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תקציר י..:

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

הקשישים לאוכלוסיית מיוחדת חשיבות בעל הוא הנושא והשיקום. הריפוי האבחון,
להביא עשויים מוגברת עצמאות תחושת ושל בטיפול יוזמות של שעידור מאחר

רבה משמעות להם שיש דברים העצמאי, התיפקוד ולהגברת הבריאות רמת לשימור
זו. בקבוצה הכללית החיים איכות לשיפור

נלווים רפואיים מקצועות ארבעה אנשי של הראות נקודת שעניינו זה, מחקר

מחקר בעקבות ובא בסידרה השני הוא בבריאות, העצמי הטיפול נושאי לגבי
חשובה לנושא המקצוע אנשי התייחסות זה. לנושא רופאים של בגישתם שהתרכז

בישראל. הבריאות במערכת המרכזי תפקידם עקב במיוחד
בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, סיעוד, הם במחקר שנכללו המקצועות ארבעת
ארבעתם מקצוע, לכל המיוחדים המאפיינים למרות רפואית. סוציאלית ועבודה

בכולם וההתנהגות. החברה למדעי בזיקתם וכן הרפואה, למקצוע שלהם בקשר דומים
האופטימלי לתיפקודו לסייע במגמה לאדם, הכוללניתהוליסטית הגישה מודגשת
להגברת מכוונת זו גישה על המבוססת המקצועית הפעילות רווחתו. ולקידום

לארבעת הרלוונטיות הבחינות מן התיפקודית יכולתו קידום תוך הפרט עצמאות

המקצועות.
בבתי במרפאות, המועסקים המקצועות ארבעת אנשי מקיפה המחקר אוכלוסיית ;

1985 ב נאספו הנתונים רווחה. בלשכות סוציאליים עובדים וכן כלליים חולים
,79  סיעוד מקצוע: אנשי 251 של מייצג מדגם עם אישיים ראיונות באמצעות

.60  סוציאלית ועבודה ,46  בעיסוק ריפוי ,66  פיזיותרפיה
נושאים: שני הקיף זה מחקר גם הרופאים, למחקר במקביל

עצמי. טיפול לגבי הכוללת התפיסה .1

בבריאותם; עצמי טיפול מבצעים ומשפחתו הפרט בה המידה לגבי הערכות א.

של שונים בתחומים הדיוטות של ועצמאות יוזמה גילויי כלפי עמדות ב.

בבריאותם. טיפול



עצמי טיפול לגבי הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של ועמדות תפיסות .2

קשישים. בקרב

מבחינה קשישים של להידרדרות לגרום שעלולים סיכון גורמי על דעות א.

ותיפקודית; בריאות

וכרוניים; קשישים לחולים המקצוע אנשי העדפות ב.
ובמערכת בקהילה שונים גורמים בין הקשיש לבריאות האחריות חלוקת ג.

הבריאות;

להרחבתו. והאפשרות קשישים בקרב עצמי טיפול של למעשה הביצוע הערכת ד.

לאלו בעיקרן דומות ועמדות גישות על כללי באופן מצביע הנתונים ניתוח
הבדלים מספר התקבלו זאת, עם יחד המקביל. במחקר שהתקבלו כפי הרופאים של

המקצועות אנשי של יותר כוללנית תפיסה על המצביעים האוכלוסיות שתי בגישת

טיפול של התנהגויות רואים אלה מקצועות אנשי למשל, כך, הנלווים. הרפואיים
ארבעת אנשי הרופאים. מאשר יותר חיוביים ממניעים כנובעות הדיוטות של עצמי

במידה ולו מבוצע, מרכיביו לכל בבריאות שהטיפול מעריכים גם המקצועות
של ועצמאות יוזמה גילויי לקבל נוטים גם הם ומשפחתו. הפרט עלידי, מסוימת

הרופאים. מאשר יותר חיובית בצורה הדיוטות

על יותר רב דגש שמים הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי לקשישים, ביחס

יחסי הדגש לעומת ביולוגיים, גורמים על מאשר פסיכוחברתיים סיכון גורמי

ואופי גילם מבחינת לחולים המקצוע אנשי להעדפות באשר הרופאים. אצל הפוך

להעדפות בדומה ואקוטיים צעירים לחולים מסוימת העדפה ניכרת מחלתם,
הרופאים.

ארבעת אנשי עמדות הקשיש, לבריאות האחריות חלוקת בדבר לתפיסה באשר גם

לקדם ניתן המקצוע אנשי לדעת הרופאים. של לאלו בעיקרן דומות המקצועות

עצמם רואים אכן והם מתאימה הדרכה עלידי הקשישים מרבית בקרב עצמי טיפול

זה. בהקשר מרכזי תפקיד כממלאים



תודה דברי

שהיו לב, ליאור ומר טוראל מרים גבי המחקר לעוזרי נתונה תודתנו
וקידודם. הנתונים איסוף הניסוי, בשלב מעורבים

מרים לגבי ובעיקר הרבה עזרתם על ברוקדייל מכון לאנשי מודים אנו
את שהדפיסה אלון בלהה לגבי גם תודה המסורה. התכנות עבודת על לוונברג

אותו. שערכה רוזנפלד ג'ני ולגב' הדו"רו
הקופות ומן כללית חולים מקופת קיבלנו המדגם הוצא שמהן הרשימות את

לעובדי להודות ברצוננו הבריאות. ממשרד וכן ולאומית) מאוחדת (מכבי, הקטנות
הרפואיים המקצועות לעובדי וכן המידע בהשגת לנו שסייעו הללו הגופים

מזמנם. לנו שהקדישו הנלווים
(אשל) בישראל הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון לאגודה תודתנו

המחקר. מימון על לאור אורי מר ולמנהלת
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י  המשך  הלוחות רשימת
עמוד

vir;. והרופאים הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של עמדות 15 לוח
$4 (אחוזים) מקצוע לפי בהם, והטיפול קשישים הדרכת לגבי
"" נספח:

הנלווים הרפואיים המקצועות של העמדות התפלגות נ1: בטיפוללוח הדיוטות של ועצמאות יוזמה גילויי לגבי
וגישת אלה להתנהגויות הרופאים גישת בבריאותם:

66 (אחוזים) עצמם הנלווים הרפואיים המקצועות
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ונגמרות רקע .1

ארבעה אנשי של הראות נקודת ועניינו מחקרים בסדרת השני הוא זה מחקר

הראשון המחקר בבריאות. העצמי הטיפול נושאי לגבי נלווים רפואיים מקצועות
זה לנושא ראשוני בטיפול העוסקים רופאים של בגישתם התרכז

ן, תיכנו בשלבי עדייו הנמצא שלישי, מחקר .(1987 , shuval , javetz 6< shye)

המחקרים סידרת ההדיוטות. של מבטם מנקודת העצמי הטיפול את לבחון אמור

מצע לפרוש מנת על בדבר העקריים הנוגעים כל של גישתם את לבחון במטרה עוצבה

בישראל. ולקידומו הנושא להבנת שיתרום ידע של

תשומת האחרונות בשנים מפנה וחולי בריאות של החברתיים האספקטים חקר

המתחדש העניין והשלכותיו. משמעותו בבריאות, העצמי הטיפול לנושא גוברת לב

על בביקורת רבה, במידה מקורו, האנושית, התרבות כימי שימיהן בתופעות

ליטול רבים אנשים של oj;y7J? ; זה בתחום והמקצועיים הממוסדים השירותים

לבריאותם. מירבית אחריות

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 selfhelp are parts of a matrix in the health
care process whereby lay persons can actively function for
themselves and/or other to (1) prevent, detect, or treat
disease, and (2) promote health so as to supplement or
substitute for other resources. (U.S. DHEW, 1977).

הקשישים. לאוכלוסיית מיוחדת חשיבות בעלי הם הללו התהליכים כי נראה

להביא כשלעצמם, עשויים, מוגברת עצמאות תחושת ושל בטיפול יוזמות של עידוד
רבה משמעות להם שיש דברים העצמאי, התיפקוד ולהגברת הבריאות רמת לשימור

,world health organization) זו בקבוצה הכללית החיים איכות לשיפור
.(1984,1983

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.
1



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 ייתכן 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
עצמי: לטיפול שונות התייחסויות על מתבססת זו בסוגיה העוסקת הספרות

למערך זיקה כל בהם שאיו בחולי וטיפול בריאותית התנהגות מדפוסי החל

בטיפול הכוללת מקפת גישה ועד חיים איכות של יותר רחבה תפיסה דרך המקצועי,
אלטרנטיביות טיפול מערכות עם או הממוסדת, המערכת עם המגע את עצמי

;1981 ,DEAN ;1979 ,LEVIN, KATZ S HOLST ;1977 ,U.S. DHEW)

,1984 ,WHO ,1982, DE FRIESE ETAL . ,1982 ,FLEMING, SELLERS S ANDERSON

מבחינה הו משמעותיים הם הגישות בין שההבדלים למרות אולם, .(1986 ,dean
ממדים לזהות ניתן העצמי, הטיפול לתפיסת באשר מעשית מבחינה והן תאורטית

לכולן. משותפים אנליטיים
הטיפול בתהליכי הפרט של העצמאות מידת לגבי הנושא את בוחן אחד ממד

בריאות, של ממצב סטיות אבחון חולי, מניעת הבריאות, שמירת  בבריאותו
עלפי הפעולה, ציר ושיקום. החלמה וכרוניות, אקוטיות במחלות עצמי טיפול
שונים. משמעותיים באחרים מוחלטת תלות לבין מלאה עצמאות בין נע זה, ממד

התלות או העצמאות למידת שניהם קשורים בריאותו ומצב הפרט של שגילו ספק אין
שלו. הבריאותית בהתנהגות המתבטאת

לחלקם נוגע בבריאות עצמי טיפול של התנהגות לניתוח הרלבנטי השני הממד

פעולות בין במאזן מדובר המקצוע. אנשי של חלקם לעומת בטיפול, ההדיוטות של

ברשת משמעותיים ואחרים משפחתו עצמו, הפרט עלידי המבוצעות ההדיוטות,
בה העובדים הפרופסיונלים כל על המקצועית המערכת לבין שלו, החברתית

למיניהם. השירות ומוסדות
בישראל הבריאות שמערכת כיוון בישראל. נבדק טרם העצמי הטיפול נושא

לחקר רבה חשיבות יש חמורים, בקשיים ונתונה הצרכנים מצד יתר מניצול סובלת
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והמקצועות הרופאים  ם לי נ ו פסי ו הפר של ראותם נקודת בבריאות. העצמי הטיפול

הנתונים במערכת. המרכזי תפקידם לאור במיוחד חשובה הבלויים, הרפואיים
בעולם מהגבוהים הוא בישראל לרופאים הפניות ששיעור מורים,

יציב נשאר בארץ האשפוזים ששיעור ,(1983 ,CENTRAL BUREAU OF STATISTICS)

עקב האשפוזים שיעור ואילו יורד הממוצע האישפוז שמשר למרות האחרונות בשנים
וכן , (1986 , central bureau of statistics) בהתמדה עולה ממושכות מחלות
מתחילה שרק צרכנית תרבות בצד אלה, כל גבוהה. בארץ התרופות שצריכת ידוע

לחקור להחלטה רקע מהווים הבריאות, בתחום ובפרט התחומים בכל בישראל להתפתח
ההדיוטי. ההיבט את כר אחר ורק עצמי טיפול על המקצוע ההיבט את תחילה

באופן מתמקד הנוכחי המחקר הרופאים, בעמדות שעסק המחקר בעקבות

סיעוד, הבאים: המקצועות בארבעת פרופסיונלים של בעמדותיהם השוואתי
נבחרו אלה מקצועות רפואית. סוציאלית ועבודה בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה,

מבין יותר הוותיקים המקצועות בהיותם הנלווים, הרפואיים המקצועות כלל מבין
רנטגן, לטכנאי למשל, (בניגוד, בחולים, והמשכי ישיר טיפול המטפלים אלה

פועלים אלה מקצועות אנשי מעבדות). עובדי או בתיקשורת בהפרעות מטפלים
שהם הרופאים, בצד הרבמקצועי בצוות כחברים הבריאות שירותי מרבית במסגרת

בצוות. הדומיננטי המעמד בעלי כלל בדרך

נבחן כאן שנחקרו המקצועות לארבעת המשותף ועל הייחודי על לעמוד כדי

המקצועות, של כללית הצגה מעין הללו בהגדרות לראות יש הגדרותיהם. את תחילה

בפרטים: אר הנבדלות הגדרות של מגוון מתור נבחרו והן

חולה לפרט, לסייע הינד. הסיעוד של היהודית "הפונקציה סיעוד: א)
להשגתה או לבריאות התורמות פעילויות אותן בביצוע בריא, או
הרצון, הכוח, בידיו היו לו סיוע ללא מבצע היה שהפרט מחדש,

להשיג לו שתעזור בדרר זאת לעשות וכן, הדרושים. הידע או
הוא הסיעוד העבודה, של זה אספקט לגבי האפשרי. בהקדם עצמאות

את לבצע לחולה מסייע הוא בנוסף, והאחראי. המפקח היוזם,
הרפואי, בצוות כחברים כן, כמו הרופא. שיזם הטיפולית התוכנית

מצידם שהם כפי בו, האחרים לחברים עוזרים והאחים האחיות
ו ז אם בין הכוללת התכנית את ולבצע לתכנן באחרים, נעזרים

המוות" לפני לתמיכה או מחולי להחלמה הבריאות, לקידום מיועדת
.(15 עמי ,1967 ,HENDERSON)

חולים לשקם מטרתו אשר לרפואה נילווה "מקצוע פיזיותרפיה: ב)
מוגבלות מניעת כן, כמו מירבי. גופני לתיפקוד ולהשיבם ונכים
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המפתחת מדעית דיסציפלינה היא הפיזיותרפיה מוקדם. ואיברוון
ממדעים מקורותיה את שואבת ואשר משלה, מקוריים ידע גופי
וטיפול באיבחון עוסק המקצוע והרפואה, החברה הטבע, כמדעי

תור זאת, וחום. מים קרינה, מכניקה, חשמל, בעזרת פיזיקליים
ותוך וחולי בבריאות ותיפקודו האדם גוף מבנה על וידע הבנה

הפרט." חיי על המשפיעים והחברתיים הנפשיים בגורמים לפיזיותרפיההתחשבות החוג של לתלמיד בחוברת המקצוע תאור (מתור
,Williams של תמציתית הגדרה גם ראה תלאביב. באוניברסיטת

. .69 עמי ,1986
הפרט, עלידי המבוצעת בפעילות השימוש ו נ "הי בעיסוק: ריפוי ג)
אצל בתיפקוד הפוגעות בבעיות וטיפול איבחון הערכה, למטרת

נפשיות, הפרעות או פציעות פיזיות, מחלות עקב המוגבלים אנשים
מנת על ההזדקנות, תהליך או התפתחותיות, או מולדות נכויות

שירותים הבריאות. ושימור מניעה ולשם אופטימלי תיפקוד להשיג
של פעילויות השאר, בין כוללים, בעיסוק הריפוי של ספציפיים
סנסו פעילויות סדים, של והתאמה בניה עיצוב, ם; ו םי ו הי חיי
בבחירת והדרכה שימוש מיוחדות; יד במלאכות שימוש מוטוריות;
שונים, תיפקודים לקידום טיפוליות פעילויות מותאם, מיכשור
הפיזית הסביבה התאמת לשם ויעוץ קדםמקצועית; והכשרה הערכה

לקבוצות, או ליחידים ניתנים אלה שירותים נכים. לצורכי
וחברתיות" חינוכיות בריאותיות, רפואיות, מערכות במסגרת

.(707 עמי ,1978 ,HOPKINS £ SMITH)

סוגי בכל סוציאליים "עובדים הבריאות: בתחום סוציאלית עבודה ד)
ם הפסיכוחברתיי האספקים לגבי כיועצים משמשים הטיפול מסגרות

הרב הקליני בצוות חברים הינם ככאלה, בבריאות; הטיפול וחיונישל אינטגרלי חלק מהווים הסוציאליים השירותים מקצועי...
משתתפים הסוציאליים העובדים מקיפים. בריאות שירותי באספקת

מקרים של ומעקב טיפול תיכנון, הערכה, של האספקטים בכל
הפסיכו האספקטים לגבי כמומחים לחלקם (בנוסף) קליניים...

המקצועות בעלי בידי מסייעים הם בבריאות. הטיפול של חברתיים
על אפקטיביות ביתר ולהשפיע להבין הבריאות בתחום האחרים

בחולה. הטיפול על במישרין המשפיעים הפסיכוחברתיים הגורמים
של הספקטרום מלוא לבין ומשפחותיהם החולים בין מקשרים הם

ומרפאות מרפאותחוץ אישפוז, שירותי  הבריאות שירותי
של הרחב למגוון ומשפחתו החולה נגישות על מקלים בקהילה.

בקהילות". שקיימים רווחה וסוכנויות לבריאות הנוגעים שירותים
הציבור בריאות לבריאות, חינוך של בתחומים מתפקדים הם כן כמו

.(43 עמ1 ,1984 , estes) בריאות ומינהל

ויעדים גישה יש הנדונים מהמקצועות אחד שלכל מראות הללו ההגדרות
ושיטות הכלים העיוני, הרקע האחרים: לבין בינו המבחינים יחודיים מקצועיים

הטיפול. מתרכז בהן הבעיות רבה, במידה וכן הטיפול,
קשרם בברור ניכר מקצוע, לכל המיוחדים המאפיינים למרות זאת, עם יחד
את מדגיש הנלווים, הרפואיים המקצועות כינויים, שגם כפי הרפואה, למקצוע
משותפת . (1970 >£ 1968, freidson) הרופאים עם אחת בכפיפה תיפקודם עובדת

של המרכיבים למכלול התיחסותם ומכאן וההתנהגות, החברה למדעי הזיקה גם להם
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אלה שמקצועות למעשה, ניכר, הביולוגיים. למרכיבים רק ולא האנושי, התיפקוד
לסייע מגמה מתוך לאדם הכוללניתהוליסטית הגישה את במיוחד מדגישים

רווחתו לקידום בכך ולתרום והנפשי הגופני מצבו עלפי האופטימלי לתיפקודו
במרומז, או במפורש אם בין ההגדרות, בכל ביטוי ניתן בנוסף, הרחב. במובן

לעצמו לסייע שיוכל כדי לו הסיוע את המדגיש למטופל בגישתם משותף לקו

.(1982 ,EDITORIAL ;1982 , CAPUTI)

להדגיש יש לעיל, המפורט האופרטיבי והן התוכני הן המשותף, למכנה מעבר
ממרכיביו אחד המקצועות. ארבעת נתונים בו הפרופסיונליזציה תהליך את

נתון מהמקצועות אחד כל זו מבחינה המקצועות. של האקדמיזציה הינו הבולטים

אקדמית להכרה זכתה הסוציאלית העבודה הסטורית. התפתחות של שונה בשלב

הוכר סיעוד ושלישי. שני תואר גם זה בתחום מוענקים וכיום ב1962 בישראל

קיבל בעיסוק ריפוי במקצוע. שני תואר גם ניתן ומ1984 ב1969, אקדמי כתחום
בשני .1982 מאז ראשון אקדמי תואר מוענק ותרפיה י ז ובפי ב1977 אקדמי מעמד

בישראל. שני אקדמי תואר ניתן טרם האחרונים המקצועות

גוף קידום נוספים: מישורים במספר גם מתבטא הפרופסיונליזציה תהליך

אבחון, כלי ושיכלול פיתוח אלה; בתחומים המחקר פיתוח עלידי המקצועי הידע

;1972 ,bell s. bell) והרחבתם קלינית פעילות תחומי הגדרת והערכה; טיפול
,GROSS ETAL .; 1979 , READER S MAUKSCH; 1977 , LARSON ,1976 ,SINGER

.(1983

ולגבי המקצועות, ארבעת בין ניכר דמיון קיים הללו התהליכים בכל
מעין מסוימת, תחרות גם ניכרת הפעילות, תחומי הגדרת דהיינו האחרון,

;1975 ,NAGI) הרבמקצועי בצוות בטיפול העבודה חלוקת לגבי "טריטוריאלית"
; 1985 ,STRAUSS ET AL. ;1985 ,MIZRACHI £ ABRAMSON ;1975 ,SHUVAL

המקצועות לכל משותפת שכאמור ההוליסטית, האידאולוגיה .(1987 , bensira

מסבירה סביבתו, עם הגומלין יחסי כולל השלם, האדם תפיסת את והמדגישה האלה,
פעילות תחומי בהגדרת הקושי ואת הניכרת החפיפה את מסוימת במידה

