, implement, and evaluate the total nursing care process.

Attention needs to be given to the education of nurses who work in

acute care settings with older people. Perhaps this education can be

obtained through seminars, workshops, and continuing education programs.

Hospitalization is usually a very stressful experience for older

people, and nurses need to be sensitized to their needs.

The highest level of practitioner in nursing will be the geriatric
or gerontic nurse specialist, who should be prepared in graduate

programs. This specialist will need all of the above preparation, but,

in addition, she must have a more extensive foundation for clinical
management of patients in stable conditions after diagnosis and

treatment and the prescription of a regimen by the physician or

dentist. She needs more skill and knowledge in counseling, teaching,

and advising patients and families and in methods for health promotion

for the elderly. She needs additional preparation for the study of
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nursing care problems and those problems inherent in the environmental

situation in which care is given. This specialist should have

preparation for managing the environment for therapeutic purposes, with

specialized preparation in dealing with behavior problems and in

providing for the best utilization of nursing and community resources.

There are three kinds of geriatric nursing specialists:
1 A geriatric nurse specialist for the care of sick and

disabled individuals who are maintained in residential
type facilities or receive their care in ambulatory

type facilities. The requirements for work in these

situations revolve around the patient's disease

condition or disability. In other words, these nurses

are prepared to deal with sick people, to manage

disease conditions of the patients after they are

stable, and to teach selfcare as well as rehabilitative
techniques to these patients and their families or

caretakers.

2. The second kind of specialist is one who works with the

normal older people who are members of the community

and have requirements for health teaching, health

promotion, prevention of complications and disabilities,
and maintenance of a high level of physical and mental

functioning. This nurse might be labeled a specialist
in adult health and aging. The nurse needs to have an

extensive background in health and the changes that
accompany the aging process, so that she can teach,
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advise, and counsel appropriately.

3. A third kind of specialist is needed in longterm care

facilities. This nurse needs to be prepared to provide

a home environment that will be therapeutic as well as

comfortable and safe for the older person. The nurse

needs to be expert in managing the personnel and

resources of the institution, as well as in the

provision of quality care that will preserve the

patient's capacities and personhood to the greatest
extent possible.

In addition to the above categories of nurses, there is a need for

some nurses to have doctoral preparation in gerontology so that they
may apply their knowledge to the study and solution of care problems

for older persons. As it now exists, nursing knowledge is insufficient
for the continued advancement of nursing care practices. Further

applied research is needed to explain the interactions among health
aging illness and to deal adequately with health promotion and

maintenance, the provision of personal and psychological care, the

management of social and interpersonal relationships, the structure of

therapeutic environments, and the preparation of nursing personnel and

their job satisfaction, to name a few of the problems.

We have attempted to outline some of the course content needed for

the preparation of the various levels of nursing personnel. We

emphasize the use of the mult !disciplinary resources in colleges and

universities in the education of undergraduate and graduate students,

and the need for faculty to be engaged in research and development in
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this area. Many problems encountered in nursing have not been

seriously addressed or studied. These problems involve individuals

and their problem solving and coping strategies, appropriate

utilization of resources and the social relations and interpersonal

relations that may be used to attain or maintain health, happiness,

and independence. Others involve nurses, their relationships,
attitudes, and values, the structure and maintenance of therapeutic

environments, and their professional development and morale.

In addition, descriptions of educational programs at various levels,
descriptions and evaluations of current approaches to such specific
nursing care problems as behaviors characteristic or organic brain

syndrome, withdrawal, anger, hostility, incontinence, and depression

need to be published. We also need to focus specifically on the

content required for gerontic nursing specialization in:

Longterm care

Primary care

Health nursing

Hospice care

What we have outlined above is just a first step toward developing

a sound base of knowledge and a program of education to prepare

nurses to deliver a broad spectrum of high quality care to the elderly.
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Attitudes and Intentions of Baccalaureate Nursing
Students toward the Elderly

Susanne S. Robb

Attempts to determine attitudes toward the elderly have been

characterized by the same problems which have prevailed in other

attitude research. Consistency between attitude and behavior in any

area has been difficult to demonstrate. Most agerelated attitude
research has utilized measures  such as selfreport questionnaires 

which are susceptible to conscious control of responses. Societal

beliefs about the elderly are becoming more positive, raising a

question of whether people are indicating actual beliefs or those they

consider socially desirable. A direct relationship between beliefs
about the elderly and behavior toward elderly persons at the

individual level has largely been presumed. Such presumptions have

been particularly prevalent in studies of attitudes of health

professionals toward the elderly.

