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בפיזיוטרפיה ויקנה הוראת /

שמעון ברגמן,

i nnnc0n,1oc3na

המכון

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

שראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל

הבריאות בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
מומחים של הפעולה ף שית להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים
מסקנות מימוש לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים בור צ 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
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עריכה:

ברגמן שמעון

מרווב רות



תקציר

שונים היבטים הועלו ברוקדייל, מכון בחסות 1984 במרץ שנערך עיון ביום
השלישי זה, פרסום ומרפים. הפיזי לימודי במסגרת הזיקנה בהוראת ה^וויט
השונים, הלימוד מקצועות במסגרת הזיקנה בהוראת העוסקים פרסומים בסדרת

מן חלק של הרצאותיהם מובאות תחילה העיון. ביום שנאמרו הדברים את מסכם

הדיונים. של סיכום מוצג מכן ולאחר המשתתפים,

זו המשלימות מוצא נקודות שלש מוצגות ברגמן, שמעון פרופ' של בהרצאתו
כדיסציפלינה הגרונטולוגיה תפיסת הלימוד: במערכת הזיקנה נושא לשילוב זו את

הכשרה בהקניית הצורך והדגשת מקצועי; אדם כוח בהכשרת הצורך ראיית מדעית;

יש האם השאלה, מועלית ההרצאה במסגרת שונים. טיפוליים מקצועות לבעלי מעשית
לאחד להפכה הראוי מן שמא או בלעדי, התמחות תחום בגרונטולוגיה לראות

הטיפוליים? המקצועות בעלי כל של ההכשרה לימודי במסגרת ההשתלמות מנושאי

מובאים ההרצאה, בהמשך האינטגרטיבית. השניה, בגישה מצדד ברגמן פרופ1

העובדים מספר על נתונים וכן בארץ, שנעשתה הזיקנה הוראת מצב מסקירת נתונים
ציבור בקרב הפיזיוטרפיסטים מספר בקשישים. הטיפול בתחום הקשורים במקצועות
בארץ. לפיזיוטרפיה הספר בתי בפני מעשי אתגר המציב דבר ביותר, קטן הוא זה
עומדת הזיקנה", בתחום וטרפויטי הפיזי "החינוך  ורנר שולה של הרצאתה

זקנים. עם עבודה לקראת פיזיוטרפיסטים בהכשרת הכרוכה המיוחדת הבעיתיות על

באשר ברורים מנחים קווים של וחסרונם מוגדרות עבירה ושיטות מיומנות היעדר
התווית על המקשים ומיקוד בהירות חוסר יוצרים ההכשרה, ולמטרת הלימוד לתחומי
נקיטת או הסכמה כל אין למשל, כך, ואפקטיבית. מוגדרת אחידה, לימודים תכנית

שהדגש הראוי מן האם היסודית, לשאלה באשר השונים הספר בבתי ברורה עמדות
המניעתי. ההיבט על או השיקומי, ההיבט על יושם הגרונטולוגיה בלימודי

בעולם, שונים במקומות בפיזיוטרפיה הזיקנה הוראת מצב של סקירה לאחר

בקרב שנעשה סקר בישראל. זה בתחום בנעשה ורנר הגב' מתמקדת
מקצועם את רואים עדיין העובדים שרוב כך על מצביע בארץ פיזיוטרפיסטים



את גם המשלב כיום המקובל האינטגרטיבי במודל ולא רפואי, במודל כמעוגן
מהפך, לחול ורנר הגב' לדעת חייב, זו בתפיסה הפסיכוסוציאליים. ההיבטים

שלו. הרפואי בהיבט רק ולא האדם" ב"כלל הפיזיוטרפיסט למעשה עוסק כיום שכן

עלו יותר מצומצמים בפורומים הכנס משתתפי בין שנערכו הדיונים במסגרת
בלבד. ריפויי מקצוע בגדר הפיזיוטרפיה עוד אין כיום האלה: הנקודות

בקשיש רק לא מטפל, והוא רבמקצועי, מצוות חלק להיות הופר הפיזיוטרפיסט
ונעשה איפוא, הולך, תפקידו הסיעודי. ובקשיש הבריא בקשיש גם אלא החולה,

אמות לקבוע הצורר על המשתתפים עמדו הדיונים במסגרת מניעתי. גם רבה במידה
העוסקים לעובדים מתאימה הכשרה במתן הצורר ועל לטיפול, ונוחלים מידה

לימודי במסגרת הזיקנה נושא של חשיבותו את הדגישו הכנס משתתפי בגריאטריה.
התמחות. כתחום הגריאטרית אל הפניה לעידוד שונות בדרכים ודנו הפיזיוטרפיה

הספר בבתי בגרונטולוגיה הלימוד תכניות של סקירה מובאת בנספחים
בעולם. המקצועית הספרות מן רלבנטיים קטעים וכן בארץ, לפיזיוטרפיה
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ניט העני תוכן
>(מוד

מבוא דברי .1

1 יום סדר .2

3 משתתפים רשימת .3

אוניברסיטת ברגמן, (שמעון בפיזיוסרפיה הזיקנה הוראת .4
5 ברוקדייל) מכון ת"א;

מנהלת ורנר, (שולה הזיקנה בתחום וטרפויטי הפיזי החינוך .5
11 שיבא) ע"ש הרפואי המרכז וסופיה, לפיזי ביה"ס

פיזיוטרפיסטית דנציגר, (יוספה הקבוצות דיוני סיכום .6
ביה"ח לפיזיוסרפיה, ביה"ס מנהלת הבריאות; משרד ראשית,

20 הרופא) אסף

25 ; נספחים
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מבוא דברי .1

ובמסגרות הפיזיוטרפית וההכשרה החינוך במערכות והוראתו הזיקנתי המרכיב

בריאות חולים, (בתי סוגיהם על בריאות בשירותי שונות ברמות השתלמות

זה. בפרסום מדווח עליו העיוני בכנס המרכזי הנושא את היוו וכוי) הקהילה

המתקיימים מקצועיים כנסים על הדיווחים בסידרת 3 מסי פרסום היא החוברת

השונות. ובדיסציפלינות במקצועות זיקנה הוראת לקידום ברוקדייל מכון בחסות

זיקנה הוראת בנושא הכרוכים אלמנטים שלושה משקף בחוברת המובא החומר

," <■ , :'. ^'ליגי , בפיזיותרפיה:
■  זיקנה) להוראת בגישות ומודלים (קונצפטים תיאורטיים היבטים

;■ י י, '■ ; T

הנושא בהוראה הכרוכות סוגיות במספר קבוצתיים דיונים סיכום
המצב (ניתוח בארץ לפיזיוטרפיה הספר בבתי הזיקנה בתחום לימודים תכניות

הקיים)

המקצועית. מהספרות קטעים בחוברת כלולים כן

תכניות למתכנני הפורמלי, הפזיוטיפי החינוך מערכת לאנשי מיועדת החוברת

"גרונטולוגיזציה" בקידום העוסקים אלה ולכל בפיזיוטרפיה מקצועית השתלמות

באדם. לטיפול במקצועות הלימודים תכניות של

ברגמן ש.



יום םרר .2

קל כבוד התכנסות, 9.00  9.30

המכון מנהל חביב, גיק ד"ר פתיחה: דברי 9.30  9.40

 באדם" בטיפול הזיקנה בהוראת "סוגיות 9.40  10.15

ברוקדייל. מכון תלאביב) (אוניברסיטת ברגמן, שמעון פרופ.

 ובעולם" בארץ ותכניות סוגיות  בפיזיוטרפיה הזיקנה "הוראת 10.15  10.50

הרפואי המרכז לפיזיוטרפיה, ביה"ס מנהלת ורנר, שולמית גב'

תלאביב. אוניברסיטת שיבא, ע"ש

ודיון שאלות 10.50  11.15

הפסקה 11.15  12.00

דיון: קבוצות שלוש 12.00  14.00

שונות קבוצות עם בעבודה הפיזיוטרפיה של תפקידה .1

בקהילה שונות תפקידיות ברמות קשישה אוכלוסיה של

ובמוסדות.

לעבודה ובשדה באוניברסיטה לפיזיוטרפיה סטודנטים הכשרת .2

הזקנה. האוכלוסיה עם

לנסיונות הזדמנויות מעשית, הכשרה (מקומות המשאבים מהם .3

הדגמתיות תכניות ספרות, הוראה, עזרי מנגנון, לימודיים,
באוכלוסיה בטיפול העוסקים לפיזיוטרפיסטים הדרושים וכדי)

בעתיד? הללו המטפלים של ולהכשרתם כיום הקשישה

למליאה ודיווחה אחד בנושא בעיקר התמקדה אולם הנושאים בשלושת דנה קבוצה כל

זה. נושא על רק

■1
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 2 

המליאה: ישיבת 14.00  15.00

 ראשית פיזיוטרפיסטית דנציגר, יוספה גב' יו"ר
אסף בי"ח לפיזיוטרפיה ביה"ט מנהלת הבריאות, משרד

הרופא.

ודיון הקבוצות דו"ח 

נעילה דברי 

9



 3 

לפיזיוטרפיסטים עיון יום משתתפי .3

עבודה ומקום תפקיד 1 ש_ם

הבריאות משרד  ראשית פיזיוטרפיסטית דנציגר יוספה .1

תלהשומר שיבא, בי"ח  לפיזיוטרפיה ניהייס מנהלת ורנר שולמית .2

תלאביב קופ"ח, מרכז ארצית, מפקחת פיזיוטרפימטית, שביט חוה .3

לפיזיוטרפיה בביה"ס מורה קופ"ח,  פיזיוטרפיסטית פנסו אסתר .4

אסףהרופא בי"ח
ירושלים עזרתנשים, בי"ח פיזיוטרפיסטית אברמוביץ איריס .5

קופ"ו דן, מחוז ומעקב, טיפול להמשך יחי  פיזיוטרפימטית אור חנה .6

צריפין אסףהרופא, בי"ח  פיזיוטרפיסטית אלכסנדר חיה .7

חיפה פלימן, בי"ח קלינית מדריכה אריאל אילנה .8

הבריאות, משרד ממושכות, למחלות אגף פיזיוטרפימטית, ביגון רינה .9

תלאביב

ירושלים יום, ביחידת פיזיוטרפיםטית בןיוסף 10.ברברה

תלהשומר שיבא, בי"ח ביר, בית אחראי, פיזיוטרפיסט בריל 11.דני
ראשל"צ מחוז טיפול, להמשך יחי פיזיוטרפימטית, גוטקינד 12.חורתה

סורוקה, בי"ח גריאטרית, מחלקה אחראית, פיזיוטרפיסטית גורן 13.חיה

בארשבע

ירושלים שמחה, נוה אבות בית  פיזיוטרפיסטית גלומקינוס 14.אסתר

ירושלים המאוחד, האבות בית אחראית, פיזיוטרפיסטית גרום 15.מרים

סבא כפר מלומונס, ורה הורים בית  פיזיוטרפיסטית גרוס 16.חיותה

; יפו מחוז קופ"ח, הטיפול, להמשך יחי  פיזיוטרפיסטית דוזי 17.תמר

הרצפלד בי"ח  פיזיוטרפיםטית ריסון 18.נעמי

כץ פרדס קהילתית, פיזיוטרפיסטית הורנונג 19.חוה

חנה פרדס גריאטרי, מרכז אחראית, פיזיוטרפיסטית נאוה 20.הרשקוביץ

צפת זיו, בי"ח  פיזיוטרפיסטית חנה 21.וייס
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עבודה ומקום תפקיד 1 ש_ם

אשקלון ברזילי, בי"ח  פיזיוטרפיסטית כהן מלכה .22

אשקלון ברזילי, בי"ח  פיזיוטרפיסטית כהן ארית ,23

ירושלים שעריצדק, בי"ה ראשית, פיזיוטרפיסטית לב שושנה .24

הקיבוצית בתנועה פיזיוטרפיה מדור מרכזת לבין אילנה .25

תלאביב מחוז קופ"ח, גיורא, מרפאת  פיזיוטרפיסט לוי יצהק .26

ירושלים טיפוליבית, פיזיוטרפיסטית, לם חוה .27

ירושלים עיוערם, הדסה, בי"ח  פיזיוטרפיסטית מועלם מרים .28

הרצפלד בי"ח אחראי, פיזיוטרפימט מלמו פרנקלין .29

ירושלים הדסה, בי"ח ראשית, פיזיוטרפיסטית מרקום יהודית .30

תלאביב ליכטנשטטר, בי"ח  פיזיוטרפיסטית נויהאוז תמר .31

ירושלים עזרתנשים, בי"ח אחראית, פיזיוטרפיסטית נוימן בלהה .32

אשקלון ברזילי, בי"ח  אחראית פיזיוטרפיסטית עליון חנה .33

רעננה משען, אחראית, פיזיוטרפיסטית פאר יהודית .34

פיזיוטרפיםטית פייזר לורה .35

לפיזיוטרפיה, וביה"ס הרצפלד בי"ח  פיזיוטרפימטית פיליפין שושנה .36

תלהשומז* שיבא, בי"ח  .