הטיפול בתהליך פסיכוחברתיים לגורמים ההתיחסות למשל, כך, דיפרנציאליים.
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שונות ובצורות במידות מתבטאת כי אם המקצועות, כל על מקובלת הפרט בבריאות

בנפרד. מקצוע כל אצל
גבוה מקצועי מעמד להשגת החותר הפרופסיונליזציה, תהליר של הצירוף

הגישה עם מחד, הציבור, עלידי והן אחרים מקצועות עלידי הן המוכר יותר,
עשוי מאידך, הפרט, עצמאות וקידום ההוליסטית התפיסה על המבוססת המקצועית

בבריאות: עצמי טיפול לקידום ביחס שונות מגמות ליצור

מקצוע של המודל על רבה במידה מתבססת מוכר מקצועי למעמד חתירה א)

המקבלות מטפלמטופל יחסי לגבי סמכותיות נורמות כולל זה מודל הרפואה.
היבטים לגבי הפורמלית ומאחריותו המטפל שבידי הידע מיתרון לגיטימציה

עלול המודל שאימוץ , judx . (1979 ,bloom s wilson) הטיפול תהליך של חשובים
המטפל. עלידי הפרט של האוטונומיה פיתוח את המעודדת לתפיסה בסתירה לעמוד
ביחס מקצועית אוטונומיה השגת של מגמה כולל הפרופסיונליזציה תהליך ב)

פרופסיונלית, אוטונומיה למסד מנת על הרפואה. מקצוע ובפרט קרובים למקצועות
תוך יחודיים פעילות תחומי ומגבשים מפתחים הנלווים הרפואיים המקצועות

יכול זה במובן להם. במשלים ספק, ללא כי, אם הרפואה, מתחומי השוני הדגשת
עצמאות הגברת שעניינה מקצועית פעילות לקידום לתרום הפרופסיונליזציה תהליר
נורמה להיות תמשיך זו שעצמאות בתנאי בעצמו, לטפל יכולתו פיתוח תוך הפרט

הרפואה, שגם לכך בסתירה עומד זה אין כמובן, הנלווה. המקצוע עבור מרכזית
במטופליה. עצמי טיפול של יכולת לפתח עשויה היא, בתחומה

האחרונות, השנים בעשור שהתרחב בבריאות, עצמי טיפול של הנושא חקר

שבוצעו אלה, מחקרים ובעמדותיהם. בפעילויותיהם כהדיוטות, בעיקר התמקד
המחקר של המסכם לדו"ח במבוא בהרחבה נדונו בישראל, לא ועדייו שונות בארצות
בבריאות עצמי לטיפול רופאים של וגישות בתפיסות ועסק זה צוות עלידי שנערך

.(1987 , SHUVAL , JAVETZ <£ SHYE)

עצמי טיפול על מחקרים בסידרת שני שלב כאמור, המהווה, הנוכחי המחקר

נושאים וכן הרופאים במחקר שנדונו תחומים מספר כולל בישראל, בבריאות
השאלות את מציג המחקר הנלווים. הרפואיים למקצועות ייחודיים שהם נוספים

הנילווים: הרפואיים המקצועות בעלי של גישתם לגבי הבאות
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בטיפול ההדיוטות של חלקם את אלה מקצועות בעלי מעריכים כיצד

בבריאותם?

של שונים היבטים לגבי מטופלים של ועצמאות יוזמה גילויי מתקבלים כיצד
הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי עלידי הן הרופאים, עם האינטראקציה

הרופאים? עלידי לדעתם, והן,
לטיפול הנוגעות בשאלות אחרים, למטופלים בהשוואה לקשישים, הגישה מהי

; עצמי?

העצמי הטיפול את הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי מעריכים כיצד
לקידומו? האפשרויות את וכן קשישים בידי המבוצע

, ארבעת בגישת השוני או הדימיוך מידת על עמידה תוך ינותחו אלה שאלות

אלה. בסוגיות הרופאים לעמדות השוואה תוך וכן במחקר שנכללו המקצועות
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המחקר שיטת .2

המחקר תחומי

ועמדותיהם תפיסותיהם על לעמוד במטרה תוכניים תחומים שלושה בדק המחקר

הקשורים שונים וסוגיות ממדים לגבי הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של

הרופאים, למחקר משווה מחקר שזהו מכיוון בבריאות. העצמי הטיפול בנושא
של וכך הרקע משתני של הניסוח, של התאמה תור הרופאים משאלון חלק שוחזר
שאלות מספר עוצבו כן כמו הנוכחי. המחקר לצורכי מסוימות שאלות של המבנה

של הנבדלים לתפקידיהם ביטוי מתן לשם בעיקר זה, מחקר לצורר במיוחד
הנדונים. המקצועות

במחקר: שנבדקו התחומים

לגבי: המקצועות ארבעת אנשי של עמדות  העצמי הטיפול ממדי (1
בבריאות; עצמי טיפול לביצוע ההדיוטות מניעי א.

שונים; מסוגים עצמי טיפול מבצעים ומשפחתו הפרט בה המידה ב.

טיפול של שונים בתחומים הדיוטות של ועצמאות יוזמה גילויי ג.

בבריאותם.

אודות: עמדות  קשישים של העצמי הטיפול ממדי (2

מבחינה קשישים של להידרדרות לגרום שעלולים הסיכון גורמי א.

ובריאותית; תיפקודית

מחלתם; ואופי גילם מבחינת חולים לגבי המקצוע אנשי העדפות ב.

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

להרחבתו. והאפשרות קשישים בקרב עצמי טיפול של הביצוע הערכת ד.

המקצועות: ארבעת אנשי של הפרקטיקה ואיפיוני אישיים רקע משתני (3

ומקצוע השכלה בארץ, ותק מוצא, גיל, מין, אישיים: משתנים א.
משפחתי; מעמד ההורים,

ותאריך המקצועיים הלימודים סיום ארץ מקצועיים: משתנים ב.

והשתלמויות; המשך לימודי העבודה, ובמקום במקצוע ותק הסיום,
8



לשכת חולים, בית (מרפאה, העבודה מסגרת הפרקטיקה: איפיוני ג.
איפיוני העבודה, עומס הערכת מעסיק; רווחה), או בריאות

חולים שיעור ונשים, גברים שיעור גיל, לפי (פיזור המטופלים
עם פעולה ושיתוף קשר מוצא); ארצות השכלה, רמות כרוניים,

הזמן חלוקת אחרים; נלווים רפואיים מקצועות בעלי ועם רופאים

/ בעבודה. שונות פונקציות בין

המחקר כלי

. המקצועות אנשי עם אישיים ראיונות באמצעות נאספו למחקר הנתונים

עלידי בוצעו הראיונות מקיף. שאלון על התבססות תור הנלווים, הרפואיים
להבטחת מפורט תדריך שקיבלו החברה, במדעי סטודנטים מראיינים, של צוות
התקיימו הראיונות מרבית הראיון. ומהימנות המרואיינים של הפעולה שיתוף

ספטמבר עד מינואר נמשך הנתונים איסוף בממוצע. שעה וארכו העבודה במקומות

.1986

בצורה שהוצגו שאלות וכולל לעיל, שהוזכרו הנושאים את מקיף השאלון

שהתקבלו התשובות מרכזיים. נושאים במספר שעסקו פתוחות שאלות וכן סגורה,
וקודדו. תוכן בניתוח נותחו הפתוחות לשאלות

משאלון שבוצעו ההתאמות את לבדוק במטרה ניסוי בשלב נבדק השאלון
מהימנות. להבטחת שנוספו, המיוחדות השאלות את וכן הרופאים,

והמדגם הדגימה תהליך

נלווים: רפואיים מקצועות ארבעה אנשי כללה המחקר של היעד אוכלוסיית
האוכלוסייה רפואית. סוציאלית ועבודה בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, סיעוד,

לא עבודתם. במסגרת ובקשישים במבוגרים המטפלים הללו המקצועות לאנשי הוגבלה
האוכלוסייה מתוך בוצעה הדגימה בלבד. ובצעירים בילדים שמטפלים כאלה נכללו

רבתי. אביב ותל חיפה, ירושלים,  העירוניים המרכזים בשלושת שעובדת
(1 לוח (ראה המקצועות ארבעת של האוכלוסיות בגודל הניכר ההבדל עקב
האחיות אוכלוסיית מהן: אחת כל מתוך שונה דגימה מנת עלפי לדגום הוחלט
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מסגרת לפי הסופי והדגם המקורי המדגם היעד, אוכלוסיית התפלגות :1 לוח
המקצוע ולפי העבודה

ר מתו ות נ ו ראי $ הסופי המדגם המקורי המדגם יה אוכלוסי מסגרת
המקורי המדגם העבודה

$ מסי $ מסי % מס' המקצוע

76 39 31 42 41 42 533 מרפאות סיעוד
86 61 48 58 56 58 732 בת"רו

81 100 79 100 97 100 1265 סה"כ
86 58 38 59 44 68 212 מרפאות ותרפיה פיזי

90 42 28 41 31 32 100 בת"ח

88 100 66 100 75 100 312 סה"כ
76 35 16 40 21 40 42 מרפאות י ריפו

בעיסוק
94 65 30 60 32 60 63 בת"ח

87 100 46 100 53 100 105 סה"כ
86 10 6 11 7 13 29 מרפאות עבודה

* * סוציאלית
103 52 31 46 30 39 90 בת"ח

82 38 23 43 28 48 111 לשכות

92 100 60 100 65 100 230 סה"כ
81 37 91 39 113 43 816 מרפאות כל

המקצועות
92 54 137 51 149 51 985 בת"ח

82 9 23 10 28 6 111 לשכות

87 100 251 100 290 100 1912 סה"כ
עבודתה מקוס לגבי רואיינה הלשכות, מרשימת שנדגמה אחת סוציאלית עובדת *

חולים. בבית הנוסף
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היתה הדגימה מנת כי אם במדגם, 1/3 של מעוקל קיבלה ביותר, הגדולה והאחים,
שניהם קיבלו הסוציאליים והעובדים יותרפיסטים ז הפי ;(1/13) ביותר הקטנה
בעיסוק, המרפאים ;1/4 של היתה הדגימה מנת וגם מהמדגם כ1/4 של משקל

מנת אך מהמדגם, 1/6 של משקל קיבלו ביותר, הקטנה תתהאוכלוסייה את המהווים
סטטיסטי. ניתוח לצורך נאות מספר להבטיח מנת על 1/2 היתה הדגימה

; של רשימות מתוך הנ"ל, הדגימה מנות עלפי מקרית, כדגימה בוצעה הדגימה
המרכזים בשלושת הרלבנטיות השירות מסגרות בכל שעובדים הללו המקצועות אנשי

י ורווחה בריאות ולשכות מרפאות בבתיחולים, עובדים כללו הרשימות העירוניים.
ת. ו העירי של

בחו"ל שהה פרש, שנדגם שאדם במקרה גודל. באותו חילופי מדגם גם הוכן
זהה, מקצוע בעל החילופי מהמדגם במקומו הוכנס נפטר, או ממושכת, בחופשה או

הוחלפו. לא המסרבים דומים. שנתוניו

הנדגמים כל סך מתוך שבוצעו הראיונות שאחוז עולה, 1 בלוח מהנתונים
שבוצעו הראיונות באחוז ניכרים הבדלים אין כן, כמו .%87 למדי, גבוה היה

ביותר הגבוה האחוז כי אם העבודה, מסגרות ובין במחקר שנכללו המקצועות בין
שהמדגם לומר ניתן לסיכום, החולים. בבתי העובדים עבור עקבי באופן מתקבל

המשתנים שני מבחינת המחקר של היעד אוכלוסיית את היטב מייצג הסופי

העבודה. ומסגרת מקצועית השתייכות שהם המרכזיים

עיקריים: מאפיינים המחקר; אוכלוסיית
מאפייניה על תחילה נעמוד העצמי, הטיפול בנושא המימצאים להצגת כהקדמה

המחקר. מתמקד שבה הנלווים הרפואיים המקצועות אוכלוסיית של העיקריים

והגישות העמדות התפיסות, עם לקשריהם באשר בהמשך ייבדקו אלה מאפיינים

בפרט. קשישים ולגבי בכלל העצמי הטיפול לסוגיית הנוגעות

כמקצועות לאפיון ניתנים כאן שנחקרו המקצועות ארבעת ים: אישי ינים מאפי

בין $86; מ נע זה אחוז המידגם. מכלל 9A* מהוות הנשים שכן נשיים,
משמעותי הבדל אין לגיל, באשר בעיסוק. המרפאים בין ל;$100 ותרפיסטים י ז הפי
במדגם הקבוצות. משאר במקצת צעירים הסוציאליים העובדים ורק המקצועות בין
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משתנה זה שיעור ואולם הארץ, ילידי הינם המרואיינים ממחצית למעלה כולו
ילידי הם שלישים כשני הסוציאליים העובדים בין המקצועות: בין רבה במידה
.433; רק האחיות ובין %60d ותרפיסטים י ז והפי בעיסוק המרפאים בין הארץ,
בין אירופה. מזרח ארצות יוצאות הן שליש, מעל האחיות, בין גדולה קבוצה

דוברות וארצות המערב ארצות יוצאי בולטים בעיסוק והמרפאים יותרפיסטים ז הפי

הכל. בסך מרבע למעלה אנגלית,
השכלת מבחינת בממוצע. ילדים שני ולהם (743;) נשואים המרואיינים מרבית
גבוהה השכלה על מורה אמהות לגבי והן אבות לגבי הן ככלל, ההתפלגות ההורים,
בולטת בעיסוק המרפאים קבוצת בישראל. האוכלוסייה בכלל ההתפלגות מאשר יותר
.(2 לוח (ראה הקבוצות בשאר מאשר יותר גבוהה הורים השכלת של ברקע במיוחד

זה הוא ביותר הגדול המגזר העבודה, מסגרת מבחינת מקצועיים: מאפיינים
(613;) הסיעוד אנשי בין במיוחד גדולה זו קבוצה . (%54) חולים בתי עובדי של

רובן כאשר במרפאות, עובדים המדגם משליש למעלה .(%65) בעיסוק הריפוי ואנשי
את מהווים יותרפיסטים ז הפי חולים. בבתי חוץ מרפאות ומיעוטן בקהילה מרפאות

העובדים .(%58) במרפאות עובדים אנשיו שמרבית במדגם היחיד המקצוע
משליש למעלה בבתיחולים, כמחצית  מסגרות שלוש בין נחלקים הסוציאליים

.(1 לוח (ראה במרפאות ומיעוטם רווחה בלשכות

הסמכה בעלי הם הרוב בעיסוק, והמרפאים יותרפיסטים ז הפי האחיות, בין
תואר לרוב אקדמי, תואר בעלי מיעוטם ורק בהתאמה), *ד6 ,%85 ,$94<) בתחומם
ל ,(%78) ראשון אקדמי תואר בעלי הם הסוציאליים העובדים רוב בלבד. ראשון

השכלתם את רכשו %80n למעלה בלבד. הסמכה בעלי והשאר שני תואר יש $8

.(3 לוח (ראה בישראל המקצועית
עובדות מהן שליש כאשר ביותר הותיקות הן האחיות מקצועי, ותק מבחינת
והמרפאים יותרפיסטים ז הפי שנה. 17 הוא הוותק וממוצע במקצוע, ומעלה שנה 23

ביותר הצעירים הם הסוציאליים העובדים ואילו בממוצע, שנה 14 עובדים בעיסוק
עשר הוא אף שלהם הוותק וממוצע שנים, מעשר פחות עובדים ממחציתם ולמעלה

.(3 בלוח התפלגויות (ראה שנים

מנשים ככולה רובה כאמור, המורכבת, זו, אוכלוסייה של הוותק שנות
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ולפי מקצועותיהם לפי הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי התפלגות :2 לוח
(אחוזים) אישיים מאפיינים

עבודה י ריפו ~~ 
סה"כ סוציאלית בעיסוק פיזיותרפיה סיעוד ים אישי ינים מאפי

05 5  14 3 94_^י _95 100 JB6 97 נקבה
100 100 100 100 Too

; 39 37 40 39 41 ממוצע גיל
מוצא ארץ

55 65 61 58 43 ישראל
אנגלית דוברות ארצות

12 10 17 15 6 אמריקה ודרום
9 5 11 12 9 אירופה 5215מערב ה"מ ברי

אירופה מזרח
14 15 7 11 19 בריה"מ) 5(מלבד 5 2 4 8 אפריקה וצפון אסיה
100 100 100 100 100

משפחתי מצב
17 20 9 20 17 רווק/ה
74 67 87 76 72 נשוי/נשואה
6 10 4 3 5 גרוש/ה

3 3 ב 1 6 אלמן/ה
100 100 100 100 100

2.2 1.8 2.6 2.2 2.1 ממוצע ילדים מס'
האב השכלת

21 22 9 18 29 לימוד שנות 80
9 7 9 11 10 שנים 119

33 39 34 39 22 שנים 12
14 10 14 13 19 שנים 1513
23 22 34 19 20 ויותר שנים 16
100 100 100 100 100

האם השכלת
21 22 9 22 25 לימוד שנות 80
19 22 16 16 22 שנים 119
34 32 36 37 32 שנים 12
17 19 23 17 12 שנים 15139 5 16 8 9 ויותר שנים 16
100 100 100 100 100

251 60 46 66 79 N
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מקצועותיהם לפי הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי התפלגות :3 לוח
(אחוזים) מקצועיים מאפיינים ולפי

עבודה ריפוי ~~~
סה"כ סוציאלית בעיסוק פיזיותרפיה סיעוד ים אישי ינים מאפי

תואר
68 14 67 85 94 הסמכה
29 78 29 14 5 בתחום .b.a
3 8 4 1 1 בתחום .M.A

100 100 100 100 100

הלימודים סיום מקום
81 88 80 81 77 ישראל

_19 _12 _20 _19 _23 "ל ו ח
100 100 100 100 100

מקצועי ותק
39 53 35 31 39 שנים 91
38 39 37 49 28 שנים 2210
23 8 28 20 33 ויותר שנים 23
100 100 100 100 100

**
ן ו נסי שנות

37 49 43 24 36 שנים 71
50 47 52 60 43 שנים 208
13 4 5 16 _2l_ ויותר שנים 21
100 100 100 100 100

בשבוע עבודה שעות
32 33 50 38 15 שעות 246
38 52 40 29 31 שעות 3925

_^30 _JJ5 _10 _33 _54 שעות 6040
100 100 100 100 100

251 60_ 46 66 79 N

המקצועי התואר או ההסמכה קבלת מאז השנים כמספר מוגדר מקצועי ותק *

לידה, חופשות להוציא במקצוע העבודה שנות כמספר מוגדרות ניסיון שנות **
וכדומה. תשלום ללא חופשות
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בפועל הניסיון שנות עבודה. הפסקות או ממושכות חופשות כוללות , (94^*)

של במקרה אחת שנה בממוצע: בשנתיים הוותק שנות מסך אפוא, נופלות,
בקרב שנים ו4.5 האחיות, בקרב שנים 2.8 סוציאליים, ועובדים פיזיותרפיסטים

.(3 בלוח התפלגויות (ראה בעיסוק המרפאים

העבודה בשעות מתבטא האוכלוסיה של המיני ההרכב של נוסף היבט
\ אצל שעות ו30 האחיות אצל שעות 34 של ממוצע בין נעות אלה השבועיות:

המרפאים אצל שעות 26 של ממוצע לבין סוציאליים, ועובדים פיזיותרפיסטים
ממוצע על דיווחו המקביל, במחקר (רופאים, .(3 בלוח התפלגויות (ראה בעיסוק

חולים). בבתי ו65 במרפאות בשבוע שעות 40 של

המרואיינים, הערכת לפי המטופלים, ממחצית למעלה המטופלים: מאפייני
העובדים מטופלי בין ומעלה. שנה 75 בני אף הם ו;$21 60 גיל מעל הם

ישישים. שכמחציתם ( 64^3;) קשישים של במיוחד גבוה ריכוז יש הסוציאליים

בעוד נשים, הם ממטופליהם שכ^60 מעריכים הסוציאליים שהעובדים מעניין
אחוז גם יותר. כשיוויונית החלוקה את בממוצע מעריכים המקצועות שאר שעובדי

כגבוה הסוציאליים העובדים עלידי מוערך המטופלים בין הכרוניים החולים
התבקשו הנחקרים ו%52). ל;493 בהשוואה 593;) המקצועות לשאר בהשוואה יותר
זו בעיה השפה. מבחינת קשר ביצירת קושי יש עמם המטופלים אחוז את להעריך

מהמטופלים. %10d הערכתם, לפי מאפיינת,
והשאר הארץ ילידי הם מהמטופלים שכרבע מתקבל, עדתית חלוקה מבחינת

הערכת לפי המזרח, וארצות המערב ארצות ילידי בין בשווה שווה נחלקים
.(4 לוח (ראה המקצועיות הקבוצות בין הבדל וללא הנחקרים

המקצועיים המאפיינים ובעיקר מסויימים, רקע משתני בין הקיים הקשר על

התלויים. המשתנים לניתוח ובהקשר הדיון בהמשך נעמוד למיניהם,
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ולפי מקצועותיהם לפי הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי התפלגות :4 לוח
ממוצעים) (אחוזים המטופלים מאפייני

עבודה י ריפו
סה"כ סוציאלית בעיסוק פיזיותרפיה סיעוד אישיים ינים מאפי

גיל לפי המטופלים |י
23 19 23 27 22 40 גיל עד
23 17 22 29 24 6040
33 33 35 32 34 7560
_2± _31 _20 _JL2 20 ומעלה שנה 75
100 100 100 100 100

53 59 47 53 53 המטופלים בין נשים :tf

52 59 49 52 49 כרוניים חולים %

יש עמם מטופלים %

קשר ביצירת בעיה
10 12 10 9 10 השפה מבחינת

מוצא לפי מטופלים %
26 23 29 26 27 הארץ ילידי
37 36 35 37 38 המערב ארצות ילידי
37 41 36 37 35 המזרח ארצות ילידי
100 100 100 100 100

251 60 46 66 79 N

קבוצה בכל המרואיינים עלידי שצוינו המטופלים אחוזי של הממוצע *
בהתאמה. קטיגורית לכל כולו, ובמדגם מקצועית
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עצמי טיפול לגבי הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של ועמדות דעות .3

 הנלווים הרפואיים המקצועות ארבעת אנשי של בעמדותיהם ידון זה פרק

טיפול כלפי  רפואית סוציאלית ועבודה בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, סיעוד,
פיזי, סיעוד, כדלקמן: בשמות הדו"ח בהמשך המקצועות יזוהו קיצור לשם עצמי.