Review of Literature

Nursing students (Gillis, 1973; Gunter, 1971; Kayser and

Minnigerode, 1975) and registered nurses (Campbell, 1971; Gillis, 1973;

Kayser and Minnigerode, 1975) expressed unwillingness or reluctance to

work with elderly clients in general hospitals and nursing homes,

;;;>. compared with clients in other age groups . Only one study found nurse

subjects interested in working with the elderly; Hart.et al. (1976)

evaluated the effect of a twocourse sequence on aged focused

attitudes and work interests of students in a baccalaureate nursing

program. When students had a guided learning experience with "ill"

Cf:
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elderly following a structured experience with healthy elderly persons,

their attitudes about the aged remained about as positive as those of

students who had had only structured contact with the healthy elderly.

Students who completed the second course expressed a strong interest
in working with the elderly by ranking this age group first or second

in terms of preferred age group, diagnostic group, and work setting.
Futrell (1976) , in a comparative study involving nurses,

physicians, and social workers, found that nurses had a slightly
positive attitude toward the aged but regarded the client and his

family as responsible for intervention in health care and gave a

higher ranking than social workers to the extent to which the needs

of the elderly were met with existing services.

AtU;tud_e_As_sessment_: Four studies of professional nurse attitudes
toward the elderly published since 1970 relied on attitude
assessment by means of the TuckmanLorge (1953) Attitude

questionnaire (Campbell, 1971; Gunter, 1971; Hart et al., 1976;

Kayser and Minnigerode, 1975) . TLAQ contains 137 statements

regarding old people; the TLAQ score represents the number of

misconceptions and stereotypes (negative) with which the subject

agrees. Evidence of TLAQ validity and reliability was provided by

Axelrod and Eisdorfer (1961) who suggested the original 137 items be

administered but that analysis be limited to 88 items found to

differentiate consistently between the young and the old. This

instrument includes items which measure knowledge as well as attitude.
One study of nonprofessional nurse attitudes (Heller and Walsh,
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1976) used Kogan's (1961) Attitude toward Old People scale. This measure,

a Likerttype scale, consists of 17 items with positive content and 17

with negative content which are the approximate reverse of the first set.
The usefulness of this scale has been questioned because some subjects

have shown less tendency to agree with negative statements than to

disagree with positive ones (Gordon and Hallauer, 1976; Kilty and Feld,

1976) . Reliability of this scale was moderate at the time of its
development (.73 to .83 for the negative scale and .66 to .77 for the
positive scale) and should be reevaluated on the basis of contemporary

usage.

Neither TLAQ nor the Kogan scale incorporates controls for

tendency of subjects to respond in what they perceive to be a socially
desirable manner or in terms of learned rather than actual or "true"

beliefs. None of the investigators of nurse attitudes toward the

elderly reported using an external criterion to assess social
desirability set.

Behavior Assessment: Investigation of overt nursing behavior toward

any client group is difficult because of barriers imposed by client
rights to privacy and the need for unobtrusive measurement procedures.

Direct observation of overt behavior is used primarily by nurse

educators and supervisory personnel to evaluate effectiveness of nurse

performances. However, the impact of the observer on the behavior of

the subject being evaluated has been well documented. Dyer (1967) and

Dyer et al. (1971, 1972, 1975) used a number of personal history and

personality measures as well as patient care ratings obtained from
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outside observers, levels of supervisory personnel, peers,
subordinates, and patients to describe and sometimes predict

successful nurses in acute care settings. Relationships between

patient care scores and performance scores were surprisingly low.

Coefficients in the high .20s were rare (Dyer et al. , 1975, p. 265) .

An obstacle to measurement of nursing behavior is the lack of

consensus as to what constitutes quality nursing care. The American

Nurses' Association defined standards of practice for a variety of

settings, e.g. Standards of Gerontological Nursing Practice (ANA, 1976) .