ירושלים כרם, עין הדסה, בי"ח פיזיוטרפיםטית, פרידמן יעל .37

צריפין אסףהרופא, בי"ח ראשית, פיזיוטרפיםטית צרפתי רבקה .38

חיפה פלימן, בי"ח  פיזיוטרפיסטית קארו דייל .39

סבא כפר סלומונם, ורה הורים בית  פיזיוטרפיסטית רוה יהודית .40

שיבא, ע"ש בי"ח לפיזיוטרפיה, ביה"ס  פיזיוטרפיסטית שפי שרה .41

תלהשומר

ירושלים עיןכרם, הדסה, בי"ח  פיזיוטרפיסטית שפירא חנה .42

יהודה אור קהילתית, פיזיוטרפיסטית שפרינגר נעמי .43

חיפה פלימן, בי"ח  פיזיוטרפיסטית תומר חנה .44
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בפיזיוטרפיה זיקנה חוראת ברגמן: ש. פרופ' .4

בדיסציפלינות זיקנה הוראת בנושא עיון כנסי בשורת 3 מס1 כנס הוא הנוכחי הכנס

העבודה במערכת כנסים קיימנו האחרונות השנים בשלוש בארץ. שונות ובפרופ0יות

נמצאים הביולוגיה. בתחום הזה הנושא על ראשוני ודיון והסיעוד הסוציאלית
כל מטרת וברפואה. החברה במדעי בפסיכולוגיה, הזיקנה הוראת על כנסים בהכנה

בלמודי הזיקנה בהוראת הקשורות הסוגיות את לבדוק והיא במהותה זהר. האלה הכנסים

בשאלות מעשית ולדון טרוםאוניברסיטאית או גבוהה להשכלה במוסדות אנוש מקצועות

הסוגיות להבהרת רק לא להוביל צריכים אלה דיונים הנושא. הוראת של ובמודלים

ספרות הוראה, אמצעי לפיתוח ההוראה, תכניות לשפור הזמן, עם אלא, המהותיות

בדיספציפלינות הזיקנה בתחום הלומדים ועל המורים על להקל כדי אחרים ועזרים
השונות. ובפרופסיות

העיון, יום תכנית על דנו בהן שלכם חברים מספר עם התייעצויות קדמו הנוכחי לכנס

מההתכנםות. להשיג שיש המעשיות המטרות ועל היעד אוכלוסיות על

המהותית, הסוגיה תידון בה במליאה, מישורים: בשני יתנהלו היום שלנו הדיונים
הקבוצה ע"י שנוסחו השאלות עם תתמודד מהן אחת כל אשר דיון קבוצות ובשלוש

יובאו היום סוף לקראת השאלות. אחת על במיוחד ותתמקד העיון, יום את שתכננה

במליאה. לדיון הוועדות והמלצות הסיכומים

עלינו ובפרופסיות בדיסציפלינות גרונטולוגיה הוראת בשאלת לדיון ניגשים כשאנו

ראייה: נקודות משלוש לשאלה להתייחס

לנתח שמטרתה אחרים, למדעים בדומה מדעית, ובדיסציפלינה כתחום גרונטולוגיה (א)

ולפרט התהליך את לתאר רק לא כלומר, סיבותיה: ואת ההזדקנות תהליך את ולהסביר

איתה. ההתמודדות דרכי ועל התופעה של האטיולוגיה על לעמוד אלא איפיונו את

ספק, וללא סביבה בתוך מתהווה האדם, של ובמיוחד חי יצור כל של ההזדקנות תהליך

האדם  ההם העיקריים הגורמים שני בין גומלין והשפעות יחסים מערכת קיימת

מהות בהבנת רק לא להתקדמותנו מוקדם תנאי הוא אלה יחסים מערכת לימוד והסביבה.

הביופסיכוסוציאליות. תוצאותיו עם בהתמודדות גם אלא התהליך
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והיא השונות השלכותיה על הזיקנה בתופעת גם מטפלת מדעי כתחום הגרונטולוגיה

(הסביבה המקרו ובמישור (האדם) המיקרו במישור הזאת התופעה את ומנתחת חוקרת

ההיבט בין הגומלין השפעות מערכת על הוא הדגש כאן כשגם כולה) והחברה

לאור יתר חשיבות מקבלת זו סוגיה הרחב. החברתי ההיבט לבין האינדיבידואלי
ביותר. גבוהים הזה החיים בשלב עצמו למצוא האדם סיכויי שלנו שבעידן העובדה

וגדלים. עולים זו, מבוכה במערכת מאיתנו אחד כל של האישיים ועניינו השקעתו

וההכשרה. ההוראה מימד הוא בה ועיסוק גרונטולוגיה להגדרת השני המימד (ב)

והקליניים, התיאורטיים גווניו על מקצועי, אדם כוח הכשרת היא כאן המרכזית המטרה

למעשה, ההלכה "תרגום" לקראת ויכוון שיטות יפתח גישות, יגבש ידע, ייצר אשר

להבנה כולה החברה של או קשישים, אנשים בקבוצות או באדם, הטיפול לדרכי כלומר

של והחברתיות האינדיבידואליות הבעיות עם יותר מוצלחת ולהתמודדות יותר טובה

בימינו. הזיקנה תופעת

של במיגוון פרקטיקה של כתחום לגרונטולוגיה היא הכוונה השלישי במימד (ג)

עדיין שעומדות אלה של וגם זיקנה של בשלב נמצאות שכבר אלה כגון יעד אוכלוסיות
שרכשו, המקצועי הידע על מבוססות המקצוע בעלי של המעשיות כשפעולותיהם בפניה,

מדעי. כתחום גרונטולוגיה של היסודיים והמושגים התאוריות על המבוסס

זה המשלימים היבטים אלא נפרדים כתחומים האלה המימדים שלושת את לראות אין
משולבת כשלימות האלה המימדים ראיית היא היום דיוננו של המטרות אחת זה. את

המרכיבים לשלושת מתייחס זה כשכל מקצועית ועשייה עיוני לימוד תיאוריה, של

והחברתיים הפסיכולוגיים הביולוגיים, המרכיבים והם ההזדקנות תהליך של הבסיסיים

האדם. של

מקצוע, בעלי ואף תלמידים פעם לא שומעים אנו  צדדית להערה מקום אולי כאן

בכר אולי יש בגרונטולוגיה". "עובדים או גרונטולוגיה" "לומדים שהם האומרים

להגדירה ניסיתי בה ובצורה מאחר "גרונטולוגיה" המושג של במקצת מוטעה שימוש

פרקטיקה של תחום עם אותו לערבב ואין מדעי, תחום או דיסציפלינה, על מדובר

אנשים של קבוצות או יחידים עם עובד מקצוע בעל בו מוגדר, מקצוע של במסגרת

זאת בגלל מוגדרת. קלינית במסגרת המיוחדות או הכלליות בעיותיהם על זקנים
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י הזיקנתי המרכיב "הוראת אלא בפיזיותרפיה" גרונטולוגיה "הוראת של לא בכותרת בחרנו

בלבד. סמנטי מאשר יותר הוא וההבדל בפיזיותרפיה"

כמובנות לקבלן נוטים שאנו דיעות כלומר אמיתות, כמה בגרונטולוגיה התגבשו הזמן עם

ביו יצור הוא שהאדם  והיא התייחמתי כבר מהן לאחת עוררין. עליהן ושאין מאליהן

בהתייחסותנו ביופסיכוסוציאלי. תהליך במהותו הוא גם הזדקנותו ותהליך פסיכוםוציאלי
האלה המרכיבים שלושת כל את לראות מוכרחים אנו זיקנתו בתקופת לאדם או עצמו לתהליך

בתוך הזמן, לאורך משתנה כלומר מזדקן, שהאדם כבר נאמר ביניהם. יינתק בל קשר הקשורים

לנו לסייע עשויים מרכיביה, על הסביבה עם מעמיקים והכרות לימוד מסוימת,ורק סביבה

ובסביבות במצבים (הביופסיכוסוציאלי) המרכיבים משלושת אחד כל של הסגולי המשקל בהבנת

מסוים. בתחום מקצוע בעל של להתערבות הזקוק המזדקן באדם נתקלים אנו בהם המשתנים

עובד על מאשר יותר לא אחות על פיזיוטרפיסט, על מאשר פחות לא רופא על חלה זו אמת

באדם. הטיפול בתחום מקצוע בעל כל על מאשר פחות לא פסיכולוג ועל סוציאלי,
השינויים בין להבדיל לחשיבות יותר מודעים שאנו היא להזכירה שברצוני נוספת אמת

 כלומר פתולוגיה ע"י שנגרמים השינויים לבין אותם גורם שהזמן ובסביבתו באדם

בהזדקנות החריג לבין הנורמלי בין להבדיל  אחרות במילים ומוטים. חריגים מצבים

מייחסים שאנו הסיבה אולי זאת סיבתי. גורם מהווה איננו עצמו הזמן האדם. של ובזיקנה
השינויים זקן. אדם של התיפקודית והרמה הכושר של רציני כמודד לגיל חשיבות פחות

מוכרחים היו שלא ולחריגים המצופים, לנורמליים לשניים: מתחלקים לכשעצמם המתהווים

המחישים השליליים לכוחות מודעים המקצוע בעלי או האדם או הסביבה, היתה לו לקרות

מגיעים אנחנו פה הזיקנה. בתקופת או ההזדקנות בתהליך רצויים בלתי מצבים התהוות

בתקופת המתהווים השינויים את עובר אנשים של המכריע שהרוב והיא השלישית לאמת

בחינוך להקנות, שיש החשובים הדברים אחד דופן. וצאי י זעזועים ללא והזיקנה ההזדקנות
הנורמלי, כלומר המצופה בין להבדיל האדם את וללמד בעצמם ללמוד הוא, הפרופםיונלי
האפשר ככל ולהקטין מועד בעוד בו לטפל למנוע, ניתן לא ואם למנוע, שניתן מר. לבין

מאוד, ניכר שחלק והיא אחת נקודה בעוד כרוך הנאמר רצוי. הבלתי השינוי היקף את

עם הקלינית לפרקטיקה מגיעים באדם, הטיפול בפרופםיות מקצוע בעלי של הרוב, לא אם

אמת וזיקנה. הזדקנות על קיים, בלתי אף או מספיק בלתי בידע מצוידים כשהם זקנים
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וההכשרה הלימודים בתכנית לשלב איך דיוננו של המרכזית למטרה אותנו מחזירה זו
של וזיקנתו להזדקנותו הקשור ביותר והחשוב החיוני את באדם, בטיפול בפרופסיות

"כמעט או מומחים" ל"כאילו ויהפכו הרבה כך על ידעו שמעטים רצוי האם האדם.

כזה למומחה להגיע יוכל זקן אדם שכל כדי כאלה מספיק שיהיו בתקווה מומחים",

נורמלי, תהליך ההזדקנות בהיות  שמא, או המיומן; טיפולו או עצתו את ולקבל

ירכוש מקצוע בעל שכל חיוני  מאיתנו אחד כל כמעט של וגורל סיכוי וזיקנה
שיאפשר הזקן האדם ושל ההזדקנות של וההבנה הידע את המקצועית, הכשרתו בתהליך

לאורך האדם של המשתנים ולצרכים לתנאים המיוחד, במקצועו למד אשר את להתאים לו
השונים. חייו שלבי

בעל שכל הוא דנים, אנחנו עליו במצב מהותי לשינוי היחידה התקווה  לדעתי באשר

למישנהו; התפתחותי משלב ועובר מתפתח גדל, שהוא כפי באדם לטפל ילמד מקצוע

באדם טיפול כדי יספיקו פרופםיה בעל של הקלינית והטכנולוגיה הנסיון כשהידע,
אחת. התפתחותית כשלימות

בתכנית הזיקנתי המרכיב של אינטגרציה של לעקרון הגיוני באופן מובילה זו גישה
חומר ובכל הטיפול דפוסי במבחר ההווייתיים, הלימודיים בנסיונות בכיתה, הלימודים
בזקנים יראה שהלומד במקום זאת המקצועית. הכשרתו בתקופת לומד האדם אשר תחום או

הנוגע דבר בכל מומחיות והדורשת הגיל, קבוצות משאר נפרדת במינה מיוחדת קבוצה

ומתגברת הולכת אולם הגרונטולוגים, בין מחולקות זה בעניו הדיעות ומצבם. לצרכיהם

כאן. המוזכרים עקרונותיה על האינטגרטיבית הגישה

הזדקנות, למושג מייחמת שלנו שהחברה הערכי מהמשקל בהתעלמות זו בשאלה לדון אפשר אי

ניכרת ורגשית אישית מעורבות קיימת וכדי. זקנים אנשים של צרכים זקן, אדם זיקנה,
ממצבים האישיים, וההתנסויות מהנסיונות הקדומות, מהדיעות מושפעת והיא זו בשאלה

וכד'. מהזיקנה בעצמנו נמצאים שאנו הכרונולוגי מהמרחק משפחתיים,

הריגשי מהמשקל להתעלם יכולה איננה באדם לטיפול בפרופסיות הזיקנתי המרכיב הוראת

אנו איך לבדוק עלינו מרתיע. או שלילי למדי, קרובות לעיתים והוא,  הזה החברתי

במישור וגם הקוגנטיבי במישור וחשיפה הוראה במסגרת זו שאלה עם להתמודד יכולים
המקצוע בעל בהן שונות ובנסיבות בשדה לימודיות להתנסויות בחשיפה בעיקר אפקטיבי,
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החברתית הריגשית מעורבותו אף על מקצוע כבעל עצמו" את "להפעיל נדרש העתידי