ביניהם השוואה תוך ייעשה אלה מקצועות אנשי של בגישתם הדיון וע"ס. רב"ע
למיניהם. רקע לנתוני עמדותיהם בין קשרים בדיקת תוך וכן

נבדק הללו, המקצועות אנשי עלידי נתפס שהוא כפי העצמי, הטיפול נושא
בחינות: משלוש

בבריאות; עצמי טיפול לביצוע ההדיוטות מניעי א.

שונים; מסוגים עצמי טיפול מבצעים ומשפחתו הפרט בה המידה ב.

בבריאותם. טיפול של שונים בתחומים הדיוטות של ועצמאות יוזמה גילויי ג.

ארבעת בין והשונה הדומה על עמידה תוך כאמור, ייבדקו, אלה היבטים
הפרקטיקה ומאפייני מקצועיים מאפיינים של השפעתם בדיקת תוך וכן המקצועות

הנחקרים. של

לביצוע ההדיוטות מניעי לגבי הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של הערכות א.
עצמי טיפול

המתייחסת ,(1 בפרק (ראה בבריאות עצמי טיפול של המקפת להגדרה בהתאם

במשלים או בנפרד והמתבצעות בעצמם בטיפול הקשורות הדיוטות של להתנהגויות

, כיצד לבדוק ביקש הנוכחי המחקר מקצועיים, גורמים עלידי הניתן לטיפול

הסיבות לגבי הנחקרים נשאלו כך לשם כאלה. התנהגויות המקצוע אנשי תופסים

מבוצעות מידה באיזו וכן עצמי, בטיפול לנקוט ההדיוטות את לדעתם, המניעות,

משפחתו. או הפרט עלידי שונות טיפול פעילויות

בתשובה הדיוטות עלידי עצמי טיפול לביצוע המניעים את מנו המרואיינים

לכל ארבע עד (אחת שניתנו, התשובות של תוכן ניתוח זה. בנושא פתוחה לשאלה

למניעים למיינן ניתן כללי שבאופן רחבות, לקטיגוריות אותן קיבץ מרואיין),
כחיוביים שסווגו המניעים נייטרליים. ומניעים שליליים מניעים חיוביים,
רצון עצמי, בטחון ידע, לבריאות, מוגברת מודעות של תכונות על מצביעים
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בריאותו. למען הפרט של נאות תפקוד דהיינו, ועוד, ואוטונומיה לעצמאות
הבריאות, למצב בעיתיות פסיכולוגיות תגובות כוללים שליליים שכונו המניעים

חוסר וכך מהם, להימנע רצון ומכאן רפואי וטיפול רופאים לגבי שליליות דעות
המניעים בין בבריאות. המתאים הטיפול לגבי והתמצאות הבנה וחוסר ידע

בהן שאין או כטכניות, לאפיינן שניתן עצמי לטיפול סיבות נכללו הנייטרליים

שלילית. או חיובית בריאותית להתנהגות מפורש ביטוי

המניעים את שציינו התשובות של השכיחויות התפלגות את מציג 5 לוח

שציינו ביותר, הבולט המניע בנפרד. מקצוע כל ולגבי כולו המדגם לגבי השונים

המקצועות, כל עלידי כמעט שווה ובמידה (843;) הנחקרים של המכריע הרוב
בריאות לשמר רצון פיזי, ותפקוד בריאות לגבי מוגברת כללית למודעות מתייחס
זה מניע הנחקרים הזכירו שבה הגבוהה לשכיחות שמעבר לציין יש היטב. ולתפקד
אלה מבין ראשון כגורם הגדול הרוב בידי צוין אף הוא עצמי, לטיפול כגורם
נראה ניתנו, בו הסדר עלפי התשובות בין מבחין אינו שהלוח למרות שמנו.
של תפיסתם מבחינת יתר משקל לו מקנה המקרים ברוב כראשון זה מניע שציון

ציינו לעומתם, שהרופאים, להזכיר, כדאי הנלווים. הרפואיים המקצועות אנשי
,1987 , SHUVAL , javetz S SHYE) .(26.33;) נמוכה יותר הרבה בשכיחות זה מניע

*.(27 עמי
קטן מספר עלידי צוינו חיוביים מניעים של הנוספות הקטגוריות שתי

מחד והפיזי הסיעוד מקצועות בין הבדל ניכר שתיהן ולגבי נחקרים, של יותר
עצמי, בטחון בגרות, של המניעים את הזכירו האחרונים שני מאידך. וע"ס ורב"ע
מאשר יותר גבוהה בשכיחות וידע, השכלה טוב, חינוך וכן ואוטונומיה אחריות

לעומת \ר\ ו $20; וכן ,$20; ו 2^ לעומת $35; ו 41^ והפיזי הסיעוד אנשי

הרופאים עלידי אלה קטגוריות שתי של האזכור שכיחות בהתאמה). , 1:1^ ו $9

, 1.7.^ ו 23*) הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של מזו במעט אך נופלת
בהתאמה).

והמחקר הנוכחי המחקר ממצאי בין השוואות פעם מדי ייעשו ולהבא מכאן *
גם האמור, הביבליוגרפי לפריט בזאת מופנה הקורא הרופאים. אצל המקביל

להלן. ההשוואות כל לגבי
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הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי תפיסת לפי עצמי לטיפול מניעים :5 לוח
ימך ז (אחו

כ " ה ס ס ע" ע רב" י ז פי סיעוד עצמי לטיפול הדיוטות מניעי
חיוביים מניעים

בריאות לגבי מוגברת כללית מודעות
רצון הבריאות, חשיבות פיזי, ותפקוד

83.7 81.4 80.4 83.4 88.0 היטב ולתפקד בריא להיות

יכולת עצמי, ביטחון לבגרות, ביטוי
רצון אחריות, עצמאית, בצורה לטפל

30.9 35.5 41.3 20.3 21.3 איתלות אוטונומיה, לעצמאות,
וחינוך הסבר השכלה, מהבית, טוב חינוך

13.4 16.9 19.6 10.6 9.3 מהמטפלים טוב

ים שלילי מניעים
הבריאות למצב פסיכולוגיות תגובות
להתכחש ניסיון פחד, (היפוכונדרית,

27.2 33.9 26.1 28.8 21.3 למחלה)

וטיפול רופאים לגבי שליליות דעות
19.1 23.7 10.9 19.7 20.0 בכלל רפואי

חוסר הבנה, חוסר וחינוך, ידע חוסר
4.1 3.4 8.7 3.0 2.7 התמצאות

(נייטרליים) אחרים מניעים
7.4 3.4 6.5 13.6 5.3 הוצאות טירחה, בזמן, חיסכון

14.6 8.5 10.9 15.2 21.3 התקשורת אמצעי מכרים, משפחה, השפעת

246 59 46 66 75 ^N

באחת מסוים מניע שציינו האנשים למספר מתייחסים בלוח האחוזים 1
מסתכמים אינם האחוזים ולכן תשובות ארבע עד אחת התקבלו מתשובותיהם.

; .10C^ ל
אחד. מניע לפחות שציינו האנשים מספר = N 2
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ביותר, השכיחה הקטגוריה עצמי, טיפול לביצוע השליליים המניעים בין
תגובות של לאוסף מתייחסת מהנחקרים, כרבע עלידי בממוצע עוצוינה

בקשר מקצועית לעזרה פונים הם איו שבגללו הדיוטות, של בעיתיות פסיכולוגיות
היפוכונדריה וכן חולי מסימני התעלמות צפוי, מטיפול פחד כגון בריאותם למצב
זה גורם שהזכירה הע"ס קבוצת בולטת זה בהקשר בבריאות. יתר להתעסקות שגורמת

.(%34) האחרים המקצועות מאנשי יותר
עקב עצמי טיפול של ביצוע הוא להדיוטות המיוחס השני השלילי הגורם
חמישית רופאים. עם שלילי וניסיון הרפואית המערכת לגבי שליליות דעות

את ציינו המקביל, במחקר שהרופאים, מעניין הזה. הגורם את ציינו מהמדגם
תגובות של הגורם שאת בעוד ,(%39) גבוהה יותר הרבה בשכיחות גורם אותו
הרפואיים המקצועות אנשי מאשר פחות הרופאים ציינו בעיתיות פסיכולוגיות

.(113;) הנלווים
נחשב לא עצמי, לטיפול כמניע בורות, כלומר וחינוך, ידע חוסר של הגורם

זאת). ציינו בלבד #4J עצמי טיפול בביצוע משמעותי לגורם הנראה ככל

רצון כגון טכניים גורמים כוללים כנייטרליים כאן שסווגו הגורמים
משפחה, השפעת שעניינם חברתיים וגורמים ,{7*) והוצאות טירחה בזמן, לחסוך

הזכירו החברתיים הגורמים את . (3^) הפרט על התקשורת אמצעי או מכרים
את ואולם, הנלווים, הרפואיים המקצועות אנשי של לזו שווה בשכיחות הרופאים

.(%46) ביותר גבוהה בשכיחות הרופאים ציינו הטכניים הגורמים
בידי העצמי הטיפול ביצוע את רואים המקצועות ארבעת אנשי לסיכום,
לשימור מוגברת מודעות ובראשם בעיקר חיוביים מניעים של כתוצר הדיוטות
בסךהכל, שניתנו מהתשובות 6C^ ל קרוב בבריאות. נאות וטיפול בריאות

ביניהם השליליים, הגורמים עצמי. טיפול לביצוע חיוביים לגורמים התייחסו
ברבע רק הוזכרו הבריאות, למצב בעיתיות פסיכולוגיות תגובות בעיקר הודגשו

$19) יותר נדירות לעתים צוינו הנייטרליים הגורמים ואילו מהתשובות,
323^ ב רק חיוביים מניעים צוינו זאת, לעומת הרופאים, בקרב מהתשובות).
יותר גבוהה בשכיחות הוזכרו ונייטרליים שליליים מניעים ואילו מהתשובות

שהרופאים מלמדת, זו משווה תמונה בהתאמה). ,353; ו 33^ הנוכחי במחקר מאשר
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אנשי ואילו שליליים, ממניעים יותר הנובעת כתופעה העצמי הטיפול את תופסים
חיובי. באור בעיקר זו התנהגות רואים הנלווים המקצועות

בבריאותם עצמי טיפול מבצעים ומשפחתו הפרט שבה המידה ב.

נתבקשו הם הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של תפיסתם על לעמוד כדי
בנוסף שונים בתחומים בעצמם מטפלים ומשפחתו הפרט מידה באיזו להעריך

מייצגים לנחקרים שהוצגו הטיפול תחומי הבריאות. מקצועות אנשי של להתערבות
של מוקדם ואיתור מניעה בריאות, שימור במלואו: הטיפול טווח את רבה במידה

התמודדות ושיקום, טיפול המשך האקוטי, בשלב במחלות טיפול מחלה, סימני
הידרדרות ומניעת נכות או כרונית מחלה עקב מוגבלות עם וחברתית נפשית

זיקנה. לעת ובריאותית תפקודית

הללו בתחומים בעצמם מטפלים אכן ההדיוטות בה המידה לגבי הנחקרים דעות
שאנשי העצמי הטיפול מידת לפי בלוח סודרו התחומים ששת .6 בלוח מוצגות

במחלה טיפול של שביצוע מורים הממצאים בהקשרם. להדיוטות מייחסים המקצוע

או אנגינה, חריפה, בשפעת טיפול (למשל, סיבוכים למנוע כדי האקוטי בשלב

שנישלישים של דעתם לפי רבה במידה ההדיוטות עלידי נעשה ריאות), דלקת

מבוצעים (2 (פריט ושיקום טיפול המשכיות .(6 בלוח 1 פריט (ראה מהנחקרים
זה שבתחום חושבים מהנשאלים וכמחצית ,$39; לדעת ההדיוטות עלידי רבה במידה

 (63) הפריטים שאר לגבי מסוימת. במידה רק בעצמם מטפלים ההדיוטות
הידרדרות ומניעת מוגבלות עם התמודדות בריאות, שימור מוקדם, איתור שעניינם
שהדיוטות חושבים המקצוע מאנשי כמחצית דומות: התפלגויות התקבלו קשישים אצל

טוען (153?9^ בלבד מיעוט מסוימת, במידה רק אלה בתחומים עצמם למען פועלים
העצמי שהטיפול סבורים 40^3031 זאת ולעומת עצמי, טיפול של רבה מידה שיש

בהתפלגות ההבדלים הפריטים, ששת מתוך חמישה לגבי בלבד. מעטה במידה נעשה

,3 פריט לגבי רק מובהקים. נמצאו לא השונים, המקצועות בעלי של הדעות
ו

יותר מעט מייחס הסיעוד מובהק. הוא ההבדל מחלה", סימני של מוקדם "איתור
חילוקי יותר ניכרים הע"ס בין ואילו ורב"ע פיזי מאשר להדיוטות עצמי טיפול

.(p=.05 ( זה בנושא דעות
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לפי שונים, בריאות בתחומי בעצמם מטפלים ומשפחתו הפרט בה המידה :6 לוח
(אחוזים) המקצועות

1 | בה| המידה 1

הפרט
ומשפחתו

עבודה ריפוי פיזיו מטפלים
סה"כ |בעיסוק!סוציאלית! |סיעוד|תרפיה בעצמם | העצמי הטיפול תחום

66 70 52 71 66 רבה בשלב במחלה טיפול .1
30 23 44 27 30 מסוימת למנוע כדי האקוטי
4 7 4 2 4 מעטה סיבוכים

100 100 100 100 100

39 32 28 45 47 רבה ושיקום טיפול המשכיות .2
52 58 61 47 46 מסוימת וחזרה אשפוז בעקבות
9 10 11 8 7 מעטה אופטימלי לתפקוד

100 100 100 100 100

15 15 9 9 24 רבה סימני של מוקדם איתור .3
55 42 63 61 54 מסוימת מחלה
30 _43 _28 _30 _22 מעטה
100 100 100 100 100

13 13 9 14 15 רבה חיים הרגלי שינוי .4
53 58 50 51 53 מסוימת בריאות לשמר במטרה

_34 _28 _41 _35 _32 מעטה
100 100 100 100 100

12 10 4 9 20 רבה וחברתית נפשית התמודדות .5
53 53 50 59 48 מסוימת נכות בגלל מוגבלות עם
35 _37 _46 _^2 _32 מעטה כרונית מחלה או
100 100 100 100 100

9 7 4 12 12 רבה תפקודית הידרדרות מניעת .6
51 49 50 47 56 מסוימת קשישים אצל ובריאותית
40 44 46 41 32 מעטה בקהילה בריאים
100 100 100 100 100

251 60 46 66 79 N
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קשורות הן שאין הראתה, נוספים רקע משתני לפי הללו העמדות בדיקת
לשכות או בתירוולים מרפאות, (דהיינו, הנחקרים עובדים בה הארגונית במסגרת
ושנות במקצוע) ההסמכה קבלת (מאז לוותק באשר שלהם. האקדמי ובתואר רווחה),
לגבי בעמדה גםכן קשורים נמצאו אלה במקצוע), בפועל עבודה (עונות הניסיון
שני עלפי יותר, הוותיקים כאשר מחלה", סימני של מוקדם "איתור ,3 פריט
ו p=.005) הצעירים מאשר להדיוטות עצמי טיפול יותר מייחסים המשתנים,
מייחסת ניסיון שנות יותר בעלת שהקבוצה נמצא, במקביל . (nnxnnn , P= .039

בלוח, 1 (פריט אקוטיות במחלות הטיפול בתחום גם להדיוטות עצמי טיפול יותר
.(P=.O13

המקרים ברוב קשורים נמצאו לא הנחקרים של המטופלים מאפייני
מאפיינים הדיוטות. עלידי עצמי טיפול של הביצוע מידת לגבי בתפיסותיהם
או הכרוניים, החולים שיעור המטופלים, בין והישישים הקשישים שיעור כגון

הטיפול תחומי כל לגבי הנחקרים בעמדות קשורים נמצאו לא הארץ, ילידי שיעור
הנדונים. העצמי

רבה מידה בעמדותיהם מגלים הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי לסיכום,

הטיפול של הביצוע עצם לגבי הדיוטות. בקרב העצמי הטיפול לנושא פתיחות של

משפחותיהם, או שההדיוטות, דעתם את הביעו ויותר) 603;) הנחקרים רוב העצמי,
כללו העצמי הטיפול תחומי רבה. אף או מסוימת במידה עצמי טיפול מבצעים אכן
מחלה, סימני של מוקדם ואיתור בריאות משימור בבריאות טיפול של רחב ספקטרום
המניעים לתפיסת בנוסף אלה, הערכות קשישים. אצל הידרדרות ומניעת שיקום ועד
הטיפול בנושא הרואה גישה מגלים בעיקרם, כחיוביים עצמי לטיפול הדיוטות של

המקצועי. הטיפול למערך חיובית השלמה הדיוטות עלידי העצמי

של ועצמאות יוזמה גילויי לגבי הנלווים הרפואיים המקצועות של עמדות ג.
בבריאותם טיפול של שונים בתחומים הדיוטות

וטיפול עצמי באבחון רק לא מתבטא בבריאותם הדיוטות של העצמי הטיפול
במישורי יוזמה ונקיטת עצמאות בגילוי גם אלא כרוניות, או אקוטיות במחלות
אצל מידע בבקשת מתבטאות כאלה התנהגויות בבריאות. הקשורים אחרים התנהגות

העיקרי, למטפל בנוסף מקצוע אנשי עם בהתייעצות והדיוטיים, מקצועיים גורמים
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הטיפול של אלה היבטים ועוד. עליו ערעור או מומלץ טיפול לגבי שאלות בהעלאת
השאר בין בו, המטפלים המקצוע אנשי עם ההדיוט של מגעיו במהלך נחשפים העצמי

האחרון של סמכותו ורופא חולה יחסי במסגרת הרופא. עם שלו באינטראקציה
מצד ואוטונומיה יוזמה של שונים גילויים לדומיננטית. מסורתי באופן נחשבת

לזכות עלולים הם ולכן הרופא לסמכות מסוימת סתירה איפוא, מהווים, הדיוטות
המטפל. מצד מסתייגת בתגובה

מהסוגים הדיוטות של עצמאות לביטויי המטפלים תגובות על לעמוד במטרה

מבחינת הדיוטות של שונות התנהגויות להעריך הנחקרים התבקשו לעיל, הנזכרים
מחקרים מתוך נבחרו הפריטים הטיפול. למהלך בהן שיש ההפרעה או התרומה מידת

רופאים עם במגעיהם ההדיוטות של שונות התנהגויות הערכת על דווח בהם

,1982, DEFREISE ,1976,HAYESBAUTIS TA ;1974 , STIMSON ;1960, FREIDSON)
.(1983 ,HAUG £ LAVIN

להתייחס התבקשו הנלווים, הרפואיים המקצועות ארבעת אנשי ,tpipmn
יוזמה גילויי בהן שיש התנהגויות סוגי לשמונה רופאים של הצפויות לתגובות

לאותן הם תגובתם את להביע התבקשו הם בנוסף, הדיוטות. של ועצמאות
לפי הנחקרים עמדות של שונות ניתוח של התוצאות את מציג 7 לוח התנהגויות.
המקובלות מידת את הנחקרים תפיסת עלפי הוא בלוח הפריטים סדר מקצועותיהם.
יותר מקובלים הראשונים הפריטים כאשר הרופאים, על האמורות ההתנהגויות של

הרופאים. על פחות כמקובלים נתפסים האחרונים ואילו
אנשי עלידי לרופאים המיוחסות שהגישות לראות ניתן כללי באופן

של ועצמאות יוזמה גילויי כלפי חיוביות פחות הנלווים, הרפואיים המקצועות
המוצגים הממוצעים השוואת עצמם. הללו המקצועות אנשי גישות מאשר הדיוטות
יותר מחמירה גישה לרופאים מייחס פריט, כל לגבי מקצוע, שכל מראה, 7 בלוח

גישת ,(6 לפריט (פרט השמונה מתוך פריטים שבעה שלגבי מעניין, בממוצע.
המקצועות עלידי להם המיוחסת מזו שלילית פחות למעשה, היתה, עצמם הרופאים
,3.0 ,2.9 ,2.9 ,2.8 היו: הרופאים עמדות של (הממוצעים הנלווים. הרפואיים
.(29 עמי , 1987 , shuval, javetz <s shye ראה בהתאמה. ,1.3 ,1.8 ,1.7 ,2.2
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לגבי המקצועות ארבעת בתפיסת מובהק הבדל שאין מראה, השונות ניתוח כמוכן,

הפריטים. בכל הרופאים גישת

של ועצמאות יוזמה לגילויי הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של גישתם

הרופאים מגישת וכן לרופאים מייחסים שהם מזו כאמור, יותר, חיובית הדיוטות
גישה עקבי באופן מגלים הסוציאליים העובדים המקצועות, ארבעת בין עצמם.

