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תקציר

המיועדות התנהגויות כמערכת מוגדר בבריאותם הדיוטות של עצמי טיפול
הריפוי האבחון, המניעה, בתחום פעולות כוללות אלה ולשפרה. הבריאות את לעומר

מאחר הקשישים, אוכלוסיית עבור מיוחדת חשיבות בעל הוא הנושא והשיקום.
רמת לשימור להביא עשוי מוגברת עצמאות תחושת ושל בטיפול יוזמות של שעידוד
איכות לשיפור רבה משמעות להם שיש דברים העצמאי, התיפקוד ולהגברת הבריאות

זו. בקבוצה הכללית החיים

עצמאי עצמי טיפול כולל זה, מחקר לצורך מוגדר שהוא כפי העצמי, הטיפול
שנותנים בטיפול המשולבים עצמאיים מרכיבים אותם וגם בבריאותו, הפרט של ממש

הכללית, הבריאות במערכת מרכיב הוא העצמי הטיפול המוסדיים. הבריאות שירותי
קבוצות הפרט, ייחודיים; תפקידים בעלי משתתפים של משולב מיגוון המקיפה
(אנשי נוספים מקצועיים מטפלים רופאים, הפרט, של הראשוניות ההתייחסות

לסוגיהם. אלטרנטיביים ומטפלים הנילווים) הרפואיים המקצועות
החולים קופת של במרפאות המועסקים רופאים מקיפה המחקר אוכלוסיית
הנתונים כלליים. ובבתיחולים הקטנות החולים קופות של במרפאות הכללית,

ב1986. רופאים 258 של מייצג מדגם עם אישיים ראיונות באמצעות נאספו

ספציפי: והשני כללי הראשון נושאים, שני מקיף האמפירי החומר
עצמי. טיפול לגבי הכוללת התפיסה .1

על עצמי טיפול של שונים סוגים השפעת לגבי הרופאים הערכות א.
הפרט. בריאות

בטיפול הדיוטות של ויוזמה עצמאות גילויי כלפי הרופאים עמדות ב.
עצמי.

שירותי מערכת על העצמי הטיפול השפעת לגבי הרופאים הערכות ג.
הבריאות.
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קשישים. של עצמי טיפול לגבי רופאים של ועמדות תפיסות .2

מבחינה קשישים של להידרדרות לגרום שעלולים סיכון גורמי א.
ותפקודית. בריאותית

וכרוניים. קשישים לחולים נותנים שרופאים ההעדפה מידת ב.

בקהילה שונים גורמים בין הקשיש בריאות לגבי האחריות חלוקת ג.
הבריאות. ובמערכת

בקרב עצמי טיפול ביצוע של מעשית אפשרות לגבי הרופאים עמדות ד.

קשישים.

עצמי. טיפול של יותר ומפורטת מבחנת להגדרה הוביל הנתונים ניתוח

של רצף  תלות/עצמאות של ממד א. ממדים: שני של שילוב על מתבססת ההגדרה
 מקצועיות/הדיוטות של ממד ב. בריאותו. למען הפרט בתיפקוד העצמאות מידת

על בפרט. בטיפול מקצועיים ושאינם מקצועיים גורמים של משתנה צירוף של רצף

עצמי טיפול של טיפוסים ארבעה בין הבחנה מתקבלת זו, דוממדית תפיסה סמך

התפקודיבריאותי למצבו המותאמת גישה בטיפול, דיפרנציאלית לגישה המכוונים
הפרט: של

ההדיוט בידי עצמי טיפול עצמאות, של סטטוס  ראשוני עצמי טיפול א.
המקצועי. המערך של השלמה תוך

כמשלים עצמי טיפול עצמאות, של סטטוס  שניוני עצמי טיפול ב.
מקצועיים. גורמים בעיקר שנותנים לטיפול

מערכת בעזרת עצמי טיפול תלות, של סטטוס  שלישוני עצמי טיפול ג.

המקצועי. המערך של והדרכה בהשלמה ההדיוטית התמיכה
המערך נותן הטיפול מרב את תלות, של סטטוס  רבעוני עצמי טיפול ד.

מקצועית. הלא התמיכה מערכת של השלמה תוך המקצועי

ן



תודה הבעת
ליאור ומר טוראל מרים גב' המחקר לעוזרי ובראשונה בראש נתונה תודתנו

המחקר. שלבי בכל מעורבים שהיו לב,
על פבזנר בלה וגב' וקס יוחנן דייר פרץ, אריק לפרופ' תודה כן כמו

הנתונים. בעיבוד הסטטיסטי עוץ הי
הערותיו על חביב ג'ק דייר ובראשם ברוקדייל מכון לאנשי מודים אנו

נורדהיים משה ולמר הנאמנה התכנות עבודת על לוונברג מרים לגב' המועילות;
בטקסט. טיפול על רוזנפלד ג'ני לגב' נתונה תודתנו ייעוצו. על

הקופות ומן כללית חולים מקופת קילבנו המדגם הוצא שמהן הרשימות את

לעובדי להודות ברצוננו הבריאות. ממשרד וכן ולאומית) מאוחדת (מכבי, הקטנות
מזמנם. לנו שהקדישו לרופאים וכן הזה המידע בהשגת לנו שסייעו הללו הגופים
והאגודה ולפיתוח למחקר הלאומית המועצה עלידי במשותף מומן המחקר

לשתיהן. נתונה תודתנו (אש"ל). בישראל הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון
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ומטרות רקע .1

המיועדות התנהגויות כמערכת מוגדר בבריאותם הדיוטות של עצמי טיפול
המניעה, בתחום פעולות כוללות אלה התנהגויות ולשפרה. הבריאות את לשמר

והשיקום. הריפוי האבחון,
"Self care and self help are parts of a matrix in
the health care system, whereby lay persons can
actually function for themselves and/or others to
prevent, detect or treat disease and to promote
health so as to supplement other resources."
)U.S.DHEW)

למעשה, איו, זו ראות מנקודת בבריאותם. הדיוטות טיפלו ומתמיד מאז
בלא המשפחה בקרב לטיפול זוכים החולי מקרי רוב העצמי. הטיפול במושג חידוש
חיוני מתהליר מסויימת התעלמות ישנה זאת, למרות מקצוע. אנשי של מעורבות

הבריאות ממערכת מהותי כחלק ולמרכזיותו לחיוניותו מודעות וחסרה זה,
(1979 ,litman ;1986 ,dean ;1981 ,levin) הכללית.

בהגברת והולכת גדלה התעניינות קיימת והדיוטות מקצוע אנשי בקרב

קיימת הבריאות. בשירותי התלות ובצמצום בבריאותו בטיפול הפרט של העצמאות
הבריאות בשירותי יותר רציונלי לשימוש תתרום העצמי הטיפול שהגברת דעה

בסיסי, בריאותי בטיפול ומיומנות בסיסי ידע וכן עצמי, אבחון הראשוניים.
עשוי זו דעה לפי במירפאות. לבקר הצורר את למנוע מעטים, לא במקרים יכולים,
לשיפור להביא מכך וכתוצאה העמוסים, בשירותים השימוש בצמצום להתבטא הדבר

להורדת אף מסוימים ובמקרים המקצוע אנשי של יותר יעילה לעבודה באיכותם,
,levin ;1979 ,estabrook ;1986 ,dean ;1981 ,dean ;1979 ,berg) העלות.

. ( ZAPKA ,1979 ,1962 ,MECHANIC ;1979 ,LEVIN ;1981
מעישון, בהימנעות המתבטא מניעתי", חיים "סגנון בצורת עצמי טיפול
שיעור את להוריד אף הארוך, בטווח עשוי, גופנית, ופעילות נכונה תזונה

עם יחד בטיפולם, פעיל חלק לקחת חולים של גוברת נכונות הכרוניות. המחלות
לבצע חולים ולהכשיר בטיפול אחריות להאציל מקצועיים מטפלים של נכונותם
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תוצאות עם המטפלים, עול הוראותיהם למילוי להביא עשויים מתאימים, טיפולים
.(1979 ,FERGUSON ;1982 ,baumer) בריאותית. מבחינה חיוביות

מסוג הספרים בריבוי גם משתקפת העצמי בטיפול הציבורי העניין nUAn

אביזרים של נפוץ שיווק קיים רבות בארצות תפוצתם. ובהגדלת בעצמך" זאת "עשה

■ להוראות בהתאם בריאותו על לפקח להדיוט לאפשר המיועדים שונים מסוגים
וככל עולה, הכללית ההשכלה שרמת שככל נראה, מקצוע. איש בעזרת או כתובות
המגמות להגברת לצפות נוכל התקשורת, באמצעי בריאות בנושאי הדיון שגובר

. (1975 , SEHNERT ,1980 , FERGUSON ;1975, BELSKY) הללו

אוכלוסיית עבור מיוחדת חשיבות בעלי הם הללו התהליכים כי נראה

עשויים, מוגברת עצמאות תחושת ושל בטיפול יוזמות של עידוד הקשישים.

שיש דברים העצמאי, התיפקוד ולהגברת הבריאות רמת לשימור להביא כשלעצמם,
world health) זו. בקבוצה הכללית החיים איכות לשיפור רבה משמעות להם

.(1984 ,1983 ,ORGANIZATION

רובם הקשישה, האוכלוסייה בקרב הכרוניות המחלות בשיעור הגידול למרות

המשכי לטיפול זקוקים הם אם גם חולים עצמם רואים אינם הקשישים של הגדול

בסיוע או עצמאית, בצורה לביצוע ניתן זה מטיפול מבוטל לא חלק בבריאותם.

בעזרת היוםיומי העצמי הטיפול מהקשישים, רבים לגבי פורמליים. בלתי עוזרים
שהם הטיפול של מזו פחותה שאיננה חשיבות בעל הוא בלתיפורמליות רשתות

הקשישים של רבה שתלות יתכן אולם, הפורמלית. הבריאות ממערכת מקבלים
בטיפול ועצמאות יוזמות עידוד על מקשה אחרים, מקצועיים ובמטפלים ברופאיהם

. (1981, kart ;197980 ,butler ;1986 ,dean) זו קבוצה בקרב עצמי
לחלק תורם אמנם בבריאותם הדיוטות של עצמי שטיפול מעידה הספרות

בלא מצויה בשפעת לטפל ההדיוטות אוכלוסיית הכשרת לדוגמא, שהוזכרו. מהמטרות

שהדבר לכך עדות ואין במירפאות, הביקורים שיעור את מצמצמת מקצועית עזרה

כמו .(1981 ,katon ;1981 ,kart ;1987 ,javetz) הפרט בריאות על לרעה משפיע
את משפרים הפרט של אחריותו ותחושת העצמאית פעילותו שהגברת מחקרים הראו כן
הנפוצות אחרות ובמחלות בשיגרון בסוכרת, לב, במחלות חולים של הבריאות מצב

,shanas ;1979 ,schulman ;1978 , lopopolo ;1979 , levine) הקשישים בין
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.)1982 , HOBMAN ;197980 ,BUTLER ;1982 , BAUMER ;1977 , STECKEL ;1981
עצמאי עצמי טיפול כולל זה, מחקר לצורך מוגדר שהוא כפי העצמי, הטיפול

בטיפול המשולבים העצמאיים המרכיבים אותם וגם בבריאותו, הפרט של ממש

שונות בדרגות אפוא, מתבצע, עצמי טיפול המוסדיים. הבריאות שירותי שנותנים
מתבצע העצמי הטיפול מן ניכר חלק הפורמליים. הבריאות שירותי עם קשר של

השלמה או תחליף להיות העצמי הטיפול יכול כן כמו מקצועיים; מטפלים בהנחיית
של ולגישתם שלדעותיהם ברור אלה במקרים מקצוע. אנשי בידי הניתן לטיפול
מתבצע העצמי הטיפול כאשר גם אולם, המטופל. בהתנהגות חשיבות יש המטפלים

קיים רפואיים, מקצוע אנשי עם ישיר מגע ובלא ההדיוט, של הבלבדית ביוזמתו
מתבטא זה קשר הפרט. לבין הבריאות מערכת בין מפורש, לא גם אם מהותי, קשר

מגוונים, באמצעים להדיוטות, ונציגיהם הבריאות משירותי רפואי מידע בזרימת

המידע אם גם הפרט. אצל חלקית, ולו נקלט, זה מידע התקשורת. אמצעי ובהם
נדירים במקרים רק למעשה, מקיומו. להתעלם כלל בדרך יכול הפרט אין נדחה,

באידיאולוגיה הבוחרים קבוצות או אנשים בידי רק וזאת לחלוטין, המידע נדחה
באותו שונים התנהגות ודפוסי חליפיות הנחיות המקנה אלטרנטיבית, בריאותית

טבעונית). אידיאולוגיה (למשל, התחום
מיגוון המקיפה הכללית, הבריאות במערכת מרכיב הוא העצמי הטיפול
ההתייחסות קבוצות הפרט, ייחודיים; תפקידים בעלי משתתפים של משולב

רופאים, וכוי), לאפורמליים מידע ספקי ידידים, (משפחה, הפרט של הראשוניות
ומטפלים הנילווים) הרפואיים המקצועות (אנשי נוספים מקצועיים מטפלים

ובנורמות לתפקידו בהתאם בגישות מאופיין מאלה אחד כל לסוגיהם. אלטרנטיביים

טיפול לגבי הפרט של החלטותיו רצויות. ולא רצויות התייחסות צורות של

וזאת אלה, עם ישירה ובלתי ישירה אינטראקציה תהליך של פונקציה הן בבריאותו
יעוץ, בצורת מידע של מתמדת זרימה קיימת משתנות. ובנסיבות שונים בזמנים
הדיוטות במערכת, המשתתפים בין ונסיון, חוויות על ודיווחים דעות הנחיה,

מייחס שהוא ובחשיבות במשמעות שוני קיים הפרט, עבור כאחד. מקצוע ואנשי

מומחיותם תפקידם, את בתפיסתו תלויים אלה במערכת. השונים למשתתפים
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ובנגישותם. בזמינותם וכך ויוקרתם
קבוצות בין אינטראקציה בתהליכי מאופיינת השונים, מרכיביה על המערכת

שקיימים מכאן שלו. ולאינטרסים לנורמות בהתאם מתפקד מהם ארור שכל ויחידים,
השטח. פני על לעתים, המתגלים, וגלויים, סמויים קונפליקטים של מוקדים בר.

קבוצה של בהתנהגות או בעמדות ששינוי לומר ניתן מערכתית, מבחינה
בצורות וזאת אחרות, מקבוצות או מיחידים לתגובה להביא עשוי במערכת כלשהי

ניתן האפשריות התגובות ביו משמעותו, ולתפיסת השינוי לממדי בהתאם שונות
התעלמות סמויה, או גלויה התנגדות לשינוי, הסכמה תוך הסתגלות למנות

כפי תלויה, לשינוי התגובה ועוד. הקודמת להתנהגות צמידות תוך מהתופעה
המורגש. ובאיום המעורבת הרגשית בעוצמה השינוי, של משמעותו בתפיסת הנראה,

הללו. לשינויים רגישים המערכת תפקוד את לאפשר האמורים הפיקוח מנגנוני
ואכן, במערכת, מיוחד מעמד ישנו הפורמלית, סמכותם מתוקף לרופאים,
ופיקוח סמכות של במעמד זו מקצועית קבוצה נמצאת המערביות החברות ברוב
חוליהם של תלות לעודד נוטים רופאים רבים, במקרים המערכת. על פורמלי

הרופא שבין המסורתית היחסים מערכת עצמאות. וגילויי יוזמות מעידוד ולהימנע
מרופאו, והנחיות הוראות מקבל החולה כאשר אסימטרי, קשר על בנויה לחולה

ביחסם אחידות מגלים אינם הסתם, מן רופאים, להן. יציית כי ומצפים
הספציפי. המקרה באיפיוני מותנות ודעותיהם המטופל, של יה י הרצו התלות למידת
, freidson) נאות מקצועי לתיפקוד תנאי זו באסימטריה רואים מהם רבים אולם,

תקופה במשך זה יחסים לסגנון התרגלו מהחולים גדול חלק כן, כמו .(1970
המקצוע. באיש תלותם את המבטא נורמטיבי מצב בו רואים והם ארוכה,

מעטה לא לביקורת זכתה לחולה רופא שבין המסורתית היחסים מערכת
נוקטים שאותן ועקיפות סמויות דרכים על מצביעים מחקרים מספר בספרות.

חשיבותם מודגשת במיוחד זו. במערכת ויוזמתם פעילותם את להגביר כדי מטופלים

ובטיפול כרוניות במחלות הניתן הטיפול לגבי האסימטרית במערכת שינויים של

;1974 , stimson) המטופל מצד ויוזמות פעילות דורשים שאלה מאחר מונע,
עניננו . (1983, HAUG ,1983, HAUG ,1976, HAYESBAUTISTA ;I960, FRIEDSON
המתבטאים הפרט בהתנהגות לשינויים רופאים של בתגובות הוא זה במחקר העיקרי
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בנושא רבים מחקרים בוצעו לא עתה עד בבריאותו. בטיפול ועצמאות יוזמות ביתר
בקרב ומסתייגות מעורבות עמדות על מצביע שנעשה והמעט הרופאים, בקרב זה

. (1979 ,linn) בבריאותם הדיוטות של העצמי הטיפול לגבי זו אוכלוסייה
הראוי מן כן, על בישראל. שנעשה מסוגו הראשון הוא שלפנינו המחקר

בפרט הבריאות מערכת את המאפיינות תכונות למספר הדברים בתחילת להתייחס
הנושא את להבין לנו לעזור עשויות הן בכלל. בארץ החברתית המציאות ואת

ן. הנדו

להיות לדעתנו, העשויים, הבולטים והאיפיונים מהתכונות כמה בקיצור נציין
ברור העצמי. הטיפול לנושא בארץ רופאים של ועמדותיהם לתפיסותיהם רלבנטיים

של נרחב לפרוט להגיע או הנוכחית במסגרת הנושא את למצות אפשרות שאין
*
הסיבות.

ממערכת כחלק הציבור בקרב הפרט בריאות לנושא גבוהה מודעות קיימת א.
, ANTONOVSKY ;1952 , zborowski ;1962 ,mechanic) התרבות של הכללית הערכים

.(1964 ,SUCHMAN ;1969 ,TWADDLE ;1972
ביקורים כ12 הקהילתיות: במרפאות ביקורים של גבוה שיעור קיים ב.

האוכלוסייה בקרב יותר גבוהים אלה ששיעורים מובן מבוטחת. לנפש בשנה

,barell ;1986 ,central bureau of statistics ;1979 ,shuval) הקשישה

.(1984
יותר גבוה מקצועי מסטטוס נהנים החולים בתי במסגרת העובדים רופאים .a

במרפאות. המועסקים לאלה יחסית

העדפה קיימת בישראל לרפואה הספר בתי בוגרי הצעירים הרופאים בקרב ד.
מעסיקות ראשוני בטיפול העוסקות הקהילתיות המרפאות חולים; בבתי לעבודה

.(1985 ,shuval ;1980 ,shuval) עולים רופאים של יחסית גבוה מספר

הבריאות מערכת על בספרות המצויינים למקורות יפנה המעוניין הקורא *
בישראל
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לנושא נמוכה מודעות שקיימת נראה אחרות, מערביות לארצות יחסית ה.

בין נובע, הדבר כאחד. מקצועי והלא המקצועי הציבור בקרב העצמי הטיפול
הבריאות ובתחום בכלל לצרכנות תנועות של והאיטית המאוחרת מהתפתחותו היתר,

. (1978, ruzek) בפרט

במסגרות ניתן השירות של רובו ורוב מצומצמת, בארץ הפרטית הרפואה .7

עמיתיו. עם תחרות תוך חולים אליו למשוך צורך לרופא אין לכן ציבוריות.
חלקי כל בקרב כאחד, מקצועית ולא מקצועית גוברת, מודעות ישנה ז.
יעילות איכות, מבחינת הבריאות מערכת שבתפקוד לבעייתיות האוכלוסייה,

ועלות.

ראשוני כצעד מתמקד הנוכחי המחקר המתוארת, הבריאות מערכת רקע על

הדיוטות של עצמי טיפול לגבי בארץ רופאים של והדעות הגישות בניתוח

השלב מטרת במערכת. אחרות בקבוצות מחקרנו יתמקד הבאים, בשלבים בבריאותם.
העצמי הטיפול תרומת לגבי רופאים של דעותיהם על לעמוד היא המחקר של הראשון

בטיפול העוסק לפרט חשובות אלה דעות כאמור, הפרט. של הכללית לבריאותו
מומחיותו לאזרחיה. נאותה בריאות רמת על בשמירה המעוניינת לחברה וגם עצמי,
עבור הן זה, בנושא לעמדותיו מיוחדת משמעות מקנים במערכת ומעמדו הרופא של

החברה. עבור והן הפרט

לשער ונוכל אחידות, אינן העצמי הטיפול נושא על רופאים של דעותיהם
,colombotos ;1979 , estabrook) זה. בנושא עמדות של רחב מיגוון שקיים

דעות הרופאים בקרב מצאו בחו"ל שנעשו מחקרים כאמור, .(1972 ,dunnel ;1969
,linn) עצמי טיפול של הבריאותיות התוצאות לגבי ספקנות המבטאות מסתייגות

ניתן זה. בתחום רופאים של דעותיהם לגבי שיטתי מדעי ידע חסר אולם .(1979
למאפיינים בהתאם וזאת מגוונות, תהיינה בארץ הרופאים שגישות להניח,

ההתמחות, תחומי המקצועי, נסיונם שקיבלו, הרפואית ההכשרה מאפייני אישיים,

הפרקטיקה. תנאי של מבניים מאפיינים וכן

הבאות: בשאלות אפוא ידון המחקר

הבריאות? בתחום הדיוטות של יוזמות הרופאים מעריכים כיצד

כמזיקים? נתפסים ואילו לרצויים, נחשבים עצמי טיפול סוגי אילו
6



; לגבי שאלות ולהצגת מטופלים, של עצמאות גילויי על רופאים מגיבים כיצד
. , בריאות? בנושאי סמכותם

שבין המקובלת היחסים מערכת את זו התנהגות תערער הרופאים, לדעת האם,

הולם? מקצועי תפקוד ותימנע לרופא, החולה
כדי בו יש הדיוטות בקרב העצמי הטיפול נושא קידום הרופאים, לדעת האם,

הבריאות? מערכת מתיפקוד לגרוע או לתרום
הנוגעות בשאלות אחרים, למטופלים בהשוואה לקשישים, הרופאים גישת מהי 

עצמי? לטיפול

הם וכיצד עושים שהקשישים העצמי הטיפול את הרופאים מעריכים כיצד
קידומו? אפשרות את מעריכים
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הנתונים ואיסוף המחקר תכנון .2

המשתנים המחקר: מבנה

בכלל, האוכלוסייה עבור העצמי הטיפול של ממדים למספר מתייחס המחקר

הממדים בין הקשרים גם ויידונו כנפרד יידון ממד כל בפרט. והקשישים
של סדרה לבין הנ"ל, מהממדים אחד כל בין הקשר ייבדק כן כמו השונים.