והזדקנות. ויקנה לגבי
לשאלת הגישה בניתוח נדונות כלל שבדרך הרבות מבין אחדות רק הן אלה שאלות

תהיה ודאי בקבוצות בדיונים ובעיקר במליאה בהרצאה בפרופסיות. הזיקנה הוראת

לצפות איו היום. במשך תועלינה ועוד שהועלו לנקודות ונשנית חוזרת התייחסות
הכנס זהו כן, על אחד. יום של כנם דיוני תוך תשובה למצוא ניתן האלה השאלות שלכל

הדיונים של חשיבותם אולם, שלכם. המקצוע לגבי זה בעניו האחרון ולא הראשון

הצורר. ושתמצא זו וחינוכית מקצועית שאלה לקיום המודעות שתוגבר בכך בעיקר תהיה

בה. הטיפול להמשך המתאימה

עיון יום למטרת ישירה זיקה להם שיש נתונים בכמה אתכם לשתף ברצוני אסיים טרם

המרכיב הוראת מצב על מקיף סקר בקשתנו, לפי בארץ, בוצע האחרונה בשנה זה.
זר. טרוםאוניברסיטאיים. מקצועיים ספר ובבתי גבוהה השכלה של במוסדות הזיקנתי

בעיסוק, רפוי פיזיוטרפיה, סוציאלית, עבודה הסיעוד, הרפואה, תחום את כמובן, כלל

שונים. מסוגים מדעיות ודיסציפלינות שיקום,

הקיימות. ההוראה בתכניות הגרונטולוגי בנושא נלמד ואיר כמה, מה, לברר ניסינו
זאת מכנים (אנו הזיקנה לנושא בלעדית בצורר. המוקדשים קורסים 60 שקיימים מצאנו

האלה; הקורסים 60 ב לומדים אנשים כמה על נתונים לנו איו קטגוריים"). "קורסים

את הלומדים הסטודנטים של הכללי המספר עם שבהשוואה אומר אם אטעה לא ודאי אבל

המקצוע ביותר. קטן הוא האלה הקורסים 60 ב הלומדים מספר באדם, הטיפול פרופסיות
עוד איתרנו ממני. יותר טוב השדר, את מכירים ואתם כאלה קורסים 4 עם מופיע שלכם

בפיזיוטרפיה, המירבי. תמיד לא הנלמד, הנושא של חלק היא הזיקנה בהם קורסים 146

מסוים פוטנציאל בהם שיש קורסים 368 עוד נבדקו זו. בקטגוריה נפלו קורסים 20

ותרפיה. פזי של ההוראה תכנית בתחום גם קיימים כאלה קורסים  הזיקנתי לאלמנט

הטיפול ודרכי והזיקנה ההזדקנות לשאלות שנחשפו סטודנטים של הכללי המספר מהו

של המכריע שהרוב בטוח אני אולם, להגיד. אוכל לא זה אלה, קורסים באמצעות בהן,
הלימודים מסגרת את עוזבים ומקצועותיהם, רמותיהם על המקצועיים בתיהםפר בוגרי
והזיקנה ההזדקנות בתחום ידיעותיהם כשמידת קלינית לפרקטיקה ונכנסים הפורמליים
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שינוי מצריך והוא רצון משביע איננו הזה שהמצב בספק מוטל לא ביותר. מוגבלת היא

הפרופסיות. של המקצועי בחנוך ובעשייה בגישה בתכנון,
בתפקידים איש, 6000 מ למעלה בארץ לקשישים מיוחדים בשרותים מועסקים היום
ואחראי. מורכב טיפול של מרכזיות לעמדות עד תתמקצועיים עזר מתפקידי הנעים

איננו זה ודבר זה עובדים בציבור קטנה מאוד קבוצה מהווים הפיזיוטרפיסטים
הזיקנה. בתקופת שלכם המקצוע של הטיפולית החשיבות ואת האמיתי הערך את משקף

שינוי יחול הקרובות שבשנים ספק אין לי הקבוצות. בדיוני יעלה זה שעניו יתכן

וזקנים. במזדקנים הטיפול בתחום הפעילים המקצועות בין שלכם הנוכחות בהיקף לטובה

באיזו  אחת כך. על תשובה לתת אולי שעליכם שאלות שתי מעלה הקיים המצב אולם,

שחלו השינויים של המודעות להן יש שלכם, זו כולל באדם, לטיפול פרופסיות מידה

לשם שלהן והפונקציה השליחות נבדקות לכך ובהתאם הקרוב? בעתיד בה ויחולו בחברה

כולל הפרופסיות, בה השיטה האם  שתיים המתהווים; השינויים עם נאותה התמודדות

ובריאותיים חברתיים יעדים לקראת  כלומר העתיד, לקראת עצמה את מכינה שלכם, זו
והרצויה? הטובה השיטה היא נכבד, מקום בהם יתפשו והזקנים שהזיקנה

שלנו: הדיונים של הנושא עם למדי, ברור באופן קשורה, האלה השאלות לשתי התשובה

אנחנו איך לעתיד? בהקשר ממפיק זה האם הזיקנתי? המרכיב לגבי מלמדים אנחנו מה

הנושא בכל הקשורים והדרישות האתגר על לענות מנת על לנו דרוש מה זאת? מלמדים

והזיקנה. ההזדקנות של

לכך. ראשונות תשובות לפחות ולתת השאלות את לאתר ינסה זה עיון שיום מקווה אני
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. . נו? הזיק בתחום וטרפוטי הפיזי החינוך ורנר: ש. .5

הקדמה

ובגישה הפילוסופית בתפיסה שינוי של לתהליך עדים אנו האחרונות בשנים

ובעונה בעת בראשם. הרפואה ומקצוע הבריאות, מקצועות כל של הפרופסיונאלית
בעצם אך לזו, זו כמנוגדות בתחילה הנראות גישות שתי ומתפתחות הולכות אחת,

הביורפואי, המודל להתפתחות אנו עדים אחד, מצד השניה. את אחת משלימות הינן
הטכנולוגיה של מואץ ובקדום צרים רפואיים בתחומים ספציפית התמחות על המבוסס

בבסיסה, עומד שהפרט מערכת על הבנויה הגישה ומתפתחת הולכת ומאידך, הרפואית;

מן העולה היררכית מערכת נבנית בריאותו. ומצב נסיונותיו התנהגויותיו, על

וכולל, ומתרחב, הולך הבריאות מושג והמדינה. הקהילה המשפחה, הזוג, בני אל הפרט

וניהולו. מניעתו גם אלא החולי, רפוי את רק לא זו, גישה פי על

במרכז עומד היחיד, האדם, בה אחת שלימה במערכת להכללה ניתנות אלה גישות שתי

.(1 מסי (טבלה כולה. ההיררכיה

התפתחות תהליכי עובר  הזמן עם ומשתנה הולך הוא  קבועה ישות איננו האדם אולם,

נישואיו כמו צפויים, חלקם  ביותר משמעותיים דרך ציוני עם החיים, מעגל לאורך

או מגורים, מקום שינוי קשה, מחלה כמו  מפתיעים וחלקם  כלכלית התבססות או

ויוצר כולה, ההיררכית המערכת על משפיע אלה ממאורעות אחד כל מקצוע. החלפת

מרכיביה. בין גומלין השפעות

יותר, מרובים השונים החיים תחומי בין הגומלין יחסי יותר, מזדקן שהאדם ככל

בחשבון לקחת יש אלא מורכבותו, כל על העכשווי למצב רק לא להיות חייבת וההתיחמות

שעברו. השנים לאורך ההיררכית במערכת שארעו התהליכים את גם

וכך הזקן, האדם על יותר מקיפה הסתכלות מאפשר הביופסיכוסוציאלי המודל אמוץ

לענות (Helping Professions) באדם הטיפול במקצועות השונים המטפלים מסוגלים

יותר. טובה בצורה הקשישה האוכלוסיה של המגוונים הצרכים על
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י 1 מם' טבלה

(Engei G. ,1982) הבלופסיבוסוציאלל המודל
הביורפואי המודל כאן עד

אומה  חברה

תרבות ותת  תרבות

קהילה

משפחה

זוג

אדם

ואיברים מערכות

רקמות

1 תאים

אברונים

' מולקולות

אטומים

חלקיקים

הזקנה האוכלוסיה עם עבודה לקראת בהכשרה הבעיתיות

תוך בפרט, ובפיזיוטרפיה בכלל, טיפוליים במקצועות מתאים אדם כח להכשיר בצאתנו

קטן לחלק רק אשר רבות שאלות לפני אנו עומדים הביופסיכוסוציאלי, המודל אמוץ

תשובות: לספק זה בשלב ניתן מהן

זקנה? אוכלוסיה עם לעבוד העתיד לפזיותרפימט הדרושים הידע תחומי מהם .1

הדרושים? הקוגניטיביים הכשרים מהם .2

ללמד? שיש והפסיכומוטורי התקשורתי בתחום המיומנויות הן איזה .3

זו? אוכלוסיה עם לעבודה הנאותות העמדות מהן .4

מיומנויות עמדות, להקניית המתאימות הלימודיות וההתנסויות ההוראה שיטות מהן .5

אלה? וכשרים



.■י .'' י .'" ■ rr .
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הזיקנתי? המרכיב את ללמד המקצוע איש בהתפתחות ביותר המתאים השלב מהו .6

שניהם או הקליני, השדה או הלימוד, כיתת הוא המתאים הלמידה מקום האם ,7

יחד? גם

בתכנית האחרים בנושאים לשלבו שמוטב או נפרד, נושא הוא הזיקנה נושא האם .8

הלימודים?

והרווחה. הבריאות במקצועות החינוך אנשי מתלבטים בהן השאלות מן חלק רק הן אלה

באחת המתמקדות סוציאלית ובעבודה בסיעוד ברפואה, עבודות מספר פורסמו לאחרונה

שצויינו. השאלות מן יותר או

שהאוכלוסיה לעובדה ערים אמנם המקצוע אנשי יותר. מעורפל המצב הפיזיוטרפיה במקצוע

מה ברור לא עדיין אולם פיזיוטרפיה, שירותי של הגדולה הצרכנית היום היא המבוגרת

 הגופני לתפקוד כמומחים השונים. הבריאות במצבי זו באוכלוסיה בטיפול תפקידם

אך חדות, שיקומיות במסגרות הפזיותרפיםט תפקיד ברור ושיקומו הערכתו בדיקתו,

אי בגלל זמן. לאורך ותחזוקה ראשונית, מניעה כמו בתחומים תפקידו מה הובהר טרם

ובארץ. בעולם הלימודים בתכניות רב שוני גם קיים התפקיד, במהות הבהירות j

בעולם המקצועי החינוך בתחום הנעשה על

המרכיב על פחות ועוד בכלל, המקצועי החינוך על הפיזיוטרפיה בספרות פורסם מאוד מעט 1

הארגון עלידי שפורסם פיזיוטרפויטיות למיומנויות האמריקאי התקנים בספר בו. הזיקנתי 1

מופיעה לא (!"Standards for Basic Education in Physical Therapy")  המקצועי ■ 1

הזקנה. לאוכלומיה מיוחדת התייחסות 1

לנושא האמריקאי הפיזיוטרפיםטים בארגון מקצועית תתקבוצת לראשונה הוקמה 1978 ב 1

הארגון חברי 31,000 מתוך איש 500 זו בתתקבוצה רשומים היו 1980 בשנת הגריאטריה. 1

מאחוז שפחות מראה פשוט חשבון בארה"ב. העובדים הפיזיוטרפיסטים ממספר כמחצית שהם 1

בתחום המקצוע אנשי לקדום הדואגת למסגרת משתייכים בארה"ב הפיזיוטרפיםטים מכלל אחד 1

אולם לקשישים, שונות למסגרות פיזיוטרפיסטים עובדים שבארה"ב ידוע אמנם הזיקנה. 1
הוא ,(hoe.w)  והרווחה החינוך הבריאות, משרד עלידי רישמית שנבדק היחידי התחום 1

באוניברסיטאות פורמליות לימודים לתכניות אשר ממושך. לטיפול במוסדות גריאטרי שיקום 1
במטרה הבסיסית, בגרונטולוגיה הראשגנים הקורסים מופיעים עתה רק בארה"ב, השונות 1
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המראה סקר בערך 1976 ב הזקן. החולה של לצרכים מודעות הסטודנטים אצל לעורר

שבאופן מצוין בסקר הזיקבה. בנושא פורמליות לימודים בתכניות הגדול החוסר את

תקופת במשך בגריאטריה הוראה של בלבד שעות 46 לפיזיוטרפיה סטודנט מקבל ממוצע

.(May ,1976) לימודיו.
במסגרות עובדים שכבר לאנשים חינוךתוךשרות של מספר תכניות אמנם קיימות