Although quality assurance programs are being established to insure

compliance with these standards, in practice the nurse collaborates

with several different groups  clients, physicians, management

personnel, peers, and so on  each of which has a different notion of

how a nurse acts when meeting quality care standards. What is good for

the client is often in conflict with what is good for the
"organization,"

Demog_raj)hic_ Variables: A number of variables have been investigated

as correlates of attitudes toward the elderly. In a review of

approximately 31 studies involving correlates, McTavish (1971)

concluded that, as a rule, associations were small and certainly
inconsistent. No single variable emerged as unambiguously related to

attitude toward the elderly. McTavish 1s review did not include

studies from nursing. However, neither nursing research nor research

in other healthrelated disciplines completed since 1971 contributed

findings which alter McTavish 's conclusion.
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Hypotheses

Courses in gerontologic nursing loave been viewed as a major means

for preparing nurses who will competently care for the elderly and who

will elect to work with this age group in sufficient numbers to correct

current professional nurse shortages in nursing homes. However,

studies to evaluate outcomes of gerontologic nursing courses have not

attempted to measure implications of attitudes for quality of client
care behavior (intended or actual) or to control for subjects who

respond in terms of social desirability set rather than actual beliefs.
This study attempted to determine the differential impact, over

time, of a course in gerontologic nursing on the beliefs and

behavioral intentions toward the elderly of individual nursing

students enrolled in a baccalaureate program. Hypotheses tested were:

I. The immediate or shortterm impact of a course in

gerontologic nursing is such that students will

demonstrate more positive beliefs about the

elderly, more positive behavioral intentions
toward the elderly, and a decreased tendency to

demonstrate a social desirability set in response

patterns immediately following the course

compared with immediately before the course.

II. The Jongterm impact of a course in gerontologic

nursing is such that students will demonstrate

consistency in beliefs about the elderly,

behavioral intentions toward the elderly,
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and social desirability of response patterns as

time following the conclusion of the course

passes.

III . Beliefs about the elderly are positively correlated

with behaviors the nurse intends to demonstrate

toward the elderly in regard to the evaluative

(favorability) factor.

IV. Tendency of nursing students to hold positive

attitudes toward the elderly is positively
correlated with tendency to respond in terms of

social desirability set.
In addition to these hypotheses, relationships between selected

demographic variables and attitudes toward the elderly were

investigated.

Background of the Study

Assumptions: It was assumed that: determination of a person1s

beliefs about an object (the elderly) provided a reasonably valid
indication of the person's attitude toward that obj ect ; questionnaire
measures of behavioral intentions were considered to be reasonably

valid measures of actual, overt behavior; beliefs, attitudes, and

behavioral intentions can be measured; knowledge of an individual's
attitude permits prediction of that individual's behavior or

behavioral intentions when both attitudes and behavior are measured at

similar levels of generality (Fishbein and Ajzen, 1975) ; nursing
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students at three levels in a baccalaureate program were selected

from the same respective populations since admission criteria had been

stable during the previous five years.

Method ■ ■■;"  .;.' ■< v';'■ ■" 

^0S^A77^' The study was conducted in a university baccalaureate

nursing program in western Pennsylvania. The program includes ten

terms and takes approximately four years (138 credit hours of study).

Clinical experiences involving direct contact with clients begin in

the first term of the second year (level) and continue in each

subsequent term. Of particular relevance to this study is a seven

week course in nursing focused on care of the chronically ill and aged

which is required in the spring session of the second level. This

course is designed to help the student gain an understanding of the

problems of the aged, especially as problems relate to chronic illness.
Content includes physiologic, psychologic, and sociologic changes

which occur in association with the aging process, problems and

adaptive strategies related to these changes, and the role of the

nuise in meeting health care needs of the persons involved. Clinical

experiences for the course are mainly within nursing homes where

students develop and continue relationships with clients both as

individuals and in groups. Opportunities are provided for students to

observe community resources available to both the chronically ill and

healthy elderly. Overall, learning experiences relevant to the healthy

elderly are provided on a 1imited basis. The course involves 26 hours
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of theory presentation via lecture and seminar discussion plus 15

hours of clinical field experiences per week.