עובד. הוא בה הפרקטיקה ושל הרופא של אישיים איפיונים
*
: בהם: דן שהמחקר המשתנים להלן

העצמי: הטיפול ממדי .1

טיפול של שונים סוגים של השפעתם לגבי הרופאים של הערכות א.
הפרט; בריאות על עצמי

הדיוטות של ויוזמה עצמאות גילויי לגבי הרופאים עמדות ב.

בבריאותם; בטיפול

מבחינת הבריאות שירותי מערכת על העצמי הטיפול השפעת ג.
ת, רפאו במי השימוש שיעורי

השירותים, עלות

האשפוז. שיעורי

 אודות רופאים של ועמדות דעות קשישים: של העצמי הטיפול ממדי .2

מבחינה קשישים של להדרדרות לגרום שעלולים הסיכון גורמי א.

ובריאותית; תפקודית
וכרוניים; קשישים לחולים נותן שהרופא העדיפות מידת ב.

בקהילה שונים גורמים בין הפרט בריאות לגבי האחריות חלוקת ג.
המבוגר הפרט לבין הקשיש בין השוואה תוך הבריאות, ובמערכת

בכלל;

עצמי טיפול ביצוע של מעשית אפשרות לגבי הרופאים עמדות ד.
להרחבתו. והאפשרות הקשישים בקרב

הדנים בפרקים יובא משתנה כל לגבי לרופאים שהוצגו השאלות נוסח *
בממצאים.
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הרופא של הפרקטיקה ואיפיוני אישיים רקע משתני .3
ומקצוע השכלה בארץ, ותק מוצא, גיל, מיו, אישיים: משתנים א.

משפחתי. מצב ההורים,
הסיום, ותאריך הרפואה לימודי סיום ארץ מקצועיים: משתנים ב.

המשך לימודי ההתמחות, תחום העבודה, ובמקום במקצוע ותק

ת. ו י השתלמו ו

בית (מירפאה, הפרקטיקה סוג מעסיק, הפרקטיקה: איפיוני ג.
החולים מספר אומדן בשבוע, עבודה (שעות עומס חולים);

(הערכת הרופא בטיפול הנמצאים החולים איפיוני בטיפול),
חולים שיעור ונשים, גברים שיעור הגילים, הרכב את הרופא
עם פעולה ושיתוף קשר מוצא), ארצות השכלה, רמות כרוניים,
אחרים, רופאים עם קשר הנילווים, הרפואיים המקצועות בעלי

שונות. פונקציות לגבי הזמן וחלוקת

השאלון
שהתייחס שאלון הוכן כך לשם אישי. ראיון באמצעות נאספו הנתונים

לעיל. המוזכרים למשתנים
רופאים, ששים של במדגם ראשונית בצורה הנושא נבדק הספרות, סקירת לאחר

מועטה במידה ורק בארץ כלל נחקר שלא הנושא, על כללי מידע לקבל מנת על

נושא על פתוחות שאלות באמצעות למחצה מובנה בראיון בוצעה זו בדיקה בחו"ל.
שאלון נבנה שהתקבלו, הנתונים בעזרת .(1984 ,SHUVAL £ shye) העצמי הטיפול
לאוכלוסיית רלבנטיים בנושאים מתמקד והוא סגורות, שאלותיו כשמרבית המחקר

הרופאים.

נופו וכתוצאה רופאים, 20 על נוסף ניסיוני בשלב נבדק הנ"ל השאלון
הסופי. השאלון נוסח לקביעת עד ניסוחים ותוקנו פריטים מספר

הדגימה

בהנחה ראשוני, בטיפול מתמקדת שעבודתם ברופאים המחקר את לרכז הוחלט
המחקר לפיכך, מרכזית. חשיבות בעל נושא עבורם להוות עשוי העצמי שהטיפול
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החולים ובקופות הכללית החולים קופת במירפאות המועסקים ברופאים התמקד

החולים. בתי רופאי גם נכללו השוואה, לשם הקטנות.

כדלקמן: הוגדרה במחקר שנכללו הרופאים אוכלוסיית

 העבודה מסגרת .1

כללית קופ"ח של מרפאות א.
מכבי, מאוחדת, הקטנות: החולים קופות שלוש של מרפאות ב.

ק"ק) (להלן ולאומית
כלליים. חולים בתי ג.

גן, רמת (כולל אביב ותל שבע באר חיפה, ירושלים, העבודה: מקום .2
ים). ובת חולון ברק, בני גבעתיים,

המשפחה, רפואת פנימית, ברפואה התמחות בעלי רופאים התמחות: תחום .3

העובדים ורופאים גריאטריה, גסטרואנטרולוגיה, קרדיולוגיה,
התמחות. ללא כלליים, כרופאים

הוצא ומתוכן מהמעסיקים, התקבלו הנ"ל התכונות בעלי הרופאים רשימות
המדגם.

הנ"ל: המסגרות בשלוש המועסקים רופאים 450 לכלול תוכנן המדגם

נדגמו יעד

243 250 הכללית החולים קופת
100 100 הקטנות הקופות
105 100 החולים בתי

448 450 כ סר."

אחת בכל האוכלוסייה לגודל פרופורציונלי אינו הנ"ל הקבוצות גודל
נבחרו לכך אי מתאים. סטטיסטי ניתוח לאפשר כדי נקבע והוא מהמסגרות,

ממסגרות אחת בכל שונות בפרופורציות היעד, למספר בהתאם במדגם הרופאים
החולים. בבתי 1:8 הקטנות, בקופות 1:3 כללית, בקופ"ח 1:5 התעסוקה:
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היה נפטר, במדגם שנכלל רופא אם גודל. באותו חלופי מדגם גם הוצא
.■ החלופי. מהמדגם דומים נתונים בעל רופא במקומו הוכנס פרש, או בשבתון

הוחלפו. לא המסרבים

הנתונים איסוף
תדרוך שקיבלו לאחר החברה במדעי אוניברסיטה תלמידי עשו הראיונות את

.1986 מאי עד 1985 מיולי נמשך הנתונים איסוף המחקר. צוות מחברי מפורט
בעומס הקשורות ומסיבות מהמעסיקים שהתקבלו ברשימות מאידיוקים כתוצאה

קשר ליצור אפשר היה לא לראיון, מועדים בקביעת ומכאן הרופאים, של עבודתם
לאחר לכן, תלאביב. באזור בעיקר התעוררו אלה בעיות במדגם. הרופאים כל עם

בלבד. רופאים 258 רואיינו הצפוי, מן רב זמן נמשך הנתונים שאיסוף
נאות דימיון מראה שרואיינו הרופאים של בסיסיים איפיונים בדיקת

גי. בנספח מוצג זה נושא של מלא פירוט המקורית. המדגם לאוכלוסיית
עיקריים מאפיינים המחקר: אוכלוסיית

בקצרה ניסקור העצמי, הטיפול לנושא הנוגעים המממצאים את שנציג לפני
יסוד תכונות על לעמוד כדי שרואיינו, הרופאים אוכלוסיית איפיוני את

א' (לוחות השונות התעסוקה במסגרות רופאים המאפיינות ואחרות דמוגרפיות
תכונות שונה. ומקצועי אישי רקע בעלי רופאים מעסיקות הללו שנראה, כפי בי).
ומוטב עצמי, טיפול לגבי שהובעו השונות בגישות מסוימים במקרים קשורות אלה
בהמשך. נעמוד תרומתן מידת על כי אם הדברים, בתחילת כבר להן מודעים שנהיה

. בהרכבן נבדלות העבודה מסגרות בשלוש הרופאים שאוכלוסיות מראה א' לוח
בקופות זאת, לעומת נשים. הם כללית בקופ"ח הרופאים ממחצית למעלה המיני.

\2* הוא השיעור החולים ובבתי , הרופאים מכלל כרבע הוא הנשים מספר הקטנות
ברפואה. מומחה תואר בעלי הם מהרופאות, שליש לעומת מהרופאים, חצי בלבד.

כללית קופ"ח רופאי בממוצע. ביותר הוותיקים הם הקטנות בקופות הרופאים
את הכוללים החולים, בתי רופאי ואילו בממוצע ותק פחות מעט בעלי הם

או שנה 26 של ותק (בעלי באוכלוסייה. ביותר הנמוך הוותק בעלי הם המתמחים,
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(n=258) רקע משתני לפי העבודה במסגרות במדגם הרופאים התפלגות אי: לוח

י העבודה מסגרת
מרפאות

סה"כ החולים בתי הקטנות הקופות כללית פ"ח ו ק
(N=258) (N=75) (N=53) (N=130)

~ i f J J
מין

63.0 88.0 75.5 43.4 ד5ר
37.0 12.0 24.5 56.6 נקבה
100§ 100§ . %100 100§

במקצוע ותק
27.6 57.3 5.7 19.4 שנים מ10 פחות
37.4 33.3 35.8 40.3 שנים 2510
35.0 9.4 58.5 40.3 ויותר שנים 26
100§ 100§ 100§ 100§

בארץ ותק
23.3 46.7 11.3 14.0 הארץ ילידי
29.1 14.7 32.1 36.4 שנים 12 עד
25.6 20.0 22.6 30.2 שנים 2513
22.1 18.7 34.0 19.4 ויותר שנים 26
100§ 100§ 100§ 100§

הרפואה לימודי ארץ
26.5 61.3 15.1 10.9 ישראל

אנגלית דוברות ארצות
9.3 8.0 13.2 8.5 אמריקה ודרום
18.3 16.0 24.5 17.1 אירופה מערב ארצות
20.6 5.3 15.1 31.8 ה"מ ברי

אירופה מזרח ארצות
22.6 8.0 28.3 28.7 מ) היי ברי (להוציא
2.7 1.3 3.8 3.1 אפריקה וצפון אסיה ארצות
100§ 100§ 100§ 100§

התמחות רמת
34.1 6.7 28.4 53.1 התמחות בלא כלליים רופאים
21.7 52.0 1.8 12.3 מתמחים
44.2 41.3 69.8 34.6 מומחים
100§ 100§ 100§ ~100§

התמחות תחום
34.8 6.7 28.4 53.1 התמחות אין
21.7 52.0 1.8 12.3 מתמחים
23.3 29.3 25.5 19.2 גריאטריה פנימית, רפואה
5.8  5.7 9.2 משפחה רפואת

קרדיולוגיה,
7.8 12.0 15.1 2.3 גסטרואנטרולוגיה
6_^6 כ_ 23.5 3^8 אחר
100§ 100§ 100§ $100;
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(N=258) הפרקטיקה מאפייני לפי העבודה במסגרות במדגם הרופאים התפלגות בי: לוח

העבודה מסגרת
מרפאות

סה"כ החולים בתי הקטנות הקופות כללית קופ"ח
(N=258) (N75) (N=53) (N=130)

1 Y j : I
החולים מאפייני א.

. . אחוז לגבי הרופא אומדן
בין (60+ (גיל הקשישים

שלו החולים
24.4 9.3 39.6 26.9 250^*
24.4 16.0 24.5 29.2 4026%
24.4 30.7 28.3 19.3 594^
26.8 44.0 7.6 24.6 +60^1
%100 10C^ lOO^cf 100^*

אחוז את הרופא הערכת
ן בי ים הכרוני החולים

שלו החולים
24.1 2.9 34.7 31.5 20(^
31.4 15.9 40.8 36.2 402^
19.6 27.6 10.2 18.9 eO41%
24.9 53.6 14.3 13.4 +6^
1003; %100 100^; 100%

. הרופא עבודת עומס ב.

החולים עומס את הרופא הערכת
11.7 12.5 22.9 7.0 אופטימלי
41.1 55.6 60.4 25.8 סביר
47.2 31.9 16.7 67.2 מדי גדול
1003; 1003; %100 ..:... $100;

מספר לגבי הרופא אומדן
46.7 . 65.9 37.8 40.5 בשבוע: העבודה שעות

(ממוצע)
מספר לגבי הרופא אומדן
בשעה המתקבלים החולים

5.4 3.6 4.5 6.6 (ממוצע) במרפאה:

אחוז את הרופא הערכת
מוצדקות הלא הפניות
בשבוע רפואית .11;*25.6מבחינה 3%31. %3 (ממוצע)
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בהתאמה). 9* ,40* ,593, יותר:

ואילו כללית, בקופ"ח מרוכזים בארץ, חדשים הם אם בעיקר עולים, רופאים
בבתי הקטנות. בקופות יחסית גבוהה בשכיחות עובדים יותר ותיקים עולים

נמוך ותק בעלי העולים ומספר הארץ, ילידי הם הרופאים למחצית קרוב החולים
יחסית. קטן הוא

או בבריה"מ הרפואית השכלתם את קיבלו כ;603, קופ"ח, מרופאי ניכר חלק
הקטנות בקופות יותר נמור אלה של שיעורם אירופה. במזרח אחרות בארצות
הרופאים שיעור מאידך, בהתאמה). ו^13 43*) החולים ובבתי ק"ק) (להלן:
15;3?$10; לעומת ל|^60, ומגיע החולים בבתי גבוה בארץ לימודיהם שסיימו

במירפאות.

הללו התמחות. ללא כלליים רופאים הם כללית בקופ"ח מהרופאים 533;

בבתי מצומצם ובשיעור , ^s1?;) הקטנות בקופות יותר נמוך בשיעור מצויים
.(%52) החולים בבתי מרוכזים כצפוי, המתמחים, .($7<) החולים

שבטיפולו, הכרוניים והחולים הקשישים שיעור את לאמוד התבקש רופא כל
נתונים לשעה. לקבל נוהג שהוא הממוצע החולים מספר ואת עבודתו עומס את וכן

מטרתם חלקית; בצורה האמיתי המצב את ומשקפים סובייקטיביים כמובן הם אלה
בי). (לוח אלה בנושאים הרופא תפיסת את לבטא

וחולים קשישים חולים של גבוה שיעור על מדווחים החולים בתי רופאי
חולים יותר או ec^ שיש מדווחים ו;$53 44* מטופליהם. בין כרוניות במחלות
חולים פחות על מדווחים כללית קופ"ח רופאי בהתאמה. מטופליהם, בין כאלה
הנמוך השיעור על מדווחים הק"ק ורופאי בהתאמה), ו;133 243;) אלה מסוגים

בהתאמה). 14* ,8*) כאלה חולים של ביותר
על מדווחים החולים בתי רופאי המסגרות. בשלש שונה העבודה שעות עומס
עובדות רופאות בקופות. בשבוע שעות כ40 לעומת בממוצע, בשבוע שעות כ66

מהמסגרות. אחת בכל מרופאים, בממוצע שעות פחות
כללית בקופ"ח במיוחד גבוה לשעה הממוצע החולים מספר מבחינת העומס
בהתאמה). ו3.6 4.5) החולים ובבתי בק"ק יותר ונמוך לשעה) חולים 6.6)

מעט עומס על מדווחים כללית בקופ"ח המרוכזים התמחות) (ללא כלליים רופאים
14



לגבי הרופאים בהערכת גם משתקפת זו תופעה לשעה). חולים 6.8) גבוה יותר
הכללית, חולים בקופת ל>$31 המגיע חולים, של מוצדקות הבלתי הפניות שיעור

שרופאי מראים הנתונים העומס, תחושת לגבי ואמנם, הקטנות. בקופות w.% לעומת
האחרים: על בהרבה העולה בשיעור גדול בעומס חשים כללית חולים קופת מרפאות
\*ד1 החולים בתי מרופאי $32; לעומת מדי גדול החולים שעומס מציינים %67

הקטנות. הקופות מרופאי

איננו הנ"ל והתיאור עצמם, לבין אלה רקע משתני ביו קשר קיים כאמור,
הטיפול נושא ייבדק להלן, הרבמשתני בניתוח בנדון. המלאה התמונה את ממצה

ואחריס. אלה רקע משתני על פיקוח תוך העצמי
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רבממדית גישה העצמי: הטיפול לגבי רופאים של ועמדות דעות .3

באופן העצמי, הטיפול נושא אודות הרופאים עמדות את נציג זה בפרק

התפלגויות יוצגו הקשישים. של העצמי הטיפול לנושא ייוחד הבא הפרק כללי.
משתני חד בניתוח הרקע משתני לבין בינם קשרים וכן העמדות משתני של כלליות

משתני. ורב

התנהגויות של רחב במגוון המתבטא ממדי, רב נושא הוא העצמי הטיפול
לגבי רופאים של וגישתם הערכתם את לבדוק מיועד המחקר הדיוטות. של ועמדות

השפעתם לגבי הרופאים הערכות (א) הנושא: של היבטים שלושה נבחן אלה. תופעות
המניעים את הרופאים ותפיסות הפרט בריאות על עצמי טיפול של שונים סוגים של

לגבי הרופאים עמדות (ב) עצמי; טיפול של פעולות מתבצעות שבגללם והסיבות
הרופאים הערכות (ג) בבריאותם; בטיפול הדיוטות של ויוזמה עצמאות גילויי

שיעורי על ובמיוחד הבריאות, שירותי מערכת על העצמי הטיפול השפעת לגבי

האישפוז. ושיעורי השירות, עלות במירפאות, השימוש

הטיפול למשמעות ומתייחסים המיקרו ברמת מתמקדים הראשונים ההיבטים שני
ההיבט לחולה. רופא שבין היחסים מערכת ולגבי הפרט בריאות לגבי העצמי

טיפול שבין הקשר את הרופאים לתפיסת ומתייחס המאקרו, ברמת מתמקד השלישי
בכללותה. הבריאות שירותי מערכת לבין עצמי

של עמדותיהם התפלגות מבחינת ייבדק הנ"ל ההיבטים מן אחד כל כאמור,
בתת ההבדלים בדיקת ידי על וכן הנושא, את שהגדירו השאלות לגבי הרופאים

הרופאים. של הפרקטיקה ואיפיוני הרקע למשתני בהתאם האוכלוסיות

על עצמי טיפול של שונים סוגים של השפעתם לגבי הרופאים הערכות א.

הפרט. בריאות

בחירת עצמי. טיפול של סוגים כמה נבחרו זה, נושא בדיקת לצורך
כולל עצמי טיפול כזכור, קריטריונים. מספר לפי נעשתה הספציפיים הפריטים

תחת פעילויות וכן מקצועיים, מטפלים עם ישיר קשר בלא הפרט ביוזמת פעילויות
ברמות התנהגויות כללו שנבחרו הפריטים מקצועיים. מטפלים בהנחיית או פיקוח

והנחיה. פיקוח של שונות
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הרופאים בין רחבה הסכמה קיום היה הפריטים לבחירת נוסף קריטריון
מקפת רשימה קיבצו de friese et al. עצמי. כטיפול מוגדרת אמנם שההתנהגות
הדיוטות, להדרכת שנועדו ספרים מתוך העצמי, הטיפול בתחום התנהגויות של

, defriese1 נכללו הללו הפריטים מן כמה עצמי. לטיפול הכשרה תכניות ומתוך
;1979 ,levin) בספרות המוזכרות אחרות התנהגויות נכללו כן כמו .1982

, (1979, LITMAN; 1982 , CENTRAL BUREAU OF STATISTICS ;1982 ,DEFIRESE

המוקדם. במחקר שרואיינו הרופאים בין הסכמה נמצאה הגדרתן שלגבי
הרופאים שלגביהן העצמי הטיפול בתחום התנהגויות נכללו לא זאת, לעומת
אלה התנהגויות זה. מסוג נתונים ניתוח של אפשרות שאין מפני דעים, תמימי

המנעות גופנית, פעילות המניעתי: הטיפול בתחום ההתנהגויות רוב את כוללות
מנוחה נכונה, תזונה על שמירה אלכוהול, ומשתיית מעישון תרופות, מנטילת

וכוי.

התבקשו הרופאים שנבחרו. הספציפיות ההתנהגויות רשימת מוצגת 1 בלוח

מזיק או תורם הוא לדעתם אם ונשאלו מהפריטים, אחד כל לגבי דעתם לחוות
כל לגבי שציינו, הרופאים שיעור את מראים בלוח האחוזים הפרט. לבריאות

. לבריאות. תרומתו את פריט,

הסכמה קיימת הרופאים. על מקובלותן מידת לפי סדורות בלוח ההתנהגויות
לבריאות עצמי ואבחון בדיקה של החיובית התרומה לגבי הרופאים בין רחבה

של עצמי ניטור לגבי חיובית דעה מהרופאים שליש שני הביעו כן כמו הפרט.