פקולטות עם בשתוף שני לתואר בתכניות או ההסמכה, לאחר קורסים במסגרת גריאטריות,
בחסר. לוקה זקנה, אוכלוסיה עם עבודה לקראת החינוך הבסיסית, ברמה אולם  אחרות

תלמידי משתתפים בבירמינגהם, הגריאטרית. נושא מאוד מפותח זאת, לעומת באנגליה

לרפואה. הספר בית של בגריאטריה הכללית בתכנית לפיזיוטרפיה ביה"ס

עד אולם (סקוטלנד). גלז*ו של האוניברסיטה שליד וטרפיה לפיזי בביה"ס המצב גם זה

במקצוע הזיקנה בנושא החינוך בתחום הנעשה על ארצי סקר נערך לא לי, שידוע כמה

זה. בעניו הכללארצי המצב על מקיפים נתונים קיימים ולא באנגליה, הפזיותרפיה
בארה"ב  הזיקנה בנושא המקצועי החינוך בתחום הנעשה על דוגמאות מספר כאן הובאו

בארץ. ההכשרה לתכניות דרך כמורי המשמשות ובאנגליה

בארץ וטרפי הפיזי בחינוך הנעשה על

ביה"ס שליד וטרפיה לפיזי לחוג הקשורים לפיזיוטרפיה ספר בתי שלושה קיימים בארץ

1 מופיעות אלה ספר לבתי המשותפת הלימודים בתכנית תלאביב. באוניברסיטת לרפואה

1 ו45 קלינית בגריאטריה חובה שעות 30 מתוכן  הזיקנתי במרכיב לימוד שעות 75

1 השעות. מספר במלוא בחרו הספר בתי שלושת מתוך שניים בגרונטולוגיה. בחירה שעות

1 ההוראה. ובשיטות בהרכבן שונות לימודים תכניות גבשו הספר בתי

1 במסגרות העובדים בכירים פיזיוטרפיסטים עשרים בין סקר נערך הספר מבתי באחד

1 בעיניהם. חשובים הנראים האדם הזדקנות בתחום הנושאים מהם לברר כדי גריאטריות,
1 של הלימודיות המטרות להצבת המידע ממקורות אחד לשמש אמורות היו הסקר תוצאות

1 בגרונטולוגיה. הקורס

1 "חשוב עד (0) מ"מיותר" עולה בסולם השונים הנושאים את לדרג נתבקשו הנשאלים

1 בסדר נושא, כל שקיבל הממוצע והציון הנושאים רשימת מובאת להלן .(5) מאור"

1 (2 מס' (טבלה לנמוך. מהגבוה היורד
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י י י. 2 מסי טבלה

בכירים וטרפי0טים פיזי בעיני חשובים הנראים האדם הזדקנות בתחום נושאים

(05 סולם (לפי

20 מתוי ממוצע ; הנושא

50  י בהן והטיפול בזיקנה שכיחות מחלות .1

4.8 , ' בזיקנה מיו יחסי .2

47 . בזיקנה חושי חסר .3

4'5   . בזיקנה קוגניטיביים תפקודים .4

5י4 הזקנה האוכלוסיה למען רפואיות מסגרות .4
4. 4
. תאונות מניעת .5

4 4 ... 1

. באישיות שינויים .5

43 המעבר בתקופת תזונה .6
4 ן ■.__. 1
*."■ בחברתנו דוריים ביו יחסים .7 1

40 בזיקנה לחץ גורמי .8 *

38 ההזדקנות של ביולוגיים הבטים ,9 . 1

3'6 למוות הזקן התייחסות .10 1

7 7 1
:'.^ והשלכותיה פרישה .11 1

32 השונות בעדות הזקן מעמד .11 1

3<1 י ההזדקנות של חברתיים הבטים .12 1

31 ותכנונו מוגן דיור .12 1
3.0 בזיקנה הפיזיוטרפיה בתחום מניעה .13 1

30 הזקנה האוכלומיה למען חברתיים שרותים .13 1
24 י קשישים של והתארגנות חקיקה .14 1
21 בקיבוץ הזקן .15 1
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הגבוה לנקוד שזכה הנושא מעניבות. מסקנות מספר להסיק ניתן הטבלה נתוח מתוך

העובדים בכירי כלומר,  בהן" והטיפול בזיקנה שכיחות "מחלות נושא הוא ביותר

רואים אנו מכאן לפיזיוטרפיסט. ביותר חשוב הוא בזיקנה שהחולי חושבים במקצוע

נ!ביופ0יכוסוציאלי. המודל את אמץ וטרם הרפואי, במודל מעוגן הפיזיוטרפיה שמקצוע

"הבטים כמו נושאים שקבלו יחסית הנמוך הנקוד הן זו למסקנה נוספות עדויות

"מעמד ,(2.4) קשישים" של והתארגנות "חקיקה ,(3.1) ההזדקנות" של חברתיים

חברתיים ו"שרותים ,(3.1) ותכנונו" מוגן "דיור ,(3.2) שונות" בעדות הזקן

.(3.0) הזקנה" האוכלוסיה למען

 כגון יחסית, גבוה נקוד קבלו הרפואיים" "שהנושאים רואים אנו אלה לעומת

.(4.4) תאונות" ו"מניעת (4.5) הזקנה" האוכלוסיה למען רפואיות "מסגרות

ניתן מכאן  (3.0) נמוך לנקוד זכה בפיזיוטרפיה" "המניעה שנושא לציין מעניין
לא הוא בעיניו תפקידו עיקר  הפזיותרפיםט של המקצועי העצמי הדמוי על ללמוד

פרטני. כלל בדרך בלבד, ישיר בטיפול אלא מניעה, בפעולות

י 3 מסי טבלה

 נושאים) 12) פםיכוסוציאלי לסיווג בהתאם תוכנם לפי הנושאים הצגת
1 הבאה: החלוקה את נותנת  נושאים) 8) וקליני

1 רפואי (פסיכוסוציאלי) קליני לא

1 5.0 בזיקנה שכיחות מחלות 1 4.5 באישיות שינויים 4

1 4.8 מין יחסי 2 4.5 קוגנייטיביים תפקודים 4

1 4.7 חושי חסר 3 4.1 דוריים בין יחסים 7

1 4.5 לקשישים רפואיות מסגרות 4 4.0 בזיקנה לחץ גורמי 8
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ופחות בזיקנה, החולי על מיוחד דגש קיים נחנור. ניכרות זו גישה של ההשלכות

הנורמלי. החיים ממעגל כחלק הזיקנה על

לזקנים. אופיניות במחלות קלינית להתנסות מופנים הספר בתי בשלושת הסטודנטים כל

היא גריאטריים, ושיקומיים סיעודיים במוסדות הקלינית ההתנסות מהם (בשניים

התנסות עורר אחד בי"ס רק בחירה). היא זקנים חולים עם העבודה בשלישי, חובה;

המטופלים הקשישה. לאוכלוסיה ותחזוקה מניעה הוא הלימוד כשנושא בקהילה קלינית
במרכזי הנמצאים או לביתם הרתוקים כרוניים חולים וקשישים עצמאיים קשישים הם

רשות. ולא חובה היא זו התנסות זה בבי"ס מוגבלים. לקשישים יום

וו די
מהדימוי מאוד מושפע הזיקנה בתחום המקצועי החנוך  זו קצרה מסקירה שניכר כפי

על נמצא בכלל וטרפיה הפיזי מקצוע הקליני. בשדה העובד סט וטרפי הפיזי של המקצועי

פרופסיונאלית עולם לתפיסת  אינסטרומנטלית טיפולית מגישה במעבר דרכים פרשת

עתיד לקראת בלבד חולים באנשים ישיר בטיפול הפזיותרפיסט עסק בו מעבר אקדמית,

נוספים. רבים בתחומים יעסוק הוא בו מקצועי

המלווה פגיעה או מחלה לאחר חולים ומשקם אחדות במחלות בחולים מטפל סט וטרפי הפיזי
וגדלה, השתנתה המטופלים אוכלוסית כיום, אולם, בעבר. שעשה כפי גופנית, במגבלה

והשתנו. התרבו הפעולה ותחומי
ועד מעוללים  הגילים טווח כל את היום, כוללת, הפיזיוטרפיםט של היעד אוכלוםית

ומרותקים. לסיעודיים ועד לחלוטין מבריאים  הבריאות מצבי בכל  מופלגים זקנים
בעבר. ידע לא אותם בנושאים עוסק המודרני בעידן הפיזוטרפיםט הפעולה, לתחומי אשר

התפקודי מצבם את מעריך הוא וקבוצות; יחידים של פיזיוטרפוטיים צרכים מזהה הוא

הוא ומעקב; לטיפול פיזיוטרפיה שירותי מתכנן הוא חיים; הם בה הפיזית הסביבה ואת

עוסק הוא מקצועיים; בלתי ועובדים אחרים מקצוע אנשי משפחה, בני מטופלים, מדריך

בריאות בעניני מדיניות לקביעת שותף הוא עובדים; צוות מנהיג הוא לבריאות; בחנוך

מקצועו. בתחום חוקר והוא
ולהערכה לתכנון שותף שיהיה כזה, מודרני לפיזיוטרפיסט ביותר זקוקה הזקנה האוכלוסיה

 הגופני התפקוד  הפיזיוטרפיסט של המומחיות תחום השונות. הטיפול תכניות של
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עתידו כל קרובות, לעיתים הבריאות. מצבי בכל לזקן במיוחד אך אדם, לכל חשוב

להיות הפיזיוטרפיסט צריך ולכן התפקודיגופני. המרכיב עלידי נקבע הזקן של

ולצוות המטופל לטובת ונסיונו מידיעותיו ולתרום ההחלטות קבלת לתהליך שותף

הרבמקצועי.

כיום, המקצוע, האם אלה? לתפקידים הפזיותרפיסט את הכשיר בעבר החנוך האם

ההתפתחות את יקדים המקצועי החנוך האם בו? תולה שהצבור הרבות לצפיות ערוך

יוכיח. העתיד  והתשובות?  ונוקבות קיימות השאלות אחריה? יגרר או  בשדה

המקצוע של והתוכן הכוון לשאלות המוקדש המקצוע, מנהיגי של זה ראשון כנס אולם

ו צעד הוא שלנו, המקצועי בחינוך הזיקנתי המרכיב הוראת שיטת ולבעיות שלנו,

היום. כאן שנדונה הבעיה עם להתמודדות בדרך חשוב
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הקבוצות דיוני סיכום דנציגר: י. .6

הגרונטולוגיים לתכנימ שנוגעות ספציפיות סוגיות הועלו הקבוצות בדיוני
בהקשר שונים. עשייה ובשדות לימוד בשלבי זה מקצוע הוראת במסגרת והגריאטריים

שלא עובדים בידי "נופלים" וטרפי פיזי בטיפול הזקנים שרוב העובדה הודגשה זה

להחדיר כיצד היתה שעלתה המרכזית והשאלה בקשישים בטיפול מיוהדת הכשרה עברו

סטודנט/ית כל של המקצועית ולהכשרתו לחינוכו חיוניות ומיומנויות מידע מודעות,

הלימוד תכניות פי על המקצועי. המפר בית של הפורמלית המערכת בתור וטרפיה לפיזי
שעורי במסגרת קיים אחר וחלק חובה הם הניתנים השעורים מן שחלק מתברר הקיימות ו

בחירה.

ושיטטית האורגנת ממגרת איו בשדה הפיזיוטרפיסטים שלציבור התברר זאת, לעומת

המקצוע מבעלי מונע ואף שמעכב דבר וכוי), השתלמויות (חת"ש, המשר ללימודי
לצרכים שלהם המודעות את להעלות בכדי הדרוש הידע את לרכוש ותיקים היותר

ידם. על המטופלת הקשישה האוכלוסיה של ספציפיים גריאטריים
נושאים: בשלושה התמקדו שהועלו העיקריות הסוגיות

ברמות קשישה אוכלוסיה של שונות קבוצות עם בעבודה וטרפיה הפיזי של תפקידה (1 ;

ובמוסדות. בקהילה שונות תפקידיות \
וי

האוכלוםיה עם לעבודה ובשדה באוניברסיטה ל^לזיוטרפיה סטודנטים הכשרת (2

הזקנה. ■ י

הקשישה באוכלוםיה בטיפול העומקים לפיזיוטרפיסטים הדרושים המשאבים מהם (3 (

בעתיד? הללו המטפלים של ולהכשרתם כיום

כללי באופן דנה מהן אחת וכל דיון קבוצות לשלוש התחלקו העיון ביום המשתתפים

מהן. באחת בהרחבה והתמקדה הסוגיות בשלוש

הבאים: הדברים על לעמוד ניתן הקבוצות מסיכומי

חדשים; אתגרים בפני הפיזיוטרפיה מקצוע את מעמיד הקשישה באוכלוסיה שחל הגידול
להשתנות במקביל בקהילה הקיימים הבריאות שרותי בכל מורחבות השתלבות כוללים אלה

לקשישים. השונים והמוסדות בתיהחולים במסגרת התפקידים

בתוך  בלבד טיפולי מקצוע כאל הפיזיוטרפיה מקצוע אל ההתייחסות היתה בעבר (
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שיקום מרכזי פיזיקליים, מכונים בתיחולים,  כמו קיימות טיפוליות מערכות

ההזדקנות תהליכי להבנת הגוברת והמודעות החברה של המשתנים הצרכים אולם, וכדו'.
בטיפול בעיקר וטרפיסטים הפיזי עסקו כה עד אלה. לעובדים חדשים תפקידים מכתיבים

האחרונות בשנים בלבד. פתולוגיה במצבי מטפל כשל היא התדמית ולפיכך קורטיבי
הכלולים התפקידים והעשרת הרחבת תוך פרופסיונליזציה של תהליך המקצוע על עובר

בו.