Sample: Participants in this study were 153 female, generic nursing

students at various levels of progression through the program: second

level (sophomore, N = 59), third level (junior, N = 30), and fourth

level (senior, N = 64). Available students participated in this
study as paid volunteers. A fee of $5.00 was paid to each participant
upon completion of the various instruments (approximate time from 20

to 45 minutes) in an effort to gain cooperation for the research study.

Males were excluded because of their tendency to view the elderly in a

less prejudiced manner than women (McTavish, 1971) and the fact that

there were too few in each class to justify separate analyses of male

versus female responses.

Instruments: Five paper and pencil instruments were used. Three

were new measures developed specifically for use in this research

project to determine: 1) beliefs about the elderly, 2) behavioral

intentions toward the elderly, and 3) personal characteristics of

participants. The two previously developed measures were the

MarloweCrowne Social Desirability scale (Crowne and Marlowe, 1964) ,

which was used to determine whether subjects responded in a manner

they perceived as generally approved by others, and the Kogan (1961)

scale which provided a belief measure sensitive beyond those tapped by

the new belief instrument.
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Results

Before analyzing data in relation to stated hypotheses, all
sophomore or secondlevel respondents were combined into one group

(N = 59). Independent t tests comparing the group measured before

the gerontologic nursing course (_N = 43] with. the group measured only

after the conclusion of the course (N = 16) revealed no significant *

1

mean differences between the groups for scores on the belief measures,
behavioral intention measure, or the MarloweCrowne scale. Therefore,

the conclusion was reached that pretesting had not sensitized the

group in such a way as to alter responses on the posttest. The groups

were combined (N = 59) for data analyses of comparisons of the three

postcourse groups. I

The first two hypotheses related to impact of a course in *

gerontologic nursing on the beliefs and behavioral intentions of

nursing students toward the elderly on short and longterm bases.

The expectation was that students would express more favorable beliefs
and behavioral intentions toward the elderly immediately after compared

with before the course. Beliefs and behavioral intentions stated

immediately following the course were expected to remain stable over

time up to two years later. Tendency to respond in a socially
desirable manner was expected to decrease immediately after the course

and to remain consistent thereafter.

I_mmediat££oujrse_Impac t^ : For the group of secondlevel students
measured immediately before and after the gerontologic nursing course,

a dependent t test of differences in means showed a significant
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)observed level, p_ = .04) difference on the behavioral intention mean

which increased in favorability immediately after the course. Beliefs

became slightly, though not significantly, less favorable. Respondents

revealed a slight, nonsignificant tendency to select more key words

)frequently considered applicable but unfavorable to the elderly) as

opposed to comparison words (considered less applicable but varying

in favorability toward the elderly) , i.e., to respond less in terms

of social desirability and more in terms of attributes generally

regarded as highly applicable to the elderly.

Thus, the first hypothesis concerning shortterm course impact

was supported in part. Behavioral intentions were found to be

significantly more positive and tendency to respond in terms of
normative socially desirable views was significantly reduced

immediately following the course. Changes in belief were not

significant.

LongTerm Course Impact: Further examination of course impact

involved comparison of differences in means among the three levels

of students measured at three times following the course.

The data tended to support the second hypothesis that beliefs,
behavioral intentions, and socially desirable response tendencies

remained constant for up to two years following exposure to a course

in gerontologic nursing (except in the case of third level students

in respect to beliefs about the elderly) .

AttitudeBehavior Relationship: The third hypothesis implicated

that a positive correlation between beliefs and behavioral intentions
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of nursing students toward the elderly in regard to the evaluative or

favorability factor was expected. Relationships between the belief
measure and the behavioral intention measure were evaluated by means

of Pearson product moment correlation procedures. When preliminary

data analyses of the first groups measured indicated that correlations
were low and not significant, a second belief measure, the Kogan scale,
was added for the postcourse group of sophomores. The finding of a

significant (p <_ .01) correlation of .32 (N = 59) between the

moderately reliable (.69) Kogan scale and the more reliable (.81)

behavioral intention instrument suggested that failure to identify
positive correlations between scores on the new belief and behavioral

intention instruments was possibly related to the belief instrument.

ilol.tI.r^H.ale_IIlte_n1.^2.n£: Two items on the behavioral intention
instrument related to postgraduate intentions. The first measured

intention to work with patients in the age range of elderly (6575

years); the second assessed intention to take courses in geriatrics or

gerontology.