עצמי טיפול לגבי יותר כללי בנוסח נשאלו כאשר אולם, דם. לחץ יתר חולי
דעה ממחציתם פחות הביעו שגרתיות, אקוטיות ובמחלות מבוקרות כרוניות במחלות
מרשם בלא תרופות של עצמי מינון לגבי חיובית דעה הביעו %20d רק חיובית.
מרשם הדורשות תרופות של עצמי ממיגון הנזק לגבי כללית הסכמה והיתה רופא

רופא.

עצמי, טיפול לבצע חוליהם את למעשה מעודדים הם אם הרופאים נשאלו כאשר

יסוד על להניח, נוכל קרובות). לעתים או (תמיד זאת עושים שהם 853; ענו
היתה שלגביהם לפריטים התכוונו אלה שתשובות ,1 בלוח המוצגים הנתונים

חיובית. התייחסות

17



על עצמי טיפול של שונים סוגים השפעת לגבי הרופאים הערכות :1 לוח
(255=n (באחוזים הפרט בריאות

יקה מז נה אי
לעתים תורמת לרוב תורמת ההתנהגויות עשויות לדעתך מידה "באיזו
קרובות ואינה לעתים או כלל, בדרך להזיק או לתרום הבאות
לרוב או מזיקה קרובות הפרט?" לבריאות

בדיקת חום, (מדידת עצמי ואבחון בדיקה
4.3 7.4 88.4 וכו) שתן שד,

חולי עלידי דם לחץ של עצמית בדיקה
15.5 14.8 69.6 עצמי) (ניטור דם לחץ יתר

36.6 14.8 48.7 מבוקרות כרוניות במחלות עצמי טיפול
34.7 25.0 40.3 שגרתיות אקוטיות במחלות עצמי טיפול

דורשות שלא תרופות של עצמי מינון
49.8 27.5 22.7 רופא מרשם

מרשם שדורשות תרופות של עצמי מינו^
87.9 9.0 3.2 רופא

תרופות נטילת ו/או הנוכחית המחלה עבור ניתן שלא ישן במרשם שימוש *
בבית השמורות

18



הקשרים לגבי נבדקו הרופאים של הפרקטיקה ואיפיוני האישיים הרקע משתני

.2 בלוח מוצגים אלה מבין המובהקים הקשרים . 1 בלוח מההתנהגויות אחת כל עם

על המראה הרקע משתנה הוא הרופא, של גילו את גם המשקף במקצוע, הותק
מועט ותק בעלי רופאים ההתנהגויות. שש מתור ארבע עם ביותר העקבי הקשר

מהותיקים. יותר חיוביות עמדות מגלים הצעירים, דהיינו שנים), מ10 (פחות

הם וגבוה נמוך ותק בעלי בין השונות ההתנהגויות את המחייבים באחוז ההבדלים
משתקפים אלה ממצאים .#126 ;203;$26; ;35^583; ;59^87!1 ;%82%93 ניכרים:
ביתר מגיבים המתמחים שהרופאים והמעידים ההתמחות, לרמת הנוגעים בנתונים גם

מראים העבודה מסגרת על הנתונים כן, על יתר מההתנהגויות. שתיים על חיוב

באוכלוסייה, ביותר הצעיר הממוצע הגיל בעלי שהם החולים, בתי שרופאי
*
יחסית. חיוביות עמדות הם אף מבטאים המתמחים, רוב את וכוללים

מעלה  ק"ק ו כללית קופ"ח  במירפאות המועסקות האוכלוסיות שתי השוואת

כללית. בקופ"ח חיוביות ליתר נטיה עם עקביים, שאינם קטנים הבדלים
השכלתם את שקבלו הרופאים בקרב לגמרי, עקבית לא כי אם נטיה, קיימת
מאשר יותר חיובית בצורה להתבטא אנגלית, דוברות ובארצות בישראל הרפואית

הבדלים אירופה. מזרח בארצות או בבריה"מ הרפואית השכלתם את שקיבלו רופאים
עצמי ניטור לגבי ההתנהגויות: שש מתוך אחת לגבי רק מופיעים הרופא מין לפי
(^רר הרופאות מן יותר חיובית ברוח הרופאים התבטאו דם לחץ יתר חולי עלידי

בהתאמה). 583; לעומת
 הכרוניות המחלות בתחום עצמי שטיפול מראה 2 לוח של אנכית בדיקה

 מבוקרות כרוניות במחלות עצמי טיפול וכן דם לחץ של עצמית בדיקה דהיינו,
הנראה, כפי הרופאים. של הרקע במשתני האחרות ההתנהגויות מן יותר קשורים
שדעות נמצא בנוסף הרופאים. בקרב ביותר הרבים ההבדלים קיימים זה בתחום

של גבוה שיעור על המדווחים הרופאים בקרב מרוכזות אלה פריטים לגבי חיוביות
מחזק כרוניים חולים עם נסיון כי המלמד דבר מטופליהם, בין כרוניים חולים

עצמי. טיפול לבצע יכולתם לגבי חיוביות דעות

העבודה. מסגרות בשלוש הרופאים של הרקע לנתוני א לוח ראה *
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עצמי טיפול של התנהגויות של סוגים השפעת לגבי הרופאים הערכת :2 לוח
(אחוזים) הפרקטיקה ואיפיוני רקע משתני לפי הפרט בריאות על

מינון מינוך בדיקה בדיקות
של עצמי של עצמי טיפול טיפול של עצמית ואיבחון
תרופות תרופות עצמי עצמי דם לחץ עצמי
שדורשות שלא במחלות במחלות חולי ע"י חום (מדידת

מרשם דורשות אקוטיות כרוניות יתר שד, בדיקת
רופא רופא מרשם שגרתיות מבוקרות דם לחץ וכוי) שתן,

העבודה מסגרת
קופ"ח מרפאות

.8 25.5 46.2 45.4 64.6 90.8 (130) כללית
3.8 21.1 36.6 42.3 56.6 83.0 (53) ק"ק מרפאות
6.8 19.1 32.4 58.7 87.9 "87.8 (75) חולים בתי
* ל.מ. * ** *** ל.מ.

מיו
4.3 27.7 36.2 51.5 77.0 86.3 (162) זכר

1.1 23.1 46.4 43.2 57.9 92.6 (95) נקבה
ל.מ. ל.מ. ל.מ. ל.מ. *** ל.מ.

התמחות רמת
כללי רופא

1.1 18.2 36.3 43.2 55.7 92.1 (88) התמחות ללא

3.6 27.2 47.4 66.0 87.5 92.9 (56) מתמחה

4.5 24.1 40.2 44.2 71.7 83.2 (114) מומחה
ל.מ. ל.מ. ל.מ. * ** ל.מ.

במקצוע ותק
5.6 25.7 38.0 57.8 87.3 92.9 שנים(71) מ10 פחות

3.2 23.4 42.2 54.7 66.3 90.5 (96) שנים 2510

1.1 19.8 40.0 35.2 59.4 82.4 (91) שנים 25 מעל
** * ל.מ. *** ** ל.מ.

לרפואה בי"ס סיים בה ארץ
7.5 19.7 30.3 58.8 80.6 89.5 (68) ישראל

דוברות ארצות
ואמריקה אנגלית

4.2 37.5 50.0 50.0 75.0 87.5 (24) הלטינית
26.1 42.5 60.9 74.5 87.3 (47) אירופה מערב

1.9 16.9 57.1 43.7 66.0 90.5 (53) בריה"מ
(להוציא אירופה מזרח

1.7 22.4 38.0 32.7 60.4 86.2 (58) בריה"מ)
ל.מ. ל.מ. *** ** ** קרובות".ל.מ. "לעתים או "לרוב" תורמת הנדונה שההתנהגות המציינים אחוז 1

מובהק לא = ל.מ. 2
P < .001 ***
P < .01 **
P < .05 *
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בתחום ההתנהגויות שש לגבי שנעשה (factor analysis) גורמים ניתוח

מסכם מדד הורכב לפיכך, אחד. תוכני ממד של קיומו מוכיח העצמי הטיפול
בריאות על שונים התנהגות סוגי של השפעתם לגבי הרופאים הערכת את המשקף

.(cronbach alpha = .59) (חיובי) 5 עד (שלילי) 1 בין נעים המדד ציוני הפרט.

מופיעים המדד הרכבת על נוספים פרטים .(S.d.=.72) 3.12 הוא הממוצע הציון
א'. בנספח

של הפרקטיקה ואיפיוני הרקע משתני לביו המסכם המדד שבין הקשר בדיקת
אחד כל עם הנפרדים הקשרים לגבי לעיל שצוינו הממצאים את מאשרת הרופאים

לראות ניתן בהם הרקע, משתני עם הקשרים את מציג 3 לוח ההתנהגות. מפריטי
כאשר המסכם לציון קשור במקצוע ותק כאמור, חלשה. כי אם מובהקת, תלות

עצמי. לטיפול יותר חיובי יחס מגלים יחסית, צעירים מועט, ותק בעלי רופאים
ואילו ביותר, החיובית בצורה מתבטאים ביותר, הצעירה הקבוצה שהם מתמחים,
חולים בתי רופאי ביותר. שלילית עמדה נוקטים התמחות בלא כלליים רופאים

רופאים הראשונית. ברפואה המתמקדים מרופאים יותר חיוביות דעות לגלות נוטים

יותר חיובית עמדה מבטאים המערב ובארצות בישראל הרפואית השכלתם את שקיבלו
אירופה. במזרח לימודיהם את שגמרו מאלה עצמי טיפול לגבי

משותפת שונות ניתוח באמצעות הנ"ל המסכם המדד של רבמשתני ניתוח בוצע

,3 בלוח המופיעים אלה את כללו המנבאים המשתנים .(analysis of covariance)
שנראו נוספים משתנים כמה וכן החדמשתני, בניתוח מובהק קשר נמצא לגביהם

ונמצא המשתנים בין אינטראקציות נבדקו התלוי. המשתנה לניתוח רלבנטיים

אלה משני הורכב חדש משתנה העבודה: למסגרת מין בין אינטראקציה שקיימת
של היהודית התרומה הערכת המאפשרות התוצאות מוצגות 4 בלוח למודל. והוכנס

השונים. המשתנים

כל התלוי. המשתנה של מהשונות 27.03; מסבירים 4 בלוח המוצגים המשתנים

גדולה. אינה גם אם מובהקת, תרומה תורמים משניים, חוץ המשתנים,
החד בניתוח התלוי המשתנה עם מובהק קשר שהראו המשתנים ארבעת מבין שלושה

גם מובהקת תרומה מראים במקצוע), וותק התמחות, רמת העבודה, (מסגרת משתני
הרבמשתני. בניתוח
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עצמי טיפול של שונים סוגים השפעת לגבי הרופאים להערכת מסכם מדד :3 לוח
(אחוזים) הפרקטיקה ואיפיוני רקע משתני לפי הפרט בריאות על

*
ממוצע ציון ינים מאפי

העבודה מסגרת

3.06 (130) כללית קופ"ח מרפאות
P=.001 2.91 (53) ק"ק מרפאות

3.35 (75) חולים בתי
התמחות רמת

2.90 (88) התמחות בלא כלליים רופאים
p=.000 3.46 (56) מתמחים

3.12 (114) מומחים
במקצוע ותק

3.37 (71) שנים מ10 פחות

P=.000 3.18 (96) שנים 2510

2.84 (91) שנים 25 מעל

לרפואה בי"ס סיים בה ארץ

3.35 (68) ישראל

אנגלית דוברות ארצות
3.23 (24) הלטינית ואמריקה

p=.001 3.24 (47) אירופה מערב
2.98 (53) בריה"מ

אירופה מזרח
2.86 (58) בריה"מ) (להוציא

(חיובי) ל5 (שלילי) 1 בין נע הציון *
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רבמשתני ניתוח הפרט: בריאות על עצמי טיפול של התנהגויות השפעת :4 לוח
הרופאים של הפרקטיקה ומאפייני הרקע משתני לפי הרופאים עמדות של

(ANALYSIS OF COVARIANCE)

3.12 המדגם: לכל מסכם ממוצע ציון
המתאם מקדם P (covariates ) רציפים משתנים

.012 .007 במקצוע ותק
.005 .020 המטופלים בין כרוניים חולים שיעור הערכת

(+60 (גיל הקשישים אחוז אומדן
.003 .110 . הכרוניים החולים בין

* 2beta ו מתוקנ ממוצע ן ו צי p N (factors ) בדידים משתנים
.063 .001 הרופא ן העבודה/מי מסגרת

3.11 51 רופאים  כללית קופ"ח מרפאות
3.25 72 רופאות  כללית קופ"ח מרפאות
2.97 37 רופאים  קטנות קופות
2.52 10 רופאות  קטנות קופות
3.18 63 רופאים  בתי"ח
2.69 8 רופאות  בתי"ח

.044 .009 ההתמחות רמת

2.90 82 כלליים רופאים
3.21 54 . מתמחים
3.22 105 מומחים

.048 .004 החולים עומס את הרופא הערכת
3.19 29 אופטימלי
3.28 98 סביר
2.94 114 מדי גדול

.040 .025 המטופלים בין (+60) הקשישים אחוז
2.96 56 %25 עד
2.97 59 $4426;
3.30 61 Sg45%
3.19 65 +6(^

.010 .582 הרפואה לימודי את סיים בה ארץ

3.07 65 ישראל
3.21 24 אמריקה ודרום אנגלית דוברות ארצות
3.18 45 אירופה מערב
3.06 51 ה"מ ברי
3.01 56 בריה"מ) (להוציא אירופה מזרח

241 N מה"כ

2 (p=.OO1( 27.03; = המוסברת השונות אחוז
משתנה לכל beta של הערכים תלויים, הבלתי המשתנים בין מקשרים כתוצאה *

המוסברת. השונות לאחוז הכל בסך מסתכמים אינם
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י.'

רופאי הגברים שבין נמצא העבודה, ומסגרת ממין המורכב המשתנה בבדיקת
רופאי העצמי, הטיפול השפעת על ביותר החיוביות הדעות בעלי הם החולים בתי

רופאי עמדות ואילו חיוביות, פחות עמדות בעלי הם הכללית קופ"ח של המירפאות
בקופ"ח המועסקות רופאות הנשים, בין ביותר. השליליות הן הקטנות הקופות
הרופאות עמדות זאת לעומת זה. בנושא ביותר חיובית בצורה מתבטאות הכללית

בשתי המקרים שמספר לציין יש לרופאים. יחסית שליליות הארורות במסגרות
מסקנות. הסקת מאפשר ואינו קטן, האחרונות הקבוצות

השפעת על ביותר השליליות שהדעות מראה משתני הרב הניתוח כאמור,
ומתמחים התמחות בעלי התמחות; בלא כלליים רופאים בין מופיעות העצמי הטיפול

שלילית תרומה במקצוע שלוותק נראה כן כמו יותר. חיובית בצורה מתבטאים
מובהקת.

 החולים עומס תפיסת א) כוללים: מובהקת תרומה בעלי נוספים משתנים
על דעתו יותר שלילית כן יותר, גדול חולים עומס על מדווח שהרופא ככל

חולים של יותר רב מספר על דיווח שהרופא ככל ב) העצמי. הטיפול השפעת

אינו הקשר אם (גם חיובית יותר להיות דעתו נוטה כן מטופליו, בין קשישים
ומובהק). ברור שהוא הרי מונוטוני,

עצמי טיפול של שונים סוגים השפעת לגבי הרופאים שהערכת נראה לסיכום,
בהתאם שליליות, ועד מחיוביות נעות ההערכות אחידה. אינה הפרט בריאות על

הסיכונים במאזן רבה במידה תלויות הן כי ונראה הנדונה, ההתנהגות לסוג
שהערכות נמצא, כללית מההתנהגויות. אחת מכל הרופאים לדעת הנובעים והתרומה,
ומעמד נמוך וותק בעלי החולים, בבתי המועסקים רופאים בין יותר חיוביות אלה

ורופאים גבוה, וותק בעלי מרפאות רופאי מאידך, מתמחים. או מומחים של

חולים של רב שעומס נמצא כן כמו שלילה. ביתר מתבטאים התמחות, בלא כלליים
תרמו לא הבאים המשתנים מאידך, עצמי. טיפול לגבי יותר שלילית בהערכה קשור
אחוז ואומדן הרפואה לימודי את הרופא סיים בה הארץ לשונות: מובהקת תרומה

הכרוניים. החולים בין הקשישים
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עצמי לטיפול מניעים לגבי הרופאים תפיסות א.2

באמצעות התבקשו, הרופאים בבריאותו? עצמי טיפול לבצע אדם מניע מה

עצמי. לטיפול והמניעים הסיבות לגבי דעותיהם את להביע פתוחה, שאלה

לקטגוריות שקובצו דעות של נרחב מיגוון מראה התשובות של תוכן ניתוח
ואלה עצמי, לטיפול סיבות שלוש או שתיים העלו הרופאים מרבית לתוכנן. בהתאם

קטגוריה. בכל המרואיינים אחוז ציון תוך ,5 בלוח מוצגות
מרכזיות: קבוצות לשתי המניעים רוב את לחלק שניתן מלמד התוכן ניתוח
דהיינו, העצמי, הטיפול לגבי ביקורתית עמדה על הרומזים שליליים מניעים (1

הרומזים חיוביים מניעים (2 למיניהם; רצויים בלתי גורמים של כתוצאה ראייתו

רצויים. גורמים של תוצאה בו והרואים העצמי הטיפול לגבי חיובית עמדה על

ניטרלית. בקטגוריה סווגו שאוזכרו נוספים מניעים מספר
על מצביע הרופאים, משליש יותר שהזכירו השליליים, המניעים בין השכיח
"דעות המניע הבריאות. שירותי צרכני בקרב ביקורת לגבי הרופאים של מודעות
תגובה עצמי בטיפול הרואה עמדה משקף רפואי" וטיפול רופאים לגבי שליליות

שליליים מניעים הבריאות. במערכת בעייתית ולהתנסות לתיסכול הדיוטות מצד

של בלתירצויות בתכונות מתמקדים יותר נדירות לעתים שהוזכרו נוספים
חוסר מחלה, של לקיומה להתכחש נסיין או פחדים, היפוכונדרית, כגון הדיוטות,
רצויות בלתי תכונות בגדר אלה כל מופרז. עצמי וביטחון בורות וחינוך, ידע

עצמי. בטיפול העוסק הפרט של

א)  עצמם לבין בינם נחלקים השליליים שהמניעים לציין איפוא נוכל
לאלה ב) הבריאות; ומערכת המיקצוע אנשי בתיפקוד בעייתיות המדגישים לאלה

הדיוטות. של רצויות בלתי בתכונות המתמקדים

פרקטי גורם הוא עצמי לטיפול המניעים שאחד ציינו הרופאים כמחצית

ניטרלי, כגורם סווג זה מניע ובטירחה. בזמן לחסוך הפרט מצד ברצון המתבטא
השירותים. ונגישות זמינות על כביקורת שלילי בכיוון לפרשו גם ניתן אולם

של חיוביות תכונות על בברור כולם מצביעים כחיוביים שסווגו המניעים
עצמי, ביטחון לבגרות, ביטוי וחשיבותה, בריאות לגבי גבוהה מודעות הדיוטות:

מהרופאים. 263;123; הזכירו חיוביים מניעים ועצמאות. אחריות
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אינם דהיינו ניטרליים, כאמור, הם, הרופאים, שהזכירו מהגורמים חלק

מתבצע העצמי שהטיפול ציינו %16n לדוגמה, שלילית. או חיובית דעה משקפים
התקשורת. ואמצעי פורמליות בלתי רשתות בהשפעת

משתני לפי נבדקו מהרופאים כשליש עלידי שצוינו השכיחים הגורמים שני
מוזכר ובטירחה, בזמן החיסכון שגורם מראה זו בדיקה הפרקטיקה. ואיפיוני רקע

בתי מרופאי כרבע בידי ורק והק"ק, כללית קופ"ח רופאי מבין כ;403 בידי
"דעות הגורם את המציינים שיעור לגבי מיו לפי הבדלים יש כן כמו החולים.
כגורם זאת ציינו מהרופאים %40d רפואי": וטיפול רופאים לגבי שליליות
לשני קשורים אינם הרקע משתני שאר מהרופאות. כרבע לעומת עצמי, לטיפול

אלה. גורמים

עצמי, לטיפול הגורמים את הרופאים של תפיסתם לגבי לומר ניתן בסיכום,
תכונות או לאוטונומיה רצון המשקפת תופעה זו בהתנהגות רואה בלבד שמיעוט
העצמי בטיפול רואה רופאים, בקרב הרווחת התפיסה הפרט. של אחרות חיוביות
ביטוי או הצרכים, על עונים אינם הבריאות שירותי כאשר מצב, לאילוצ תגובה

ובורות. ידע חוסר בעיקר ההדיוט של שליליות לתכונות
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כלל מתוך (באחוזים הרופאים שהזכירו עצמי לטיפול מניעים :5 לוח
(n=258 המדגם.