ותפקידם רבמקצועי מצוות חלק חינם קשישים עם כיום העובדים הפזיותרפיסטים

טיפוליות: רמות בשלוש מתמקד

חבריא הקשיש  אי רמה

לשיפור והדרכה בריא חיים סגנון על שמירר לבריאות, חינוך על הוא ההדגש כאן

ברמה לכלול חשוב כן כמו מניעתי. טיפול כולל  התקין והתפקודי המוטורי הכושר

ותיפקודיות. מוטורית פתולוגיות של מוקדם ואיתור אבחון זו
החילה הקשיש  פי רמח |

וטרפיות פזי טיפול למטרות אבחון לשם המצב ברור סביב התמקדות ישנה זו ברמה

הדרכה לכלול יש מיגבלות. של במסגרת גם תקין חיים לאורח והחזרה שיקום ולשם 1

וטיפוח על שמירה תוך  מקיף באופן ההחלמה תהליך את לחזק בכדי ולמשפחתו לקשיש 1

התפקודי, הכושר 1

הםיעודי הקשיש  גי רמה 1

גם שונות. פתולוגיות  תיפקודיות ברמות סיעודיים מטופלים נכללים זו, ברמה 1

אחזקתי טיפול וכן במצב נוספת הדרדרות בלימת לשם המניעתי המרכיב נכלל כאן 1

החיים. איכות ושמירת 1

שהשרות בכדי רבמקצועיים בצוותים ישתלבו בפזיוטרפיה שהעוסקים מצופה כיום 1
1

הקרובה ובסביבתו באדם טיפול מאפשרת זו גישה יותר. וכוללני מקיף יהיה המוצע 1

מידע להעברת מביא שונות מפרופסיות עובדים עם המגע יותר. ונעימה יעילה בצורה 1
המקצוע בעלי בין ידע להחלפת וגורם המטפלים בין בתאום עוזר המטופל, אודות 1

של לתיפקודו בהקשר והמשפחה הצוות בהדרכת עוסק הפזיוטרפיםט למשל, כך, השונים. 1
החולה. של נכונה מוטורית לפעילות ועקרונות יסודות מלמדם שהוא תוך המטופל 1
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מצד הן וגישות עמדות בשינוי גם כרוך המקצוע של הפרופסיונליזציה תהליך

ויותר יותר שהפניית כאלה הם כיום האוכלוסיה צדכי הלומדים. מצד והן המלמדים

 וכדו' מוסדות קהילה, כמו שונים, במקומות קשישים עם לעבודה פיזיוטרפימטים
והכוונת זו לעובדה המודעות הגברת ממנו. להתעלם שאין כורח הוא

יותר הענקת תוך המקצועית בתדמית שינוי גם עימן יביאו קשישים עם לעבודה

המקצוע. לבעלי וסמכויות אוטונומיה

מישורים: במספר לפעול יש אלו מטרות להשיג מנת על

גרידא טיפולית בגפיזיוטרפיה  הגישה לשינוי בגריאטריה העוסק הצוות חינוך א)

הערכה טיפול, אבחון, איתור, בה שיש דהיינו כוללנית, וטרפיר. לפיזי (קורטבית)

וחינוך. מעקב

סקרים נתונים, אסוף באמצעות ובמוסדות בקהילה הפיזיוטרפיים ו?צרכים איתור ב)

מעמיקים. ומחקרים סטטיסטיים

שונים. וחולי בריאות במצבי באדם לטיפול ונוחלים קריטריונים קביעת ג)

וטרפיה לפיזי ייחודיים בנושאים מקוריים מקצועיים פרסומים של ועריכה כתיבה ד)

גריאטרית.

1 של הפרופסיונליזציה ותהליך הקשישה האוכלוסיה רבוי החברה, פני השתנות נוכח
1 הפיזיוטרפיסט האם המקצועי. ביתהספר של תפקידיו לגבי השאלה עולה הפיזיוטרפיה מקצוע

1 הכשרה רק לקבל עליו האם או בגריאטריה, מומחיות בעל להיות צריך היום המתחיל

1 ולפיכך נםיון בעל כבר הוא כאשר משלימים, בקורסים לרכוש ההתמחות ואת בסיסית

1 בגריאטריה לעבודה להפנות עדיף כי נראה קשישים? אנשים עם לעבודה יותר "בשל"

1 הקהילתית המערכת את מכירים בצוות, לעבוד יודעים אלה שכן וו הנסי בעלי את דווקא

1 יכול הזו ההתנסות את זקנים. עם לעבודה המתאימים הכישורים להם ויש והמוסדית

1 קורסים ובאמצעות שירות תוך חינוך עלידי מתאימה הכשרה באמצעות לרכוש העובד

1 שונות. רבמקצועיות קבוצות עם שלהם או עצמם, הפזיותרפיסטים של דיון ומפגשי

1 הוא הגריאטרי שהתחום משום וזאת בשדה תנתן הייחודית הגריאטרית שההכשרה עדיף

■ ובגרונטולוגיה בגריאטריה קורסים יארגן הספר שבית מומלץ זאת עם יחסית. חדש

1 שבמסגרת רצוי כן כמו שחיקה. מהם ולמנוע רמתם על לשמור בכדי השדה מן לעובדים

ו
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מרכיב הכוללים בקןרסים יותר רבה השתתפות יעודדו הקיימות הלימודים תכניות
קשישים עם בעבודה התלמידים של הקלינית ההתנסות את להרהיב וכן בתוכנם, זיקנתי

. נפש ותשושי סיעודיים שיקומיים, כולל וחולים, בריאים

את לכלול ביה"ס שתפקיד גורסת האחת גישות: שתי הובעו חינוכיות לגישות בהקשר
באמצעות עמדות לשינוי יוקדש ההדגש עיקר וכי הלימודים בתכנית הזיקנתי המרכיב
קורסים לתלמידים לתת שיש גורסת השניה הגישה ובמוסדות. בקהילה קלינית התנסות
של שונות במחלקות החולים שמרבית משום וזאת ובגריאטריה בגרונטולוגיה ייחודיים

שלבים: בשלושה הלימודית ההכשרה את רואה זו גישה קשישים. הם בתיהחולים
ובגרונטולוגיה. בגריאטריה ייחודיים קורסים (1

בשדה. קלינית התנסות (2
בזקן. הטיפול של ורגשי מחשבתי עיבוד (3 1

הספר בית צריך כן ועל גריאטריים חולים עם לעבוד בוחרים מהבוגרים מעט רק כיום 1

להיות יכולה כזה לעידוד הדרכים אחת זה. עבודה שדה אל הפנייה לעידוד מוקד להוות 1

גריאטרית. פיזיוטרפיה בנושאי מחקר למטרות מילגות הענקת עלידי 1

כדלקמן: הן שנדונו העיקריות שהבעיות לומר ניתן בסיכום 1
ההוליסטית). (הגישה השלם באדם הטיפול את כאידיאל לקבוע * 1

את לכלול דהיינו הבודד, למטופל מעבר אל הפיזיוטרפיסט תפקיד את להרחיב * ■
וכוי. הקהילתית המסגרת המשפחה, 1

ת. וטרפי הפיזי הפרקטיקה במסגרת המונעת הגישה של נוסף פיתוח למען לפעול * 1
השונים הטיפוליים לשירותים באשר היעד אוכלוסיית אל מידע להבאת לפעול * 1

מציעה. שהפיזיוטרפיה 1
הפדייה ליצור במטרה ההוראה מוסדות לביו השדה בין הקשר רציפות למען לפעול * 1

פרקטיקה. מול הוראה של הדדית 1
נוגעים שאינם שונים קורסים במסגרת ההזדקנות תהליך לנושא נוסף הדגש לתת * 1
בלמודי הזיקנתי המרכיב הכללת כלומר וגריאטריה, לגרונטולוגיה ספציפית 1

האדם. התפתחות |
ללמידה. כמשאב הרבמקצועי הצוות עבודת את לראות * H

טיפול תכניות לבנות בכדי היעד אוכלוסית של צרכים לזיהוי כלים לבניית לפעול * 1
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מתאימות. והדרכה

את לקדם כדי האפשרי האנשים למירב והשתלמות לימוד תכניות על מידע להפיץ *

המקצוע. לבעלי יותר אטרקטיבי ולעשותו הגריאטרי הנושא



. . . . נספחים

לפיזיוטרפיה הספר בבתי ובגריאטריה בגרונטולוגיה הלימודים תכניות :1 נספח

התכניות) של השוואתי (סיכום בישראל.

Selection of Health Professionals: Community Health Services :2 נספח
for the Aged; Promotion and Maintenance, Aspen Publication,
London 1982.

Jackson, O.L. "Physical Therapy", Gerontology and Geriatrics ;3 נספח
Education, Vol.1, No. 1. September 1980.

I
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י בארץ לפיזיוטרפיה הספר בבתי וגריאטריה בגרונטולוגיר, הלמודים תכניות :1 נספח

א. פנסו,  התכניות של השוואתי סכום

בנושא התלמידים ידע את ולהעמיק להרחיב מגמה קיימת לפיזיוטרפיה הספר בבתי

האוכלוסיה במספר הגדולה והעלייה הנושא חשיבות בשל וגריאטריה גרונטולוגיה
בפרט. שלנו השירות צרכני ובצבור בכלל הקשישה

לחולים ומוסדות חולים, בתי  מוסדות במסגרת וטרפי הפיזי הטיפול על מושם דגש

בית ביקורי יום, מעונות יום, בתיחולים בקהילה, בקשיש טיפול על כרוניים;
 חולים בתי של ומעקב טיפול להמשך יחידות קופ"ח,  השונות, הטיפוליות במסגרות

ועוד.

הכרת ע"י  הבריא הקשיש של גם אלא החולה הקשיש של הצרכים על רק לא דגש מושם

ובסביבתו בביתו לחיות להמשיך לקשיש המאפשרים בקהילה שונים רווחה שירותי

לשרותים. ונגישותו מגורים סביבת גופני, ממצב שנובעים הקשיים למרות הטבעית,

1 ופחות ובתלהשומר הרופא שבאסף הספר בבתי בעיקר בולטת הזיקנה הוראת של זו מגמה

1 מאחר מידע, מספיק עדיין איו בבארשבע  רקנטי ע"ש בי"ס על וינגייט. בבי"ס

1 דרכו. בתחילת רק והוא

1 הלמודים תכניות של המטרות

1 כדלקמן: הוגדרו המטרות

1  .  הסטודנטים

1 ופיזיולוגית חברתית, מבחינה הנורמלי ההזדקנות תהליך את יכירו *

1 חריג תהליך לבין נורמלי הזדקנות תהליך בין להבחין ידעו *

1 ההזדקנות. עם ושמיעה) (ראייה בחושים החלים השינויים על ידעו *

1 ובקהילה בארץ הקיימים והרווחה, הבריאות בתחום לקשישים השרותים את יכירו *

1 התשוש העצמאי, הבריא, הקשיש בהפעלת ובפאתולוגיה, בפיזיולוגיה הידע את יישמו *

1 והסיעודי.
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השייכים הספר בתי בשלושת הלמודים תוכניות על אחידה בצורה לדווח מנת על

מרכיבים לשלושה הלמודים תכניות את נחלק ת"א, באוניברסיטת לפיזיוטרפיה לחוג

עיקריים:

וגריאטריה) (גרונטולוגיה הזיקנה בתחום כיתה שעורי .1

קטגורית. כיחידה זיקנתי אלמנט  נפרד כנושא א.

הזיקנה. לנושא ישירות קשורים שאינם בנושאים  משולב כנושא ב.