Attitudes, inferred from scores on the behavioral intention
instrument as positive or negative, became significantly (observed

level, p = .04) more positive immediately following the course and

then became slightly, but not significantly, less positive as time for

graduation neared, approaching the precourse level. Interest in

working with the elderly followed a similar pattern, increasing

immediately after the course, then dec]ining to a level lower than

before the course during the junior year and increasing to above the
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precourse level by the senior year. Interest in taking

gerontologically oriented courses decreased immediately after the

course among students tested both before and after the course CN = 43)

but increased in the immediate postcourse group composed of both

pretested and nonpretested students (N'= 59). Interest in

gerontologic courses decreased to below the precourse level for junior

students and rose slightly, but stayed below the precourse level, for
senior students. Students who preferred to work with the elderly and

take additional gerontologic courses were those who also had the more

positive attitudes toward the elderly in most instances. The

association between attitude and work interest was positive (.13 to

.37) and significant (p £ .05) for the pre and immediate postcourse

groups as well as the total group. The association between attitude
and course interest was significant for each group (p < .05) and

positive (.20 < .47) except for the junior group for which attitudes
were not systematically associated with interest in taking courses

(.007, observed significance level, p = .001, N '= 30( . For both

intentions the magnitude of the correlations between the intention and

attitude declined as time away from the course increased. Low

correlations led to rejection of the fourth hypothesis.

Demographic Variables: Exploration of several factors identified in

the literature as possible correlates of attitudes toward the elderly
was undertaken. The dependent variable was redefined simply as

attitude instead of beliefs or behavioral intentions in order to

circumvent problems raised by uncertainty as to whether each measure
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really assessed beliefs and behavioral intentions as intended. On

the strength of the single moderate correlation between the behavior

measure and the Kogan scale( .32; £ = .006; N=59) , these two

instruments were assumed to measure attitude toward the elderly.
Pearson product moment correlations were used to determine

associations between scores on these measures and those variables of

interest where scores yielded ordinal type data. Mean attitude scores

on both measures were compared across each category for those variables

yielding nominal data. These analyses were completed for the total
group (N = 153) when the behavioral intention measure was involved and

for second level students (N = 59) when the Kogan scale was employed.

Product moment correlations with both the Kogan scale and the

behavioral intention measure were low, ranging from .18 to +.19 and

were nonsignificant for the following variables: months spent as

either a volunteer or employee working with the elderly, number of

years spent living with elderly relatives, number of grandparents
living, size of hometown, and socioeconomic status.

Correlates 0^.^^i^11^?? : Demographic data were collected to permit

description of study participants and evaluation of possible correlates
of attitudes toward the elderly.

Participants ranged in age from 19 to 33 years with the majority

falling between 19 and 22. Years spent in college ranged from two to

seven with the majority having spent from two to four years. These

findings were consistent with the sample selected: students in the

second, third, and fourth levels of a four year baccalaureate nursing
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program. Experiences with the elderly, aside from those planned as

part of the nursing curriculum, were determined in several ways. A

majority of respondents had no paid experience working with the

elderly (96 of 153) ; the rest had from two to 36 months. A similar

pattern was observed for volunteer experiences witfL the elderly: a

majority (126 of 153) had no experience; the rest had from one to

30 months. Only 41 had spent time living with elderly relatives; the

number of years ranged from one to 21. Respondents came from

hometowns of all sizes ranging from rural to suburban and large

metropolitan in approximately equal numbers. Third and fourth level
students were similar in regard to socioeconomic status. The second

level students were less affluent than the other two groups.