ים שלילי מניעים
38.7 רפואי וטיפול רופאים לגבי שליליות דעות

(היפוכונדרית, הבריאות למצב פסיכולוגיות תגובות
11.2 המחלה) את להכחיש נסיון פחד,
7.0 בורות הבנה, חוסר ך, ו נ וחי ידע חוסר
5.4 מופרז עצמי ביטחון

חיוביים מניעים

פיזי, ותיפקוד בריאות לגבי מוגברת כללית מודעות
26.3 בריא להיות רצון הבריאות, חשיבות

בצורה לטפל היכולת עצמי, ביטחון לבגרות, ביטוי
22.5 הבריאות לגבי אחריות עצמאית,
12.0 מהמטפלים טוב וחינוך הסבר השכלה, בבית, טוב חינוך

(ניטרליים) אחרים מניעים
46.3 ובטירחה בזמן חיסכון
15.9 התקשורת ואמצעי מכרים משפחה, השפעת

5.4 רצינית כלא המחלה תפיסת

ל^100. מסתכמים אינם האחוזים כן ועל וקודדו, התקבלו תשובות שלוש עד *
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בטיפול הדיוטות של ועצמאות יוזמה לגילויי הרופאים תגובות ב.
בבריאותם

בנושאי הפרט של ובאוטונומיה בעצמאות העצמי הטיפול קשור כלל בדרך
שואלים המטופלים שבו במצב עצמו את למצוא הרופא עשוי כאלה במקרים בריאות.

והנחיותיו. דעותיו לגבי הסתייגויות, אף ולעתים הערכות, ומביעים שאלות

הרופא, של הבלבדית סמכותו לגבי שאלה סימני מציבים כאלה עצמאות גילויי
מכאן הרופא. הוראות אחר נאמן ומילוי המטופל של מלא ציות בדבר ההנחה ולגבי
המושתתת לחולה, רופא בין מסורתית יחסים מערכת לשנות יכול העצמי שהטיפול
תגובות את לבדוק כזכור, היתה, המחקר ממטרות אחת סמכות. של יסוד הנחות על

הדיוטות. של ועצמאות יוזמה גילויי על הרופאים
סקירת יסוד על נעשתה הזה המשתנה את לאמוד שמטרתם הפריטים בחירת

כמנגנון "lay referral network"! שימוש על מדווחים מחקרים מספר הספרות.
;1974 , stimson) בבריאותם הדיוטות של טיפולם לגבי החלטות בקבלת מנחה

של ומיקוח התדיינות על מחקריים דיווחים ישנם כן כמו .(1960 , freidson
מצד וביקורת שאלות הצגת וכן (1976 ,hayesbautista) רופאיהם עם מטופלים

, defreise ;1983 , haug and lavin) הרופא של הנחיותיו על המערערים מטופלים
.(1982

של ועצמאות יוזמה "גילויי במדד שנכללו ההתנהגויות את מציג 6 לוח

בלתי ברשת לשימוש נוגעים ו6 3 מספר פריטים בבריאותם". בטיפול הדיוטות

הרופא הוראות אחר המטופל של מילוי אי מתאר 7 פריט מידע. קבלת לשם פורמלית
גישה משקפים ו5 4 ,2 ,1 פריטים עצמו. המטופל דעת על הטיפול ושינוי

הטיפול. בקביעת הרופא של הבלבדית סמכותו על ערעור של מסוימת ומידה עצמאית
לטיפול. יתרמו לא או יתרמו הנ"ל ההתנהגויות אם נשאלו הרופאים

בלוח לטיפול). תורם (לרוב 6 עד לטיפול) מפריע (לרוב 1 מ נעו התשובות
הרופאים. של תשובותיהם התפלגות וכן בנפרד פריט כל עבור הממוצעים מוצגים

באלה החל הרופאים, על המקובלות מידת לפי סדורים 6 בלוח הפריטים
שולל. שהרופא באלה וכלה חיובית להערכה הזוכים
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בטיפול הדיוטות של ועצמאות יוזמה לגילויי רופאים תגובות :6 (באחוזים)לוח התשובות והתפלגות תקן סטיות ממוצעים, בבריאותם:
שציינו הרופאים אחוז

או לרוב או לרוב ^
לעתים אינו לעתים סטיית ממוצע ההתנהגות פריטי
קרובות תורם קרובות תקן
מפריע ואינו תורם
לטיפול מפריע לטיפול

דעה לקבל מבקש החולה (1
בטרם אחר, מרופא נוספת
המומלץ לטיפול ייענה

29.8 36.7 33.5 1.16 3.00 ידך על

שהטיפול טוען החולה (2
קשה עליו שהמלצת

להתאים ומבקש ומסובך
43.0 24.9 32.2 1.32 2.88 יותר פשוט טיפול

עם מתייעץ החולה (3
וידידים משפחה קרובי

31.0 48.2 20.7 1.10 2.81 לרופא לפנות אם

לעיין מבקש החולה (4
הרפואי בתיק במסמכים

58.9 30.9 10.2 1.17 2.17 בידך המצוי שלו

שהטיפול אומר החולה (5
ואינו עלי שהמלצת

77.0 15.2 7.9 1.03 1.80 שלו במצב הכרחי
עם יעץ מתי החולה (6

וידידים משפחה קרובי
לגבי דעותיהם את ומקבל

80.9 15.2 4.0 .94 1.66 לו מכתיב שאתה הטיפול
. כל את ממלא אינו החולה (7

לפרטיהן הוראותיך
או הטיפול את ןמשנה

94.0 3.2 2.8 .72 1.30 עצמו דעת על ממנו חלק

לטיפול חיובית בצורה תורם לרוב = 5 לטיפול... מפריע לרוב = *
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רק הדיוטות. של ומעצמאות מיוזמה הסתייגות כלל, בדרך היתה, לרופאים
שנידחו כאלה פריטים והיו הפריטים, מן שניים לגבי חיובית דעה הביעו שליש

הרופאים הערכות לגבי דווח שעליהם מהממצאים שונה זו תמונה כולם. בידי כמעט

כי ראינו כזכור, .(1 (לוח העצמי הטיפול בתחום הספציפיות ההתנהגויות את

רופאים מצד למדי חיובית לדעה הזוכים התנהגות סוגי יש העצמי הטיפול בתחום
של מסוימים סוגים ביו למדי חדה בצורה מבדילים שרופאים נראה מכאן רבים.

בתנאים רצויים ואפילו עליהם המקובלים העצמי, הטיפול בתחום התנהגות
ועצמאות יוזמות המבטאת חולים של ספקנית אוריינטציה לביו מסויימים,
קיימת זו, אוריינטציה לגבי הרופא. של הבלבדית סמכותו על והמערערת

הרופאים. רוב בקרב רבה הסתייגות
המקובלות ברמת הנבדלות קבוצות לשתי ההתנהגות פריטי את לסווג ניתן

■. הפריטים נמצאים יותר, החיובית הראשונה, בקבוצה הרופאים. בקרב שלהן

בלתי ברשת ושימוש יותר פשוט לטיפול בקשה אחר, מרופא נוספת לדעה המתייחסים
דעה הביעו הרופאים מכלל חמישית עד שליש רופא. אצל ביקור לגבי פורמלית

ארבעת במפורש. שלילית עמדה גילו ממחצית ופחות אלה, התנהגויות על חיובית
חולים של לבקשתם מתייחסים אלה יותר. שליליות לדעות זכו הנוספים הפריטים
המומלץ, הטיפול על חולים מצד ערעורים ,(l>* על (מקובל הרפואי בתיק לעיין
להוראות. ואיציות לטיפול והצעות מידע קבלת לשם פורמלית בלתי ברשת שימוש

הרופאים. כל למעשה, דחו, האחרון הפריט את
הבדלים מראה הפרקטיקה ואיפיוני אישיים רקע משתני לפי הפריטים בדיקת
כך האוכלוסייה, של בתתהקבוצות שונות העדר על מצביע זה דבר בלבד*. קטנים
בכללותה. המחקר אוכלוסיית על ככולם, רובם חלים, 6 בלוח המוצגים שהממצאים

לכך אי אחד. תוכני תחום הראה 6 בלוח הפריטים שבעת של גורמים ניתוח
בבריאותם. בטיפול הדיוטות של ועצמאות יוזמות גילויי לגבי מסכם מדד עובד

2.24 הוא הממוצע (חיובי). 5 לביו (שלילי) 1 בין נעים המדד ציוני

ואיפיוני האישיים הרקע משתני של המלאה הרשימה ובו 2 פרק ראה *
הפרקטיקה.
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המסכם. המדד הרכבת לגבי נוספים פרטים מתוארים בי בנספח . (S.d. =6.2)
בתחום התנהגויות של המסכם הציון לבין הנ"ל המדד בין הקשר בדיקת

על מצביע זה ממצא .(R=.l834) השניים בין נמוך מיתאם מראה העצמי הטיפול
טיפול המחייבים רופאים העצמי: הטיפול של האלה ההבטים שני בין איתלות
עצמאות גילויי לחייב האחרים מן יותר נוטים אינם ההתנהגות במישור עצמי
ממדים בין הרופאים, של תפיסתם לפי קשר, שאין מכאן נראה ולהפר. ויוזמה,

העצמי. הטיפול של אלה

ועצמאות יוזמה גילויי של המסכם המדד בין הקשר בדיקת שציינו, כפי

תתקבוצות על להצביע מעניין זאת, בכל חלשים., קשרים מראה הרקע משתני לבין
גילויי לגבי שליליות או חיוביות יותר מעט בגישות המאופיינות הרופאים בקרב

.7 בלוח מוצגים אלה ממצאים בבריאותם. בטיפול הדיוטות של ועצמאות יוזמה

של ועצמאות יוזמה גילויי לגבי מרופאות חיוב ביתר מתבטאים רופאים

הרופאים ובין קופ"ח במירפאות רופאות ריכוזי קיימים כזכור, הדיוטות.

בקרב יחסית השלילית בדעה משתקפת זו ותופעה התמחות חסרי שהם הכלליים
והמומחים. החולים בתי רופאי בין מרוכזות יותר החיוביות הדעות אלה. קבוצות
לגבי לתחושתם קשורה הדיוטות של ועצמאות יוזמה לגבי הרופאים של דעתם

החולים מספר מבחינת הן רב, עומס על המדווחים כי 7 בלוח נראה העבודה. עומס
בלתי פניות שיש הטוענים וכן העומס, לגבי תחושתם מבחינת והן לשעה המתקבלים

יוזמה גילויי לגבי ביותר השליליות העמדות בעלי הם חולים, של מוצדקות
החולים, של מיותרים ביקורים של ותחושה בקליניקה, יתר שעומס מכאן ועצמאות.
לראות הרופא של נכונותו את מפחיתים קופ"ח, של המירפאות רופאי אצל במיוחד

לאיש יותר קל מוגבל, הזמן כאשר חולים. של ועצמאות יוזמה גילויי בחיוב
על הסתמכות ערעורים. בלא מלא, לציות ולצפות הוראה לתת דעה, להביע המקצוע
המקצועית. בעבודה יתר עומס עם ההתמודדות ממנגנוני אחד היא מקצועית סמכות

לפי ההדיוטות של והעצמאות היוזמה גילויי מדד של רבמשתני עיבוד
.(analysis of covariance) משותפת שונות ניתוח בשיטת נעשה נבחרים רקע משתני
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בטיפול הדיוטות של ועצמאות יוזמה לגילויי הרופאים תגובות :7 לוח
הפרקטיקה ואיפיוני רקע משתני לפי מסכם מדד בבריאותם:

מובהקות* רמת ממוצע N הפרקטיקה ואיפיוני רקע משתני

נייד
2.34 (162) זכר

P=.O45
2.07 (95) נקבה

העבודה מסגרת

2.12 (130) כללית קופ"רו מרפאות
P=.001 2.24 (53) ק ק"

2.45 (75) חולים בתי

התמחות רמת

2.08 (88) התמחות ללא כלליים רופאים
?=.007 2.26 (56) מתמחים

2.35 (114) מומחים
במרפאה לשעה החולים מספר

2.45 (61) 30
P=.OO4 2.22 (99) 64

2.09 (73) 157

חולים עומס תחושת

2.33 (29) אופטימלי
P=.O12 2.34 (102) סביר

2.11 (117) מדי גדול
מוצדקות הבלתי הפניות אחוז הערכת

2.43 (36) 0

2.07 (39) ■ lQ1%
P=.OO7

2.07 (58) 49lU
2.06 (46) gO50%

(חיובי) ל5 (שלילי) מ1 נעים הממוצעים *
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ולמשתנים (covariates) רציפים למשתנים כאמור המסווגים המנבאים, המשתנים
המסכם המדד עם מובהק קשר קשורים שהיו משתנים כללו (factors) בדידים

התוכן לניתוח הרלבנטיים נוספים משתנים וכן ,(7 (לוח הרודמשתני בניתוח
ן. ו הנד

של קיומה על הצביעה הבלתיתלויים המשתנים בין אינטראקציות בדיקת
חדש משתנה למודל הוכנס ולכן העבודה, מסגרת לבין מין בין אינטראקציה

אלה. משתנים משני המורכב

בלבד שניים כאשר מהשונות, 12.53! רק ומסביר 8 בלוח מוצג שהתקבל המודל
קטנה, כי אם מובהקת, תרומה תורמים התמחות, ורמת ותק המשתנים, מבין

של ועצמאות יוזמה גילויי של בנושא עמדות פיזור על מצביע זה ממצא לשונות.
מבנה של העדר ניכר כלומר, הרופאים. של הרקע למשתני ברור קשר ללא הדיוטות

זה. בנושא הרופאים בתפיסות

עבודה ומסגרת מין לגבי הממצאים את כללית מאשר הרבמשתני הניתוח

לראות ניתן מובהקת, אינה התרומה אם גם .(7 (לוח החדמשתני בניתוח שנראו
בבתי שרופאים וכן מהרופאות, חיוביות ביתר מתבטאים הרופאים עקבי שבאופן

המירפאות. סוגי בשני מעמיתיהם יותר חיוביים החולים

שהמומחים נראה וכן הנדון, למשתנה שלילית בצורה קשור הותק כאמור,
לגבי הדין הוא לציון. ראויים אר למדי קטנים ההבדלים חיוב. ביתר מתבטאים
אולם החדמשתני, בניתוח שהופיע בכיוון הם ההבדלים בעבודה: עומס תחושת

מובהקים. אינם
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בטיפול הדיוטות של ועצמאות יוזמה לגילויי הרופאים תגובות :8 לוח
של הפרקטיקה ומאפייני הרקע משתני לפי משתני רב ניתוח בבריאותם:

(analysis of covariance) הרופאים

2.24 המדגם: לכל מסכם ממוצע ציון
המתאם מקדם P (covariates) רציפים משתנים

.008 7007 במקצוע ותק

beta מתוקנן ממוצע ציון P N (factors ) בדידים משתנים
.048 .083 הרופא העבודה/מין מסגרת

2.21 54 רופאים  כללית קופ"ח מרפאות
2.11 73 רופאות  כללית קופ"ח מרפאות
2.23 37 רופאים  קטנות קופות
1.94 11 רופאות  קטנות קופות
2.43 64 רופאים  בתי"ח
2.17 8 רופאות  בתי"ח

.040 .015 ההתמחות רמת

2.18 85 כלליים רופאים
2.05 54 מתמחים
2.36 108 מומחים

.048 .004 החולים עומס את הרופא הערכת
2.28 29 אופטימלי
2.30 101 סביר
2.15 117 מדי גדול

247 ^ סה"כ

(P=.OO1) 12.53? = המוסברת השונות אחוז
משתנה2 לכל beta של הערכים תלויים, הבלתי המשתנים בין מקשרים כתוצאה *

המוסברת. השונות לאחוז הכל בסך מסתכמים אינם
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הבריאות מערכת על העצמי הטיפול השפעת ג.

על העצמי הטיפול השפעת לגבי רופאים של ועמדות תפיסות ונבדוק נמשיך
המיקרו, במישור התמקד כה עד שהדיון בעוד הבריאות. של הכללית המערכת

 המאקרו במישור הדיון עכשיו יעסוק הפרט, של ובעמדות בהתנהגויות דהיינו

העצמי הטיפול שהגברת הטוענות דעות קיימות כזכור, בכללותה. במערכת כלומר
שירותי את לייעל וכך במרפאות, הביקורים את לצמצם עשוי הדיוטות בידי
מספר עם קשר העצמי לטיפול שיש גם יתכן ועלות. תפקוד מבחינת הבריאות

מספר שבה הישראלית, בחברה מרכזית חשיבות בעלי הם אלה נושאים האישפוזים.
וגדלה. הולכת השירותים ועלות רב הביקורים

שיעור א) על: העצמי הטיפול הגברת לדעתם, תשפיע, כיצד נשאלו הרופאים
השאלות האישפוזים. מספר ג) הבריאות, שירותי עלות ב) במרפאות, הביקורים
כרוניות, ומחלות מחד, אקוטיות מחלות של במקרים עצמי טיפול לגבי הוצגו

מאידך.

הללו. הנושאים שלושת לגבי הרופאים של דעותיהם התפלגות את מציג 9 לוח
הביקורים מספר את תצמצם העצמי הטיפול שהגברת מאמינים שליש, כשני הרוב,
הבריאות, שירותי עלות את יוריד שהדבר בדעה נוקטים מחציתם כמעט במרפאות.

מהרופאים כרבע זאת, עם יצטמצם. האישפוזים שמספר חשבו מהרופאים ושליש

עצמי טיפול יתר לדעתם, העצמי: הטיפול תוצאות לגבי שלילית גישה מבטאים
שני כן, על יתר השירותים. עלות את ויעלה במרפאות הביקורים מספר את יגדיל

את דבר של בסופו תקטין לא העצמי הטיפול שהגברת מאמינים מהרופאים שליש

האישפוזים. שיעור

את תוריד העצמי הטיפול שהגברת מציינים מהרופאים שליש ששני הממצא

רופאי בקרב במיוחד שכיחה זו דעה ביותר. בולט במרפאות הביקורים שיעור

שהם ביקורים של רב למספר ואף רב, ביקורים למספר החשופים הכללית, קופ"ח
העצמי הטיפול שהגברת סבורים מביניהם 72.licf 9אי). (לוח מיותרים מגדירים:

ו;$42.9 החולים בתי מרופאי ל;$55.4 בהשוואה וזאת הביקורים שיעור את תפחית
  .(p=.003) ק"ק מרופאי
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הבריאות מערכת על העצמי הטיפול השפעת לגבי הרופאים דעות :9 לוח
(n=252) (אחוזים)

עצמיות בדיקות לבצע ילמדו יותר רבים אנשים "אם
וכרוניות אקוטיות במחלות בעצמם לטפל וכן לאבחון

על:" ישפיע זה דבר האם מבוקרות,
במרפאות הביקורים מספר

61.5 הביקורים מספר את יצמצם
15.9 ישפיע לא

22.6 הביקורים מספר את יגדיל

100^1

הטיפול עלות
45.8 העלות את יוריד
31.3 ישפיע לא

22.9 העלות את יעלה

$100;

האישפוזים שיעור

35.2 יקטין
64.8 יקטין לא

100*;

/"
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לפי הבריאות, מערכת על העצמי הטיפול השפעת לגבי הרופאים דעות 9אי: לוח
(n=252) (אחוזים) רקע משתני

האומרים אחוז האומרים אחוז האומרים אחוז
עצמי שטיפול עצמי שטיפול עצמי שטיפול

שיעור את יקטין את יוריד את יצמצם
האשפוזים הטיפול עלות הביקורים מספר

במרפאות רקע משתני

העבודה מסגרת
38.5 49.6 27.1 כללית קופ"ח מרפאות
26.5 33.3 42.9  ק ק"

352 *47.9 55.4 חולים בתי
ל.מ. ל.מ. p=.003

36.8מין 48.7 60.5 ^57

33.0 40.2 62.8 נקבה
ל.מ. ל.מ. ל.מ.

ותק
38.6 56.5 61.4 שנים 9 עד

32.6 46.8 62.8 שנים 2510
* 35.2 36.0 60.2 ויותר שנים 26
;. מ. ל. p=.05 ל.מ.

התמחות רמת
35.6 38.8 55.8 התמחות ללא כללים רופאים

36.4 55.6 67.3 מתמחים
34.3 46.4 63.1 מומחים
ל.מ, ל.מ. ל.מ.