קלינית. התנסות .2

הזיקנה. בתחום אחרים לימודיים נסיונות או בשדה, הסתכלות .3

התכניות* (1 1

חובה, הם וגריאטריה גרונטולוגיה קורסי השומר" וב"תל הרופא" ב"אסף 1

חובה. הוא בגריאטריה קורס  ב"וינגייט" 1

אחרים. בקורסים במשולב והן נפרד כחומר הן הזיקנה נלמדת הספר בתי בשלושת 1

הם: הספר, בתי לכל והמשותף בחומר, במשולב הזיקנה נושא נלמד בהם הקורסים ■

,. פנימיות. ומחלות אורטופדיה בנוירולוגיה, החובה קורסי 1
הזיקנה. נושא משולב בהם קורסים 1

(וינגייט) 5 בי"ס (תה"ש) 2 בי"ם (אס"ה) 1 בי"ס 1
ראומטולוגיה קהילתית לעבודה מבוא הציבור ובריאות אפידמיולוגיה 1

לב מחלות ושיקום מניעה הקהילה בריאות ראומטולוגיה 1
המאמץ של פאתופיסיולוגיה המשפחה רפואת פולמונולוגיה 1

בשיקום. נופש ספורט שיקומית פסיכולוגיה לכירורגיה) (בקורס אורולוגיה ■
שיקומית פסיכולוגיה 1

שנת (בתחילת ובגריאטריה. בגרונטולוגיה אינטגרטיבי קורם ניתן הרופא" "אסף בבי"ס 1
השלישית). הלמודים 1

בי. שנה ב', בסמסטר ניתן בגרונטולוגיה הקורס  בתה"ש ■

1983 אש"ל, יזיק, רזי יהודית לימודיים" במוסדות זיקנה "הוראת על סקר ע"פ * ■
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ד1. בשנה  קלינית בגריאטריה הקורס

קלינית. בגריאטריה קורס רק ניתן  בוינגייט
שעות. 85 כ מוקדשות וגריאטריר. גרונטולוגיה המשולב לקורס הרופא באסף

שעות 20 כ  בגרונטולוגיה קורס  בתלהשומר

שעות 45  קלינית בגריאטריה קורס

שעות. 30  בוינגייט

הנלמדים*) הנושאים

דומים, הנלמדים שהנושאים נראה ה0פר, בתי 3 מתוך 2 של הלימוד תכניות בבדיקת

הנושאים. בשמות השוני למרות זאת זהים, לא אבל

כלדקמן: הנושאים את לסכם ניתן
וההזדקנות. הזיקנה של פיזיולוגיים תהליכים .1

הזיקנה, גיל של ופסיכולוגיים חברתיים היבטים .2

1 בזיקנה. פאתולוגיה .3

1 לקשישים. ורווחה בריאות שירותי .4

1 הזיקנה. בגיל ודיבור שמיעה ראייה, בעיות .5

1 סרטים. הקרנת משולבת בשעורים

1 בשדה קלינית התנסות (2

1 ותשושי שיקומיות סיעודיות, אקוטיות, גריאטריות במחלקות היא הקלינית ההתנסות

1 לפירוט. ניתן אינו מהמחלקות אחת לכל המוקדש השעות מספר נפש.

■ להתנסות בנוסף הינה זו התנסות שעות. 150  בגריאטריה הקלינית ההתנסות משר

1 קשישים. מאושפזים של גבוה אחוז יש בהן ואורטופדיות פנימיות במחלקות

1 ביו המשאל במסגרת שהוצעו הנושאים על ש.ורנד, של בהרצאתה 2 מסי טבלה ראה (*

1 גריאטריקליני. בתחום בכירים פזיותרפיסטים 20
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בשדה הסתכלות (3

לימודיים ניסיונות מגוון עוברים ותלהשומר, הרופא אסף ספר, בתי שני תלמידי

מועדוני בבתיאבות, ביקורים כוללים: אלה לקשישים, בשירותים שדה והסתכלויות

מרכזים מוגן, דיור לקשיש, יום מרכזי פסיכוגריאטריות, מהלקות קשישים,

הקהילתית במסגרת לקשיש הניתנים רווחה שירותי השונות, מחלקותיהם על גריאטריים

וכוי. חמות ארוחות מט"ב, כמו

אופנים: בשני מבוצעות בשדה ההסתכלויות

הכיתה. לכל במשותף .1 . 1

לדווח התלמידים על אותו המענינים המוסדות את התלמיד בחירת לפי .2 1

ההסתכלויות. על בכתב 1

התכנית בבצוע קשיים ■
אינטגרטיבית. בצורה הזיקנה נושא את ללמד היכולים פיזיוטרפיסטים במורים חוסר א. 1

וגרונטולוגיה. בגריאטריה מתאימה הכשרה שעברו בשדה קליניים במדריכים חוסר ב. 1
הקשורים ההבטים מגוון בכל קלינית להתנסות הסטודנטים את להפנות כן על קשה 1

סיעודיים. חולים, בריאים, בקשישים: 1
בקשיש, הטיפול של השונים בהבטים הדנה (בעברית) פיזיוטרפית 0פרות העדר ג> ■

והסיעודי. השיקומי החולה, הבריא, ■

פנסו אסתר של: סיכום 1
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. From: Community Health Services for the Aged: Promotion andMaintenance, : 2 נספרו
Aspen Publication, London 1982.

Selection of Health Professionals

The selection of staff members for health promotion and maintenance
programs is generally determined by the agency receiving funds. Moreover,
the current trend in elderly health ca!': is the team10 or multidisciplinary
approach with one professional taking the leadership and/or coordinating
role. The physician or nurse practitioner is most frequently in this role;
however, this does not exclude professionals such as a nutritionist, physical
therapist, clinical psychologist, social worker, recreational director, and
others from participating as leaders and coordinating the services of phy
sicians and nurses. For example, a nutritionist at meal sites for the elderly
can readily institute a multidisciplinary health care program in conjunction
with the nutrition service. Whatever the situation, proper staff assignments
in health programs depend on a ifrm understanding of the roles of the
professionals and their potential contributions to the total needs of the
program.
There are a number of approaches to planning health services for the

community's elderly, and each locale must decide upon the array of profes
sional services to use in its health program. One important consideration

1 is to be aware of overlapping roles of professionals. A preservice agreementI about each professional's responsibilities should be clearly identified whenI ever the team approach is used. Furthermore, an explicit communicationI and interaction system must be established to facilitate collaboration and
■ consultation among the professionals. The use of a record system, clientI care conferences, and regularly scheduled staff meetings are additionalI ways to enhance the team approach.

I The Role of Physicians
B A geriatirc care system should be based on clinical, preventive, curative,
H and psychosocial aspects of illness in the elderly.11 This denotes that in
H practical settings, medical and social units should function as a team thatI includes physicians and other health professionals. The physician who as
H sumes the leadership for elderly care must be an expert not only in medical
H sciences, normal aging, and the pathology related to aging, but also in the
H treatment of illnesses specific to the aged. A physician should also possess■ the ability to manage multiple health problems and recognize unusual
H symptoms as well as changes in responses to treatment that are character
M istically seen in the aged. Frequently, a clinical diagnosis may be merelyI one of many health problems facing the elderly, and further exploration
■ might be required to institute appropriate therapy and to prevent compliI cations.
H Speciifc preventive health maintenance for the elderly should include
H periodic and systematic assessment of the physical, mental, and socialI status.12 Health screening by the medical staff should focus on the status
H of immunization; the early detection of cancer, hypertension, and obesity;■ and hazards related to smoking, alcohol, and drug consumption. Other
H  l. essential preventive services that could be performed by the physician are■ providing nutrition counseling to assure adequate dietary intake, deter
H mining motor activity to ascertain capabilities for daily living activities,H ; checking on the status of hemoglobin to detect anemias, assessing cardiH ovascular functions to identify early signs of heart problems, appraising
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bowel functions to prevent constipation, and identifying common sensory
problems of heairng and vision loss. In addition, the exploration of pSy.
chosocial status is necessary to prevent or minimize the effects of social
isolation and depression. Physicians can also offer early assistance with I
problems associated with retirement, finances, sex, meaning of life and/ . I
or impending death. I
In order to implement health maintenance care and provide for an ef I

fective and efficient geriatric service in primary care settings, physicians I
may ifnd the following suggestions by Morirson" helpful:

. Use allied health professionals such as nurse practitioners and physi
cian assistants for data collection and to review areas of importance
before, after, or separate from physician's visits.

. The episodically initiated health maintenance care should be included I
whenever chronic illness visits are made. I
. Use a health maintenance lfowsheet or checklist to remind physicians I
and other allied health professionals to supervise health maintenance I
care systematically. ■

The Roleof Nurses ■

The current trend of nursing in elderly health care is the emergence of I
gerontological nurse specialists who have completed additional education I
beyond the basic nursing program and, in most cases, possess a master's I
degree. There are also other nurse practitioners who have attended a M
nondegree certiifcate program to increase their knowledge about the care ■ ■
of the aged. . ■
The gerontological nurse specialist is knowledgeable about the elderly's M

health promotion, prevention and treatment of illnesses, and rehabilitation ■
care. The aim of gerontological nursing is to assist older persons to achieve m
and maintain the level of physical and social functioning appropriate to ■
their life style and environmental needs.14 The focus of nursing care is on ■
wellness, mobility, independence, and interdependence for the client.15 H
The nursing functions for the care of healthy older adults, as outlined 'M

by the Ameircan Nurses' Association,16 provide for the following: ■
. Work and socialactivityAssist older people to remain active socially, M
avoid isolation, and maintain ties with family members and friends. ■
. Exercise Encourage regular physical activity for older adults such as I
daily walks that result in physical and psychological beneifts, and help ■
maintain lfexibility and balance important for the prevention of falls. ■

.NutirtionRecognize that older people have special dietary needs and ■
that particular care should be taken to include the proper nutirents ■
for health maintenance. . H
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. Preventive services Promote peirodic health checkups (at least one
physical examination every two years until age 75 and annually there
after) to detect early health problems. Screening activities should in
dude blood pressure checks, heairng and vision tests, hematocirts, pap
smears, stool examinations, dental care, and foot care. When possible,
preventive services should be provided at a single location.
. Medications Older people take numerous medications; a peirodic
reviewofprescirbed drugs with their physicians should be encouraged.
. Immunization Urge older people to consult their physicians about
immunizations), especially for influenza and pneumonia.

. Home safety Institute home safety evaluations to suggest measures
to prevent injuries from lack of ample lighting, unsturdy railings and
steps, slippery floor surfaces, and inadequate fire protection and de
tection.

. Services to maintain independence Assist in the use of community
services to maintain an older person's independence.

The gerontological nurse may be characterized as a professional who
I works collaboratively with health professionals and others to assist in meet
I ing the elderly's health needs. The nurse is capable of obtaining a health
I history, performing physical examinations, prescirbing selected medica
I tions according to established standard orders, making decisions prospecI tively and cooperatively with the physician, providing traditional nursingI care, and teaching or counseling patients and families about the agingI process in health and illness.17

I The Role of the Nutritionists
■ The nutirtionist's major contirbutions in the health care of older peopleI are directed to solving problems related to obesity, diets low in essentialI nutirents, and modified diets.18 The need for interventions for these dietary
H problems is well recognized. Kelly et al. found the intake of calcium,I vitamin A, and ascorbic acid was 40 percent below the recommended dailyI allowance among the older people.19 Low intake of vitamin A and calciumI was also identified in another study of the rural elders.20 With regard to
K weight problems, a preliminary finding revealed that more than 25 percentI of black and white women between the ages of 45 and 74 were obese, and
■ for both groups, obesity was associated with low income.21 However, theI occurrence of obesity was found to be higher among black women than
■ white women regardless of income. Finally, a study on the cause of eating
■ difficulties showed that 41 percent of those surveyed blamed special diets
■ as a primary problem.22 These findings also substantiated the belief thatI the need for the services of nutirtionists in health promotion and mainI tenance care centered on counseling, teaching, and nutirtional assessment.
■ Rae and Burke suggest that successful dietary counseling must considerI the total personal and social situations.23 Factors to keep in mind duringI dietary counseling are that inadequate income is affected by inflation,
■ transportation, or mobility problems; the variety of foods available in the
■ stores may create difficulty in choosing the best buys; and the inability toI carry groceries may be associated with limited facility to store, prepare,I and eat nutritional meals. Also, eating by older people is influenced by
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otherfactors such as failing physical and mental health, decreased func
tioning of taste buds and saliva flow, longestablished likes and dislikes of
foods, and loneliness.24 Although multiple nutritional problems are found
in the elderly group, researchers have found that with appropriate inter
ventions, appetite and food selection can be improved.25
Another indication confirming the need for a nutritionist's services is

that Templeton found that older people seek advice on balanced diets,
best food dollar buys, food preparation, food storage, new products, and
food stamps.26 This suggests that older people do desire assistance in main
taining their health despite adversities that affect their eating patterns
contrary to popular beliefs that elders as a group show little interest in
seeking new information. Furthermore, there is concern among many eld
ers about the efficient use of limited finances and waysto supplement
income. For example, 70 percent of the people who requested food stamp
information had one or more nutrient deficiency in their diet, and 48
percent of these respondents listed their income as less than $3,000 per
year.27
Since nutrition provides the energy and building materials essential for

life, the inclusion of a nutritionist is a priority in any elderly health pro
motion and maintenance service. Nutritional needs are also supported by
the legislation for the National Nutrition Program for Older Americans
under the auspices of the Administration on Aging. This legislation pro
vides for community nutrition sites where daily meals are served to older
people. It might be noted that these sites offer the nutritionists potential
settings for teaching and counseling about proper dietary intake, coordi . I
nating comprehensive care, and seeking assistance in health services from I
other professionals. I