הסיעוד ואילו חיובי, פחות מעט בעיסוק הריפוי המקצועות, משאר יותר חיובית
שמונת מתוך חמישה לגבי פחות. חיובית גישה לרוב מגלים והפיזיותרפיה

.(7 ו 5,4,2,1 (פריטים מובהקים אף הם המקצועיות בגישות ההבדלים הפריטים,
ארבעת עבור לחלוטין זהה אינו הסדר הפריטים, של המקובלות מידת מבחינת

ואולם, עצמם. הרופאים על המקובלות מסדר במקצת שונה אף והוא המקצועות
הרופאים, כולל המקצועות כל על יותר המקובלים הם הראשונים הפריטים ארבעת

היענות אי שעניינו האחרון, הפריט לגבי פחות. המקובלים הם האחרונים וארבעת

הפחות ההתנהגות שזו המקצועות חמשת בין דעות חילוקי אין הרופא, להוראות
וכן נוספת דעת לקבלת אחר לרופא שפנייה איפוא, נראה, השאר. מכל מקובלת

הפנייה עצם לגבי הדיוטות עם התייעצות ,(2 ו 4 (פריטים פרטיים לרופאים
הינן ,(3 (פריט יותר פשוט טיפול להתאמת בקשה אפילו או ,(1 (פריט לרופא

הפריטים כלפי זאת, לעומת הסתיגות. של מסוימת במידה רק המתקבלות התנהגויות
כאלה שהתנהגויות מבטאים והממוצעים ניכרת הסתיגות הנחקרים מביעים 85

החולה לבקשת מתייחסים אלה פריטים לפעמים. ולו לטיפול כמכריעות נתפסות
המוכתב הטיפול לגבי הדיוטות עם התיעצות הרפואי, תיקו מתוך מסמכים לראות
בכל הרופא. להוראות היענות ואי הרופא עלידי מומלץ טיפול על ערעור לו,

יותר משמעותית חדירה הנראה ככל יש הראשונים, הפריטים לארבעת בניגוד אלה,
את המציג בנספחים נ1 לוח גם (ראה הרופא של הבלעדית סמכותו לתחום

אלה). פריטים לגבי העמדות של ההתפלגויות
של מההתנהגויות חלק מקבלים הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי לסיכום,
בבריאותם, הטיפול תהליך לגבי ועצמאות יוזמה גילויי משום בהן שיש הדיוטות,
התיעצויות כוללות אלה מפריעות. כלא לפחות או לתהליך מסוימת במידה בתורמות

בקשות וכן הדיוטות, או אחרים רופאים  המטפל לרופא נוספים אנשים עם
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לגבי הנלווים הרפואיים המקצועות של עמדות של שונות וניתוח ממוצעים :7 לוח
הרופאים גיו^ת בבריאותם; בטיפול הדיוטות של ועצמאות יוזמה גילויי

עצמם הנלווים הרפואיים המקצועות וגישת אלה להתנהגויות

2 גישת של ונים הצי ממוצע * הגישה של ונים הצי ממוצע | יוזמה גילויי
עצמן_ הנלווים הרפ' המקצועות ך לרופאים וחסת המי של ועצמאות
ע"סך^ | |רב"ע י ז פי סיעוד| P | ע"ס | |רב"ע |סיעוד|פיז' הדיוטות

מתייעץ החולה .1
קרובים עם

אם וידידים
** 3.4 3.3 2.8 2.9 ל.מ. 2.7 2.8 2.6 2.6 לרופא לפנות

נוהג החולה .2
לרופאים לפנות

הוא כאשר פרטיים
בעיתו את רואה

* 3.9 3.5 3.6 3.5 ל.מ. 2.6 2.6 2.4 2.9 כרצינית
טוען החולה .3

שהרופא שהטיפול
קשה ו עלי המליץ
להתאים ומבקש

ל.מ. 3.1 3.0 2.7 3.0 ל.מ. 2.1 2.3 2.3 2.5 יותר פשוט טיפול
מבקש החולה .4
נוספת דעה לקבל
בטרם אחר מרופא

לטיפול יענה
** 3.7 3.5 3.4 3.0 ל.מ. 2.1 2.5 2.1 2.2 המומלץ

מבקש החולה .5
ם במסמכי ן י לעי

שלו הרפואי שבתיק
*** 2.8 2.6 2.3 2.1 ל.מ. 1.7 1.7 1.7 1.8 הרופא בידי המצוי

מתייעץ 6.החולה
קרובים עם

לגבי וידידים
שהרופא הטיפול

ל.מ. 2.2 2.0 1.7 1.8 ל.מ. 1.7 1.8 1.6 1.8 לו מכתיב
אומר החולה .7

שהרופא שהטיפול
אינו ו עלי המליץ

** 2.3 2.0 2.1 1.8 ל.מ. 1.4 1.6 1.6 1.5 שלו במצב הכרחי
ו נ אי החולה .8
כל אחר ממלא

הרופא הוראות
הטיפול את ושמנה

ל.מ. 1.5 1.4 1.4 ל.מ.|1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 עצמו דעת על

לטפל הרופא יכולת על אלה התנהגויות להשפעת להתייחס ביקשה שהוצגה השאלה 1
זאת. רואה עצמו שהוא וכפי זאת רואה הרופא הנחקר שלדעת כפי בחוליו,

לטיפול. מפריע 1לרוב לבין לטיפול, תורם 5לרוב בין נעו הציונים 2

פורטו לא F ה ערכי .P<.001 *** ;P<.01 ** ;P<.05 * מובהק; ל.מ.לא :P 3
הנתונים. הצגת פישוט לשם
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לתהליך לעתים כמפריעות נתפסות ארורות התנהגויות מאידך, נוח. טיפול להתאמת
הדיוטות עם התייעצות הרפואיים, במסמכים לעיון בקשה כוללות אלה הטיפול.
הטיפול שינוי ולבסוף המומלץ, בטיפול הצורך על ערעור עצמו, הטיפול לגבי

אנשי ככלל, לתהליך. ביותר כמפריעה שנתפסת התנהגות לו, היענות ואי
ועצמאות יוזמה גילויי לגבי פתיחות יתר מגלים הנלווים הרפואיים המקצועות

חיוביות פחות דעות לרופאים מייחסים הם כי (אם הרופאים מאשר הדיוטות של

למעשה). מבטאים אלה מאעור
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העצמי הטיפול לגבי הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של ועמדות תפיסות .4

קשישים בקרב

ובמקביל בישראל, האוכלוסייה של הדמוגרפי במבנה הבולטים השינויים אחד
האוכלוסייה של זה מגזר הקשישים. אוכלוסיית בשיעור הגידול הוא כולו, בעולם

עקב הבוגרת האוכלוסייה שאר מאשר יותר רבה במידה בריאות לשירותי נזקק
כרוניות. מחלות של יחסית גבוהה ושכיחות התפקוד בכושר מסוימת ירידה

שבכלל בעוד לרופאים: הפניות במספר היתר, בין מתבטאת, זו הזדקקות

הגיל בקבוצת הרי ,11 הוא בשנה לנפש הממוצע הפניות מספר בישראל האוכלוסייה
21.5 על ועומד כפול הוא הממוצע הפניות מספר ומעלה שנה 65 של

אף עולים קשישים של האשפוז שיעורי .(1983 ,central bureau of statistics)
בקרב האשפוז ששיעור בעוד יותר: צעירים מבוגרים של אלה על ניכרת במידה הם

ומעלה 65 גילאי בקרב הרי תושבים, 1,000 ל 178 הוא 6445 גילאי גברים
6445 לגילאי 146 הוא השיעור נשים, בקרב תושבים; 1,000 ל 448 הוא השיעור

.[1986(A) ,central bureau of statistics] ומעלה 65 לגילאי 321 ו
מעמסה מהווה הקשישים שאוכלוסיית העובדה על מצביעים אלה נתונים

בהקטנת שיסייעו דרכים בפיתוח הצורר על ומכאן הבריאות, שירותי על מיוחדת
נאות, עצמי טיפול קידום באמצעות להיות עשויה הדרכים אחת לשירותים. הביקוש
הגדול הרוב שהם בקהילה שחיים אלה ובפרט הקשישים בקרב מבוקר, הצורך ובמידת

זה. מגזר של

הטיפול בקידום חשוב חלק להיות יכול הנלווים הרפואיים המקצועות לאנשי
עבור ומשמעותו עצמי לטיפול גישותיהם ייבדקו זה בפרק קשישים. אצל העצמי
שנכללו המקצועות ארבעת אנשי של ועמדות תפיסות יוצגו הקשישים. אוכלוסיית

הבאים: הנושאים לגבי זה במחקר

תפקודית מבחינה קשישים של להידרדרות לגרום שעלולים סיכון גורמי א.
ובריאותית;

וכרוניים; קשישים חולים לגבי המקצוע אנשי העדפות ב.

ובמערכת בקהילה שונים גורמים בין הפרט בריאות לגבי האחריות חלוקת ג.
28
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בכלל; המבוגר הפרט לבין הקשיש בין השוואה תוך הבריאות,
להרחבתו. והאפשרות קשישים בקרב עצמי טיפול של למעשה הביצוע הערכת ה.

לגרום שעלולים סיכון גורמי על הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי דעות א.
ובריאותית תפקודית מבחינה קשישים של להידרדרות

של למשמעות הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של גישתם את לבדוק במטרה
על להצביע מהם שביקשה שאלה הוקדמה קשישים, עלידי עצמי טיפול ביצוע

והן תפקודית מבחינה הן קשישים של להידרדרות המביאים הסיכון וגורמי הבעיות

לכל ארבע (עד הנחקרים ותשובות פתוחה כשאלה הוצגה השאלה בריאותית. מבחינה

רחבות. לקטגוריות וקובצו קודדו מרואיין)

בין הבחנה תור שהוזכרו, הסיכון גורמי של הקטגוריות מוצגות 8 בלוח
הקטגוריות פסיכוחברתיים. סיכון גורמי לבין בעיקרם ביולוגיים סיכון גורמי

הקבוצות משתי אחת כל בתוך כולו המדגם עלידי איזכורן שכיחות לפי מסודרות
עלידי שניתנו התשובות התפלגות גם בלוח נכללה השוואה לשם סיכון. גורמי של

המקביל. במחקר הרופאים

בכללותו הנלווים הרפואיים המקצועות מדגם לבין הרופאים בין השוואה

הסיכון גורמי של דומה תפיסה על מורה ,(8 בלוח השמאליים הטורים שני (ראה
של היחסית בשכיחות והן שהוזכרו הגורמים בסוגי הן המתבטאת האוכלוסיות בשתי

על הנלווים, המקצועות באוכלוסיית הממוצעת ההתפלגות כלומר, הגורמים. ציון

הרופאים. של לזו כללי באופן דומה עצמם, לבין בינם הבדלים אף

סיכון: גורמי מספר של האיזכור בשכיחות הבדלים ניכרים זאת, עם יחד
הגורמים בין המירבית בשכיחות הקבוצות שתי עלידי הוזכרו "מחלות"

הנלווים הרפואיים המקצועות מאנשי יותר זאת ציינו הרופאים אר הביולוגיים,

תהליך של טבעיות לוואי "תופעות מאידך, בהתאמה). ,433? לעומת $56;)

בלבד 2^ לעומת הנוכחי במחקר מהנחקרים *ח2 עלידי הוזכרו ההזדקנות"
הקבוצות שתי עלידי פחותה במידה הוזכרו הביולוגיים הגורמים שאר מהרופאים.
סיכון משום בו שיש חיים" ו"סגנון גופנית" פעילות "חוסר לקויה", "תזונה 

לבריאות.
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" להידרדרות סיכון גורמי לגבי הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי דעות :8 לוח
(אחוזים) זה בנושא רופאים ודעות ובריאותית תפקודית מבחינה קשישים

הגורם את שהזכירו הנחקרים ז אחו

רופאים סה"כ ע"ס רב"ע פיזיו' סיעוד המיכון גורמי
ביולוגיים גורמים

56.2 42.6 43.1 37.0 47.0 41.8 מחלות

תהליך של טבעיות לוואי תופעות
24.0 37.3 27.6 56.5 31.8 38.0 ההזדקנות
15.1 13.7 12.1 10.9 9.1 20.3 לקויה תזונה

6.6 8.0 5.2 4.3 4.5 15.2 גופנית פעילות חוסר

השמנה, עישון,  חיים סגנון
5.4 3.6 6.9 4.3 1.5 2.5 וכוי אלכוהול שתיית

פסיכוחברתיים גורמים

46.8 61.0 63.8 65.2 57.6 59.5 חברתית והזנחה ניכור בדידות,

38.6 39.0 67.2 19.6 28.8 38.0 בקשישים הטיפול במערכת בעיות
36.4 31.3 34.5 37.0 22.7 32.9 בעייתיים סוציאליים תנאים

31.4 24.1 32.8 17.4 21.2 24.1 הקשיש משפחת של לקוי תפקוד

10.1 14.5 17.2 21.7 15.2 7.6 וידידים קרובים של חולי מוות,

10.9 13.3 6.9 10.9 28.8 6.3 אישיים פסיכולוגיים גורמים

11.2 10.4 6.9 19.6 10.6 7.6 ריקים חיים תעסוקה, חוסר
(בית המוכרת מהסביבה הינתקות

3.1 5.2 5.2 2.2 7.6 5.1 אבות) בית חולים,
וחוסר לבריאות מודעות חוסר

4.4 12.1  4.5 1.3 עצמי טיפול

אלימות, גניבות,  קשים אירועים
3.2  6.5 7.6  מלחמות

258 | 249 | 58 46 6!____^79 N

.43 'ny ,11 n^ ,1987 ,shuval ,javetz s shye ראה 1

מסתכמים אינם האחוזים סיכוך, גורמי ארבעה עד הזכירו שהנחקרים כיוון 2
.$100; ל
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ניכור "בדידות, מזכירות הקבוצות שתי ים, הפסיכורוברתי הגורמים ביו
הנלווים הרפואיים המקצועות כי אם ביותר, הגבוהה בשכיחות חברתית" והזנחה
פסיכו גורמים בהתאמה). ,A7* לעומת 61*) מהרופאים יותר זה גורם מבליטים
המקצועיות הקבוצות בשתי מהנחקרים כשליש עלידי שצוינו נוספים חברתיים
בעייתיים", סוציאליים "תנאים בקשישים", הטיפול במערכת "בעיות כוללים:
מאנשי כרבע עלידי הוזכר האחרון (הגורם הקשיש" משפחת של לקוי ו"תפקוד

עלידי שצוינו אחרים, פסיכוחברתיים גורמים הנלווים). הרפואיים המקצועות
קרובים של וחולי "מוות עקב הנגרם לסיכון מתיחסים מהנחקרים, $15;103; כ
תעסוקה ו"חוסר דכאון), (כגון אישיים" פסיכולוגיים "גורמים וידידים",

המוכרת מהסביבה ה"הינתקות מעטים נחקרים בידי הוזכרו לבסוף ריקים". וחיים
וחוסר לבריאות מודעות "חוסר אבות", לבית כניסה או בביתחולים אשפוז עקב

או אלימות גניבות, כגון קשים "אירועים של ההשפעה וכן עצמי", טיפול
מלחמות".

מסוימים הבדלים על מצביעה המקצועות ארבעת לגבי הנתונים בין ההשוואה
על בעיסוק המרפאים ששמים הדגש בולט הביולוגיים הגורמים לגבי בדעותיהם.
שלושת אצל 38^2831 לעומת 56^ ההזדקנות תהליך של הטבעיות הלוואי תופעות
לעומת 373;) עמיתיהם מאשר פחות מחלות מזכירים שהם בעוד האחרים), המקצועות
את הרופאים, כולל מאחרים, יותר מדגישים מאידך, הסיעוד, אנשי .($47;$42;

1*$59 ו ,12^93, לעומת 203?) גופנית פעילות ובחוסר לקויה שבתזונה הסיכון
בהתאמה). ,$5$4 לעומת

אנשי בין ניכרת הסכמה קיימת הפסיכוחברתיים, הסיכון לגורמי באשר

של להידרדרות כגורם חברתית" והזנחה ניכור ל"בדידות, באשר המקצועות ארבעת

משמעותית במידה גבוהה (602; (כ זה גורם של האזכור שכיחות למעשה, קשישים.
היחסי הדגש הרופאים שאצל בעוד סיכון, כגורם "מחלות" אזכור של מהשכיחות

הפוך. הוא

העובדים ששמים הדגש במיוחד בולט הראשון, הפסיכוחברתי לגורם בנוסף
ציינו מהם שנישלישים כאשר בקשישים" הטיפול במערכת "בעיות על הסוציאליים
נמוכה בשכיחות זאת ציינו הרופאים, וכן האחרים, המקצועות שאנשי בעוד זאת,
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נובעת, הסוציאליים העובדים עלידי זה נושא הבלטת בלבד). 3^120^ יותר
יותר מזכירים העו"ס במקביל, המקצועי. לעיסוקם מרכזי מהיותו הנראה, ככל
*ר\ לעומת $33;) הקשיש" משפחת של לקוי "תפקוד של הגורם את גם מעמיתיהם

. (%24

עלידי בעייתיים" סוציאליים "תנאים של תתהדגשה ניכרת דומה, באופן
יותר שולי זה שנושא להניח ניתך כאשר ,(%37%33 לעומת 23^ הפיזיותרפיסטים

האחרים. המקצועות שלושת של בתחומיהם מאשר המקצועי בתחומם
בין הבדלים מספר כן גם ניכרים הפסיכוחברתיים הגורמים שאר לגבי

"גורמים על דווקא יותרפיסטים ז הפי של הדגש ביניהם בולטים  המקצועות ארבעת

תעסוקה "חוסר על בעיסוק המרפאים של והדגש , (29^1) אישיים" פסיכולוגיים
.(2(^) להידרדרות כגורם ריקים" וחיים

הבריאות, בתחום המקצוע אנשי עלידי שנמנו הסיכון, גורמי לסיכום,
שהתקבלו הממצאים הקשישים. לאוכלוסיית אופייניות בעיות של מקיף מצע פורשים

המקצועות חמשת אנשי של משותפת תפיסה של קיומה על מצביעים המחקרים משני
רק לא מתבטאת זו תפיסה קשישים. של להידרדרות הסיכון גורמי של אופיים בדבר

בשכיחות גם רבה, במידה אלא, הבעיות, של הזיהוי עצם לגבי ניכרת בהסכמה
המחלות הביולוגיים, הגורמים שבין התקבל, כך שנמנו. הגורמים של האזכור

בדידות, הוזכרו הפסיכוחברתיים הגורמים ובין העיקרי, הסיכון כגורם זוהו

נוטים הרופאים זאת, עם יחד ביותר. הגבוהה בשכיחות חברתית והזנחה ניכור

בעוד הפסיכוחברתיים, הגורמים מכל יותר שבמחלות הסיכון גורם את להדגיש
החברתית וההזנחה הבדידות גורמי את יותר מבליטים הנלווים המקצועות שאנשי

בכך מאופיינים התחומים, בשני הגורמים, שמרבית לציין, יש המחלות. את מאשר

הקשיש כולל והדיוטיים, מקצועיים גורמים עלידי ולטיפול למניעה ניתנים שהם

פרט. כל של הייחודיות לבעיות בהתאם עצמו,

וכרוניים קשישים חולים לגבי המקצוע אנשי העדפות ב.

הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של המקצועית העבודה מאפייני בין
(4 לוח (ראה 2 בפרק שהוצג כפי הנחקרים. של המטופלים מאפייני גם נבדקו
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פיזיו' ,%54  (סיעוד ומעלה שנה 60 גילאי הינם בממוצע, מהמטופלים, כמחצית
שכמחצית העריכו הנחקרים .כמוכן, (%64  ע"ס ,ו %55  רב"ע ,44§ 

49§  רב"ע ,52§  פיזיו1 ,49§  (סיעוד כרוניים חולים הינם ממטופליהם
העריכו הנחקרים האלה, המאפיינים שני בין החפיפה לגבי .(59§  וע"ס

75§ שכ מכאן, ומעלה. שנה 60 בני קשישים הם הכרוניים החולים מבין שכמחצית
זו, אוכלוסייה כרוניים. חולים או קשישים הם בממוצע, המטופלים, מביו

האוכלוסייה. לשאר יחסי באופן רבה במידה הבריאות לשירותי נזקקת כידוע,
המקצועות אנשי של גישתם בבדיקת מיוחד ענייו היה אלה, נתונים לאור

איפוא, נשאלו, הנחקרים האמורים. המאפיינים בעלי לחולים הנלווים הרפואיים
וכן צעירים לעומת קשישים עם בעבודתם להם שיש המקצועי הסיפוק מידת אודות

אקוטיות. מחלות לעומת כרוניות במחלות בחולים בטיפול
לגיל באשר .9 בלוח מוצגות מקצועותיהם, לפי הנחקרים, העדפות

העדפה הביעו 42§ העדפה, כל הביעו לא בממוצע, מהנחקרים, כשליש המטופלים,
ההתפלגות קשישים. עם לעבוד מעדיפים מרבע ופחות צעירים עם לעבודה מפורשת

במידה נחלקים הסיעוד שאנשי בעוד השונים: המקצועות ביו במקצת משתנה הכללית
העבודה את להעדיף רבה במידה נוטים הפיזיו' הקבוצות, שלוש ביו כמעט שווה
המרב"ע ;(11§) קשישים עם לעבוד מעדיפים מהם מעטים ורק (54§) צעירים עם

יותר ביניהם יש אך ,(47§) לכאן או לכאן העדפה אי מכולם יותר מצינים
העובדים ;(16§) קשישים עם מאשר (38§) צעירים עם לעבוד שמעדיפים

זאת בכל מביעים ,60§ לכדי מגיע מטופליהם בין הקשישים שאחוז הסוציאליים,
.(29§) קשישים עם מאשר (42§) צעירים עם לעבודה יותר רבה העדפה

המקצועות אנשי של לזו למדי דומה הרופאים העדפות של המקבילה ההתפלגות
גיל מבחינת העדפה להם שאיו ציינו 35§ הרופאים בקרב גם הנלווים. הרפואיים

הנלווים המקצועות של מזה במקצת גבוה צעירים המעדיפים שיעור המטופלים.
מעט נמוך קשישים עם לעבודה העדפה המביעים הרופאים שיעור ובמשלים, ,(49§)

43§ קשישים, 43§ הינם הערכתם, לפי הרופאים, אצל המקבילים הנתונים 1
60§ שכ מכאן הכרוניים. החולים ביו קשישים 59§ ו כרוניים כרוניים.חולים חולים או קשישים הינם הרופאים מטופלי מבין
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גילם מבחינת חולים לגבי הנלווים הרפואיים יהמקצועות אנש העדפות :9 לוח
(אחוזים) מחלתם ואופי

סה"כ ן ע"ס | רב"ע | י ו י ז פי סיעוד] העדפה
2
החולה גיל לפי

22.7 28.8 15.6 10.8 32.1 לקשישים העדפה
35.2 28.8 46.7 35.4 33.3 העדפה אין
42.1 42.4 37.8 53.8 34.6 לצעירים העדפה
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

המחלה3 סוג לפי

19.0 19.0 15.2 10.8 27.8 כרוניים לחולים העדפה
27.4 32.8 26.1 18.5 31.6 העדפה אין
53.6 48.3 58.7 70.8 40.5 אקוטיים לחולים העדפה

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

249 59 46 65 79 N

לך יש המטופלים של הבאים מהסוגים אילו "עם לנחקרים: שהוצגה השאלה 1
בעבודה?" סיפוק ותר י

.P=.O21 מובהקים: נמצאו המקצועות בין ההבדלים 2

.P=.0l6 מובהקים: נמצאו המקצועות בין ההבדלים 3
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שם). ,46 עמי ,12 לוח (ראה ($16;) הארורים המקצועות אנשי של מזה
מהתפלגות מעטה במידה שונה מחלתם סוג לפי לחולים ההעדפות התפלגות
.(9 (לוח החולים גיל לפי הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של ההעדפות
השונים, במקצועות פחות או שליש הוא העדפה כל להם שאין המציינים שיעור

ניכרים בנוסף, המקצועות. בכל השכיחה הקטיגוריה היא אקוטיים חולים והעדפת
להעדיף נוטים הפיזיו' השונים: המקצועות אנשי של בהעדפות משמעותיים הבדלים

קטן מיעוט רק ובמקביל, , (7^) השאר מכל יותר אקוטיים חולים עם עבודה
דומות העדפות מביעים המרב"ע ;($11;) כרוניים חולים עם לעבוד מעדיף ביניהם
 153, אקוטיים, חולים מעדיפים $59?) קיצוניות פחות נטיותיהם אך לפיזיו',
אינם כשליש  איזון יתר ניכר הסיעוד אנשי בין ובפרט הע"ס בין כרוניים);

,$28; ו 19** ו אקוטיים חולים מעדיפים בהתאמה, ,403; ו %48 העדפה, מביעים
כרוניים. חולים עם מהעבודה יותר רב סיפוק מקבלים בהתאמה,

אנשי של ההעדפות התפלגות גם החולים, גיל לפי ההעדפות להתפלגות בדומה
הרופאים. של לזו מאוד דומה המחלה, סוג לפי הנלווים הרפואיים המקצועות
 163; אקוטיים, חולים מעדיפים  $53; העדפה, אין  $31; הרופאים: (אצל
מקצועות כל עלידי זו העדפות שהבעת ייתכן, כרוניים). חולים מעדיפים
באופן ביותר המאוזנת הגישה את כקבוצה, שהציג, הסיעוד (כולל הבריאות

הבריאות. שירותי במערכת כיום הקיימים להדגשים מסוים ביטוי מהווה יחסי),
הבדל על הראתה מקצועיים רקע משתני לפי הנחקרים של ההעדפות בדיקת

הנחקר של העבודה מסגרת לפי המטופלים גיל לגבי בהעדפות  בלבד אחד מובהק
שהם הרווחה, לשכות עובדי בין קשישים עם לעבוד המעדיפים שיעור :(10 (לוח
ובתי המרפאות עובדי בין המקבילים השיעורים על ניכרת במידה עולה עו"ס,

אך משפיע זה שיעור בהתאמה). ,$19; ו %22 לעומת 48^ המקצועות מכל החולים
לשכות עובדי של הקטן מספרם עקב (9 לוח ראה ,22.731) הממוצע השיעור על במעט

בין במיוחד גבוה צעירים עם לעבוד במפורש המעדיפים שיעור במדגם. הרווחה
ו 39?;) הרווחה ולשכות מרפאות לעובדי בהשוואה (453;) בתיהחולים עובדי

בהתאמה). ,$35,

דפוס מבטאים ובבתיהחולים במרפאות שעובדים שהעו"ס לציין, מעניין
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קשישים חולים לגבי הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי העדפות :10 לוח
(אחוזים) מקצועיים רקע משתני לפי וכרוניים

העדפה 1 העדפה * העדפה 1 העדפה
לחולים לחולים חולים |אקוטייםלחולים כרוניים [ צעירים |קשישים| מקצועיים רקע משתני

<

העבודה מסגרת

54.9 22.0 38.9 22.2 (91) מרפאות

55.2 16.4 45.5 18.7 (135) בתיחולים
39.1 21.7 34.8 47.8 (23) רווחה לשכות

ל.מ. *
ותק שנות

53.6 17.9 40.3 23.0 (140) שנים 13 עד

53.8 19.8 44.3 22.6 (106) שנים 14 מעל
ל.מ. ל.מ.

בעבודה ניסיון שנות

59.0 17.1 41.4 22.4 (117) שנים 10 עד

49.1 22.2 40.7 24.1 (108) שנים 11 מעל
ל.מ. ל.מ.

תואר

56.1 18.7 41.9 26.5 (155) הסמכה

50.0 18.5 42.9 16.5 (92) אקדמי תואר
ל.מ. ל.מ.

P<.05 *

מובהק לא ל.מ.
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של לזה דומה שהוא הרווחה, בלשכות עמיתיהם של מזה לחלוטין שונה העדפות
173? ורק צעירים עם בעבודה סיפוק יותר מוצאים $47? בתיהחולים: עובדי

המטופלים ששיעור העובדה לציון ראויה בנוסף, קשישים. עם לעבוד מעדיפים
ל בהשוואה בממוצע, 833; ב הלשכות עובדי עלידי מוערך ומעלה שנה 60 גילאי
רבה עבודה כלומר, ובמרפאות. בבתיהרוולים עוייס של המטופלים בין קשישים $52;

חיובית תגובה גוררת הרווחה, בלשכות העבודה אופי גם ואולי קשישים, עם יותר
העובדים. מן יותר גדול חלק אצל

בעבודה ניסיון שנות מספר ותק, שנות  המקצועי הרקע משתני שאר כאמור,
כמו המטופלים. גיל לגבי הנחקרים בהעדפות קשורים נמצאו לא  אקדמי ותואר

כולל הרקע משתני בכל קשורות נמצאו לא המחלה לסוג באשר העדפותיהם כן,
מקצוע לפי רק מובהק באופן נבדלו כאלה העדפות כלומר, העבודה, מסגרת

הנחקרים.

העדפה דפוס כקבוצה, מביעים, הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי לסיכום,
מאנשי 6C^ ל קרוב המטופלים, לגיל באשר הרופאים. של לזה בעיקרו דומה

למחצית בהשוואה לקשישים העדפה או בכלל העדפה אי הביעו הנלווים המקצועות
אנשי כאשר מובהקים, הבדלים התקבלו המקצועות ארבעת בין ואולם, מהרופאים.

שלמעלה הפיזיו' ובפרט העו"ס מאשר צעירים להעדיף פחות נוטים והרב"ע הסיעוד
צעירים. עם לעבוד מעדיפים ממחציתם

אנשי אצל בבירור ניכרת אקוטיים חולים עם עבודה להעדיף הנטייה

מהאוכלוסיות). אחת בכל 533;) הרופאים אצל כמו הנלווים הרפואיים המקצועות
אנשי כאשר המקצועות ארבעת בין משמעותיים הבדלים התקבלו זאת, עם יחד

ואילו (40\) אקוטיים לחולים העדפה פחות יחסי באופן מביעים מחד הסיעוד
.(7C^) זה מסוג לחולים ביותר ברורה העדפה מביעים מאידך, הפיזיו',

של ההעדפות להתפלגות הדמיון המקצועות, בין הניכרים ההבדלים למרות
שהכף כך על מצביעים המקצועיים, הרקע משתני עם הקשר חוסר וכן הרופאים,

אם אקוטיות, במחלות חולים של ובפרט צעירים חולים של מסוימת להעדפה נוטה
לעבוד מעדיפים אף שהם או העדפות להם שאין טוענים המקצוע מאנשי כמחצית כי

כרוניים. חולים או קשישים עם
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הבריאות ובמערכת בקהילה שונים גורמים בין הקשיש לבריאות האחריות חלוקת ג.
הטיפול הוצג זה, למחקר מוצא נקודת ששימשה העצמי הטיפול בהגדרת

בתחום הטיפול במכלול המרכיבים כאחד משפחתו, וכן הפרט, שמטפלים בבריאות
של ותפקידם משקלם בבריאות. המקצועי הטיפול מרכיבי את גם כמובן המקיף זה,
בהתאם להשתנות עשויים יחד, גם ומקצועיים הדיוטיים השונים, הטיפול גורמי

גילו. עם מתואמים שבחלקם הפרט, של לצרכיו
חלוקת של הסוגיה לגבי הבריאות מקצועות אנשי תפיסת את לבדוק במטרה

האחריות נחלקת לדעתם כיצד הנחקרים נשאלו הפרט, בבריאות בטיפול התפקידים
הרופא, המשפחה, עצמו, הקשיש הבאים: הגורמים בין הקשיש בבריאות לטיפול

זו לשאלה רווחה. ושירותי בריאות ומוסדות הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי
התבקשו הנחקרים בכלל. מבוגר פרט לגבי מקבילה שאלה השוואה, לשם הוקדמה,

נר. הי הפרט לבריאות הכוללת שהאחריות בהנחה באחוזים, האחריות חלוקת את לפרט

.1(m
הקשיש עבור הן האחריות חלוקת של הממוצעת ההתפלגות את מציג 11 לוח

שתי השוואת בנפרד. מקצוע לכל וכן כולו במדגם בכלל, המבוגר עבור והן
של האחריות בתפיסת ניכר הבדל שקיים מורה, בכללו המדגם עבור ההתפלגויות
המבוגר הפרט שאחריות בעוד בכלל. מבוגרים לעומת קשישים לגבי ההדיוטות

כמחצית היא לקשיש בממוצע הניתנת שהאחריות הרי האחריות, מכלל 50t ב נאמדת
לכדי ומגיעה בקשיש כשמדובר מוכפלת זאת, לעומת המשפחה, אחריות .%27 בלבד,

יותר מצומצת מבוגר אדם לגבי המשפחה שאחריות בעוד האחריות, מכלל רבע

על עולה בכלל מבוגר של במקרה להדיוטות בסךהכל הניתנת האחריות (*י12.5).

בהתאמה). ,$53; לעומת $63;) קשיש אדם עבור שניתנת זו
קשיש בין בהשוואה במעט רק משתנה המקצועיים לגורמים המיוחסת האחריות

כזהה נתפס לבריאות באחריות הרופא של חלקו למעשה, בכלל. מבוגר לבין
הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי בקירוב. 20;cf  המקרים בשני לחלוטין

לגבי לחלקם בהשוואה (12^ קשישים של במקרה במקצת כעולה חלקם את תופסים
בכמעט נאמד הרווחה ושירותי הבריאות מוסדות של חלקם .(9^ בכלל מבוגרים

.(93;) למבוגרים בהשוואה {16*) קשישים עבור כפול
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אנשי דעות בקהילה: שונים גורמים בין בריאות לגבי האחריות חלוקת :11 לוח
בכלל, מבוגרים ולגבי קשישים לגבי הנלווים הרפואיים המקצועות

מקצוע לפי שונות וניתוח כולו במדגם התפלגות

~ | [עבודה |ריפוי 1 1 1

p ותרפיה]בעיסוק|סוציאלית] י ז ןסיעודןפי סה"כ | בקהילה הגורם
קשישים לגבי חלוקה

** 31.1 33.0 25.5 23.0 27.4 עצמו הפרט

** 21.3 23.0 25.5 29.0 25.2 המשפחה

ל.מ. 21.6 17.1 19.9 18.2 19.2 הרופא

הרפואיים המקצועות אנשי
ל.מ. 10.7 12.0 13.5 12.1 12.1 הנלווים

ושירותי הבריאות מוסדות
ל.מ. 15.1 14.9 15.4 16.9 15.7 הרווחה

ל.מ. .2  .2 .8 .4 אחר

בכלל מבוגרים לגבי חלוקה

ל.מ. 53.1 54.7 48.9 46.0 50.2 עצמו הפרט

*** 10.4 11.9 11.1 15.7 12.5 המשפחה

ל.מ. 21.2 17.1 20.2 19.1 19.5 הרופא

הרפואיים המקצועות אנשי
* 8.0 7.2 10.8 9.2 8.9 הנלווים

ושירותי הבריאות מוסדות
ל.מ. 7.0 9.1 8.8 9.4 8.6 הרווחה

ל.מ. ^3  .2 ^5 .3 אחר

לבריאות הכוללת שהאחריות אומרים היינו "אם לנחקרים: שהוצגה השאלה 1
הגורמים ביו באחוזים הזו האחריות את מחלק היית כיצד ,$100; היא הפרט
כל עבור שצוינו האחוזים ממוצעי הם בלוח המופיעים המספרים הבאים?"

בנפרד. מקצוע ובכל כולו המדגם עלידי גורם

מובהק. ל.מ.=לא ;P<.001 *** ;P<.01 ** ;P<.05 * 2
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הבדל שאיו מראה, בנפרד המקצועות ארבעת עבור ההתפלגויות בחינת
הקשיש לגבי הן הבריאות מוסדות ושל הרופא של חלקם לגבי בתפיסתם משמעותי

בכלל. המבוגר לגבי והן
במקרה חלוקים אינם הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי הם, לחלקם באשר

אנשי מסוימים. דעות חילוקי ניכרים קשיש שאינו המבוגר לגבי ואילו הקשיש של

הרפואיים למקצועות גבוהה יותר מעט אחריות לייחס נוטים והפיזיו' הסיעוד
והע"ס. הרב"ע מאשר הנלווים,

ההדיוטות. אחריות לגבי המקצועות בתפיסת ניכרים יותר גדולים הבדלים
מכלל כרבע רק לפרט מייחסים והפיזיו' הסיעוד אנשי קשישים, של במקרה

באחריות הקשישים של חלקם את לאמוד נוטים והע"ס שהמרב'יע בעוד האחריות
גם ניכרת מובהקים), (ואינם יותר קטנים ההבדלים כי אם דומה, נטייה בשליש.