: מובהק לא = ל.מ. *
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דהיינו מועט, ותק שבעלי נמצא העלויות, על העצמי הטיפול השפעת לגבי
מ10 פחות שצברו הרופאים מבין 56.53; בנדון: ביותר האופטימיים הם הצעירים,
העצמי, הטיפול מהגברת כתוצאה ירדו המערכת שעלויות סבורים במקצוע ותק שנות

בין .46.8* הוא האחוז במקצוע, ותק שנות 2510 בעלי הרופאים מבין ואילו
רק ביותר הפסימית הדעה רווחת יותר או ותק שנות 26 בעלי ביותר, הותיקים

9אי). (לוח עלויות תוריד העצמי הטיפול שהגברת מאמינים 36*

משתני לבין הרופאים דעות בין קשר נמצא לא האישפוז, לשיעורי אשר

תתקבוצות, בין מובהקים הבדלים שאין מעידה והתופעה והפרקטיקה, הרקע

במחקר. האוכלוסייה כלל לגבי נכונה 9 בלוח ושההתפלגות
של האפשריות ההשפעות את בבהירות רואים שהרופאים לסכם, נוכל כללית
מתבטאת ביותר הגדולה האופטימיות הבריאות. מערכת על העצמי הטיפול הגברת

לפתרון יתרום העצמי שהטיפול מאמינים שליש לשני קרוב הביקורים. למספר בקשר

חצי כמעט רב. ביקורים מספר דהיינו הראשונית, שברפואה המרכזיות הבעיות
שניה מרכזית לבעיה חיובית תרומה יתרום העצמי שהטיפול בדעה הם מהנשאלים
האישפוזים, מספר לגבי אפילו השירותים. עלות והיא הבריאות, שירותי בתחום
אותו. תצמצם העצמי הטיפול שהגברת המאמינים (כשליש), מבוטל לא מיעוט ישנו
המיתאם מובהק. חיובי קשר מראה הנ"ל הנושאים שלושת בין הקשרים בדיקת

לבין במרפאות הביקורים מספר על העצמי הטיפול השפעת בין הוא ביותר הרב

עם יותר חלש קשר אלה משתנים לשני . (R=.64) העלות על העצמי הטיפול השפעת

בהתאמה). r=.26 ,r=.29) האישפוז שיעור על העצמי הטיפול השפעת

העצמי הטיפול ממדי שלושת בין קשרים ד

העצמי: הטיפול של ממדים שלושה לגבי הרופאים של דעותיהם נידונו כה עד
גילויי ב) הפרט; בריאות על עצמי טיפול של שונים סוגים של השפעתם א)

השפעת ג) בבריאותם; בטיפול הבריאות בתחום הדיוטות של ויוזמה עצמאות
במירפאות, השימוש שיעורי מבחינת הבריאות שירותי מערכת על העצמי הטיפול

שלושת בין הקשרים את לבחון מעניין האישפוז. ושיעורי השירותים עלות
.10 בלוח המוצגים הנ"ל הממרים
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ל הפרט) בריאות על עצמי טיפול (השפעת א' בין ומובהק ברור קשר נמצא
מופיע ביותר החזק הקשר הבריאות). שירותי מערכת על העצמי הטיפול (השפעת ג'
הטיפול השפעת לבין הפרט בריאות על העצמי הטיפול השפעת של המסכם המדד בין
הטיפול השפעת את בחיוב מהמעריכים %79 במרפאות. הביקורים מספרי על העצמי
במירפאות, הביקורים מספר לצימצום יביא שהדבר אמרו הפרט בריאות על העצמי
המעריכים מבין העצמי. הטיפול השפעת את בשלילה המעריכים מאלה %47 לעומת

יגביר שהדבר מאמינים %35 הפרט, בריאות על העצמי הטיפול תוצאות את בשלילה
הסבורים החיוביות הדעות מבעלי בלבד %9 לעומת במירפאות, הביקורים שיעור את

.(P=.OO1) כך
הנושאים לשני גם קשור הפרט) בריאות על העצמי הטיפול (השפעת אי משתנה

ועל השירותים עלות על העצמי הטיפול השפעת דהיינו בג', שנידונו האחרים
יותר. חלש אך חיובי הוא זה קשר האישפוז. שיעורי

יוזמה גילויי על הרופאים דעות בין דהיינו לג', ב' בין קשר אין
העצמי הטיפול השפעות על דעותיהם לבין הבריאות בתחום הדיוטות של ועצמאות
ממד מתאר ועצמאות, יוזמה גילויי ב', משתנה כי נראה הבריאות. מערכת על

כלום. ולא שנבדקו העצמי הטיפול של האחרים הממדים לביו בינו שאיו עצמאי
בפרק יובא זה בפרק שהוצגו הנתונים של והשלכותיהם משמעותם לגבי דיון

ן. ו ודי סיכום ,5
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על העצמי הטיפול השפעת לפי הפרט, בריאות על העצמי הטיפול השפעת :10 לוח
(אחוזים) הבריאות מערכת

הפרט בריאות על עצמי הטיפול השפעת

סה"כ לרוב תורם לא או לרוב העצמי הטיפול השפעת
מזיק מזיק ולא קרובות לעתים הבריאות מערכת על

לבריאות תורם

במירפאות הביקורים מספר

100 47.0 60.7 78.7 (155) יצמצם
P=.001 100 18.1 17.0 12.0 (40) ישפיע לא

100 34.9 22.3 9.3 (57) יגדיל
¥100" ¥100" ,1003

הטיפול עלות

100 38.0 44.1 56.9 (114) יוריד
P=.O76 100 31.0 36.5 25.0 (78) ישפיע לא

100 31.0 19.4 18.1 (57) יעלה

¥100" ¥100 1003T

■ האישפוזים שעור

100 35.3 26.9 45.3 (82) יצמצם
P=.O64

100 64.7 73.1 54.7 (162) יצמצם לא

1001" ¥100~ ¥100~
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0

קשישים בקרב העצמי הטיפול לגבי רופאים של ועמדות תפיסות .4

מגבילים החברתי בתפקוד ובעיתיות פיזית הידרדרות כאילו הרווחת הדעה

לנושא מיוחד עניו מקנה בריאותו לגבי אחריות עליו לקבל הקשיש של יכולתו את

אנשי בין למדי נפוצות אלה דעות .(1986 ,dean) קשישים בקרב העצמי הטיפול
של לאמיתו .(1981 ,haug) עצמם. הקשישים בקרב וכן בקשישים המטפלים מקצוע

מתפקדים בקהילה, מתגוררים מערביות בחברות הקשישים שרוב מראים מחקרים דבר,
ומשמעותיות. רבות בדרכים עצמי טיפול מבצעים ואף עצמאות של רבה במידה

התגברות לגבי עצמם הקשישים של וכן המקצוע אנשי של ציפיותיהם אולם,
קשישים עצמה: את המאמתת כנבואה משפיעות הזיקנר. בתקופת והמוגבלות התלות

המוענקת הלגיטימיות בגלל עצמי מטיפול ונרתעים יוזמות מלנקוט נמנעים רבים
קשישים ואשר מהמטפלים חלק בין הרווחות סטריאוטיפיות, גישות תלות. לדפוסי

: ולהגביר עצמי בטיפול ועצמאות יוזמות למנוע יכולות אותן, מפנימים רבים
תלות. דפוסי

הקשישים. אוכלוסיית בקרב עצמי לטיפול הרופאים בגישות נדון זה בפרק
של בהבטים ומתמקד ,3 בפרק שהוצגו הממצאים את משלים להלן המוצג החומר

הקשישים. אוכלוסיית עבור מיוחדת משמעות להם שיש עצמי טיפול
מידע הדיון יכלול ולכך ובעולם, בישראל זה בנושא נעשה בלבד מועט מחקר

מהווה זה מידע קשישים. של הבריאות בעיות את הרופאים של תפיסותיהם על כללי
קשישים. בקרב העצמי הטיפול בנושא לדיון רקע

, האלה: הנושאים לגבי רופאים של ועמדות תפיסות נציג
תפקודית מבחינה קשישים של להידרדרות לגרום שעלולים סיכון גורמי א)

ובריאותית.

וכרוניים. קשישים לחולים רופאים מצד העדיפות מידת ב)

: ובמערכת בקהילה שונים גורמים בין הפרט בריאות לגבי האחריות חלוקת ג)
בכלל. המבוגר הפרט לבין הקשיש בין השוואה תוך הבריאות,

קשישים בקרב עצמי טיפול ביצוע של מעשית אפשרות לגבי הרופאים עמדות ד)
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להרחבתו. והאפשרות

קשישים של להידרדרות לגרום שעלולים סיכון גורמי על הרופאים דעות א)

ובריאותית תפקודית מבחינה

שעלולים הסיכון גורמי לדעתך "מהם פתוחה: שאלה הוצגה הרופאים לפני
הרופאים תשובות ובריאותית?" תפקודית מבחינה קשישים של להידרדרות לגרום
.11 בלוח המוצגות רחבות לקטגוריות וקובצו קודדו מרואיין) לכל שלוש (עד

וגם ההזדקנות של הביולוגי בהיבט מתמקדים שהוזכרו הסיכון גורמי

הגורם הביולוגי, ההיבט מן זו. חיים תקופת המאפיינת פסיכוחברתית בבעיתיות
מחלות על הצביע האוכלוסייה, ממחצית למעלה בידי שהוזכר ביותר, השכיח

טבעיות לואי "תופעות כגון סיכון גורמי גם נזכרו בנוסף להידרדרות. כגורם
בצד הקשורים אחרים גורמים מהרופאים. %24 בידי שצוינו ההזדקנות" של

העוזרים מצד או עצמו, הקשיש מצד לקויה התנהגות על למעשה מצביעים הביולוגי
חוסר ,(.IS%1 ( לקויה תזונה סיכון: כגורמי בהווה, או בעבר המשפחתיים

אלכוהול ושתיית יתר השמנת עישון, הכולל חיים סגנון , (.e%6) גופנית פעילות
פסיכוחברתי הינו מקורם אך פיזיות, השלכות בעלי הינם אלה .גורמים (.S%4)

רבה. במידה

למחצית קרוב בידי צויין הפסיכוחברתי ההיבט מן ביותר השכיח הגורם
גם מתבטאת החברתי הגורם חשיבות חברתית. והזנחה ניכור בדידות,  הרופאים
של לקוי תפקוד ,(36. 4^*) בעיתיים סוציאליים תנאים נוספות: קטגוריות במספר

של וחולי ,מוות (.H%2) ריקים חיים תעסוקה, חוסר ,(31. 4!*) הקשיש משפחת

הבדידות, למעשה, .(.S%1) המוכרת מהסביבה והינתקות (.IQ%1) וידידים קרובים
הפסיכו הגורמים בין השכיח כגורם במפורש שצויינו החברתית, וההזנחה הניכור

יותר. נמוכה בשכיחות שצוינו הגורמים בשאר גם מתבטאים חברתיים,

בידי צוינו להידרדרות, סיכון כגורם בקשישים" הטיפול במערכת "בעיות
למערכת הן הנוגעות התשובות כל קובצו זו בקטגוריה מהרופאים. ל$40 קרוב

למערכת בהקשר ומשפחתו. ואת הקשיש את הכוללת למערכת וכן המקצועית הטיפול
המערכת עם קשר העדר כגון: סיכון גורמי הרופאים ציינו מקצועית הלא
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מבחינה קשישים של להידרדרות סיגלו גורמי לגבי הרופאים דעות :11 לוח
ים) ז (אחו ובריאותית תפקודית

,,,J'SfZ/rW ""'י .יי

ים ולוגי בי גורמים

562 מחלות
24.0 ההזדקנות תהליך של טבעיות לואי תופעות
15*1 לקויה תזונה
66 גופנית פעילות חוסר
5.4 וכוי אלכוהול שתיית השמנה, עישון,  חיים סגנון

פסיכוחברתיים גורמים

468 חברתית והזנחה ניכור בדידות,
386 בקשישים הטיפול במערכת בעיות
36.4 בעייתיים סוציאליים תנאים
314 הקשיש משפחת של לקוי תפקוד
112 ריקים חיים תעסוקה, חוסר
xuy . אישיים פסיכולוגיים גורמים
נ10 וידידים קרובים של חולי מוות,
3.1 אבות) בית (ביתחולים, המוכרת מהסביבה הינתקות

. 100%n מסתכמים אינם האחוזים תשובות. שלוש עד התקבלו *
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על הקפדה אי לרופא, מדי מאוחרת פניה רופאים, להוראות איהיענות המקצועית,
המקצועית: הטיפול במערכת התמקד התשובות של אחר חלק ועוד. תרופות נטילת
ובסידורי במיטות מחסור למערכת, נגישות בעיות מונעת, רפואה שירותי העדר

התקשורת לדפוסי על גם דעה חיוו הרופאים מינהליות. בעיות לקשישים, החלמה
גם הוזכרו הקשיש. לבין הנילווים n>>u7s!n המקצועות ואנשי הרופא שבין

לתרופות. והתמכרות תרופות מנטילת הנובעות שליליות תופעות

הידרדרות דומיננטיים: סיכון סוגי שני מגדירים שהרופאים לסכם, נוכל

בעיתיות על מצביעים משניים גורמים חברתית. ובעיתיות טבעית פיזית
של אישיים מאפיינים וכן המטפלים ומערכת משפחתו הקשיש, שבין באינטראקציה

. בהווה. או בעבר חייו וסגנון הקשיש

הסיכון גורמי לבין ופרקטיקה רקע גורמי בין הקשרים על לעמוד כדי

לא .11 בלוח השכיחים הגורמים בששת שונות ניתוח בוצע מזכירים שהרופאים

בעלי ממצאים מספר לציין הראוי מן אך באוכלוסייה, רבים הבדלים נמצאו

עניין.

רופאים בידי גבוהה יחסית בשכיחות הוזכר סיכון כגורם "מחלות"
60* בידי הוזכר זה גורם מקשישים. ברובה מורכבת מטופליהם שאוכלוסיית

לעומת מטופליהם, מאוכלוסיית ממחצית יותר הם שהקשישים שדיווחו מהרופאים

כן .כמו (p=.O5) מרבע פחות הוא מטופליהם בקרב הקשישים שאחוז מהרופאים $40;

רופאי בידי במיוחד הודגש ההזדקנות" תהליך של טבעיות לואי ש"תופעות נמצא

בידי פחות הודגש גם זה גורם המרפאות. רופאי בידי ופחות (36^ החולים בתי

ו;263 13^£) החולים בבתי מרוכזים כזכור, שהם, רופאים, ידי על מאשר רופאות

רופאים בידי הודגשו הביולוגיים הסיכון גורמי לסיכום, . (p=.O2) בהתאמה)

המועסקים המקצוע אנשי בידי בעיקר בקשישים, בטיפול יותר רב נסיון בעלי
באוכלוסייה חולי של יותר החמורים במקרים הסתם, מן שנתקלים, החולים, בבתי

החברתיים הסיכון גורמי איזכור לגבי הרופאים רקע לפי הבדלים נמצאו לא זאת.

האוכלוסייה לגבי יותר, או פחות נכונים, 11 שבלוח שהנתונים מכאן והאחרים.
בכללותה.
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וכרוניים קשישים לחולים רופאים של ההעדפה מידת ב.

בלא לחולים אוניברסליסטית התייחסות מחייבות המקצועי התפקוד נורמות
כי מלמדת המציאות אולם, אחרים. לאיפיונים או לגיל המחלה, לסוג קשר

כאן נתייחס ומחלות. חולים של שונים סוגים לגבי בהעדפותיהם נבדלים הרופאים
החולים גיל איפיוני0: שני לפי בטיפול המקצועי הסיפוק מבחינת העדפות להבעת

קשישים עם מקצועית מעבודה היחסי הסיפוק אודות נשאלו הרופאים המחלה. וסוג
לעומת לקשישים, אופייניות שהן כרוניות, במחלות ומטיפול צעירים, לעומת

אקוטיות. מחלות

ומחלות. חולים של אלה סוגים לגבי הרופאים העדפות מוצגות 12 בלוח
צעירים לחולים ברורה העדפה מגלים מהמרואיינים שכמחצית מראים הנתונים

ובמחלות בקשישים טיפול מעדיפים בלבד 163? כאשר אקוטיות, במחלות ולטיפול
מובהק קשר ישנו בנדון. העדפה להם שאין מצהירים כשליש, הנותרים, כרוניות.

גם מעדיפים צעירים חולים המעדיפים הרופאים כאשר אלה, העדפות בין
.(R=.5l ) ולהפך אקוטיות במחלות הטיפול את

דפוס מראה רופאים, של תתקבוצות בין זה בנושא הבדלים הבודק ,13 לוח
וחולים קשישים של יותר רבה העדפה וכרוניים. קשישים חולים בהעדפת מקביל
שנים עשר של וותק בעלי כללית, קופ"ח של מרפאות רופאי מאפיינת כרוניים
הנ"ל ההעדפה מופיעה כן כמו התמחות. ללא כלליים רופאים בין וכן ומעלה,

הרופאים ששיעור לציין יש רופאים. בקרב מאשר רופאות בקרב יותר רבה בשכיחות
הנ"ל, מהתתקבוצות בחלק לרבע מגיע וכרוניים קשישים חולים המעדיפים

המדגם. בכלל לשישית בהשוואה
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(אחוזים)* מחלתם ואופי גילם מבחינת חולים לגבי הרופאים העדפות :12 לוח
(N=249)

הרופאים אחוז rmri>n

החולה גיל לפי

16.0 קשישים העדפת

35.0 העדפה אין
49.0 צעירים העדפת

100t

המחלה סוג לפי

15.8 כרוניים חולים העדפת

31.5 העדפה אין
52.7 אקוטיות במחלות חולים העדפת

$100;

יותר לך יש חולים של הבאים מהסוגים אילו "עם לרופאים: שהוצגה השאלה *
מהעבודה?" סיפוק
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רקע משתני לפי וכרוניים, קשישים חולים לגבי הרופאים העדפות :13 לוח
העדפה העדפה העדפה העדפה
לחולים לחולים לחולים לחולים
אקוטיים כרוניים צעירים קשישים רקע משתני

העבודה מסגרת

46.8 19.0 45.7 22.0 (127) קופ"ח מרפאות
42.6 17.0 40.8 12.2 (49) קטנות קופות
68.9 9.5 60,3 8.3 (73) חולים בתי

* *

ותק שנות

72.9 12.9 68.1 11.6 (69) שנים מ10 פחות
53.3 16.3 45.3 17.9 (95) שנים 2510
35.3 17.6 37.6 17.7 (85) שנים 25 מעל

*** ***

. התמחות רמת

בלא כלליים רופאים
40.0 27.1 44.0 23.9 (88) התמחות
67.9 9.0 64.3 9.0 (56) מתמחים
54.7 10.4 45.0 13.8 (109) מומחים

*** *

הרופא מין
52.2 12.1 48.1 12.9 (155) זכר
53.3 22.2 50.5 21.5 (93) נקבה

* ל.מ.

P< .05 *
P < .01 **

P < .001 ***
!.. מובהק לא = ל.מ.
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ובמערכת בקהילה שונים גורמים ביו הקשיש בריאות לגבי האחריות חלוקת ג.
הבריאות

הכוללת הבריאות, מערכת מכלל חלק הוא העצמי שהטיפול במבוא ציינו
את כוללים אלה יחודי. תפקיד ממלא מהם אחד כל כאשר משתתפים, של מיגוון

רופאים כגון מקצועיים מטפלים וכן פורמלית, הבלתי הרשת אנשי את עצמו, הפרט

ולא מקצועיים הללו, המטפלים תפקידי הנלווים. הרפואיים המקצועות ואנשי
הפרט. של לגילו בהתאם להשתנות עשויים מקצועיים,

בין בקשיש לטיפול האחריות חלוקת על דעתם את לחוות התבקשו הרופאים
המקצועות אנשי הרופא, המשפחה, הפרט, הבריאות: במערכת שונים גורמים

את לבחון כדי בקהילה. רווחה ושירותי הבריאות מוסדות וכך הנלווים הרפואיים
בקשר מקבילה שאלה הרופאים נשאלו בקשיש, הטיפול לגבי זו חלוקה של משמעותה

לגיל). התייחסות (ללא במבוגר לטיפול האחריות לחלוקת
הגורמים בין לטיפול האחריות חלוקת לגבי הנתונים מוצגים 14 בלוח

כל על המוטלת האחריות מידת לגבי הרופאים דעות את להשוות ניתן השונים.
התבקשו שהרופאים כך הוצגה השאלה בכלל. במבוגר וטיפול בקשיש לטיפול גורם

השונים. הגורמים בין $100: של הכוללת האחריות את לחלק

על מורה (14 לוח (ראה הרופאים שציינו האחוזים של הממוצעת ההתפלגות
ניתנו שלקשיש בעוד לגילו. בהתאם בריאותו על הפרט אחריות בתפיסת ניכר הבדל

המשפחה של האחריות שיעור .במשלים, %42 ניתנו למבוגר הרי מהאחריות, 22*

,133, לעומת 26*) קשיש דוקא שאינו מבוגר לעומת קשיש של במקרר, ככפול ניתפס
הלאמקצועיים, לגורמים הכוללת מהאחריות כמחצית מוקצית הכל בסר .( nnKnni
למבוגרים בהשוואה מעט מצומצמת זו אחריות קשישים עבור כאשר ומשפחתו, הפרט

כ>$7). של (הפרש בכלל
נתפסת הנלווים הרפואיים המקצועות בעלי ואחריות הרופא אחריות מאידך,
מוסדות על המוטלת האחריות בהתאמה). ל>103, וקרוב (כרבע המקרים בשני כשווה
הצטמצמות את למעשה, בכך, ומשלימה קשישים לגבי במעט גדולה והרווחה הבריאות

לעיל. שצוינה ההדיוטות של אחריותם
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בקהילה: שונים גורמים בין בריאות לגבי האחריות חלוקת :14 לוח
בכלל מבוגרים ולגבי קשישים לגבי הרופאים דעות

הכוללת שהאחריות קובעים היינו "אם
היית כיצד ,$100? היא הפרט מבוגריםלבריאות לגבי באחוזים האחריות^הזו את מחלק

בכלל קשישים לגבי הבאים?" לגורמים

41.6 21.8 עצמו הפרט

12.8 25.9 המשפחה

27.7 26.7 הרופא

7.2 9.4 הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי
י/ 10.1 16.0 הרווחה ושירותי הבריאות מוסדות

.6 .4 אחר

גורם כל עבור שהוזכרו האחוזים ממוצעי הם בלוח המספרים *
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לביו הפרט בין המאזן בשינוי מתבטא האחריות בתפיסת העיקרי ההבדל
המשפחה של וחלקה לבריאותם, האחריות בעיקר לשאת צפויים המבוגרים משפחתו:
אחריות של נכבד בנטל לשאת אמורה המשפחה קשישים, לגבי יחסי; באופן מצומצם

בין המאזן מבוטלת. היא ואין המשפחה, של לזו דומה הקשיש אחריות בעוד
הרופאים של היחסי חלקם וגם כאמור, משתנה, אינו המקצוע אנשי לבין ההדיוטות

* וקשישים. מבוגרים לגבי קבוע כמעט נשאר אחרים מקצועות אנשי ושל

רקע משתני לבין האחריות חלוקת תפיסת בין הקשר שבבדיקת לציין יש

נוטים כלליים שרופאים רק נמצא מובהקים. מתאמים כמעט נמצאו לא למיניהם,
הקשיש, לבריאות וגם המבוגר לבריאות אחריות יותר מעט עצמו לרופא להעניק

ובתי הק"ק לרופאי בהשוואה המרפאות רופאי וכן ומומחים, מתמחים מאשר

שהדעות ומכאן מהשונות, כ$6 רק לנבא ניתן רבמשתני בניתוח החולים.
\ הרקע לאפיוני קשורה שאיננה בצורה הרופאים בין מפוזרות אלה בנושאים

שנבדקו. והפרקטיקה

בעצם רק לא מעניינת הפרט, לבריאות האחריות לגבי הרופא של תפיסתו
השונים. הגורמים על המוטלים השעורים בין במתאמים גם אלא זו, אחריות חלוקת
ביותר" הקטן "המרחב בשיטת הנתונים עובדו הללו, הקשרים מבנה על לעמוד כדי
אל מרחבי מיפוי מתקבל ,7 t na>e/3 . (1965 ,lingoes ;1968 ,guttman)(ssa)

שני בין שהמיתאם ככל ביניהם: המיתאמים את המשקף הנדונים, המשתנים של מטרי
במיפוי. המישתנים את המיצגות הנקודות בין המרחק קטן כן יותר, גבוה משתנים
המכונה מדד המשתנים. בין הקשרים של הכללי המבנה את איפוא, מציג, המיפוי
 הנ"ל העקרון לפי למיתאמים המיפוי של ההתאמה טיב את מודד הזרות" "מקדם

טובה ההתאמה כך ל0, יותר קרוב ל1) 0 בין ערכים לקבל (שיכול שהמדד ככל

יותר.