The Role of the Physical Therapists I
Physical therapy has been and is still primarily aimed toward rehabili I

tative measures for fractures, cerebral vascular accidents, and severe im. I
mobility caused by arthirtic conditions. This approach to practice is the I
result of a prescirptive relationship with physicians established when ther I
apists began as a technical occupation; however, it overlooks the health I
promotion and maintenance aspects of care so desperately needed by the I
elders. More recently, physical therapists have moved toward a more jn. ■
dependent practice with specific areas of expertise and competence. The I
Ameircan Physical Therapy Association legitimized this status in 1969 by I
voting a referral relptionship with the physician for direct patient care.28 W
This decision gave impetus to participation by physical therapists in com I
munity health programs where the functional abilities of older people Could 1
be assessed and adaptation programs implemented. I
The physical therapist may undertake safe and effective applications of I

exercise techniques with adaptation to meet individual needs. Instituting M
regular programs of physical activity and exercise has been recommended I
to assist in the prevention or reversal of problems related to inactivity.29 I
Physical activities like walking, selected calisthenics, and rhythmic exercises I
have been found to improve mobility and to strengthen the cardiovascular I
and respiratory functions. The result is an increased sense of wellbeing ■
for the elders. 6 ■
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The optimal time for initiating a preventive physical therapy program is
while the aged person is living independently in the community. Once
older individuals are instructed and alerted to potential problems, they are
selfdirected and follow the recommended exercises and postural practices
with minimal supervision.30 This approach to activity maintenance en
courages independence, retards regressionof functions for daily living, and
deters health problems associated with immobility.
The physical therapist in health promotion and maintenance services

may focus on the evaluation of an older person's health history, life habits,
complaints, and personal requirements.31 This evaluation requires critical
observations of exercise performances and movements as there are many
ways in which these activities can be accomplished. The rationale as well
as the expected results for specific exercise programs may be offered at
this time. These planned exercises are especially appropirate when con
ducted at recreational sites, particularly when additional physical therapy
consultation could be provided to the recreational directors about the func

I tional abilities and safe limits of elders participating in physical activities.
I Another health professional closely aligned to the physical therapist is
I the occupational therapist, who may also be considered as part of the staff
I of health promotion and maintenance programs. The occupational thera
I pist's role is similar to that of the physical therapists but with greater
I emphasis on improving physical capabilities for performing daily living
I activities, for example, compensating for loss of functions from illness or
I injury by capitalizing on the remaining capabilities. The occupational ther
I apist is also an expert in identifying devices that assist in achieving optimalI level of functioning for impaired extremities.

I The Role of the Social Workers

■ Whenever inadequate income or other social needs are identified, theI social worker is contacted for consultation and resolution of these clientI problems. Although a number of health professionals' educational backI ground may include some content relative to social work, it is generallyI ^ not sufficient tomeet all aspects of human service needs. Thus, most healthI professionals rely heavily on the social worker for interventions in the
B psychosocial and environmental dimensions of client care.
B The roles and functions of the social worker center on an understanding
B of human behavior and relationship, and knowledge of social problems,I welfare programs, and needs of older people.32 Some attirbutes required
■ of a social worker are expertise in conducting interviews, ability to com
B municate clearly, skill in working cooperatively with others, competenceI in supervisory activities, and ability to provide consultation services to
B clients and other health professionals.I Social workers are the pirme source of assistance in obtaining appropirateI benefits for clients from government sources. Their aid in filing applica
B tions, providing interpretations, and facilitating the benefit process is ex
lf tremely important to the welfare of older people. Clearly the need forI these activities will continue as health and social service benefits to older
B people are expanded.
B In addition to providing for the social welfare of the elders, the porcess
■ of applying for benefits is useful in identifying persons who may also need
■ health promotion and maintenance services. Furthermore, the experience
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introduces the elders to new resources of assistance when alternative plans
for independent living become a requirement. For example, assistance with

. decision making about a health facility and preparation for admission to
an institutional setting may be available to an older person and family from
the social worker. The support duirng the preadmission waiting peirod is
a valuable service to assure a smooth transition and to minimize the shock ■
of relocation. The guidance provided effectively by social workers is es I
sential to elders' health promotion. I
The educational requirement for the professional social worker, who I

serve;s as a consultant for policy decisions and initiation of services, is I
generally a graduate degree. On the other hand, professional workers with
only baccalaureate degrees provide services to individuals who need as
sistance for improvement of health and social problems. These second
level social workers otfen provide the client and family with services nee
essary for health maintenance, prevention of illness, or rehabilitation.
Both levels of social workers can provide inputs to planning, policy I

making, and the delivery of services to elders in health maintenance pro I
grams. Currently, most professional social workers are in leadership po I

' sitions in longterm institutional settings. The expertise and expeirence I
gained from these positions and settings may be useful for other commu I
nitybased programs that are designed to assist the more independent older I
population. The continued survival and maintenance of the aged persons' I
life style in the community will depend on the availability of social services. ■. I
The social workers provide the essential human needs to supplement the I
work of the health professionals. ■

The Role of the Clinical Psychologists ■
It is only in recent years that the clinical psychologist has become involved I

with the psychological counseling of older people. Histoircally, the devel I
opment of mental health care for the aged has evolved slowly. Perhaps I
one reason for the lag in psychological care for the older population was M
influenced by Freud's belief that people over the age of 50 were not ame. ■
nable to treatments because of longestablished mentalprocesses. ^ As I
gerontological knowledge increased, it has become apparent that elders ■
could benefit rfom psychological care. The interrelationship between men ■
tal and physical health care is so closely bound that it is difficult to deter M
mine which of these two areas of care is more important. For example, I
the frustration and anxiety associated with demands for adaptation to new I
situations result in tension that leads to seirous mental problems such as I
a depression. It is necessary to be cognizant of the lessened defenses the ■
elders expeirence against physical and psychological illnesses and the in m
fluence of these factors upon the effectiveness of therapeutic plans.34 W
The role of the clinical psychologist may be viewed pirmairly as a con ■

sultant and collaborator with other health professionals in providing ef ■
fective holistic care. Referrals to clinical psychologists are indicated when ■
complex mental or emotional problems, which require more specialized I
service than most health professionals are able to give, are identified. The ■
expertise of the clinical psychologist is necessary to conduct clients' inter lf
views to elicit factors that affect the levels of activities and interests, re ■
actions to past and present life circumstances, attitudes about self, and M
feelings toward the environment. An additional key function of the mental . ■
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health professional is to conduct extensive psychological tests and interpret
the results of the examinations.
The psychological examination for gathering data to plan counseling

strategies should consider the following areas:35

. mental capabilities and responses to intellectual stimulation;

. special skills and/or aptitudes that suit vocational pursuits or hobbies;

. general personality characteristics and selfconcepts;

. social interests and activities;

. viewpoint about family members and their attitudes and behavior to
ward the elderly person;

. outlook and hope for the future;

. motivation for and ability to work on new interests, activities, and
social adaptations;

. possible need for psychotherapeutic or other forms of psychosocialI services.

I The lack of specifically designed standardized tests for the elderly groupI is acknowledged, but some selected tests are currently used to determineI the psychological makeup of older people. The more frequently used testsI may include the Wechsler Adult Intelligence Scale, the Catell PersonalityI Test, the Sentence Completion Test, and the Kuder Preference RecordI and Activity Check List.36I After completion of psychological testing and before proceeding with
■ the therapy sessions, the clinical psychologist makes a determination about
H the person's ability and willingness to cooperate with the therapy, to par
H ticipate in selfevaluation, and to identify realistic goals that are congruent
B with the individual's personality. Frequently, interviews with family mem
■ bers are also used to verify an elder's interaction pattern and capability toI participate in family relationships. These preliminary activities are used to
H assess whether therapy sessi6ns will be acceptable and to provide some
B indication of the potential beneift to the client.
B The clinical psychologist is academically prepared at the doctoral level
B and in most states is required to complete board examinations successfullyB before being certified and licensed to practice. Clinical psychologists differ
B from psychiatrists in that they do not attend medical school. Thus, preI scribing medications is not a functionof the clinical psychologist, and clients
■ requiring drug thejrapy are referred to psychiatrists. In many instances,I these two mental health professionals work as a team for the treatment pf
■ emotional, intellectual, social, and personality problems. i:

B A particular specialty area of the clinical psychologist is conducting group
B or individual counseling sessions for ego support or encouragement, and
B assistance with specific personal problems of the older person. A major
B emphasis of this care is to gain information about selfinterest areas, ex
B ploring and interpreting life stresses and feelings about life experiences.B This type of group therapy for the elders is reported to decrease depressionB and somatic complaints, and increase socialactivities." ' .j.!.v<.j, c^uurji
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The Role of Dentists
Dental care as a part of elderly healthcare is minimally emphasized by

the responsible agencies. The current health care plans for the aged, that
is, Medicare and Medicaid, fail to include the dental needs of older people. I
Although teeth are necessary for mastication of food, the process of diges I
tion, articulation, and aiding one's appearance, they are considered to be I
unessential for survival.38 This notion is reinforced by the low pirority that I
dental care receives in an elder's health care budget allocation, particularly I
when finances are limited.
The inclusion of dental care in health promotion and maintenance care

is imperative because the inability to chew adequately affects nutritional
intake and may lead to serious health problems. Dental care may be pro
vided on a consultation basis or by a referral system that offers services
for a reduced fee. A thorough examination of the oral cavity and the I
condition of the teeth, and proper fitting of dentures is necessary for main I
taining the overall health status of older individuals. Periodic dental ex. I
aminations for early detection of dental caries, periodontal diseases, I
stomatitis, glossitis, bone lesions, miscellaneous benign and malignant neo I
plasms, moniliasis, and other pathology are particularly significant for health I
promotion and maintenance care. Furthermore, the examination of the I
mouth allows the dentist to evaluate the mobility of the mandible and the I
status of facial muscles, and to identify creptitus of the temporomandibular I
joints associated with generalized arthritis. All of these dental assessments I
are vital not only to determine the health status, but also to institute I
treatment in a timely way. ' 1

The Role of Podiatrists . I
The team approach to elderly health care includes a podiatrist who ■

specializes in maintenance of ambulation. This relative newcomer to the ■
team serves to achieve three important goals in gerontology, namely, to . ■
limit disability, to preserve maximum normal function, and to restore the I
highest .possible level of independent activity for the individual.39 ■
Podiatrists working in concert with other health professionals can make ■

significant contirbutions to health maintenance care. For example, they I
can provide expertise on foot problems such as thickened toenails, cal . I
louses, corns, and common mechanical malfunctions resulting from ana I
tomical deformities (for example, Morton's toe and calcaneal spurs). I
Recommendations of appropriate footwear for support or various devices H
to redistirbute pressure for protection can also be provided by the podiatirst ■
to maintain the elders' ambulatory capabilities. I
In most states, podiatrists are licensed practitioners who may or may I

not be required to treat clients in consultation with the physician. State I
boards of health professionals are ultimately responsible for regulations M
and licensing of podiatrists. Some recognition of the podiatrist as a health ■

f care provider has been shown by the recent approval of third party payment ■
for podiatric services as a benefit of Medicare. I
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:3 נספח

Physical Thearpy

Osa Littrup Jackson, Ph.D., R.P.T. tion, and short and longterm rehabilitation,
I Assistant Professor and ending with a programof ongoing preven
I Department of Physical Therapy tive screening and maintenance. The physical
I School of Medicine therapist can provide care in patients' homes,
I University of Maryland senior centers, nursing homes, hospitals, re
I 32 South Greene habilitation centers, private ofifces, and day
I Baltimore, Maryland 21201 treatment centers. The demographics of the
I aging population require that all possible efI forts be made to try to maintain older persons
I Physical Therapy What Is It? in the stability of their own home environ
I ment. It has been shown that about 12 percent
I "PhysicalTherapyThe treatment of dis of the population over sixtyifve years of ageI ease by physical and mechanical means such living in the community are seriously incaI as massage, regulated exercise, water, light, pacitated in their mobility and selfcare acI electricity and heat." ' tivities. The most common functional probI The physical therapist is one of the mem lems are climbing stairs, dressing, cutting
■ bers of the geriatric rehabilitation team, and toenails, and bathing.4 The highrisk elderlyI the effectiveness of physical therapy (P.T.) is are those who have functional problems that,I directly affected by the activities of the team. if not compensated for, will most likely result
H A registered or licensed physical therapist is in institutionalization.I legally and ethically responsible for the eval The physical therapist can provide preven
B uation of the patient's status, planning and tive screening and community support in such
H implementing a treatment program, and re areas as mobility (walking, stair climbing, use
H evaluating the patient to note the results. The of assistive devices, wheelchair evaluation,I treatments given by a physical therapist in and home accessibility), iftness (lfexibility, enI elude: exercises for increasing strength, en durance, strength, coordination, posture), andI durance, coordination, and range of motion; speciifc evaluation for body response to chronicI gait training; instruction in activitiesof daily or ongoing injury or disease (trigger points,I living and the use of assistive devices; and the pain patterns, substitution of one muscleI use of modalities (i.e., heat, cold, etc.) to re group for another, range of motion changes,I lieve pain and to stimulate motor activity.2 etc.). The activities mentioned above are a fewH examples of physical therapy practice in the
H efforts to maintain highrisk elderly in the
W The Aging Patient and Physical Therapy community.■ Physical therapy during crisis intervention
■ It is projected that in the year 2010 there has three purposes: treatment for speciifc disI will be four times as many eightyyearolds as ease or injury, preventionof complications dueI there are today.1 The scopeof physical rehabil to nature of bed rest or treatment, and prepaI itation of the elderly, it is hoped, forms a circle ration for discharge to home or other facility.I of care beginning with preventive screening Speciifcally, this involves such activities as■ and community maintenance, crisis interven teaching the use of temporary assistive deH vices, techniques for safely moving around inI bed, and use of the wheelchair, and speciifc
H Orontoln|!y and Oeriatrica Kduaition. Vol. 1. No. 1. SrpUmhtr 19H0 treatment for injury Or disease. Preventive aC
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,positioningto assure safety and prevent com mal implementation of a clinical periodical
plications (i.e., when the foot is elevated, the the JournalofGeriatric Physical and Occupa
knee should always be supported and slightly tional Therapy.
lfexed).
The preventionofbedrest deconditioning is The Section on Geriatrics was developed