Discussion

Course Impact: Limited support for the prediction of a positive
course impact on behavioral intentions was found. A significant
increase in probability of acting on behavioral intentions favorable

to the elderly was noted for the group tested both before and

immediately following the course. Differences in mean scores on the

behavioral intention instrument for groups measured immediately

following the course, and one and two years later, were not

significant. No consistently significant impact on beliefs about the

elderly was observed . A number of explanations might be offered to

account for these findings. Information gained by students during the

course may have failed to change beliefs. A more likely possibility
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was that the descriptive aspects of terms in the belief instrument

were so accurate for the elderly that subjects had little choice in

responding on this particular scale from one test situation to another

regardless of intervening experiences. If the belief instrument was

not a valid measure of evaluative beliefs, then undetected attitude
changes may have occurred following exposure to ths course which failed
to influence intentions to perform behavioral acts. The behavioral

intention criterion may have measured some factor other than

behavioral intentions.

Seldom can a determination be made as to whether people respond to

a checklisttype belief. The belief instrument for this study was

developed to distinguish between the effect of favorability value and

the descriptive or nonevaluative aspects of word content in

determining attributions made about the elderly. If a tendency to

respond favorably (in terms of social desirability set) had been

operating, subjects would have selected higher percentages of comparison

words of lesser applicability but higher favorability than "key"

words of high applicability but low favorability values. The response

pattern expected if social desirability set had been operating was not

observed. Nursing students responded more in terms of descriptive

aspects (high applicability) of traits than in terms of favorability
values. However, because of differences between criteria employed in

developing this instrument and criteria utilized in a previous study

)Weiss, 1974) to demonstrate societal stereotypes of ethnic groups,

the conclusion was reached that the results did not clearly indicate
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what occurred as subjects responded to this instrument.

ImRlications ™d Recommendation^: Insuring an adequate supply of

health care professionals to meet the healthrelated needs of the

elderly is a major objective of health policy. Educational programs

which Produce graduates with positive attitudes toward the elderly are

viewed as a major means to promote attainment of this goal. The

efficacy of this approach is overemphasized. The elderly are

undervalued in numerous ways by most segments of society. Individuals

who care for and about the elderly tend to be similarly undervalued.

Persons who work in nursing homes, whether professionals or

paraprofessionals, are, as a rule, underpaid. Most are undereducated

in terms of specific Physical, social, and emotional needs Of the

elderly. Opportunity to function in a creative way with the many

Problems experienced by the elderly is limited by traditional
definitions of roles, e.,;, the nurse directed by the physician.

Expansion of educational programs to prepare professionals and

paraprofessionals knowledgeable about changes in the elderly is
needed. Level of factual knowledge about gerontologic subject matter

should be investigated as a possible indicator of ability to provide

quality care to the elderly. Implementation of legitimate quality
assurance programs in institutions serving the elderly would do much

to encourage employees to work for the wellbeing of the Client.

The influence of attitude on quality of care provided by health

professionals is not known. Welsh (1973) did not find consistent

correlations between favorability of attitudes and ratings of
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counselor effectiveness toward handicapped individuals. Counselors

with negative attitudes were able to provide effective service. The

learning of a profession is really the learning of a part  "the role

of the nurse" or "the role of the social worker"  which can be

adopted and discarded at will. Thus, a person prepared as a health

professional ought to be able to provide quality service regardless of

her affect or attitude toward the target. Given the possibility that

attitude does not necessarily influence behavior, less attention needs

to be given by researchers in the health professions to determination

of attitudes and more to the measurement of behavior.

If attitude toward the elderly continues to be a variable of
interest in future research studies, more reliable scales than those

employed at present to assess attitude are needed. Such instruments

should probably control for tendency to respond in terms of perceived

norms rather than "true" beliefs. Both semantic differential and

experimental methodologies permit identification of tendencies to

respond in terms of descriptive or evaluative aspects of traits when

making attributions toward the elderly. The reliable instrument,

Behavioral Intentions toward the Elderly, which was developed for use

in this study should be tested further in an effort to establish its
validity as a measure of behavioral intentions. ,

Since there was little evidence that nursing students in this
study held negative attitudes toward the elderly, investigation of the

implications of a positive affect needs to be undertaken. For instance,

if a positive attitude doesn't influence a student to work with the
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elderly after graduation, what does this type of attitude mean, if
anything, in terms of behavior toward the elderly?
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