כללו ששיקוליהם יתכן בכלל, למבוגרים תחילה התייחסו שהמשיבים כיוון *
הוכנסה שאלו יתכן הטיפולי. במערך נכבד מגזר שהם הקשישים את

היתר. התמונה קשישים, שאינם למבוגרים ספציפית בהתייחסות זו שאלה
משתנה.
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קשישים, ולגבי מבוגרים לגבי בנפרד עובדו האחריות חלוקת של הנתונים
לפי הרופאים של תתקבוצות עבור וגם בשלמותה הרופאים אוכלוסיית עבור

למיפוי והן חדממדי למיפוי הן בוצעו העיבודים הרקע. משתני של הקטגוריות
דוממדי.

חד פיזור התקבל בכלל מבוגרים לגבי האחריות חלוקת משתני בעיבוד
תת כל עבור וכן כולה האוכלוסייה עבור נמוך, זרות מקדם בעל עקבי ממדי

בפרקטיקה הקשישים שיעור התמחות, ותק, העבודה, מסגרת (לפי שנבדקו הקבוצות
לבריאות האחריות חלוקת את לתאר ניתן טובה, בהתאמה כלומר, וכוי). הרופא של

כדלקמן: אחד ממד לאורך הגורמים בין כמתפזרת המבוגר

' 4 3 21
ן ן_ו_ו_ו___
המשפחה,  4 נלווים, רפואיים מקצועות = 3 המוסדות, = 2 הרופא, = 1

הפרט = 5

מצד הפרט בין נחלקת האחריות לפיה הרופאים, תפיסת את מדגיש זה מיפוי
גבוהים שליליים מתאמים תוך מתקבל זה (מבנה שני. מצד הגורמים כל לבין אחד

הגורמים. לשאר הניתנים האחריות שיעורי לבין לפרט המוענקת האחריות בין
ולהפך. האחרים אחריות תקטן כן יותר, עצמאי שהפרט ככל אחרות, במלים

בעל (1 בתרשים (המוצג מיפוי התקבל נתונים, אותם של דוממדי בעיבוד
המשתנים בין שהמרחקים מכאן .(0 = הזרות (מקדם המתאמים למערכת מלאה התאמה

מיפוי אלה. משתנים בין המתאמים עוצמת את נאמנה משקפים 1 בתרשים המוצגים
את ממחיש הוא הקבוצות. תת כל עבור שנתקבלו למיפויים לחלוטין כמעט זהה זה

הרופא. ובפרט הגורמים שאר כל לבין הפרט בין היחסית ההדדיות תפיסת
ממדי חד מבנה התקבל לא הקשיש לבריאות האחריות חלוקת משתני בעיבוד
בעיבודים מאידך, גרועה). היתר, ההתאמה כלומר ,.25 על עלו הזרות (מקדמי

התקבלו בנפרד, תתהקבוצות כל עבור וכן כולו המדגם עבור הדוממדיים
התפיסה כלומר, ל015.). 0 בין נעו הזרות (מקדמי גבוהה התאמה בעלי מיפויים

פיזור את מציג 2 תרשים דוממדית. הינה הקשיש לגבי האחריות חלוקת של
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לבריאות היחסית האחריות של המבנה תפיסת את וממחיש הדוממדי במרחב המשתנים
שנבדקו הקבוצות תת כל עבור קלים, שינויים כדי עד התקבל, זה פיזור הקשיש.

מבחינת הבדל ללא הרופאים, כל כלומר, לעיל. שנמנו המקצועיים המשתנים לפי
שלהם, בפרקטיקה הקשישים אחוז או הוותק, המקצועי, מעמדם עבודתם, מקום

זו. בסוגיה דומה תפיסה מציגים

ארבעה יוצרים הקשיש לבריאות באחריות המתחלקים הגורמים מן ארבעה

אשר החמישי, הגורם והרווחה. הבריאות ומוסדות הרופא המשפחה, הקשיש, קטבים:
הנלווים. הרפואיים המקצועות בעלי הוא במרכז,

לשאלת הרלבנטיים העקרוניים הממדים את אמפירי באופן ממחיש זה מבנה
בבריאות וטי הדי לעומת מקצועי טיפול של הציר א) הפרט: לבריאות האחריות

P הטיפול מבחינת הפרט של עצמאות לעומת תלות של הציר ב) הפרט; הפרט

בבריאותו.

בעוד לטיפול, ת ההדיוטי הגישה את כמובן, מייצגים, ומשפחתו הפרט

המקצועית. הגישה את מייצגים והמוסדות הרופא

שהזדקקות בעוד עצמאות, מבטא בעצמו הפרט טיפול השני, לממד באשר

הרופאים אצל הנראה, ככל נתפסים, המוסדות תלות. מבטאת המשפחה לתמיכת
וזקוק עצמאי אינו שהפרט במקרים בעיקר ואחריות טיפולי תפקיד כבעלי

עלידי נתפס מאידך, עצמו, הרופא שונים. מסוגים מסייעת תמיכתית להתערבות
על לשמור תפקידו כאשר חולהרופא, יחסי של הפרטני במובן בעיקר הרופאים
נכללו לא זה שבמידגם לזכור (יש בקהילה. העצמאי ותפקודו הפרט בריאות

שהרופאים מורים הממצאים כלומר, כלשהם). סיעודיים במוסדות שעובדים רופאים
הפרט. תפקוד מבחינת העצמאות קוטב עם עצמם מזהים

התפיסה את מבטא במרכז, הנילווים הרפואיים המקצועות אנשי מיקום
התלות/עצמאות ממד ומבחינת למחצה, כמקצועיים נתפסים הם מקצועית שמבחינה
עשוי שהוא העצמאות מידת לגבי הפרט עבור מתווכים מעין בהם רואים הרופאים

המקצועיות. לתשומותיהם והודות למצבו בהתאם להשיג

בין כנחלקת הרופאים אצל נתפסת המבוגר לבריאות האחריות לסיכום,
(או העצמאות מידת של פונקציה היא דהיינו, הגורמים, שאר כל לבין הפרט
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. שונים: טיפול גורמי בין המבוגר לבריאות האחריות חלוקת מבנה :1 תרשים
(SSA) ביותר הקטן המרחב שיטת

*. ■ * .

תלות

עצמאות

הרופא
הפרט המשפחה

*

מקצועות
ים רפואי
נלווים

המוסדות

0 הזרות: מקדם

המיפוי מבוסס שעליהם פירסון מתאמי

מוסדות מקצועות הפרט
בריאות רפואיים הרופא המשפחה עצמו
ורווחה נילווים

■ י י  עצמו הפרט

.34 המשפחה

.10 .58 הרופא

מקצועות בעלי
רפואיים

.10 .10 .47 נילווים

 מוסדות
בריאות

 .05 .24 .13 .38 ורווחה
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שונים: טיפול גורמי בין הקשיש לבריאות האחריות חלוקת מבנה :2 תרשים
(SSA) ביותר הקטן המרחב שיטת

. מקצועיים גורמים

הרופא

עצמאות

מוסדות
מקצועות בריאות
רפואיים ורווחה
ים נילוו

.

תלות

. הקשיש

המשפחה
*

מקצועיים שאינם גורמים

0 הזרות: מקדם

המיפוי מבוסס שעליהם פירסון מתאמי
מוסדות מקצועות הקשיש
בריאות רפואיים הרופא המשפחה עצמו
ורווחה ים נילוו

~  עצמו הקשיש

.28 המשפחה

.35 .24 הרופא

מקצועות בעלי
ים רפואי

.21 .08 .29 נילווים

ת ו סד ו מ
y בריאות

.05 .33 .21 .39 ורווחה
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של יותר מורכב כמבנה נתפסת הקשיש לבריאות האחריות מאידך, הפרט. של התלות)
בהתאם מקצועיים, ושאינם מקצועיים גורמים בין פעולה, שיתוף או חלוקה,

תפיסות תמיכה. יתר דורשים או עצמאות יתר המאפשרים הבריאות במצב לשינויים
האישיים. למאפיניהם בהתאם הבדלים בלא הרופאים לכלל משותפות אלה

1.

'"י י
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עצמי טיפול ביצוע של מעשית אפשרות לגבי הרופאים עמדות ד. 't

העצמי? הטיפול בתהליך הקשישים של תפקידם את הרופאים רואים כיצד
בהדרכת וכדאיות סיכויים לגבי הרופאים של תפיסותיהם את לבחון כדי
איהסכמתם או הסכמתם מידת את להביע נתבקשו הם בריאות, בנושאי קשישים

המנטלי בתפקוד ירידה עקב בריאות בנושאי קשישים להדריך "קשה הבא: למשפט

ו בתוקף הסתייגו 30* זה, למשפט מלאה הסכמה הביעו מהרופאים כשליש שלהם".
בנושא הרופאים של הפתיחות למידת רומזת זו התפלגות ביניים. בעמדת נקטו $30

בהדרכת קושי שאין המאמינה מבוטלת לא תתקבוצה שישנה ומראה קשישים, הדרכת

קשישים.

המרפאות, רופאי בין האוכלוסייה. חלקי בכל שוות אינן זה בנושא הדעות

בהתאמה ו;$38 533; יחסית. חיובית גישה נמצאה הצעירים, הרופאים בקרב וכן
בה הארץ לבין הגישה בין קשר נמצא כן כמו קשישים. בהדרכת קושי שאין טענו
מרבית שלילית גישה גילו מבריה"מ עולים רופאים לימודיו: את הרופא סיים
התבטאו בארץ לימודיהם שסיימו רופאים ואילו חיובית) דעה הביעו 19*^ (רק

.($42;) קשישים בהדרכת הקשיים בנושא חיוב ביתר

לרופאים: שהוצגו נוספות שאלות לשתי קשורה הנ"ל השאלה ■י■.■.,.:■.

כראוי בעצמם מטפלים הרופאים, לדעת הקשישים, מבין אחוז איזה א)

בבריאותם? ומונע בסיסי טיפול מבחינת

לדעת נוהגים, כרוניות, במחלות החולים מהקשישים מבין אחוז איזה ב)

הולמת? בצורה בעצמם לטפל הרופאים,
הרופאים נשאלו בפועל, למצב הנוגעות אלה, לשאלות לתשובות בנוסף

טיפול לבצע מתאימה, הדרכה לאחר לדעתם, מסוגל, יהיה מהקשישים אחוז איזה
במחלות ולטיפול מחד למניעה איפוא, נגעו, השאלות אלה? בתחומים עצמי

בעתיד. ובאפשרויות המצוי במצב וכן מאידך, כרוניות

כשליש רק הרופאים, כלל לדעת אלה. לשאלות התשובות מוצגות 15 בלוח
בפעילות לעסוק  דהיינו המניעה, בתחום טיפול בעצמם לבצע נוהגים מהקשישים

הרופאים מאוזנת. תזונה על להקפיד נאותה, היגיינה על לשמור גופנית,
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עצמי טיפול לבצע מסוגלים יהיו נוספים כ;$20 מתאימה, הדרכה שעם מעריכים
מונע.

מהקשישים %43w מעריכים הרופאים כרוניות, במחלות העצמי הטיפול בתחום
עשויה הדרכה לדעתם, הולם. טיפול בעצמם מטפלים כרוניות במחלות החולים

מבחינת יותר כטוב מוגדר הנוכחי המצב אם שגם מכאן, . %59b זה אחוז להגדיל
מאמינים הרופאים איו מונע, טיפול לעומת כרוניות, במחלות העצמי הטיפול

 ל;603 מעבר בעצמם המטפלים הקשישים אחוז את להגדיל תוכל מתאימה שהדרכה

שרופאי נמצא כרוניות. במחלות הטיפול בתחום ולא המניעתי הטיפול בתחום לא

יותר גבוהות הערכות נתנו הקטנות בקופות והן כללית בקופ"ח הן המרפאות
הקשישים. בקרב בפועל בעצמם המטפלים שיעור לגבי החולים בבתי מהרופאים
בעזרת כרוניות מחלות לגבי העצמי הטיפול של הקידום לאפשרות באשר

המרפאות רופאי של ההערכות בין ההבדל אך דומה נטיה אמנם נמצאה הדרכה,
רופאות ביו מהשוואה התקבלו דומים ממצאים מובהק. אינו החולים בתי ורופאי
מעמיתיהן יותר גבוהות הערכות בממוצע, מציגות, הרופאות כאשר רופאים, לבין

לפי הרופאים הערכות בדיקת בפועל. בעצמם המטפלים שיעור לגבי הרופאים
מובהקים. קשרים של בלבד קטן מספר על מורה שלהם, בפרקטיקה החולים מאפייני

יוצאי הכרוניים, החולים הקשישים, לשיעור המתייחסים ,15 בלוח הנתונים
המקרים שברוב מראים הרופא, מטופלי בין נמוכה השכלה ובעלי אסיהאפריקה
שיטתית, מגמה ניכרת זאת עם יחד מובהק. אינו ההערכות ממוצעי בין ההבדל
חולים עם יותר רב מגע לפיה המקרים, בכל ועקבית מקרים, במספר מובהקת

הקשישים של יכולתם לגבי הרופאים הערכות עם שלילית מתואם הנ"ל מהקטגוריות
יותר. רב מגע בצד מופיעות יותר נמוכות הערכות כלומר, בעצמם. לטפל

טיפול קשישים, בקרב בפועל בעצמם המטפלים אחוז לגבי הרופאים הערכות
בהדרכת הקושי לגבי לעמדתם קשורות נמצאו לא כרוניות, במחלות או מניעתי

בעזרת לקדם שניתן ההערכה לבין זו עמדה בין מובהק קשר קיים מאידר, קשישים.

כלומר, .(15 לוח (ראה התחומים בשני בעצמם לטפל הקשישים יכולת את הדרכה

קשישים, להדרכת בגישה קשורה אינה הקשישים בקרב בפועל הקיים המצב תפיסת
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קשישים בקרב בפועל עצמי טיפול ביצוע לגבי הרופאים הערכות :15 לוח
שונות ניתוח :(n=229) הדרכה בעזרת עצמי טיפול לבצע ויכולתם

לגבי; הרופאים הערכת
הקשישים ;* הקשישים * הקשישים # הקשישים $

לבצע המסוגלים המבצעים המסוגלים טיפול המבצעים
עצמי טיפול עצמי טיפול טיפול לבצע בפועל עצמי

כרוניות במחלות במחלות בפועל ומונע בסיסי בסיסית מבחינה
הדרכה בעזרת ות ני כרו הדרכה בעזרת ומונעת

59.4 43.1 56.8 36.4 המדגם כל
העבודה מקום

61.0 45.6 57.2 38.3 קופ"ח מרפאות
64!1 47.9 58.1 40.6 ק ק"
54 4 35.7 55.3 30.1 חולים בתי
ל;מ. * ל.מ. *

מיו
57.5 39.6 55.4 33.9 רופאים
62.6 48.3 59.2 40.4 רופאות
ל.מ. ** ל.מ. *

יי $ את הרופא הערכת
בפרקטיקה הקשישים

64.9 49.7 59.5 38.6 250
60.0 39.5 59.7 38.2 4426
56.5 42.8 55.6 36.3 5945
56.3 40.8 53.0 32.8 10060
ל,מ. ל.מ. ל.מ. למ.

את% הרופא הערכת
הכרוניים החולים

בפרקטיקה
60.1 46.7 61.0 40.2 200
64.1 46.8 57.6 39.6 4021
55 5 38.7 58.7 35.0 6041
54.2 38.5 48.9 28.9 10061
ל.מ. ל.מ. * *

את פא ן הר הערכת
מארצות החולים %

אסיהאפריקה
64.2 50.0 57.1 38.6 200
59.2 43.0 58.7 38.4 3921
53.6 35.9 53.6 31.7 8040

* ** ל.מ. ל.מ.

את הרופא הערכת
השכלה בעלי \
ומטה יסודית

64.7 48.0 60.3 39.1 170
55.8 37.0 54.2 32.2 8נ49
55.1 40.4 53.3 35.4 10050
מ. ל. ל.מ. ל.מ. ל.מ.

מובהק לא = ל.מ. ,p < .05 * ,P < .01 ** ,P < .001 ***
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קשישים בקרב בפועל עצמי טיפול ביצוע לגבי הרופאים הערכות :16 לוח
הקושי בדבר עמדתם לפי הדרכה, בעזרת עצמי טיפול לבצע ויכולתם

שונות ניתוח (229=א): קשישים בהדרכת
לגבי; הרופאים הערכת

הקשישים $ הקשישים $ הקשישים $ הקשישים $
לבצע המסוגלים המבצעים המסוגלים טיפול המבצעים

עצמי טיפול עצמי טיפול טיפול לבצע בפועל עצמי
כרוניות במחלות במחלות בפועל ומונע בסיסי בסיסית מבחינה

הדרכה בעזרת כרוניות הדרכה בעזרת ומונעת

להדריך קשה
בנושאי ם קשישי

עקב בריאות
בתפקוד ירידה
שלהם המנטלי

53.3 38.7 53.5 33.9 בהחלט מסכים

58.5 41.7 55.7 35.5 למדי מסכים
64.1 49.7 59.1 38.5 מסכים כ"כ לא

71.1 45.7 69.7 45.3 מסכים לא

p=.O2 ל.מ. p=.O4 ל.מ.
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מבחינת והן שבהדרכה הקושי מבחינת הן הדרכה, לגבי הרופאים עמדות ואילו
מתואמות. העצמי, הטיפול קידום

(analysis of covariance) משותפת שונות ניתוח באמצעות רבמשתני ניתוח
%10M פחות לנבא שניתן מראה 15 בלוח המוצגות ההערכות מארבע אחת כל לגבי
קשר לו שיש והפרקטיקה הרופאים איפיוני מביו כלשהו משתנה ואיו מהשונות
אפילו לעיל הצבענו עליהם הקשרים ביו שאיו מכאן האלה. ההערכות עם מובהק

שאר על פיקוח הכולל בניתוח ביטוי לידי שתבוא מספקת עוצמה בעל אחד

ללא כולה באוכלוסייה מפוזרות אלה בנושאים שהעמדות היא מסקנתנו המשתנים.
משמעותית. דיפרנציאציה

אינם מהקשישים שלישים לשני שקרוב טוענים, ככלל הרופאים לסיכום,
מטפלים אינם ממחציתם שיותר וכן ומונעת, בסיסית מבחינה בעצמם כראוי מטפלים
אם משמעותי, לשינוי ניתן זה מצב לדעתם, כרוניות. למחלות באשר בעצמם כראוי
בעצמם שיטפלו לכ^60 עד להגיע כך ועלידי מתאימה, הדרכה בעזרת מוגבל, כי
הבדל ללא כמעט הרופאים, מרבית על מקובלת זו תפיסה התחומים. בשני כיאות
בכל נמצאה ספקנות ליתר מסוימת נטייה והמקצועיים. האישיים מאפייניהם לפי

ביותר גבוה, בגיל המאופיינת אוכלוסייה עם במגע יותר באים שרופאים ככל זאת
מאפיינים מאסיהאפריקה. מוצא או נמוכה השכלה של ברקע או כרוניות מחלות

רופאי אצל מאשר החולים בבתי שעובדים רופאים אצל יותר נפוצים חולים של אלה

מרפאות.
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ן ו ודי סיכום .5

הבריאות ממערכת מהותי כחלק הוגדר בבריאותם הדיוטות של העצמי הטיפול
לתפיסות היא כאן ההתייחסות ולאפורמליים. פורמליים מרכיבים הכוללת המקפת

העצמי הטיפול לנושא הראשוני הטיפול בשירותי המועסקים רופאים של ועמדות
ובמישור חולהרופא, ביחסי המתבטא המיקרו במישור עוסק הדיון ולהשלכותיו.
משווה בצורה מתמקד זו בסידרה שני מחקר המערכתית. ברמה שעניינו המאקרו

בהמשך תחקר ההדיוטות של ראותם נקודת נילווים. רפואיים מקצועות בארבעה

זו. סידרה ותשלים

של מדגם עם אישיים ראיונות באמצעות נאסף כאן המוצג האמפירי החומר
ספציפי. והשני כללי, הראשון נושאים, שני ומקיף רופאים 258

בכלל. עצמי טיפול לגבי רופאים של ועמדות תפיסות (1

קשישים. בידי עצמי טיפול לגבי רופאים של ועמדות תפיסות (2

עצמי טיפול לגבי הכוללת התפיסה .1
הערכות א) ממדים: שלושה באמצעות נידון העצמי הטיפול של הכללי ההיבט

ב) הפרט; בריאות על עצמי טיפול של שונים סוגים של השפעתם את הרופאים
ג) בבריאותם; בטיפול הדיוטות של ויוזמה עצמאות גילויי לגבי הרופאים עמדות
ובמיוחד הבריאות שירותי מערכת על העצמי הטיפול השפעת את הרופאים הערכות

האשפוז. ושיעורי השירות, עלות במרפאות, הביקורים שיעורי על

הממד ביו חלקי חיובי קשר נמצא האלה הממדים שלושת שבין הקשרים בבדיקת
רופאים מאלה. אחד בכל קשור נמצא לא (ב) השני בעוד ג), (א, לשלישי הראשון
נוטים גם (א) העצמי הטיפול בתחום השונות ההתנהגויות את בחיוב המעריכים
שיעור צמצום מבחינת הבריאות מערכת על שלהן החיוביות ההשפעות את לראות
של ההתנהגויות הערכת בין שהקשר נמצא זאת, לעומת (ג). במרפאות הביקורים
אינו האשפוז, ושיעורי השירותים עלות על הטיפול השפעת לבין עצמי טיפול

תפיסתם לבין המיקרו במישור הרופאים תפיסות בין עקביות יש כלומר, מובהק.
הנושאים שני לגבי לא אך במרפאות הביקורים שיעור לגבי רק המאקרו במישור
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האחרים.