a task that involves the entire rehabilitation based on clinicians' needs for support and
team, but the physical therapist is especially training to deal effectively with the geriatric
needed if the patient has problems with am patient. The problems that have existed in
bulation, strength, endurance, or coughing. geiratric rehabilitation are best documented
The basic premise is that all noninvolved in the survey completed by the United States
body parts or systems should be systematical Department of Health, Education, and Wei
ly exercised to prevent deconditioning. Patient fare (HEW), which examined the rehabilita
and family education should be initiated im tion care provided in longterm care facilities.6
mediately after medical stabilization. The The survey sampled all ten HEW regions in
goal of education for the patient and family is the United States and involved inspectors
to prepare them to take responsibility for the evaluating patients' status (observation of
situation as soon as discharge is feasible. This physical performance of tasks) and examining
preparation should involve a major thrust to paper compliance with current regulations.
teach the patient, family, and meaningful oth There were numerous ifndings regarding the
ers any repetitive exercises that can maintain health care provided that had direct bearing
or improve the patient's functional status. It is on the outcome of physical therapy, since the
presumed that, during the phase of acute in ifndings related to the physical, psychological,
tervention and short and longterm rehabili and sociological functioning of the patients.
tation, as many hours of physical activity as Among these ifndings were the following: I
needed will be scheduled for physical and oc I
cupational therapy; recreation should also be 1.Onethirdof diagnoses recorded subse I
planned to assure the prevention of bedrest quent to admission in the nursing home I
deconditioning and the opportunity to master were directly related to the quality of I
new or modiifed motor skills. care provided by the nursing home (e.g., I
The ifnal step in rehabilitation is a home decubitus ulcers, genitourinary and res I

evaluation (especially for the highrisk el piratory infections, and fractures). I
derly) to assure architectural accessibility, to 2. Records of a patient's social and emo
evaluate the patient's ability to perform in this tional status, interests, and adjustment
environment, and to solve unexpected prob to the facility were either incomplete or, if
lems through one or more trial visitsof several maintained, rarely available for staff use.
hours or an overnight stay. This type of emo 3. There was a lack of opportunity for
tional support and functional problem solving career development or continuing edu
promotes retention of motor skills and self cation for staff, resulting in high staff
acceptance. turnover.

At the timeof the survey, 14 percentof the
Geriatric Physical Therapy patients in skilled nursing facilities were re

ceiving physical therapy. Based on review of
The Section on Geriatrics of The American the functional statusof patients, the surveyors

Physical Therapy Association (APTA) was estimated that 47 percent of the patients
formed in June of 1978. The 31,000 members needed physical therapy.
ofthe APTA represent nearly halfof the phys On examining the physical therapy care
ical therapists in the United States.5 The ob provided, it was found that the major problems I
jectof the Section on Geriatrics is to bring to included: I
gether physical therapists who are interested I
in or pirmarily working with the elderly pa 1. The majorityofpatients had a rehabil I
tient population and to promote related profes itation planof care; however, only 55 per I
sional growth. Since the inception of the Sec cent of those physical therapy treatment I
tion, the membership has grown to nearly 500. programs were coordinated with the pa , I
The Section has facilitated the development of tient's total planof care. I
continuing education in geriatrics and the for 2. Only 16 percent of the patients in the I
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skillednursing facilities had baseline 3. Topicsofminimal familiarity to thera
data for initial rehabilitation tests and pists included medication effects in the
measurements recorded in their medical aged, sexuality in the aged, and special
charts when such tests were applicable. psychological support techniques, such as
3. Only 11 percent of patients had range work and milieu therapy, group therapy,
of motion measurements or strength and the useof volunteers.
measurements reported. 4. The amount of geriatric didactic edu

cation has increased since the 1940s, but
All in all, physical therapy and rehabilita the increase has been primarily in the

tion in longterm care facilities was far from area of sensitization and not in actual
effective, although some outstanding pro clinical skill development. The majority
grams do exist. of the schools surveyed indicated that

they present four to ten hours of speciifc
geriatric instruction.

Physical Therapy Education in
Gerontology and Geriatrics

The clinical training experience in physical
At the present time, the accreditation re therapy helps the student to take academic

quirements for physical therapy training pro knowledge and use it to build and reifne ther
grams do not call for any speciifc gerontologi apeutic skills. For training in geriatric care>
cal education to sensitize students, to develop the teaching (university) hospital has been the
treatment skills to care for the aging, or to favorite afifliation or training site over the
provide actual clinical training in geriatric years, as it still is today. The availabilityofall
physical therapy. Individual schools are begin other geriatric settings as training sites has
ning to develop courses in basic gerontology to increased over the years. However, the rank
sensitize the physical therapy student to the ing of afifliations or training sites rfom most
needs of the aging patient.7 A study in 1976 available to least available has not changed.
noted that there were deifciencies in physical In addition, both educators and practitioners
therapy preparation for working with the el prefer a new graduate to work in a teaching
derly and terminally ill.'1 hospital, university hospital, acute hospital, or
In 1972, Anderson and Sawner gave a pre rehabilitation center. The least efvored facili

liminary report of a clinical training program ties among therapists for a new graduate t0
in a nursing home for the physical therapy seek employment are private practice, psychi
student that resulted in more positive atti atric hospitals, and nursing homes. At Pres
tudes about geriatrics.9 ent, the opinion poll of educators and Practi
The scope of gerontological education as it tioners revealed that all facilities that care

relates to physical therapy has many compo primarily for the aged are viewed negatively
nents. First, the physical therapy literature in by the physical therapy community at lalge. If
geriatrics consists of seventeen articles in the the new graduate is discouraged from entering
professional journal since 1921. In the ]ast the geriatric patient care setting, what are fu
eighteen years, three major authors in physi ture implications of ^is action (1) for atti
cal therapy have focused on the aging patient: tudes toward the aging Patient in general; (2)
Hawker,10 Cash," and Eberhart.'2 for future employment in a geriatric setting;
The second major consideration is the mini and (3) for attitudes toward practitioners wh0

mal instruction in the didactic portion of the work in geriatric patient care settings?
physical therapy education program related to Another factor that must be taken int0 ac
geriatrics. A studyof didactic curriculum con count and acted on is that physical therapy
tent in physical therapy has revealed that: practitioners have a very low awareness ofthe

availability of gerontological training pro
1. The four most common disability cate grams. It appears that gerontological training
gories discussed in relation to geriatrics programs are just now being discovered by the
were arthritis, amputation, neurological physical therapy community.

I.. j_._.l_j:~ If Uo= K"™ r,"t"H that n"or thp vpurs there
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studentreceives in geriatric sensitization, the following issues: gerontological manage
skill development, or clinical training is mini ment techniques, chronic disability manage
mal. This factor may be contributing to the ment techniques in the elderly, preventive
negative opinion held by the physical therapy physical therapy for geriatrics, geriatric phys
community regarding geriatrics as a ifrst job ical therapy assessment techniques, geriatirc
setting for a new graduate. A person performs rehabilitation potential, biological, psycholog
best ina job setting for which he or she is ade ical, and sociological aspects of aging, and
quately trained. This raises the question ofac health care legislation for the aging.
cessibility to continuing education programs .The physical therapy practitioner who treats
on geriatric patient care. Of the clinicians the aged patient must be trained in geriatrics.
sampled, 19 percent had attended continuing The training program must help the practi
education relating to geriatrics in the last two tioner to be familiar with most basic manage

. years. ment techniques for acute as well as chronic
It has been unanimously agreed by thera physical problems, to be awareof the implica

pists surveyed that geriatrics is an appropri tions for acute as well as chronic physical
ate subject for continuing education in physi problems, and to understand the implications
cal therapy. The Section on Geriatrics has of psychological and socioeconomic problems.
appointed a Curriculum Task Force to study Over the years, the physical therapy commu
the need for physical therapy training in geri nity has become increasingly aware of geir
atrics and the type necessary for basic entry atrics. However, the negative viewpoint held
level competency. Fortysix percent of the about the appropriateness of geriatric facili
United States physical therapy schools have a ties as a ifrst job setting for the new graduate
faculty member who attended a continuing ed indicates that much more needs to be done.
ucation program related to geriatrics in the In a speech to the Fiftythird Annual Con
last year.13 One question to be addressed is ference of the APTA, Dr. Mary Clyde Single
whether geriatrics should be presented as a ton summarized the stateofthe artof physical
partof the basic education program, developed therapy as it relates to gerontology:
as a specialty master's program, or presented
only as a subjectofcontinuing education. The physical therapist plays an impor
The physical therapy profession is doing a tant role in the care of the aged and the

great deal ofselfexami nationof the basic edu aging, but has onlyjust begun to gain any
cational program. Nearly all therapists will be understanding of the needs of this large
working at some time with geriatric patients. and growing segment of the population.
A certain base of academic information relat We must not only learn more about the
ing to the biological, psychological, and so physiological, psychological and sociolog
ciological needs of the aged and major factors ical needs of the geriatric patient; we
that can inlfuence geriatric rehabilitation must also develop a type of care for these
needs to be presented in the basic physical individuals which has, at its core, quality
therapy program. There is a need to developof life. This goes further than making life
teaching materials and to locate qualiifed safe and comfortable for them; we must
faculty interested in teaching geiratrics. In help them to live their lives in a way
creased faculty involvement in geriatric work which is most meaningful, satisfying and
settings appears to be a way to increase the ed worthwhile to them. The physical thera
ucators' sensitivity toward aging patients. pists' attitudes, feelings and personal
The availability of effective rehabilitation qualities are exceedingly important in

settings is an issue that is going to require the whole process. When we evaluate and
close study. A solution to this problem will not treat the geriatric patient, we are caring
be developed overnight. The physical therapy for: a person, not a stereotype, an individ
practitioner, as well as the educator, needs ac ual, not a typical older person; a total
cess to academic courses and clinical training human being; not a medical condition.
programs that deal with the special needs and What a wonderful exampleofthe applica

' problems of the geriatric patient (see Western tion of the art of physical therapy. "
Gerontological Association guidelines for ger
ontology curriculums)."
Physical therapy education in gerontology

and geriatrics will need to examine some of
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Abstract

The subject of aging is becoming an increasingly i mpor tan t

component within the physiotherapy curriculum. A conference held under
Institute auspices in March 1984, addressed various aspects of teaching
aging in physiotherapy. This paper is the conference report and is the
third in a series of papers on teaching aging in various disciplines.

The first chapter, by Prof. Shimon Bergman, approaches the teaching
of gerontology from three interrelated perspectives: gerontology as a

scientific discipline; the training of professional manpower; and

professional field practice. Would it be best to treat gerontology as
a specialized field, or is it preferable to incorporate it as part of
the training process of all human service professionals? He recommends

this last, integrative approach, as the most useful. Further, Bergman

presents survey data about the number of care professionals working
with the elderly in Israel, the number of physiotherapists among them,

and their training in gerontology. Given the small number of "gero
physiotherapists", and the limited training opportunities available to
them, Israel's schools of physiotherapy face a major challenge.

Shula Werner's lecture, "Physiotherapeu tic Education in the Field

of Aging" , begins with the special problems that arise in training
physiotherapists towards .work wi th the elderly. These problems derive
from the fact that there are no established educational guidelines
regarding the areas and skills covered, and a lack of clarity and

coordinated curricula in those schools where physiotherapy is taught.
For example , should emphasis be placed on rehabil itation , or
rather on prevention?

.



j After a review of the teaching of "gerophysio therapy"
internationally, the paper focuses on its current state in Israel. A

survey conducted among physiotherapists in Israel indicates that most

still view their profession as based on the medical model, rather than

on the more current model that incorporates psychosocial aspects as
well. Ms. Werner argues that the medical model must be abandoned,
because physiotherapists today deal with "the whole person", not only
with a patient's medical problems.

The second part of the conference was devoted to group
discussions. Among the points raised, a common theme was identifiable:
Physiotherapy has ceased to be simply a curative profession.
Physiotherapists have become part of a multidisciplinary team that,
beyond treating the ill elderly, also treats healthy and nursing
elderly. Their role in these two areas is primarily preventive.

The need for established criteria and care procedures was raised,
as well as for appropriate training opportunities for geriatric
workers. An attempt was made to underline the importance of aging
within the physiotherapy curriculum and the different means of

encouraging physiotherapists to choose geriatrics as their specialty. I

The appendices present a survey of gerontology curricula in
schools of physiotherapy in Israel, and some relevant excerpts from

the literature. I
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