כמשלימה, נתפסת הקשיש לגבי המשפחה של אחריותה המבוגר. של אחריותו בתפיסת
(263; ו 293;) יותר כגדול חלקה את רואים והפיזיו' הסיעוד אנשי דהיינו,

לגבי הכולל שהאומדן מכאן, בהתאמה). ,2U ו 23^ והע"ס הרב"ע אנשי מאשר

המקצועות. ארבעת ביו משתנה אינו הקשיש לבריאות באחריות ההדיוטות של חלקם
הסיעוד בין רק הבדל ניכר כאן בכלל, מבוגר לגבי המשפחה של לחלקה באשר

. (1^1c^) המקצועות שאר לבין (16^
מספר על מצביעה מהרופאים שהתקבלו הנתונים עם אלה ממצאים השוואת

האחריות מכלל רבע על כעולה באחריות חלקם את רואים הרופאים (א) הבדלים:
כחמישית רק לרופאים מייחסים הנלווים הרפואיים שהמקצועות בעוד המקרים, בכל

של זה על שלושה פי כעולה חלקם את רואים הרופאים מזו, יתרה פחות; או
לגבי ארבעה ופי ($9 לעומת 27^ קשישים לגבי הנלווים הרפואיים המקצועות

כ הזה היחס את רואים הללו המקצועות אנשי ואילו ,(7* לעומת 28^ מבוגרים
הרופאים להדיוטות, באשר (ב) מבוגרים; לגבי בלבד וכפול קשישים לגבי 1.5

מאשר באחריות יותר קטן חלק המבוגר, והן הקשיש הן עצמו, לפרט לייחס נוטים
מבוגרים). לגבי A2^ ו קשישים לגבי 22^ הנלווים הרפואיים המקצועות
הבריאות מוסדות של חלקם וכן באחריות המשפחה של חלקה תפיסת מאידך,

הרפואיים המקצועות ואנשי הרופאים עלידי זהה בצורה נתפסים והרווחה,
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שם). ,47 עמי ,14 לוח (ראה הנלווים
מקצועות כל של האחריות חלוקת עול בתפיסה רב דמיון ניכר כללי באופן

באשר וקשישים בכלל מבוגרים בין המודגשים בהבדלים ובמיוחד הבריאות
לא מקצועיים רקע משתני לפי ההתפלגויות בבדיקת ההדיוטי המגזר של לאחריותו
בהם ואיך שיטתיים אינם שנמצאו הבודדים ההבדלים המקרים. ברוב הבדלים נמצאו

השונות. תתהקבוצות בין משמעותיים הבדלים על להצביע כדי
הרפואיים המקצועות אנשי של התפיסה לגבי שהתקבלו הממצאים לסיכום,

בכלל, המבוגר או הקשיש הפרט, לבריאות האחריות חלוקת אודות הנלווים
מכלל מחצית על עולה ומשפחתו הפרט ההדיוטות, אחריות שבה חלוקה על מצביעים
לחלק בהשוואה .603; על אף עולה זו אחריות בכלל המבוגר של במקרה האחריות.
המקצועות אנשי אומדים הם חלקם ואת 203; בכ נאמדת הרופא אחריות זה, נכבד
ההבדל המבוגר. לגבי 9* וב הקשיש לגבי בממוצע 123; ב הנלווים הרפואיים

היחסי בחלק מתבטא המבוגר, לעומת הקשיש לגבי האחריות בחלוקת שהתקבל העיקרי
של חלקה על בממוצע 4 פי עולה הפרט של שחלקו בעוד המשפחה: לעומת הפרט של

שווה כמתחלק נתפס הוא הקשיש של במקרה הרי בכלל, מבוגר של במקרה המשפחה

אינו שהקשיש לתפיסה ברור ביטוי כאן יש כלומר, משפחתו. עם באחריות בשווה
ממשפחתו. ניכרת לתמיכה זקוק והוא לבריאותו האחריות בעיקר לבדו לשאת מסוגל
הרווחה ושירותי הבריאות מוסדות של חלקם בהכפלת ניכר זו לתפיסה נוסף ביטוי

המבוגר. לעומת הקשיש לבריאות באחריות

להרחבתו והאפשרות קשישים בקרב עצמי טיפול של למעשה הביצוע הערכת ד.

לגורמים באשר הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי תפיסת על שעמדנו לאחר
וחולים קשישים עם בעבודה סיפוק להם יש בה המידה על קשישים, להידרדרות
שונים גורמים בין לבריאות האחריות חלוקת את רואים הם וכיצד כרוניים
לבצע קשישים של יכולתם לגבי הערכותיהם את עתה נבדוק הבריאות, במערכת

עצמי. טיפול

עצמי: טיפול של רחבים תחומים לשני התייחסו לנחקרים שהופנו השאלות

גופנית, פעילות נאותה, תזונה דהיינו, בבריאות, ומונע בסיסי טיפול (א)
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קיימות. מבוקרות כרוניות במחלות טיפול (ב) ו וכוי; היגיינה על שמירה
למעשה מטפלים בקהילה הקשישים מביו אחוז איזה להעריך התבקשו המקצוע אנשי
התבקשו בפועל, למצב להתייחסות בנוסף האמורים. התחומים בשני בעצמם כראוי

הדרכה יתר עם מסוגל, יהיה בקהילה הקשישים מבין אחוז איזה להעריך הנחקרים
נאות. עצמי טיפול לבצע ותמיכה,

מקצוע לפי השאלות ארבע עבור שהתקבלו האחוזים ממוצעי את מציג 12 לוח
הנתונים מן המקצועות. בין מובהקים הבדלים נמצאו לא כולו. המדגם עבור וכן

הקשישים ממחצית שפחות סבורים הנלווים הרפואיים המקצועות שאנשי עולה,
ומונעת. בסיסית מבחינה נאות עצמי טיפול בפועל מבצעים ,42* בקהילה, שחיים

הרי ,(36^ הרופאים של המקבילה מההערכה במקצת גבוהה זו שהערכה למרות
בעצמם מטפלים אינם הקשישים ממחצית שלמעלה המקצועות כל בין הסכמה קיימת

זה. בתחום כראוי
473? ש בממוצע, מעריכים, הנחקרים כרוניות, במחלות הטיפול בתחום
כלל של מזו במעט גבוהה זו הערכה גם כיאות. בעצמם מטפלים אכן מהקשישים

קופתחולים של במרפאות שעובדים הרופאים של להערכתם ודומה (43^ הרופאים
שם). ,58 עמ' ,15 לוח ראה בהתאמה, ,%48 ו 46^ הקטנות ובקופות

אנשי לדעת להגדיל, יהיה ניתן מתאימה, הדרכה בעזרת זאת, עם יחד
בשני כראוי בעצמם שמטפלים הקשישים מספר את הנלווים, הרפואיים המקצועות
יכולה מתאימה הדרכה כלומר, הקשישים. מכלל שנישלישים כדי עד התחומים

והמונע, הבסיסי בתחום היטב בעצמם המטפלים הקשישים לשיעור %25 כ להוסיף
איו הכרוניות. המחלות בתחום כדרוש בעצמם שיטפלו קשישים של *י20 ל וקרוב

והוא משמעותי הינו הדרכה, בעזרת שיושג מעריכים המקצוע שאנשי שהשיפוד, ספק

בשני הדרכה בעזרת להשיגו שניתן מעריכים שהרופאים השיפור על עולה אף

נוספת מהערכה להתעלם איו אףעלפיכן בהתאמה). ,1** ו 20^ התחומים
טיפול כראוי לבצע יוכלו לא מהקשישים שכשליש דהיינו, אלה, מנתונים שמשתמעת

הדרכה. בעזרת עצמי
המקצועות אנשי עלידי הנדונות השאלות לארבע בתשובה שניתנו ההערכות
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עצמי טיפול ביצוע לגבי הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי הערכות :12 לוח
הדרכה: בעזרת עצמי טיפול לבצע ויכולתם פקשישים בקרב בפועל

שונות ניתוח

סר."כ | ע"ס | רב"ע |סיעוד|פיזיוי| לגבי: המקצוע אנשי הערכת

בפועל עצמי טיפול שמבצעים הקשישים \
41.6 42.5 39.1 39.6 43.8 ומונעת בסיסית מבחינה

בסיסי טיפול לבצע המסוגלים הקשישים %

66.0 66.2 67.0 65.6 65.6 הדרכה בעזרת ומונע

בפועל עצמי טיפול המבצעים הקשישים \
47.0 50.9 44.5 43.1 48.7 כרוניות במחלות

עצמי טיפול לבצע שמסוגלים הקשישים %

65.8 68.5 66.9 62.2 65.9 הדרכה בעזרת כרוניות במחלות

237 57 43 61 76 N

מובהקים. נמצאו לא המקצועות בין ההבדלים כל 1
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נמצאו לא זו. אוכלוסייה של התתקבוצות לכל למעשה זהות הנלווים הרפואיים
למיניהם. המטופלים ומאפייני הרקע משתני כל לפי מובהקים הבדלים

שבטיפולם האנשים את להדריך למעשה נוהגים הם האם גם נשאלו הנחקרים
(שמירת שונות מבחינות בעצמם הטיפול על יותר רבה אחריות לקבל ולעודדם

שהתקבלו בתשובות בעיה). לפתרון יוזמה ונקיטת מעקב טיפול, בסיסית, בריאות
שהם הטוענים אחוז כי אם ,(P=.OOO) המקצועות ארבעת בין מובהקים הבדלים היו
סיעוד,  51^ קבוצה בכל מחצית על עלה "תמיד" מטופליהם את להדריך נוהגים
המטופלים את מדריכים ניכר שיעור ע"ס).  $52; ו רב"ע  65^ פיזיו',  %74

אנשי מבין מיעוט ורק בהתאמה), ,$36; ו 353, ,$26; ,33^ קרובות" "לעתים
והרב"ע, הפיזיו' מאנשי אחד לא ואף בהתאמה) ,11* ו 163;) והע"ס הסיעוד

יותר. נדירות לעתים מטופלים מדריכים שהם דיווחו

שאלה הנלווים הרפואיים המקצועות לאנשי הוצגה הקודמת, השאלה בעקבות
וגם קשישים, של שיטתית בהדרכה מזמנך בחלק לעסוק מוכן היית "האם נוספת:
בקבוצות בבריאותם, עצמי לטיפול יכולתם את המקדמים בנושאים יותר, צעירים
בכולם הרוב אך המקצועות, בין מובהקים הבדלים התקבלו שוב אישי?" באופן או

למעשה, .(14 לוח (ראה הצורות משתי באחת לפחות להדריך נכונות הביעו
 353;) הצורות בשתי להדריך המוכנים של זו היא מקצוע בכל השכיחה הקטגוריה

כל מאנשי ויותר מחצית לתת מוכנים (3+1 (קטגוריות בקבוצות הדרכה .(4^
הדרכה בקבוצות. להדריך נכונות הביעו 61* הסוציאליים העובדים ובין מקצוע,
ו מהרב"ע 61* מהפיזיו', 53^3, הסיעוד, מאנשי $74; לתת מוכנים אישי באופן

אמרו קטן ומיעוט זה בנושא מסוים היסוס הביעו הנחקרים שאר מהע"ס. %46

להדריך. מוכנים שאינם
עלידי למדי נרחב בהיקף הדרכה של ביצועה על הן מצביעים אלה ממצאים

רבה נכונות על והן דיווחם), עלפי (לפחות הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי
תפיסתם את לבחון עלמנת העצמי. הטיפול לקידום שיטתית בהדרכה לעסוק מצידם

נשאלו הנחקרים במערכת, אחרים לגורמים בהשוואה הדרכה בביצוע חלקם לגבי

של לחלקם בהשוואה עצמי טיפול קידום לצורך הדרכה בעבודת היחסי חלקם לגבי

בלוח .(lOC^ מתוך (באחוזים בכך המעוניינים הדיוטות של קבוצות ושל הרופאים
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קשישים להדריך הנלווים המקצועות2הרפואיים אנשי של הנכונות מידת :13 לוח
(אחוזים) מקצוע לפי , עצמי טיפול בנושאי

עבודה 1 י ריפו ו1 י ז פי 1 סוציאלית1 בעיסוק| | |סיעוד|תרפיה להדריך: נכונות
23.2 17.4 12.5 9.0 בקבוצות .1

8.9 26.1 12.5 33.3 אישי באופן .2
37.6 34.8 40.6 41.0 הצורות בשתי .3

23.2 19.6 28.1 11.5 מסוימים בתנאים אולי .4
7.1 2.1 6.3 5.1 להדריך מוכן אינו .5

100.0 100.0 100.0 100.0

60 46 66 79 N

בהדרכה מזמנך, בחלק לעסוק, מוכן היית "האם לנחקרים: שהוצגה השאלה 1
יכולתם את המקדמים בנושאים יותר, צעירים וגם קשישים, של שיטתית

אישי?" באופן או בקבוצות בבריאותם, עצמי לטיפול
.p=0.019 מובהקים: נמצאו המקצועות בין ההבדלים 2
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שהתקבלה המקבילה ההתפלגות וכן המקצועות ארבעת עבור הממוצעים מוצגים 14

הרופאים. ממדגם

רק לא עולה בהדרכה חלקם הנלווים, הרפואיים המקצועות אנשי תפיסת לגבי
דעת על בכך חולקים הם הרופאים. של חלקם על אף אלא ההדיוטות, של זה על

הפוך ביחס האחרים, המקצועות לעומת שלהם חלקם את העריכו שלמעשה הרופאים,
המוקצה החלק (14 בלוח האחרון לטור בהשוואה הראשון הטור (ראה בדיוק.

הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של בתפיסתם כמעט זהה הדיוטות של לקבוצות
בהתאמה). ,$13.3; ו 14.8^ והרופאים

המקצועות: ארבעת אנשי בין מסוימים דעות חילוקי ניכרים זאת, עם יחד
40^ יותר כגבוה אותו מעריכים והע"ס הסיעוד אנשי הרופאים, של חלקם לגבי

לגבי גם בהתאמה); ,313. ו 333;) ע הרב" ו י ו זי הפי אנשי מאשר בהתאמה) ,41* ו
חלק להם מקצים והע"ס הסיעוד אנשי  מובהק הבדל נמצא ההדיוטות של חלקם

,19* ו 6±*) ע הרב" ו הפיזיו' אנשי מאשר בהתאמה) ,1^1 ו 12^ יותר מצומצם
לא עצמם הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של חלקם לגבי ההבדלים בהתאמה).

מובהקים. נמצאו

עלפי נבדקה בהם והטיפול קשישים של ההדרכה לעצם הנחקרים התייחסות
מצילם הקושי (ב) קשישים; בהדרכת הקושי מידת (א) נושאים: שלושה לגבי עמדתם

למנוע האפשרות (ג) ו חדשים; להרגלים ובהסתגלות דברים בלמידת קשישים של

בהם. בטיפול השקעה יתר עלידי קשישים של הפיזי בתפקוד ירידה
לגבי הנחקרים עמדות (א) אלה: בנושאים הנחקרים עמדות את מציג 15 לוח
דעות חילוקי מגלות שלהם המנטלי בתפקוד ירידה עקב קשישים שבהדרכת הקושי

נמצא (שאף מסוים הבדל ניכר זאת, עם יחד המקצועות. מארבעת אחד בכל ממשיים
והעבודה בעיסוק הריפוי לבין מחד, והפיזיורתפיה הסיעוד בין מובהק)

בהתאמה) , 55^1 ו 67^ הרוב הראשונים המקצועות בשני מאידך. הסוציאלית
והעובדים בעיסוק המרפאים בין קשישים. בהדרכת קושי יש שאכן להסכים נוטים
ו ±5*) בהדרכה הקושי לגבי הסכמה לאי נוטה הכף זאת, לעומת הסוציאליים,

הסיעוד. אנשי של לזו בעיקרה דומה זה בהקשר הרופאים התפלגות .(nnNnm ,6c^
למדי, מסכים או בהחלט מסכים המקצועיות הקבוצות בכל הגדול הרוב (ב)
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של וםלקם הם חלקם לגבי הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי תפיסת :14 לוח
; עצמי טיפול קידום לצורך הדרכה בביצוע והדיוטות רופאים

שונות ניתוח

| 1 1 1 1 1 סה"כ
3 2 רפואיים שיכולים במערכת גורמים
[רופאים P | ע"ס | רב"ע י| ו י ז |מיעודןפי |נלווים הדרכה; עבודת לבצע
47.8 *** 41.2 31.1 33.2 39.7 36.6 רופאים

רפואיים מקצועות אנשי

38.9 ל.מ. 44.7 50.0 51.1 48.3 48.6 נלווים

הדיוטות של קבוצות

13.3 * 14.1 18.9 15.7 12.0 14.8 מעוניינים

258 60 46 66 79 251 N

המטופלים מיומנויות את לקדם רצינו "אילו לנחקרים: שהוצגה השאלה 1
איזה ,1003; כ נמדדת זה בנושא ההדרכה שעבודת נניח ואם עצמי, בטיפול

הבאים?" מהגורמים אחד כל לבצע צריך ההדרכה מעבודת חלק
הנלווים: הרפואיים המקצועות ארבעת לגבי שונות לניתוח מתייחס  p 2

מובהק. ל.מ.=לא ,p<.05 * ,p<.01 ** , p<.00l ***

המקביל. במחקר זהה לשאלה הרופאים מתשובות לקוחה הממוצעים התפלגות 3
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קשישים הדרכת לגבי הנלווים ים הרפואי ר.מקצועות1 אנשי של עמדות :15 לוח
(אחוזים) מקצוע לפי בהם, והטיפול

|רופאים כ סר." 1 ע"ס 1 רב"ע 1 י ו י ז פי סיעוד] | אנשי"המקצוע
31.5 17.5 8.3 10.9 16.7 29.1 בהחלט מסכים להדריך קשה
38.0 35.9 31.7 34.8 37.9 38.0 למדי מסכים בנושאי קשישים
22.1 33.5 45.0 32.6 36.4 22.8 מסכים כך כל לא עקב בריאות
8.4 13.1 15.0 21.7 9.0 10.1 מסכים לא בתפקוד ירידה

100.0 100.0 100.0 100.0 10070 10070 שלר.ם המנטלי
47.6 43.4 30.0 45.7 39.4 55.6 בהחלט מסכים קשישים אצל גם
35.9 41.8 56.7 37.0 40.9 34.2 למדי מסכים סובלים שלא
10.2 12.7 11.7 13.0 18.2 8.9 מסכים כך כל לא יש 3^6מסניליות 2^0 1^6 4.3 1.5 1.3 מסכים לא בלמידת קושי
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ובהסתגלות דברים

חדשים לדברים

45.1 53.4 51.7 63.0 45.5 55.7 בהחלט מסכים רבות ישקיעו אם
31.1 34.6 41.7 26.1 37.9 31.6 למדי מסכים בקשיש, בטיפול
18.7 10.0 6.6 6.5 13.6 11.4 מסכים כך כל לא למנוע ^5אפשר 2^0 _ 4.4 3.0 1.3 מסכים לא ברמת ירידה
100.0 100.0100.0 100.0 1007010070 הפיזי התפקוד
 . . שלו
לגבי מובהקים נמצאו הנלווים המקצועות אנשי של העמדות בהתפלגות ההבדלים 1
האחרים. הנושאים שני לגבי מובהקים נמצאו ולא ,P=.O18  הראשון הנושא
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הסיעוד, אנשי חדשים. להרגלים ובהסתגלות דברים בלמידת קושי יש שלקשישים

לשאר בהשוואה ביותר הספקנית העמדה את מביעים הקודם, לנושא בדומה
שהמשמעות להעיר, ראוי זה בהקשר מובהקים. אינם ההבדלים כי אם המקצועות,
מקבילה עמדה לבדיקת השוואה תוך רק מתבטאת היתה המובעת העמדה של המלאה

עם גם זה בתחום בקשיים נתקלים מקצוע שאנשי ייתכן בכלל. מבוגרים לגבי
המקצועות אנשי של לזו דומה הרופאים עמדות התפלגות קשישים. שאינם מטופלים

הנלווים.

אנשי מצד קשישים בהדרכת ניכר קושי שביטאו הנ"ל העמדות למרות (ג)

בקשישים בטיפול נאותה שהשקעה סבורים המקצועות, בכל המוחלט, רובם המקצוע,
רק זו. באוכלוסייה פיזית הידרדרות של מניעה בצורת פירות להניב עשויה

קשיים יש אם גם אחרות, במלים כך. סובר אינו ( %17 ל $7 (בין קטן מיעוט
יותר רבה השקעה הקשישים, של הלמידה בתהליך או ההדרכה, בתהליך ניכרים

שלא למרות הקשישים. של בריאותם מצב את לשנות כדי בה יש הטיפול בתהליך
הגורמים לאור משמעותה את לשער ניתן ההשקעה, למהות פירוט כאן ניתן

והוצגו הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי עלידי שנמנו קשישים של להידרדרות

ארבעת של מאלה יותר ספקניות זו בשאלה הרופאים עמדות זה. פרק בראשית

המקצועות.