יוזמה המחייבים שרופאים הממדים ביו הקשרים בדיקת מראה כן כמו
יותר חיובית בגישה מצטיינים אינם (ב) עצמי בטיפול הדיוטות של ועצמאות

משני נבדל ועצמאות, יוזמה שעניינו השני, שהממד מכאן האחרים. הממדים לשני
מתמקד הזה הממד מהנושא. מהותי כחלק הרופאים אצל ניתפס ואינו האחרים

הרופא סמכות לגבי יסוד הנחות המפרות או המסתייגות בהתנהגויות הגדול בחלקו
הגדול בחלקו היו זה שני ממד לגבי העמדות כזכור, המטופלים. מצד והציות

שליליות. או מסויגות

של קיומו מראות אינן ועמדותיהם הרופאים שתפיסות אפוא, היא, מסקנתנו
אף שעל המבוא בפרק ציינו כזכור, העצמי. הטיפול בנושא משמעי וחד עקבי מבנה

נושא אחרת, או זו במידה עצמי טיפול בפועל מבצעים רבים שאנשים העובדה
;; או מקצועיות קבוצות של מצדן רבה לב לתשומת עדיין זכה לא העצמי הטיפול

קיימת שבחלקו אחרות מערביות בארצות למתרחש בניגוד וזאת בארץ, אחרות
לעידוד צרכנים קבוצות של מצידן מעטה לא פעילות ולעתים לנושא מודעות

עדייו מאופיינת בארץ לחולה רופא שביו היחסים מערכת כן, כמו העצמי. הטיפול
מצד או צרכנים מצד ממש של ביקורת בלא מקצוענית, סמכותיות של רבה במידה

בתפיסות שנמצא המובנות חוסר את גדולה במידה מסביר זה מצב כי נראה הציבור.
העצמי. הטיפול בנושא בעמדותיהם ו הרופאים

הפרט בריאות על עצמי טיפול של שונים סוגים השפעת לגבי הערכות א.

לסוג בהתאם ושונות מגוונות הראשון הממד לגבי הרופאים של עמדותיהם
הרופאים של רובם אצל שנתקבלו התנהגות פריטי היו מדובר. שבה ההתנהגות

למעשה הסכימו הרופאים שכל פריטים נמצאו ולעומתם לבריאות, כתורמים (88^
לבריאות. נזק בהם שיש

והסיכון התועלת לגבי הרופא של בדעתו מותנות אלה תגובות כי נראה
ברורים, סיכונים בה כשאין הנדונה. מההתנהגות לנבוע היכולים הפרט לבריאות
לבריאות לתרום עשויה שהיא מצהיר גם הארי וחלק לביצועה, מתנגדים הם אין

שתן בדיקות שד, בדיקת חום, מדידת באמצעות עצמי ואבחון בדיקות למשל, הפרט.
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רופא, של משומש מרשם עם או מרשם בלא עצמי מינון זאת, לעומת וכוי. דם ולחץ
הכרוכה הסכנה בגלל כנראה  מקובל אינו בבית, השמורות בתרופות שימוש או

בדבר.

נמצא, זאת בכל רבים. אינם הרקע נתוני עם הנ"ל המשתנה של המתאמים
ומתמחים, מומחים החולים, בבתי רופאים בין יותר מרוכזות חיוביות שדעות
הרופאים בין ובמיוחד המרפאות רופאי בין מרוכזות שליליות דעות ואילו

בדעות קשור במרפאות, במיוחד חולים, של עומס התמחות. חסרי שהם הכלליים
העצמי. הטיפול של זה ממד לגבי שליליות

העצמי הטיפול לנושא יתר פתיחות על רומז לעיל המתואר ם תאמי המי דפוס
מלווה, זה ממעמד הנובע הביטחון יותר. גבוה מקצועי מעמד בעלי רופאים בקרב

הפרט, לבריאות כתורם העצמי הטיפול את בחיוב לראות מסוימת בנכונות כנראה,
רופאי הרופא. של סמכותו כתחום להגדיר שמקובל למה חודר הוא כאשר גם

בהתנהגויות מלראות נרתעים יחסי, באופן נמור במעמד המאופיינים המרפאות,
רופאי את המאפיינת תופעה חולים, של גדול שעומס מעניין תרומה. אלה

במקום עצמי: טיפול של שונות התנהגויות של שלילית בהערכה מלווה המרפאות,
בו רואים חולים, מעומס במעט, ולו להשתחרר, אמצעי העצמי בטיפול לראות

שלהם. והרגיל המקובל לטיפול הפרעה המרפאות רופאי
בפעילות מאופיינים החולים בתי רופאי וכן ומתמחים מומחים רופאים

עיון, בימי ובחו''ל, בארץ בכנסים יותר רבה בהשתתפות המתבטאת פרופסיונלית
שהם מכאן . (1979, estabrook) המקצועית הספרות של יותר מרוכזת בקריאה וכן
שעמדותיהם לשער ניתן בחו"ל. במקצוע הרוח ולהלך חדישות לגישות יותר חשופים

זו. מחשיפה הן אף מושפעות העצמי הטיפול בנושא
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עצמי בטיפול הדיוטות של ויוזמה עצמאות גילויי כלפי הרופאים עמדות ב.

הסתייגויות או שאלה סימני המציבות בהתנהגויות מתמקד שנבדק השני הממד

לשינוי בקשות בשאלות, מדובר כמטפל. בתפקידו הרופא של הבלבדית סמכותו גלפי
וכוי. ולטיפול ליעוץ אחרים מקורות על התבססות שניה, דעה קבלת טיפול,

כשליש אלה. התנהגויות לגבי שליליות הגדול בחלקן היו הרופאים עמדות כאמור,
לגבי חיובית דעה הביעו בלבד ספורים אחוזים אולם מהפריטים, כמה חייבו

היחסים דפוס של הפרה הרופאים, לדעת מבטאות, אלה התנהגויות כי נראה השאר.

בטיפול. עליהם המקובל

והעצמאות היוזמה בעניין הרופאים של עמדותיהם בין קשר אין כזכור,

חוסר על שמצביעה תופעה שנבדקו, העצמי הטיפול של האחרים הממדים שני לבין
הם אף הפרקטיקה וני ואפי הרקע משתני עם המתאמים הרופאים. בעמדות ברור מבנה

זה. במשתנה השונות של בלבד קטן אחוז הוסבר הרבמשתני ובניתוח חלשים,
בתתקבוצות מופיע יותר החיוביות הדעות שריכוז לראות ניתן זאת עם יחד

וותק בעלי התמחות, בעלי החולים, בבתי מועסקים גברים, רופאים: של מסוימות

יותר השליליות הדעות לעומתם חולים. של נמוך יחסי עומס עם (צעירים), מועט
חולים עומס עם התמחות, בלא במרפאות, רופאים בין כדלקמן: מרוכזות בנדון

למדי. עקבי הדפוס כולם, מובהקים אינם הקשרים אם גם יחסי. גדול
ליוזמה המתייחס ב', ממד לגבי גם א', ממד לגבי לנאמר במקביל כי נראה
תת בנדון. ועמדותיו דעותיו בקביעת תפקיד משחק הרופא של הסטטוס ועצמאות,
לשינוי ונכונות יחסית פתיחות מראות יותר גבוה בסטטוס המאופיינות הקבוצות

הסטטוס לחולה. הרופא שבין המסורתית היחסים במערכת  מזערי אם גם  מסוים
קשורים ואלה המקצועית, בספרות רוח להלכי יותר גדולה חשיפה ואף ביטחון מקנה

הרופאים עצמי. בטיפול הדיוטות של ועצמאות יוזמה לגילויי חיובית בתפיסה

וכן ביניהם, הנשים ובמיוחד המרפאות, רופאי דהיינו שלילה, ביתר המתבטאים

יתכן סמכותם. על מויתור נרתעים  מטופלים של רב עומס על המדווחים אלה

זמן לגזול יכולים עצמאות גילויי חולים, עמוסת שבפרקטיקה הוא לכך שההסבר

של ליוזמות ולהגיב והצעות הערכות לשמוע שאלות, על לענות הנדרש מהרופא יקר
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התהליך, את מייעלת סמכותית גישה חולים, קבלת של הנע" "הסרט בשיטת חולים.
להאטה. מביאה החולים מצד ועצמאות יוזמה גילויי ואילו

הבריאות שירותי מערכת של העצמי הטיפול השפעת לגבי הרופאים הערכות ג.
                                           _     

האפשרית ההשפעה דהיינו המערכתי, למישור כזכור, מתייחס, השלישי הממד

ושיעור הטיפול עלות במרפאות, הביקורים שיעורי על העצמי הטיפול הגברת של

(א); לבין (ג) זה ממד שבין הקשר את ולציין לחזור הראוי מן האישפוזים.
להאמין גם נוטים הפרט לבריאות חיובית תרומה העצמי בטיפול הרואים רופאים
מבטא זה קשר הביקורים(791). שיעור את לצמצם עשויה זה עצמי טיפול שהגברת
דהיינו  מיותרים במרפאות מהביקורים ניכר שחלק רבים רופאים של תחושתם את

עצמו. הפרט בידי לטיפול שמתאימים או כלשהו מקצועי טיפול מצדיקים אינם
עלול עצמי שטיפול המאמינים הרופאים בין ההפוך: בכיוון גם מתבטא הקשר

בין %9 ,ורק במרפאות הביקורים מספר להגדלת יגרום שהוא טוענים 35* להזיק,
ביקורים. יתר מפני חוששים עצמי טיפול המחייבים

הנוספים התחומים שני בין קשר כזכור, נמצא, לא זה, ברור מקשר להבדיל
הרופאים הערכות בין האשפוז) ושיעורי הבריאות שירותי (עלות ב(ג) שנכללו

(א). הפרט בריאות על עצמי טיפול של שונים סוגים של השפעתם לגבי
הביקורים מספר את לצמצם עשוי עצמי שטיפול ציינו הרופאים מכלל %60d

מדיניות בפיתוח למעונינים חשוב בסיס לשמש יכולה זו חיובית עמדה במרפאות.
של המעשית ההשפעה הרופאים. בקרב לדבר המודעות ובהגברת העצמי הטיפול בתחום

ואף,  רבים רופאים המטריד נושא המיותרים, הביקורים על העצמי הטיפול
מאנשי רבים על כבר מקובל  נאות מקצועי תפקוד מהם מונע רבים, להערכת

בציבור יעיל שכנוע אמצעי לשמש עשוי זה קשר של הסברתי ניצול המקצוע.
המתאימים והתנאים הרופאים, על המקובלות ההתנהגויות הדגשת הרופאים.

יכול היטב ומוגדר מתאים עצמי שטיפול המסר עם יחד הדיוטות, בידי לביצועם
חלק על מקובל להיות המחקר, ממצאי לפי אמור, הביקורים, שיעור את להקטין

ומתאימות מקובלות להתנהגויות החינוך שהדגשת לשער גם ניתן מהרופאים. ניכר
החרדים הרופאים את גם העצמי הטיפול בכדאיות לשכנע עשוי רפואה אנשי בעיני
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הביקורים. שיעור את יגביר העצמי הטיפול שמא

המרפאות רופאי בין במיוחד קשבת באוזן לזכות עשויים כזו הסברה סיכויי
בתפיסת וגם הביקורים מספר מבחינת ניכר בעומס המאופיינים הכללית, קופ"ח של

הביקורים. שיעור הורדת לבין עצמי טיפול שבין הפוטנציאלי הקשר

קשישים ידי על עצמי טיפול לגבי רופאים של ועמדות תפיסות .2
נבדקו קשישים ידי על עצמי טיפול לגבי רופאים של ועמדות תפיסות

תחומים: בארבעה

תפקודית מבחינת קשישים של להידרדרות לגרום שעלולים סיכון גורמי א)
ובריאותית.

וכרוניים. קשישים לחולים נותים שרופאים העדיפות מידת ב)

בקהילה שונים גורמים בין הקשיש בריאות לגבי האחריות חלוקת ג)
הבריאות. ובמערכת

קשישים. בקרב עצמי טיפול של מעשית אפשרות לגבי הרופאים עמדות ד)
תפקודית מבחינה קשישים של להידרדרות לגרום שעלולים סיכון גורמי א)

ת ובריאותי

את נותנים קשישים של להידרדרותם הסיכון גורמי תפיסות על הממצאים
על במישרין לדבר בלי גם קשישים. לגבי הרופאים של הבסיסיות לעמדות הרקע

הדעות נוכח הכללית גישתם על אלה מנתונים ללמוד ניתן העצמי הטיפול נושא
וסיבותיו. ההידרדרות תהליך על ביניהם המקובלות

פסיכו בגורמים והן ביולוגיים סיכון בגורמי הן מתמקדים הרופאים

של טבעית לואי תופעת שהן למחלות, קשורים הביולוגיים הגורמים חברתיים.
המגדילות  הזיקנה בגיל דוקא לאו  לקויות ולהתנהגויות ההזדקנות, תהליך
השמנת עישון, וכן גופנית פעילות חוסר לקויה, תזונה להידרדרות: הסיכון את

בגילים כבר המופיעות אלה, שהתנהגויות ברור וכוי. אלכוהול שתיית יתר,
לסיכונים הציבור בקרב המודעות הגברת ידי על וזאת למניעה, ניתנות צעירים,
מונע, הסתם, מן הוא, אלה במקרים הרלבנטי העצמי הטיפול סוג בהן. הכרוכים

המתבטאים הרגלים ביותר. הצעירים מהגילים החל החיים, כל לאורך ונמשך
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צורך יעי אך בילדות, כבר לפתח ניתן מניעתי (life style) חיים בסגנון
אך ספק בלא חשוב הזיקנה בשנות הרגלים שינוי החיים. תקופות בכל ברויזוקים

להשגה. ותר י קשה

קשישים. של הידרדרותם של הפסיכוחברתיים לגורמים מודעים הרופאים
חיים תעסוקה, חוסר בעיתיים, סוציאליים תנאים בדידות, כמו גורמים הוזכרו

וידידים, קרובים של וחולי מוות אישיים, פסיכולוגיים גורמים ריקים,
כל אבות. בבית הימצאות או ממושך אישפוז של במקרה מוכרת מסביבה והינתקות

להידרדרות. גורמים הרופאים, לדעת להוות, יכולים אלה
הקשיש משפחת של לקוי תפקוד על מעטים לא רופאים הצביעו כך, על נוסף

לטפל האמורה הפורמלית המערכת בתפקוד בעיות על וכן להידרדרות, כגורם
הקשר את מגבירה עבודתם שמציאות החולים, בבתי המועסקים הרופאים בקשישים.
הגורמים את במרפאות מעמיתיהם יותר הדגישו קשות, במחלות החולים קשישים עם

הפסיכוחברתיים. הגורמים את ופחות להידרדרות הביולוגיים
להסיק ניתן בתפיסותיהם. הרופאים בין גדולים הבדלים אין כללי באופן
ביולוגיים  המגוונים לגורמים רחבה כללית מודעות מגלים כציבור שהרופאים
תתאוכלוסיות על להצביע קשה הקשישים. של בהידרדרותם הקשורים  וחברתיים
איו סטריאוטיפיות, הרופאים של דעותיהם כאשר גם מזו. זו שונות שעמדותיהן

האוכלוסייה. של אחר או זה בחלק ברורה בצורה מרוכזות הן

וכרוניים קשישים לחולים נותנים שרופאים ההעדפה מידת ב)

עם או קשישים עם בעבודה מעוניינים שאינם להצהיר הססו לא הרופאים
להם שאין אמרו נוספים וכשליש במפורש, זו עמדה ציינו כ$50 כרוניים: חולים
מיעוט קבוצת ציינה זאת, עם יחד מחלתו. סוג או החולה של גילו לגבי העדפה
זה שיעור כי נראה אלה. בקבוצות טיפול מעדיפה שהיא %15d של מבוטלת לא

בעבודה מקצועי וסיפוק עניו המוצאת מזערית, לא וגם חשובה, אוכלוסייה מהווה
ברורה העדפה להם שאין מהרופאים כשליש ציינו כאמור, בנוסף, קשישים. עם

למשוך שניתן יתכן זה מאגר מתוך גם מחלתם: סוג או גילם מבחינת חולים
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זה. בתחום מקצועי עניו לגלות העשויים רופאים
בלא כלליים רופאים וכרוניים קשישים לחולים המוצהרת בהעדפתם בולטים
גם כללית. קופ"ח במרפאות המועסקים ומעלה, שנים עשר של ותק בעלי התמחות,

בין שיש להדגיש הראוי מן כזו. העדפה על מרופאים יותר מצהירות רופאות
עד וכרוניים קשישים חולים המעדיפים שיעור מגיע שבהן כאלה תתהקבוצות

והמומחים הצעירים החולים בתי רופאי בין שגם מעניין רבע. עד ואפילו חמישית
וכרוניים. קשישים חולים מעדיפים שהם כעשירית ציינו

ובמערכת בקהילה שונים גורמים בין הקשיש בריאות לגבי האחריות חלוקת ג)
_ ___H___  __  _ . _  __ ____ _         __ ____________    .            ~~

הבריאות

לגבי תפיסתם בהבנת חשיבות יש עצמי לטיפול הרופאים של גישתם בבחינת
ולא מקצועיים אחרים, גורמים של לחלקם בהשוואה בבריאות בטיפול חלקם

לבריאות האחריות בחלוקת נגעה לרופאים, זה בהקשר שהוצגה השאלה מקצועיים.
שהתקבלה התמונה הקשיש. לבריאות האחריות חלוקת  ובעקבותיה בכלל, הפרט
בשווה שווה יותר, או פחות כנחלקת, האחריות את תופסים שהרופאים מוכיחה,

כלל לגבי נכון והאמור המקצועיים, הגורמים לבין הלאמקצועיים הגורמים בין
המקצועית האחריות במסגרת בנוסף, הקשישים. כולל הבוגרת, האוכלוסייה

בידי כמופקדת האחריות שאר את ורואים כמחצית לעצמם נוטלים הרופאים מוסדית,
הרופאים תפיסת רווחה. ושירותי בריאות ומוסדות הנילווים הרפואיים המקצועות

להדיוטות, ההתייחסות מסגרת בתוך רק קשיש לבין בכלל מבוגר בין מבחינה
לגבי המבוגר אחריות משפחתו. לבין עצמו הפרט בין האחריות בחלוקת כלומר,
מכלל %20d עד (מכ;403 זיקנה לעת מחצית כדי עד כמצטמצמת נתפסת בריאותו

ממצאים ל>$26). (מ;$13 הקשיש לגבי מוכפלת המשפחה אחריות מאידך, האחריות).
באשר גישתם בדיקת הרופאים. כלל של התפיסה את כאמור, מייצגים, אלה

ניתוח תוך נעשתה הללו הטיפול גורמי כל תרומת של להדדיות או ליחסיות,
ניתוח עלידי שהתקבלו התוצאות, הנחקרים. שציינו האחוזים בין המתאמים
המבוגר לעומת לקשיש שונה גישה על הראו ,(SSA) ביותר הקטן המרחב בשיטת

עצמו הפרט בין חדממדי מאזן על מבוססת מבוגרים לגבי הרופאים תפיסת בכלל.
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הרפואיים המקצועות הרופא, המשפחה, דהיינו: הטיפול, גורמי שאר כל לביו
פונקציה הינה הפרט בריאות על שהאחריות אומרת, זו גישה והמוסדות. הנילווים
שהוא ככל אחרים. טיפול בגורמי תלותו לחילופיו, או זה, בנושא עצמאותו של

ולהפך. האחרים, ובכל באחרים, יותר תלוי הוא כך עצמאי, פחות
הקשיש, לבריאות האחריות בסוגיית עוסקים הרופאים כאשר זאת, לעומת

לתפיסה בדומה התלות/עצמאות, ממד א. ממדים: שני על התבססות מבטאת התפיסה
הראשון, הממד עלפי המקצועי/בלתימקצועי. הממד וב. בכלל, המבוגר לגבי
המשפחה אחריות את פחות מחשיבים הפרט, אחריות את יותר שמחזיבים רופאים

הפרט לאחריות בניגוד עומדת אינה זה במקרה הרופא אחריות אולם, והמוסדות.
הקשיש בעצמאות כתומכים עצמם תופסים הרופאים כלומר, מבוגרים. של כבמקרה

של השאלה את שוקלים הרופאים השני, הממד עלפי לו. מציעים שהם בשירותים
לביו והמוסדות, עצמם הם בעיקר המקצועיים, הגורמים בין האחריות חלוקת

ומשפחתו. הקשיש ההדיוטות,

את תופסת בכלל, למבוגר הגישה לבין לקשיש הגישה בין הברורה ההבחנה
של במקרה יותר כמורכב העיקריים הטיפול גורמי בין האפשרי הדינמי המאזן
של העיקריים והמגזרים הקבוצות כל אצל זהה נמצאה זו מבחנת תפיסה הקשיש.