הנ"ל הנושאים בשלושת הנחקרים עמדות בין מובהק קשר נמצא שלא לציין יש

המניעה בתחומי כראוי בעצמם המטפלים הקשישים אחוז לגבי הערכותיהם לבין
עם אלה בתחומים בעצמם לטפל מסוגלים שיהיו הקשישים ואחוז הכרוניות והמחלות

הדרכה. יתר

ממחצית שפחות מעריכים, הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי לסיכום,
טיפול מבחינת וכך ומונעת בסיסית מבחינה כראוי בעצמם מטפלים מהקשישים

שבעזרת סבורים, הנחקרים מקצועית). בהשגחה (כלומר מבוקרות כרוניות במחלות
מאוכלוסיית שנישלישים כדי שיקיף הזה המעגל את להרחיב ניתן מתאימה הדרכה
ניכרת במידה לשפר עשויה המקצוע, אנשי לדעת בהדרכה, שהשקעה מכאן, הקשישים.
הנחקרים של המכריע הרוב בקהילה. שחיים קשישים של הבריאות תחזוקת מצב את

בבריאותם יותר טוב לטפל כיצד בטיפולם האנשים את מדריכים אכן שהם טענו,
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שיטתית בצורה קשישים להדריך נכונות הביעו הרוב כמוכן, הבחינות. מכל

עצמי בטיפול יכולתם קידום לשם הצורות, בשתי אף או אישי, באופן בקבוצות,
בבריאות.

מרכזי תפקיד כממלאים עצמם את רואים הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי
את רואים הם למעשה, הדיוטות. של העצמי הטיפול קידום לצורך ההדרכה בסוגיית

שמובעת, להדריך, הרבה הנכונות הרופאים. של זה על כעולה זה בנושא חלקם

שקיים תפיסתם עלידי הנראה, ככל נפגמת, אינה הנחקרים רוב בעמדות כאמור,
בלמידה מתקשים מצידם הקשישים כאשר קשישים, בהדרכת מבוטל בלתי קושי

הנלווים, הרפואיים המקצועות אנשי סבורים להדרכה, מעבר הרגלים. ובשינוי
ירידה למנוע יהיה ניתן כך ועלידי בקשישים יותר טוב בטיפול להשקיע שראוי
בלתי תהליך קשישים של הידרדרות בתופעות לראות איו כלומר, תפקודם. ברמת

וטיפול הדרכה בעזרת למניעה המקצוע, אנשי לדעת ניתן, לפחות חלקו נמנע,
ומכוונים. מוגברים
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ן ו ודי סיכום .5

העצמי הטיפול נושא שעניינם מחקרים בסידרת שני הוא בזאת המובא המחקר
רפואיים מקצועות ארבעה אנשי של ראותם נקודת נבדקה הנוכחי במחקר בבריאות.
המחקר בבריאותם. הדיוטות של העצמי הטיפול של שונים היבטים לגב* נלווים

לטיפול הרופאים של גישתם את שניתח הראשון למחקר מקביל באופן בעיקרו נבנה
בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, סיעוד, הם: זה במחקר שנכללו המקצועות עצמי.
ההיבט את איפוא, פורשים, יחד גם המחקרים שני רפואית. סוציאלית ועבודה

נקודת את שיבחן נוסף מחקר מתוכנן לבוא לעתיד בבריאות. המטפלים של המקצועי
הנדון. לנושא ההדיוטות עול ראותם

של מדגם עם אישיים ראיונות באמצעות שנאספו נתונים על מתבסס המחקר

46 מפיזיותרפיה, 66 סיעוד, מתחום 79) נלווים רפואיים מקצועות אנשי 251

רפואית). סוציאלית מעבודה 60 ו בעיסוק מריפוי
כללי באופן עצמי טיפול של שונים בהיבטים תחילה התמקד הנתונים ניתוח
עצמי טיפול לגבי ועמדותיהם בתפיסותיהם ואחרכר המקצוע, אנשי של גישתם לפי

קשישים. עלידי

בכלל עצמי לטיפול הגישה

הרפואיים המקצועות אנשי אותו שתופסים כפי העצמי הטיפול נושא
לביצוע ההדיוטות מניעי לגבי הערכות (א) בחינות: משלוש נבדק הנלווים,

טיפול מבצעים ומשפחתו הפרט בה המידה לגבי הערכות (ב) בבריאות; עצמי טיפול
הדיוטות של ועצמאות יוזמה גילויי כלפי עמדות (ג) שונים; מסוגים עצמי

בבריאותם. טיפול של שונים בתחומים

עצמי טיפול לביצוע ההדיוטות מניעי לגבי הערכות א.
לגבי הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של עמדותיהם את לבדוק במטרה

לטיפול המניעים לגבי השקפתם את תחילה לפרט הנחקרים נתבקשו עצמי טיפול
לשאלה (בתשובה המקצוע אנשי שציינו המניעים ההדיוטות. מצד בבריאות עצמי
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שמרבית מראה, הניתוח שונים. מסוגים גורמים של רחב מצע פרשו פתוחה),
במיעוטן ורק שצוינו), מהמניעים 60* (כ חיוביים למניעים מתייחסות התשובות
נייטרליים. מניעים או מהתשובות) (כרבע עצמי לטיפול שליליים מניעים צוינו

ערך הדגשת את שציינו תשובות בעיקר בלטו שצוינו החיוביים המניעים בין
המקצועות מארבעת אחד כל מאנשי 8031 מ למעלה עצמי. לטיפול כגורם הבריאות
רצון או לבריאות, רבה חשיבות מתן לבריאות, מוגברת כללית מודעות הזכירו

מאפייני גם צוינו בנוסף, עצמי. לטיפול כמניעים היטב, ולתפקד בריאות לשמר

עצמאית, טיפול ויכולת אוטונומיה עצמי, בטחון בגרות, כגון חיוביים אישיות
יחסית, נמוכה בשכיחות שצוינו מניעים, של שלישי סוג רלוונטיים. כמניעים

והסברה. נאות חינוך השכלה, כולל
פסיכולוגיות לתגובות בעיקר התייחסו שצוינו השליליים המניעים

וטיפול רופאים לגבי שליליות דעות וכן ופחד, היפוכונדרית כגון בעייתיות,
וחינוך, ידע חוסר גם הוזכרו יותר שולי באופן עצמי. לטיפול כמניעים רפואי
טכניים מניעים צוינו למדי, נמוכה בשכיחות בנוסף, והתמצאות. הבנה חוסר
ואמצעי מכרים משפחה, של השפעה או והוצאות, טירחר. בזמן, לחסוך כרצון
נייטרליים. כמניעים סווגו האחרונים עצמי. לטיפול כמניעים התקשורת
לגבי הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של אלה מהערכות מסקנתנו

חיובית היא לנושא שגישתם היא, עצמי טיפול לביצוע הדיוטות של המניעים
במידה שונה חיוביים, גורמים של כתוצר בעיקר העצמי הטיפול ראיית בעיקרה.
במידה ציינו הללו שכן המקביל, במחקר שהתקבלו הרופאים של ותיהם מהערב רבה

משמעותי הבדל איפוא, מתקבל, ונייטרליים. שליליים חיוביים, גורמים שווה
על שמצביע הנלווים, הרפואיים המקצועות אנשי גישות לבין הרופאים גישות בין
לעומת הדיוטות, בקרב כאלה התנהגויות כלפי הרופאים מצד יותר ביקורתית עמדה

האחרים. הבריאות מקצועות אנשי מצד בעיקרה חיובית גישה

עצמי טיפול מבצעים ומשפחתו הפרט בה המידה לגבי הערכות ב.
עצם לגבי לתפיסתם באשר גם נבדקה העצמי הטיפול בנושא הנחקרים עמדת

הנפרשים  טיפול תחומי שישה נבחרו הדיוטות. עלידי עצמי טיפול של הביצוע
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טיפול המשך ועד ומניעה בריאות משימור הטיפול, טווח מלוא על רבה במידה
ובני הדיוטות מבצעים לדעתם, מידה, 7 ז כאי ציינו המקצוע ואנשי  ושיקום

המקצוע אנשי שמרבית מורים, הממצאים מהם. אחד בכל עצמי טיפול משפחותיהם
במידה לפחות התחומים, בכל עצמי בטיפול נוקטים אכן שההדיוטות מעריכים

שני לגבי (א) הטיפול: תחומי בין הבחנה זאת בכל ניכרת זאת עם יחד מסוימת.
ניכר חלק ושיקום. טיפול המשך וכן האקוטי בשלב במחלות טיפול תחומים,
סבורים השני), לגבי 4C^ וכ הראשון התחום לגבי (שנישלישים מהנחקרים
בלבד קטן מיעוט אלה. בתחומים רבה במידה עצמי טיפול מבצעים שההדיוטות

במידה עצמי טיפול שמתבצע זאת, לעומת סבור בהתאמה) ,%9 ו 4*) מהנחקרים

שאר לגבי (ב) מסוימת. במידה מתבצע העצמי שהטיפול העריכו והשאר בלבד, מעטה
שמתבצע העריכו פחות) או 15^ בלבד מיעוט  הפוכה תמונה התקבלה התחומים

מסוימת במידה נעשה עצמי שטיפול העריכו כמחצית רבה, במידה עצמי טיפול בהם

התחומים, ארבעת בלבד. מעטה במידה מתבצע כזה שטיפול ציינו (403<$30;) והשאר
סימני של מוקדם איתור כללו אחידה, כמעט תה הי לגביהם ההערכות שהתפלגות ■;

עם וחברתית נפשית התמודדות בריאות, שימור לשם חיים הרגלי שינוי מחלה,
אצל ובריאותית תפקודית הידרדרות ומניעת נכות, או כרונית מחלה עקב מוגבלות

קשישים.

מעניינת הנחקרים הערכות עלפי התחומים סוגי שני בין שהתקבלה ההבחנה

הפרט מטפלים מידה באיזו זה: בהקשר שהוצגה השאלה את נזכור אם במיוחד

שני הבריאות? מקצועות אנשי של להתערבות בנוסף הללו בתחומים בעצמם ומשפחתו

עצמי, טיפול יותר מבצעים ההדיוטות ההערכה, לפי שבהם, הראשונים, התחומים
יותר. רבה במידה בהם עוסקת הבריאות מערכת שגם הטיפול תחומי עוני חינם

עוסקת המערכת ושיקום, טיפול ולהמשר האקוטי בשלב במחלות לטיפול בהשוואה

התמודדות חיים, הרגלי שינוי מחלות, של מוקדם באיתור יחסית פחותה במידה
המקצוע אנשי כלומר, קשישים. אצל הידרדרות ומניעת מוגבלות עם נפשיתחברתית

בתחומים דווקא המקצועי, למערך במשלים יותר רבה השקעה להדיוטות מייחסים
מניעה, של התחומים שלגבי איפוא, נראה, יותר. בהם מתמקד הפורמלי המערך שגם

את משקפת בלבד מוגבל עצמי טיפול קיום של התפיסה בריאות, וקידום שימור
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הפורמלי. במערך המשני מקומם
הרפואיים המקצועות אנשי על מקובלות עצמי טיפול לגבי אלה הערכות

מקצוע אנשי המטופלים. מאפייני לפי או המקצועות ביו הבדל בלא כמעט הנלווים
הצעירים. מחבריהם להדיוטות עצמי טיפול יתר לייחס נטו יותר ותיקים

מצביעות עצמי טיפול לביצוע הדיוטות מניעי לגבי הנחקרים תפיסות ככלל,
של ההערכות בנוסף, זה. מסוג בריאותית להתנהגות בעיקרה חיובית גישה על

במידה רק ולו הדיוטות, עלידי מתבצע אכן עצמי שטיפול הנחקרים מרבית
הטיפול למערך כמשלים הבריאות מערכת של זה במרכיב הכרה מגלות מסוימת,

והערכות בתפיסות רבה הסכמה מגלים השונים המקצועות ארבעת אנשי המקצועי.

אלה.

טיפול של שונים בתחומים הדיוטות של ועצמאות יוזמה גילויי לגבי עמדות ג.
בבריאותם

עצמאות בגילויי מתבטא בבריאותם הדיוטות של העצמי הטיפול של נוסף ממד
רבים מרכיבים למעשה, המקצועית. המערכת עם במגעיהם הכרוך בכל יוזמה ונקיטת
הבא הפרט של ולשיפוטו לשיקוליו נתונים הבריאות מערכת עם האינטראקציה של

בחירת דרך לפנות, ומתי אם למערכת, הפנייה בעצם החל המערכת. עם במגע
כל  מקצועיים מטפלים של להמלצות ההענות במידת וכלה ספציפיים, שירותים

של התנהגות של חשוב ממד ומהווים ההדיוט לשליטת רבה במידה נתונים אלה

עצמי. טיפול

שמונה הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי בפני הוצגו זה, ממד בדיקת לשם

רופאים. עם שלהם האינטראקציה באופן הקשורים חולים של התנהגות סוגי
או תורמות, אלה התנהגויות מידה באיזו דעתם את לחוות התבקשו הנחקרים

הערכתם לפי והן זאת רואים רופאים שלדעתם כפי הן הטיפול, למהלך מפריעות,
הם.

הבאים: הממצאים התקבלו הנתונים מתוך
חיוביות דעות עקבי, באופן מביעים, הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי א.

מייחסים שהם לדעות בהשוואה הדיוטות של ועצמאות יוזמה גילויי כלפי יותר
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כפי בעצמם, הביעו שהרופאים הדעות עם דעותיהם התפלגות השוואת לרופאים.
של מאלה יותר חיוביות דעותיהם שאכן מוכיחה, המקביל, במחקר שהתקבלו

המקצועות ארבעת אנשי עלידי לרופאים שיוחסו הדעות זאת, עם יחד הרופאים.

תפיסה שקיימת מכאן, להסיק ניתן עצמם. הרופאים שביטאו מאלה יותר שליליות
או, הנלווים, הרפואיים המקצועות אנשי בקרב הרופאים של יתר שמרנות בדבר

כלפי למעשה נוקטים שהם מכפי יותר חיובית גישה ן ברא*7 להציג נטו שהרופאים

ההדיוטות. של ועצמאות יוזמה גילויי

מקצועיים גורמים אצל מידע בקשת כוללות האמורות ההתנהגויות
וכן העיקרי למטפל נוספים מקצוע אנשי עם טיפול לגבי התייעצויות והדיוטיים,

גילויים ועוד. עליו ערעור או מומלץ טיפול לגבי שאלות העלאת הדיוטות, עם

במידה ולו כסותרים, להיתפס עשויים הדיוטות מצד ואוטונומיה יוזמה של כאלה
שהתקבלה העמדות התפלגות מתוך ואכן, הרופא. של המסורתית הסמכות את מסוימת,
ההתנהגויות מרבית את להעריך נוטים הנלווים הרפואיים המקצועות שאנשי עולה,

הרופאים. של מזו מעט פחותה כאמור, כי, אם בהסתייגות האלה

העובדים של יותר החיובית גישתם ניכרת המקצועות, ארבעת בין

הסיעוד אנשי בעיסוק. המרפאים של מסוימת, במידה וכן, הסוציאליים
הרופאים. של לזו בממוצע, יותר, קרובה עמדה מבטאים ז*ותרפיה והפי

מורה הדיוטות, של ועצמאות יוזמה גילויי של הסוגים שמונת בין השוואה ב.

הדיוטות עם התייעצות תתקבוצות: שתי בין הנחקרים, עמדות לפי הבחנה, על

להתאמת בקשה רציניות, בעיות לגבי פרטיים לרופאים פנייה לרופא, פנייה לגבי
נתפסים אלה כל  אחר מרופא נוספת דעה לקבלת ובקשה יותר פשוט טיפול

לעיון בקשה זאת, לעומת מפריעים; כלא לפחות או הטיפול, לתהליך כתורמים
הצורך על ערעור עצמו, הטיפול לגבי הדיוטות עם התייעצות הרפואיים, במסמכים
הטיפול שינוי כאשר מסוימת, במידה לטיפול כמפריעים מוערכים המומלץ, בטיפול

רבה. במידה כמפריעים מוערכים ההענות ואי

הרופאים בדעות וגם לרופאים המיוחסות בדעות גם שהתקבלה זו, הבחנה
הרגישות האמורות. ההתנהגויות של השונה המקובלות מידת על מצביעה עצמם,

הרופא, של העיקרי הסמכות לתחום חדירה של תפיסה כנראה המשקפת ביותר, הרבה
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ההמלצה על ערעור הענות, אי  לטיפול המלצותיו על ערעור של בנושאים מתגלה
עמדות ביו הרבה ההתאמה הטיפול. לגבי הדיוטות עם והתייעצות הרופא, בפני

בפועל, הרופאים שהביעו העמדות לבין הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי
את ביותר, מסתייגות לעמדות שזכו האחרונים, הפריטים לגבי לפחות מוכיחה,

הבריאות. במערכת הקיימות הנורמות עוצמת

אנשי בקרב למדי חיוביות ואף מסתייגות, פחות בעמדות שזכו הפריטים
נשאלת, מסוימים. בכיוונים פתיחות יתר על מצביעים הנלווים, המקצועות

ועצמאות יוזמה לגילויי המקצוע אנשי בגישת שינויים חלים האם השאלה כמובן,
שמידת לשער אך ניתן זמן, לאורך משווים נתונים בידינו באיו הדיוטות. של

המגזרים, שני כאשר משתנה אכן ההדיוטות בהתנהגות כאלה לגילויים הפתיחות
חברתיות במסגרות שחלים משינויים בוודאי מושפעים יחד, גם וטי והמרי המקצועי

אחרות.

קשישים עלידי עצמי טיפול לגבי ועמדות תפיסות
בקרב העצמי הטיפול לסוגיית הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי של גישתם

לגרום שעלולים הסיכון גורמי תפיסת (א) בחינות: מארבע נבדקה קשישים,
קשישים חולים לגבי המקצוע אנשי של ההעדפה מידת (ב) קשישים; של להידרדרות

בקהילה שונים גורמים בין הקשיש לבריאות האחריות חלוקת (ג) וכרוניים;
קשישים בקרב עצמי טיפול של למעשה הביצוע הערכת (ד) הבריאות; ובמערכת

להרחבתו. והאפשרות

תפקודית מבחינה קשישים של להידרדרות להביא שעלולים הסיכון גורמי א,
ובריאותית

להשפיע שעלולים הסיכון גורמי לגבי המקצוע אנשי של הערכותיהם בדיקת
לגבי המטפלים תפיסת של המצע את פורשת קשישים, של ובריאותם תפקודם על לרעה

לנושא גישתם לניתוח הכרחית תפיסתם הבנת זו. אוכלוסייה המאפיינות בעיות
קשישים. עלידי העצמי הטיפול

נחלקו פתוחה), לשאלה (בתשובה הנחקרים עלידי שנמנו הסיכון גורמי
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1, בקבוצה פסיכוחברתייס. וגורמים ביולוגיים גורמים סוגים: לשני כללי באופן
מ למעלה עלידי ביותר, הגבוהה בשכיחות סיכון כגורם מחלות הוזכרו הראשונה
טבעיות לוואי תופעות של הגורם גם הוזכר (37^ דומה בשכיחות מהנחקרים. $40;

בשכיחות המחלות גורם את ציינו המשווה, במחקר הרופאים, ההזדקנות. תהליך של

כרבע עלידי רק צוינו הלוואי תופעות ואילו (563;) יותר עוד גבוהה
\ גופנית פעילות חוסר לקויה, תזונה כללו הביולוגיים הגורמים שאר מהרופאים.

נחקרים. של יחסית קטן מספר עלידי וצוינו סיכון, בו שיש חיים וסגנון

הגבוהה בשכיחות שצוין הבולט הגורם הפסיכוחברתיים, הגורמים בין

והזנחה ניכור לבדידות, התייחס הביולוגיים, כולל הגורמים, כל בין ביותר
המקצועות מאנשי 603, כ עלידי צוין זה גורם סיכון. כגורמי חברתית

הדגש כאן בולט זאת. שהזכירו מהרופאים $47; ל בהשוואה הבלויים, הרפואיים
לשני לרופאים, בהשוואה הנלווים המקצועות אנשי עלידי שניתן השונה היחסי

הזכירו רופאים שיותר בעוד סיכון. גורמי של הקבוצות בשתי העיקריים הגורמים

של היחסי הדגש והניכור, הבדידות גורם את מאשר שבמחלות הסיכון גורם את

הפוך. היה הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי
הטיפול במערכת בעיות כללו שצוינו נוספים פסיכוחברתיים גורמים

(כ בעייתיים סוציאליים תנאים מהמדגם), $40; כ עלידי (צוינו בקשישים
וידידים קרובים של וחולי מוות ,(%25 (כ הקשיש משפחת של לקוי תפקוד ,(3C^
.( 1C^) ריקים וחיים תעסוקה חוסר ,( :l^) אישיים פסיכולוגיים גורמים ,( J5#J
הראשון, מלבד הגורמים, כל יותר. נמוכה בשכיחות צוינו נוספים גורמים מספר
אזכורם לשכיחות דומה בשכיחות צוינו הפסיכוחברתיים הסיכון גורמי בקבוצת

המקצועות אנשי בקרב בעיקרה דומה תפיסה שקיימת מכאן, הרופאים. עלידי
הקשישים את המאפיינות הבעיות לגבי הרופאים, ובקרב הנלוים הרפואיים

להידרדרותם. לגרום ושעלולות

קלים הבדלים רק לרוב ניכרים עצמם לבין המקצועות ארבעת בין בהשוואה

של קיומה לגבי לעיל הנאמר את שמחזק ממצא שונים, גורמים של האזכור בשכיחות
לפגוע שעלולות לבעיות באשר הבריאות מקצועות אנשי בין מקובלת תפיסה

בקשישים הטיפול במערכת בעיות של הגורם הוא זו בתפיסה דופן יוצא בקשישים.
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שאר בכל $38;$20; ל בהשוואה הסוציאליים מהעובדים שנישלישים ציינו שאותו
בקרב זה סיכון לגורם המוגברת שהמודעות ספק אין הרופאים. כולל הקבוצות
בתחום מתמודדים הם איתן לבעיות הדוק קשר קשורה הסוציאליים, העובדים

עבודתם.

וכרוניים קשישים לחולים ההעדפה מידת ב.

לנקוט המקצוע מאיש דורשות מקצועי תחום כל של המקצועיות הנורמות
שונות, מסיבות אףעלפיכן מטופל. לכל שויונית  אוניברסליסטית בגישה
לעתים נוטים מקצוע אנשי מקצועי, סיפוק הפקת של הראות מנקודת ובעיקר

הנחקרים שכל העובדה לאור מטופלים. או לקוחות של מסוימים סוגים להעדיף
וחולים קשישים במטופלים מזמנם, בחלק ולו מטפלים, זה מחקר של במדגם

למעשה, מטופלים. של אלה לקבוצות גישתם בבדיקת מיוחד עניין היה כרוניים,
כמחצית שבממוצע התברר, מטופליהם לגבי המקצוע אנשי עלידי שדווחו מהנתונים

וכן כרוניים חולים הם כמחצית ומעלה, 60 גילאי קשישים הם מהמטופלים
המטופלים, מבין 753; כ כלומר, קשישים. הם הכרוניים החולים מבין שכמחצית

כרוניים. חולים או קשישים הם בממוצע,
רב סיפוק להם יש חולים סוגי אילו עם לציין איפוא, התבקשו, הנחקרים
מיעוט שרק מורים, הממצאים מחלתם. ואופי החולים גיל מבחינת בעבודה יותר

הנורמה את זה בהקשר מבטאים הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי מכלל

העדפה, כל להם שאין ציינו כשליש המטופלים לגיל בהתייחסות האוניברסליסטית.
היא הנטייה העדפה, המביעים ביו העדפה. אי הביעו כרבע  המחלה לסוג ובאשר

עם לעבודה העדפה ניכרת יותר אף ברורה ובמידה צעירים, עם עבודה להעדיף
לכל בעיקרו נכון זה דפוס הנחקרים). ממחצית (למעלה אקוטיות במחלות חולים

ארבעת בין מובהקים הבדלים התקבלו זאת עם יחד לרופאים. וכן המקצועות ארבעת

העדפות מבחינת יותר מאוזנת תמונה מציג הסיעוד כאשר הנלווים, המקצועות
הפיזיותרפיה אנשי ואילו המחלה, לאופי באשר והן לגיל באשר הן המקצוע, אנשי

$10; כ ורק אקוטיות במחלות וחולים צעירים מטופלים להעדיף בבירור נוטים
כרוניים. או קשישים לחולים העדפה מביעים מביניהם
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עבודתם ומאפייני המקצוע אנשי של העדפותיהם בין קעור שאין נמצא
יתר הרווחה בלשכות הסוציאליים העובדים הביעו לגיל, באשר רק המקצועית.
המקצועות לאנשי וכן למקצוע לעמיתיהם בהשוואה קשישים עם לעבודה העדפה

הממוצע הקשישים ששיעור לציין, יש ובבתיחולים. במרפאות שעובדים האחרים
.833; לכדי מגיע בלשכות הסוציאליים העובדים מטופלי בין ומעלה) 60 (גילאי
הנלווים, הרפואיים המקצועות בין ההבדלים למרות הכללי, ההעדפות דפוס

השירותים מערכת של נטייה הנראה ככל מבטא הרופאים, של לזה כאמור הדומה
לחולים לשירותים בביקוש העלייה אף על אקוטיות, בבעיות הטיפול את להדגיש

הקשישה. ולאוכלוסייה כרוניים

ובמערכת בקהילה שונים גורמים ביו הקשיש לבריאות האחריות חלוקת ג.
הבריאות

ראויה הפרט בבריאות המטפלים הגורמים ממכלול כחלק העצמי הטיפול תפיסת

מרכיבי לשקלול בהשוואה בבריאותם הדיוטות שמטפלים הטיפול שקלול תוך להיבחן
הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי אצל זו תפיסה בדיקת לשם המקצועי. הטיפול
חלוקת  ובעקבותיה בכלל, הפרט לבריאות האחריות לחלוקת להתייחס התבקשו הם

הקשיש. לבריאות האחריות

הרפואיים המקצועות עלידי נתפסת הקשיש לבריאות האחריות חלוקת
גורמי לבין ומשפחתו, הקשיש ההדיוטות, בין כמעט שווה במידה כנחלקת הנלווים

ומוסדות הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי הרופא,  המקצועיים הטיפול
כי אם זה בהקשר הרופאים לתפיסת דומה זו תפיסה רווחה. ושירותי בריאות

הקבוצות מכל עצמו לקשיש אחריות פחות מעט בממוצע, לייחס, נוטים הרופאים
הסוציאלית. והעבודה בעיסוק הריפוי ובפרט האחרות המקצועיות

ומגיעה, קשישים של מזו בקירוב ככפולה נתפסת בכלל מבוגרים של אחריותם

633; ל מגיעה יחד גם ומשפחתו המבוגר אחריות האחריות. מכלל למחצית בממוצע,
האחריות במירב נושאים ומשפחתו מבוגר אדם כלומר, המקצוע. אנשי תפיסת לפי
במקצת פחותה באחריות נושאים למבוגר, בהשוואה ומשפחתו, הקשיש לבריאותם.
הרפואיים המקצועות אנשי תפיסת לפי בנטל, ביניהם שווה התחלקות תוך וכן
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בדבר תפיסה מתבטאת כאן גם הרופאים, במחקר שהתקבלו לממצאים בדומה הנלווים.
באחריות משמעותית ועלייה לבריאותו, הפרט באחריות הגיל עם ירידה של תהליר

המשפחה.

כחמישית נתפס הרופאים של חלקם המקצועיים: הגורמים של לחלקם באשר

*ד2 לעצמם ייחסו (הרופאים קשישים לגבי והן מבוגרים לגבי הן האחריות מכלל
יותר מעט הנחקרים ייחסו הנלווים הרפואיים המקצועות לאנשי מהאחריות); 28^1

כאשר בהתאמה, ,%9 לעומת 12^ מבוגרים לגבי מאשר קשישים לגבי אחריות
הרווחה ושירותי הבריאות מוסדות בהתאמה); \ר, ו 9;* להם ייחסו הרופאים

מבוגרים לגבי ופחות בממוצע) $16;) קשישים לגבי בעיקר בנטל כנושאים נתפסים

הסיעוד בין נבדלת גישה הציגו המקצועות ארבעת אנשי של התפיסות

לגבי מאידך. הסוציאלית, והעבודה בעיסוק הריפוי לבין מחד, ותרפיה י ז והפי
דומה תפיסה הראשונים המקצועות שני הציגו ומשפחותיהם, ההדיוטות של חלקם

בעיסוק המרפאים כלומר, האחרים. המקצועות שני מאשר הרופאים של לזו יותר

יותר המבוגר, והן הקשיש הן עצמו, לפרט לייחס נטו הסוציאליים והעובדים

לייחס נטו הם ובמשלים האחרים במקצועות עמיתיהם מאשר בריאותו על אחריות
הקשיש. לגבי בפרט למשפחה, אחריות פחות

של בסוגיה דומה תפיסה מגלים הבריאות מקצועות אנשי כל איפוא, ככלל,

זו תפיסה לפי נחלקים המקצועיים והגורמים ההדיוטות לבריאות. האחריות חלוקת

האחריות בחלוקת משמעותי שינוי חל זאת עם יחד באחריות. בשווה שווה כמעט

באחריות כמתחלק נתפס שהקשיש בעוד הפרט: של בגילו השינוי עם ההדיוטות בין
האחריות במירב כנושא נתפס קשיש שאינו הפרט הרי משפחתו, עם לבריאותו

המקצועיים הגורמים של אחריותם משפחתו. של המצומצם לחלקה בהשוואה לבריאותו

לקשיש. מבוגר בין בהשוואה ניכרת במידה משתנה אינה

להרחבתו והאפשרות קשישים בקרב עצמי טיפול של למעשה הביצוע הערכת ד.

עיקריים: תחומים בשני כללי, באופן מתבטא, קשישים בקרב עצמי טיפול

על שמירה גופנית, פעילות נכונה, תזונה  בבריאות ומונע בסיסי טיפול
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? המקצוע אנשי קיימות. מבוקרות כרוניות במחלות וטיפול וכדומה; היגיינה
עצמי טיפול כראוי ומבצעים בקהילה שחיים הקשישים שיעור את להעריך התבקשו

בסיסי טיפול מבצעים AQ<\ כ היו: שהתקבלו ההערכות הללו. בתחומים בבריאותם

מבוקרות. כרוניות במחלות כראוי מטפלים מהקשישים למחצית וקרוב ומונע
הטיפול בקידום האפשרי חלקם לגבי המקצוע אנשי תפיסת על לעמוד כדי

כראוי לטפל מסוגלים שהיו הקשישים שיעור מהו להעריך הנחקרים התבקשו העצמי,
בשני בעצמם לטפל המסוגלים שיעור מתאימים. ותמיכה הדרכה בעזרת בעצמם

עצמי טיפול בקידום מקצוע אנשי עירוב כלומר, שנישלישים. לכדי עלה התחומים

של הבריאות ברמת משמעותי לשינוי לגרום יכול ועזרה הדרכה מתן עלידי
תת על גם מצביעות אלה שהערכות להדגיש, חשוב אףעלפיכן, קשישים.

נאותה רמה ישיגו לא הדרכה בעזרת שאפילו מהם, כשליש קשישים, של אוכלוסייה
אלה. חיוניים תחומים בשני עצמי טיפול של

היו הנלווים הרפואיים המקצועות של לאלה בהשוואה הרופאים הערכות

כראוי בעצמם המטפלים שיעורי לגבי הן יותר. פסימיות אך בעיקרן דומות
נתנו הרופאים הדרכה, בעזרת בעצמם לטפל המסוגלים שיעורי לגבי והן בפועל,
יותר לדעתם יוכלו לא הדרכה, בעזרת אפילו כך, יותר. נמוכות הערכות בממוצע

התחומים. בשני כראוי בעצמם לטפל מהקשישים $60;$55; מכ
להדריך נוהגים אכן שהם ציינו הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי מרבית

בבעיות טיפול בסיסית, בריאות לשמירת (באשר עצמי לטיפול מטופליהם את

קשישים להדריך נכונות הביעו גם רבים מזומנות. לעתים או בקביעות, ומעקב)
בבריאות. עצמי טיפול של בנושא בקבוצות או אישי באופן

של לחלקם בהשוואה הדרכה בביצוע חלקם לגבי תפיסתם את לבחון כדי
הדיוטות רופאים, של חלקם את להעריך התבקשו הנחקרים במערכת, אחרים גורמים

עלפי העצמי. הטיפול קידום לצורך הדרכה בעבודת שלהם וחלקם מעוניינים
חלקם את הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי רואים בממוצע, שהתקבלה, התפיסה
ההדיוטות של חלקם ואת ויותר כשליש הרופאים של חלקם את למחצית, כמתקרב

עמיתיהם לבין בינם היחסי השקלול הרופאים, תפיסת לפי .( 153;) ביותר במצומצם
הפוך. הנלווים מהמקצועות
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מקצועות כל שאנשי לעיל, שהובאו לממצאים בנוסף אלה, מממצאים מסקנתנו
הממצא קשישים. בקרב ההדרכה נושא של לחשיבותו רבה מודעות מגלים הבריאות

את רואה מאידך, הנלווים המקצועות ואנשי מחד הרופאים קבוצה, שכל הספציפי,
אחרים), על התפקיד השלכת (במקום האחרת הקבוצה של זה על כעולה בהדרכה חלקה

בקשישים. בטיפול חיוני כמרכיב ההדרכה תפיסת בדבר המסקנה את מחזק
תמונה שיקפה קשישים של הדרכה בעבודת הכרוכים והסיכויים הקשיים הערכת

בהדרכת קושי שיש חשבו הסיעוד, אנשי ובעיקר הנחקרים, ממחצית למעלה מעורבת:
שאצל הסכימו ,85§ כ גדול, רוב שלהם; המנטלי בתפקוד ירידה עקב קשישים

קרוב זאת, עם יחד חדשים; להרגלים ובהסתגלות דברים בלמידת קושי יש קשישים
ירידה למנוע עשויה בקשיש בטיפול רבה שהשקעה בדעה היו מהנחקרים 90§ ל
עשוי קשישים של ההדרכה שתהליך התפיסה למרות כלומר, הפיזי. תפקודו ברמת

שניתן סבורים הנלווים הרפואיים המקצועות אנשי ניכרים, בקשיים להיתקל
מתאימים וטיפול הדרכה עלידי הקשיש לבריאות משמעותיים תוצאות להשיג
הבריאות. קידום של זו בעבודה לעסוק הרבה נכונותם הנראה, ככל ומכאן,
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יוזמה גילויי לגבי הנלווים הרפואיים המקצועות של העמדות התפלגות נ1: לוח
אלה להתנהגויות הרופאים גישת בבריאותם: בטיפול הדיוטות של ועצמאות

(באחוזים) עצמם הנלווים הרפואיים המקצועות וגישת
הרפו' המקצועות המקצועות!גישת ארבעת ותפיסת 1 ןזמה י < גילו,

עצמם הנלווים הרופאים גישת לגבי 9 של ועצמאות
עקדס~ רב"ע| | י ז פי סיעוד| | ע"ס רב"ע| | י ז פי וד| ןס^ע המטפלים |גישת הדיוטות

47 32 24 35 24 16 14 24 לטיפול תורם מתייעץ 1.החולה
37 59 38 23 28 57 47 27 נייטרלי וידידים קרובים עם
_J6 9 _J38 _j42 _48 _27 _39_ _49 לטיפול מפריע לרופא לפנות אם
100 100 100 100 100 100 100 100

68 52 54 42 24 17 22 26 לטיפול תורם לפנות נוהג 2.החולה
25 35 32 49 29 46 23 45 נייטרלי פרטיים לרופאים
7 _13 _14 9 _47 _37 _55 _29 לטיפול מפריע את רואה הוא כאשר

100 100 100 100 100 100 100 100 כרצינית בעיתו
32 30 18 31 10 11 15 26 לטיפול תורם טוען 3.החולה
43 35 36 38 25 41 35 21 נייטרלי שהרופא שהטיפול
25 35 46 31 65 48 50 53 לטיפול מפריע קשה עליו המליץ
100 100 100 100 100 100 100 100 להתאים ומבקש

ותר י פשוט טיפול
59 48 47 35 10 22 15 14 לטיפול תורם לקבל מבקש 4.החולה
31 39 41 29 24 22 20 26 נייטרלי מרופא נוספת דעה
10 13 12 36 66 56 65 60 לטיפול מפריע יענה בטרם אחר
100 100 100 100 100 100 100 100 המומלץ לטיפול
30 18 14 12 7 5 3 7 לטיפול תורם מבקש 5.החולה
29 36 31 27 14 16 19 17 נייטרלי במסמכים לעיין

_41 46 55 61 79 79 78 76 לטיפול מפריע שלו הרפואי שבתיק
160 100 100 100 100 100 100 100 הרופא בידי המצוי
13 769 8759 לטיפול תורם מתייעץ 6.החולה
33 29 20 18 12 27 15 17 נייטרלי וידידים קרובים עם
54 _64 ±ר_ _73 _80 _66 _80 _74 לטיפול מפריע הטיפול לגבי

100 100 100 100 100 100 100 100 לו מכתיב שהרופא
13 9 17 4 2 2 9 4 לטיפול תורם אומר 7.החולה
28 22 17 24 17 13 9 11 נייטרלי שהרופא שהטיפול

__59 _69 _66 J72 _81 _85 _82 _85 לטיפול מפריע אינו עליו המליץ
100 100 100 100 100 100 100 100 שלו במצב הכרחי
3 2  1     לטיפול תורם ממלא אינו 8.החולה
12 9 12 4 7 6 6 3 נייטרלי הוראות כל אחר
85 _8^ _88 _95 _^3 _94 _94 _97 לטיפול מפריע את ומשנה הרופא
100 100 100 100 100 100 100 100 עצמו דעת על הטיפול
לטפל הרופא יכולת על אלה התנהגויות להשפעת להתייחס ביקשה שהוצגה השאלה 1

זאת. רואה עצמו שהוא וכפי זאת רואה הרופא הנחקר שלדעת כפי בחוליו,
תורם לפעמים או לטיפוללרוב תורם הבאות: בקטיגוריות ניתנה המטפלים גישת 2
לפעמים או לטיפוללרוב מפריע מפריע; ואינו תורם נייטרליאינו לטיפול;

לטיפול. מפריע
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Abstract

Self care by lay persons is defined as all'behavior undertaken
to preserve and improve their health or that of their dependents. It
includes behavior related to prevention, diagnosis, care and

rehabilitation. The topic is of special importance for the elderly
population, because increased initiatives, autonomy and independence
in health care are likely to contribute to better health and improved
quality of life.

This study examines viewpoints of members of four allied health
professions (paramedical professions) with regard to self care. The

four professions included are nursing, physiotherpy, occupational
therapy and medical social work. The study is the second in a series,
and follows a study that focused on physicians' approaches to this
issue. The attitudes expressed by all the professionals are of

■w
special importance, because of the centrality of their role in the
healthcare system.

Despite the unique characteristics of each of the allied health
professions, they are similar in that they are all associated with
the medical profession, but also with the social and behavioral
sciences. Furthermore, they all emphasize a comprehensiveholistic
approach to the individual, which seeks to improve wellbeing and

attain optimal functioning by increasing individual autonomy and

functional ability. Each of the professions strives to attain these
goals through its own special techniques.

The research focused on members of the above professions employed

in clinics and general hospitals, as well as medical social workers in
social services bureaus. Data were collected in 1986 by means of



personal interviews with a representative sample of 251 persons: 79

nurses, 66 physiotherapists, 46 occupational therapists, and 60 social
workers.

The study covered two topics, one more general and one focusing
on the elderly. These parallel the topics in the physicians' study.
1. General perspectives concerning self care.

a. Evaluations of the extent to which individuals and their
families practice self care.

b. Perceived motives of lay persons engaged in self care.
c. Attitudes concerning lay initiatives and autonomy in various

areas of health care.

2. Perspectives concerning self care among the elderly.
a. Views regarding factors that may cause a decline in health

and function among the elderly;
b. Preferences for practice with elderly and chronically ill

persons;
c. views regarding the distribution of responsibility for care

of the elderly among various lay and professional caregivers;
d. Views regarding the practical implementation of self care

among elderly persons.
In general. the findings show considerable similarity of the

attitudes expressed by the allied health professions to those
indicated by physicians in the earlier study. Nevertheless, there
were some differences between the two populations which suggested a

more comprehensive approach to health by the paramedical
professionals. They feel, for example, that self care behaviors
derive from more positive motives than did the physicians. Members of
the four allied health professions also believe more frequently than



the physicians that individuals and their families do in fact
practice many forms of health care. They also tend to accept
initiatives and autonomy by lay persons as more desirable than did the
physicians.

with regard to the elderly, members of the allied health
professions Place more emphasis on psychosocial risk factors than on

biological factors; among the physicians, the emphasis was reversed.
Regarding preference for Patients in terms of their age or type of
illness: as in the case of the physicians, there is some preference
for Younger patients with acute diseases as contrasted to older
patients with chronic illnesses.

Members of these four professions did not differ from the
physicians in their views regarding to the division of responsibility
for the health of the elderly. However, they clearly feel that self
care could be Promoted among most elderly persons if they were offered
proper guidance and training. Moreover, they Perceive themselves as
playing an important role in this educational process.
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