מעמד ותק, עבודה, מסגרות בין הבדל ללא כולם, אחרות, במילים הרופאים.
ועוד, הרופא מטופלי בין הקשישים שיעור כגון הפרקטיקה מאפייני במקצוע,

מובנות חוסר על מצביע הדיפרנציאציה העדר עקרונית. זהה תפיסה הביעו
הרופאים. של מקצועיים מאפיינים לפי המשתנות דעות של במשמעות

הקשישים בקרב עצמי טיפול ביצוע של מעשית אפשרות לגבי הרופאים עמדות ד.

בטיפול הלאמקצועי המערך עם המקצועי המערך מאמצי בשילוב הצורך
בהערכות גם מתבטא עצמאות, לעומת תלות של הציר לאורך פעולה תוך בקשיש,

הערכות לפי הקשישים. בקרב נאות עצמי טיפול של המצוי ההיקף בעניין הרופאים
במחלות טיפול וגם ומונעת בסיסית ברמה עצמי, טיפול למעשה מבוצע אלה,

המקצועי המערך שילוב הרופאים, לדעת הקשישים. מבין *נ30;$40 בידי כרוניות,
בקרב העצמי הטיפול את לקדם באמת עשוי אלה, בתחומים מתאימה הדרכה כמספק
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כדי בו יהיה לא אך לדעתם, משמעותי שינוי יגרום כזה שילוב נוספים. קשישים
הדרכה שבעזרת משערים הרופאים דיוק, ביתר הקשישים. כל של מצבם את לתקן

התפיסות מן כראוי. בעצמם לטפל יוכלו מהקשישים %60dkj להבטיח אפשר יהיה
בעזרת שאפילו בדעה, נוקטים הרופאים מהקשישים כ$40 שלגבי משתמע, הנ"ל
הרופאים כלומר, עצמי. טיפול של נאותה רמה אצלם להשיג ניתן לא הדרכה

את היטב לבצע עלמנת אחרת, או זו במדה לתמיכה, זקוקים אלה שקשישים סבורים
הממצאים על בהסתמך במחלותיהם. הדרוש הטיפול את וכן והמונע הבסיסי הטיפול
אמורה הזאת התמיכה שאת סבורים שהרופאים להסיק נוכל האחריות, חלוקת לגבי
מקצועיים גורמים בידי להיעשות אמורה זו תמיכה השלמת המשפחה. בעיקר לתת

שאינם קשישים של בעיותיהם על האמונים נילווים) רפואיים מקצועות (מוסדות,
עצמאית. בצורה לתפקד מסוגלים

כפי בעצמם לטפל הקשישים יכולת לגבי הרופאים שהערכות לומר, ניתן
תת בין הבדל בלא כמעט הרופאים אוכלוסיית על מקובלות כאן, שהובאו

החולים, בתי ורופאי המרפאות רופאי בין מובהק הבדל אומנם נמצא אוכלוסיות.
אך אלה), רקע משתני שני בין קשר קיים (כזכור לרופאים רופאות בין וכן
הרופאים, של המטופלים מאפייני מרבית כן, כמו גדולים. אינם אלה הבדלים
הרופאים. הערכות על משפיעים אינם המטופלים, בין הקשישים שיעור ובפרט
מרמזים בכלל, ההתפלגויות נטיית וכן מובהקים, שנמצאו הבודדים ההבדלים

שהשכלתם כרוניות, מחלות בעלי קשישים לחולים הרופאים של יותר רבה שחשיפה

המצוי העצמי הטיפול היקף בדבר יותר נמוכות להערכות דווקא מביאה נמוכה
הנמוכות הערכותיהם של להסבר גם מרמזות אלה מגמות הקשישים. בקרב והאפשרי
יותר מטפלים הראשונים המרפאות: לרופאי בהשוואה החולים בתי רופאי של יותר

ביניהם. יותר הקשים ובחולים ותשושים, בישישים ובפרט בקשישים,
שחלק הנראה, ככל אומרת, הרופאים של הכללית התפיסה אלה, מגמות למרות

ושאפשר חיוניים, בתחומים עצמי טיפול מבצע אכן הקשישים של מבוטל בלתי
הדרכה. שעניינה התערבות בעזרת היטב המתפקדים מספר את מסוימת במידה להגדיל

הם ולפיכך העצמאי התפקוד ציר על להתקדם מסוגלים ,אינם %40d הנותרים,
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ירוד. גם ומקצועיים לאמקצועיים מגורמים ותמיכה עזרה ליתר זקוקים

ומשמעויות השפעות עצמי: טיפול של מבחנת הגדרה .3
טיפול של מאד ומקפת כללית הגדרה על התבססה מחקרנו של המוצא נקודת

או איבחון, במניעה, אחרים, או עצמם, למעו הדיוטות של בתפקוד שנגעה עצמי,
הבריאות מערכת של לתשומות כהשלמה בריאות, בקידום וכן בחולי, בטיפול

בהבנת שיסייעו יותר וייחודיות מבחינות הגדרות מתבקשות למעשה, הממוסדת.
קידום לשם גישות ובפיתוח בבריאות, עצמי בטיפול הכרוכות והנורמות ההתנהגות
הגדרות איו כלומר, זה. בהקשר בעיה עדייו ניכרת בסיפרות נאות. עצמי טיפול

באשר ומיקוד. אחידות בחוסר מאופיינות המחקריות הגישות ולכן מבחינות
ואת השונים המטפלים את לצייד ברור צורך יש כאן גם הישומיים, להבטים

המתאימים עצמי טיפול סוגי לגבי הבחנה כושר בעלי בכלים הרלבנטיים המוסדות
בריאותי. תפקוד של שונות ולרמות לבעיות

בקרב עצמי טיפול לגבי הרופאים בתפיסות דוממדי מבנה הראו הנתונים
מתמקד השני הממד ואילו הפרט, בתפקוד לתלות/עצמאות קשור אחד ממד קשישים:

ממד רצף. הם אלא דיכוטומיים אינם אלה ממדים שני במקצועיות/חוסרמקצועיות.
המקצועי/לאמקצועי והממד בתפקוד, העצמאות מידת של רצף הוא התלות/עצמאות
משתנה. במשקל מקצועיים ושאינם מקצועיים גורמים של צרוף המשקף רצף הוא

ופיתוח קידום עצמי. טיפול של טיפוסים בין הבחנה מציעה זו דוממדית תפיסה
המותאמת דיפרנציאלית גישה דורשים בבריאות ובפרט מובניו בכל עצמי טיפול של

הקשיש. של רק ולא הקשיש, של התפקודיבריאותי מצבו לנתוני
סוגים לארבעה העצמי הטיפול את אפוא, ממיינת, הממדים שני של ההצלבה

משמעותם על לעמוד כדי רבעוני. עצמי טיפול ועד ראשוני עצמי מטיפול כלליים:
לכל רלבנטיות והתנהגות תפקוד צורות ההדגמה דרך על נציג הללו, הסוגים של

:(3 תרשים ) אחד ,

בידי בעיקר עצמי טיפול עצמאות, של סטטוס  ראשוני עצמי טיפול א,

■ המקצועי: המערך של השלמה תוך ההדיוט
נכונה, (תזונה עצמו הפרט בידי ומונע בסיסי עצמי טיפול (1
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ועוד); גופנית פעילות היגיינה,
ומקורו בידו שיש ידע עלסמך בחולי ההדיוט של עצמי טיפול (2

מקצועיים; בגורמים

הלאמקצועי במערך אחרים גורמים ועם המשפחה עם בקשרים הדדיות (3

הדדית). (עזרה
כמשלים עצמי טיפול עצמאות, של סטטוס  ני ו שני עצמי טיפול ב.

מקצועיים: גורמים בעיקר שנותנים לטיפול
מקצועיים; מטפלים של והנחיות מפורט יעוץ עלפי בחולי עצמי טיפול (1

תואם; עצמאי לתפקוד הדרכה תוך כרוניות מחלות אחר צמוד מעקב (2

והכנה אישפוז) (ובכללם אקוטיים במצבים מקיפה מקצועית התערבות (3
(כלומר, מרבי עצמי טיפול קידום לשם הדרכה של בדרך ההחלמה לתהליך

ראשוני). עצמי טיפול שמאפשר למצב חזרה
המערכת בעזרת עצמי טיפול תלות, של סטטוס  שלישוני עצמי טיפול ג.

ת: ההדיוטי

התמיכה מערכת של מרבית השלמה תוך עצמי בטיפול מצומצם תפקוד (1
בעיקרם; אסימטריים חליפין קשרי  הלאמקצועית

מצב של בתנאים עצמי טיפול של ותפקודים מיומנויות של מחדש למידה (2

בסיוע מקצוע אנשי של מותאמת הדרכה תוך מגביל, בריאותי תפקודי

המשפחה. של עיקרי
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תשומות ולפי תפקודיבריאותי סטטוס לפי עצמי טיפול של סוגים :3 תרשים

טיפול גורמי של יחסיות

טיפול גורמי

בעיקר מקצועי בעיקר לאמקצועי
בלתימקצועי בסיוע מקצועי בסיוע

עצמי טיפול 1 עצמי וטיפול עצמאות סטטוס
שניוני ראשוני

1_ 1. | תפקודי
עצמי טיפול עצמי טיפול תלות בריאותי

רבעוני שלישוני

הפרק. בגוף ראה לסוגיו עצמי טיפול של המשמעויות פרוט את הערה:
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המערך של מרבי טיפול תלות, עול סטטוס  רבעוני עצמי טיפול ד.

המקצועי:

מקצועית להתערבות הזדקקות כדי עד ירוד תפקודיבריאותי מצב
השגה של למטרה האפשר, במידת חתירה, תוך כי אם והמשכית, מקפת

שלישוני. עצמי טיפול רמת של מחדש

דינמית תפיסה במודגש הינה הנ"ל הסוגים עלפי העצמי הטיפול תפיסת
תדיר משתנים אלא סטטיים, אינם התפקודי ו הבריאותי הסטטוס נתוני מודגשת.

הדבר וההולמת. האפשרית העצמי הטיפול רמת גם משתנה לכך ובהתאמה ולרע, לטוב
צריכה עצמי טיפול לקידום פעילות כן, כמו קשישים. לגבי רק לא כמובן, נכון,

רמות להשגת המקצועי, המערך מצד והן ההדיוטות מצד הן מכוונת, להיות
הלאמקצועי. הטיפול מערך על מרבית והישענות עצמאות של האפשר, ככל גבוהות,

העצמי הטיפול נושא לבדיקת שגישתנו שוב להדגיש הראוי מן לסיום,
במערכת מרכיב הוא העצמי שהטיפול ציינו במבוא מערכתית. תפיסה על התבססה
יהודיים. תפקידים בעלי משתתפים של משולב מיגורו המקיפה הכללית, הבריאות

תפיסותיהם על המתבססת עצמי טיפול של מבחנת הגדרה פותחה המחקר ממצאי בעזרת
דן נוסף מחקר בבריאות. הטיפול במערכת מרכזית אחת קבוצה שהם הרופאים של

הממצאים צרוף הנלווים. הרפואיים המקצועות אנשי של ובתפיסותיהם בגישתם
המקצועיים. המשתתפים של ראיה מזוית המערכתי לניתוח תורם אלה מחקרים משני

הלא המגזר של ותפיסות עמדות של ניתוח דורשת מערכתית מבחינה התמונה השלמת

המקצועי. המגזר מחקר שנתן במידע ושילובו מקצועי

ו
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שונים סוגים של ההשפעה לגבי הרופאים להערכת המסכם הציון הרכבת אי: נספח
הפרט בריאות על עצמי טיפול שעי

בתחום התנהגות של שונים סוגים שתיארו פריטים שמונה נכללו בשאלון
אם לבדוק כדי דעתם. את להביע הרופאים התבקשו שלגביהם העצמי, הטיפול

גורמים, שני לגבי גורמים בניתוח שימוש נעשה ממדי, חד סולם הם אלה פריטים
מהווים הפריטים ששמונת הראתה שהתקבלה המטריצה .varimax בשיטת רוטציה עם

פריטים שני אולם, הרופאים. בתשובות מהשונות 74.4* המסביר אחר גורם
נמוך (loading) משקל קיבלו וחלופיים מסורתיים מרפאים להערכת שהתייחסו

מהשונות. 25.5* שהסביר השני, בגורם גבוה ומשקל זה בגורם
הראה, זה ניתוח האחרונים. הפריטים שני בלי נוסף, שונות ניתוח בוצע
בתשובותיהם מהשונות %86.2 המסביר אחד גורם מהווים הנותרים הפריטים שששת

ייי™ cronbach של השיטה לפי מהימנות בדיקת אלה. פריטים לגבי הרופאים של

הציונים ששת של כממוצע חושב זה לסולם רופא לכל מסכם ציוו .alpha=.59
(שלילי). ל1 ועד (חיובי) מ5 נע הציונים רצף הנפרדים. הפריטים של
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ועצמאות יוזמה לגילויי הרופאים תגובות לגבי המסכם הציון הרכבת ב: נספח
בבריאותם בטיפול הדיוטות של

בהן שיש הדיוטות של התנהגויות שתיארו פריטים שמונה נכללו בשאלון
את להביע התבקשו הרופאים בבריאותם. בטיפול ועצמאות יוזמה גילויי משום

נעשה חדממדי, סולם הם אלה פריטים אם לבדוק כדי אלה. פריטים על דעתם

המטריצה .varimax בשיטת רוטציה עם גורמים, שני עבור גורמים בניתוח שימוש
בתשובות. מהשונות $71.4; המסביר אחד גורם הם הפריטים ששמונת הראתה שהתקבלה
ומשקל זה, בגורם מועט משקל הראה פרטיים לרופאים פנייה שעניינו אחד פריט

מהשונות. 28^ שהסביר השני, בגורם רב

ששבעת הראה והוא האחרון, הפריט בלי נוסף, גורמים ניתוח נעשה לכן,
בדיקת הרופאים. בתשובות מהשונות 84^ המסביר אחד גורם הם הפריטים

ציון .alpha=.64 הראתה cronbach של השיטה לפי הפריטים שבעת של מהימנות
הפריטים של הגולמיים הציונים כממוצע חושב זה סולם על רופא לכל מסכם

(שלילי). ל1 ועד (חיובי) מ5 נע הציונים רצף הנפרדים.
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סרובים יצוגיות, כיסוי,  המדגם ג: נספרו

הראיונות אחוז המגעים, שעור המדגם: את המתארים הנתונים מוצגים נג בלוח
ניתן אלה מנתונים הרופאים. של העבודה מסגרת לפי  הסרובים שעור וכן שבוצעו

במחקר. שהשתתפו הרופאים של היצוגיות טיב לגבי להסיק
של המידה לאמות המתאימים א) (טור רופאים 2,302 מנתה היעד אוכלוסיית
 המדגם אוכלוסיית .2 בפרק שצויינו התמחות ותחום עבודה מקום עבודה, מסגרת

כדי שונות דגימה מנות לפי שצויין, כפי נבחרה,  ב) (טור  רופאים 448

העבודה. ממסגרות אחת בכל סטטיסטי ניתוח שיאפשר רופאים מספר להבטיח
(טור מהמדגם *1ד והם המדגם, אוכלוסיית מתוך רופאים 317 עם מגע נוצר
עבודתם בעומס הקשורות סיבות וכן המעסיקים, שסיפקו ברשימות דיוקים אי ג1).

בדיקת במדגם. עלה ששמם אלה כל עם קשר ביצירת לקשיים גרמו רופאים, של

גבוה אחוז מראה המקורי, למדגם בהשוואה מגע, נוצר שעימם הרופאים התפלגות
ג2). (טור כללית קופ"ח במרפאות ונמוך החולים ובבתי הקטנות בקופות במקצת

המדגם התפלגות לבין מגע נוצר שעימם הרופאים התפלגות בין השוואה
וב). ג (טורים סביר דימיון מראה המקורי

813? שהם ,258 רואיינו מגע, נוצר שעימם הרופאים אוכלוסיית מתוך
המדגם אוכלוסיית לבין אלה רופאים בין השוואה ד). (טור זו מאוכלוסייה

קיים סביר: דימיון מראה ב) וטור ד (טור העבודה במסגרות התפלגות מבחינת
משני המירפאות לרופאי תתיצוג ומעט החולים, בתי לרופאי מעט גבוה ייצוג

הסוגים.

של במרפאות בעיקר מרוכזים המסרבים ה). (טור להתראיין סרבו $19;

חוסר היו: לסרובים העיקריות הסיבות החולים. בבתי מעט ורק הקטנות הקופות

הרופא). (של מחלה עולים), (רופאים השפה ובהבנת עברית בדיבור קושי זמן,
אף על להתראיין, לרופאים להרשות הממונה סרב אחד שבמחוז לציין יש כן כמו

קופ"ח. מרכז מטעם שניתן אישור

המדגם. לטיב הבסיסי התנאי את מהווה העבודה מסגרת לפי נאותה יצוגיות

המתוארת ההתפלגות מהמתוכנן, קטן היה שרואיין הרופאים שמספר אף כאמור,
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סבירה. יצוגיות מבטיחה לעיל
ל;$56, רק המגע הגיע שם אביב, בתל התגלו מגע ביצירת מיוחדים קשיים
בהתאמה. ו§100 $80; ,$94 האחוזים היו שבע ובבאר בחיפה בירושלים, ואילו

אולם המחקר). לכל בממוצע m (לעומת %26  סרובים יותר מעט היו אביב בתל

הם שבה לעיר בהתאם רופאים של ובעמדות בתפיסות שוני שיש לשער בסיס היה לא

מסגרת עם בשילוב עיר, לפי מרכזיים משתנים מספר של בדיקה ואמנם, עובדים.
.י הבדלים. הראתה לא העבודה,
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סירובים יצוגיות, כיסוי, מדגם: נג: לוח

ם רופאי
שסרבו רופאים היה שעמם רופאים המדגם אוכלוסיית

להתראיין שרואיינו מגע . המקורי היעד
(ה) (ד) (ג2) (ג1) (ב) (א)

%N%n %%N %n % n
/n/317 n/258 n317 המס'/א n/448

בשכבה
במדגם

מרפאות
18.2 29 50.4 130 50.2 65.4 159 54.2 243 48.8 1123 קופ"ח

מרפאות
הקופות

32.9 26 20.5 53 24.9 79.0 79 22.3 100 16.0 369 הקטנות
בתי

5.1 4 29.1 75 24.9 75.2 79 23.4 105 35.2 810 חולים

18.6 59 1003; 258 lCm 70^ 317 l(m 448 $100; 2302 סה"כ
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Abstract

Self care by lay persons comprises all behavior undertaken to
preserve and improve their health or that of their dependents. It
includes behavior relating to prevention, diagnosis, care and
rehabilitation.

This topic is of special importance for the elderly because
increased initiatives, autonomy and independence in health care are
likely to contribute to improvement in the general quality of their
life. . ■

As defined here, self care includes independently initiated
behavior and also lay behavior that is undertaken in conjunction with
the formal health services. Indeed, lay self care is viewed as part
of an overall healthcare system, which includes a variety of
participants: the lay person, physicians, other healthcare
professionals (e.g. allied healthcare personnel), and members of the
alternative health care occupations.

The study focused on physicians employed in three settings:
community clinics of the General Kupat Holim, community clinics of the
smaller sick funds, and general hospitals. The sample included 258

physicians in the above settings who were interviewed personally in
1986.

The study focuses on:

1. General perspectives concerning self care.
a. Physicians' views concerning the effects of self care on

the individual's health.

b. Physicians' views concerning expressions of independence and



initiatives by lay persons in self care.
c. Physicians' views concerning the possible effects of self

care by lay persons on the healthcare system.
2. Perspectives concerning self care among the elderly.

a. Physicians' views regarding factors that cause a decline in
health and function among the elderly.

b. Physicians' preferences concerning care for elderly and

chronically ill persons.
c. Physicians' views on the distribution of responsibility for

care of the elderly among various lay and professional caregivers.
d. Physicians' views regarding the practical implementation of

self care among elderly persons.
The data analysis provides for a new, more specific definition of

self care in terms of two dimensions: a) a continuum of dependence/
independence determined by the extent to which an individual can
function independently with regard to his health care. b) A continuum
of professional/ lay inputs determined by the balance of professional
and lay participation in the health care of an individual. The joint
relationship of these two dimensions defines four types of self care,
each of which implies a different approach appropriate to the
individuals' functional status.

a. Primary self care  functional independence; self care
undertaken by the individual lay person with periodic inputs from the
professional healthcare system.

b. Secondary self care  functional independence; self care ±s

supplementary to regular care of health professionals.
c. Tertiary self care  functional dependence; self care

assisted by lay helpers with professional guidance and help,



d. Fourth level of self care: dependent status, requiring a

maximum of care by professionals, supplemented by lay support systems.
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