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תקציר 

רקע

אף ששירותי הבריאות והרווחה מספקים לחולים ולמוגבלים שירותים רבים, תפקידם של בני המשפחה 

בני ה-20+ בישראל, מטפלים  נותר מרכזי. כמעט מיליון איש, המהווים כרבע מאוכלוסיית  בטיפול בהם 

בפגיעה  אף  המתבטא  הטיפול,  על  יקר  מחיר  משלמים  המשפחה  בני  זאת,  עם  אחד.  זקן  באדם  לפחות 

בבריאותם. ייחודו של המחקר הנוכחי הוא בבחינת השלכות הטיפול על המצב הבריאותי של בני המשפחה 

ובין מערכת הבריאות. המחקר מספק  הזקן  בין  בני המשפחה כמתווכים  ובחינת התפקיד של  המטפלים 

המלצות לכיווני פעולה, על רקע היערכותה של מערכת הבריאות להזדקנות האוכלוסייה בישראל.

מטרות

לזהות את הקשר בין המאפיינים של בני המשפחה המטפלים ובין בעיות בריאות ולזהות אוכלוסיות . 1

בסיכון גבוה ללקות בבעיות בריאות.

בתהליכי קבלת . 2 ואת תפקידם  בזקן  הרפואי  בטיפול  כמסייעים  בני המשפחה  של  לבחון את תפקידם 

החלטות כאשר הזקן אינו כשיר, ולאתר קשיים בתפקיד זה.

אפשריות . 3 פעולה  דרכי  ולבחון  מטפלים,  משפחה  לבני  הבריאות  מערכת  של  ההתייחסות  על  ללמוד 

להעלאת המודעות לצורכיהם, לשיפור ההתייחסות אליהם ולקידום בריאותם. 

שיטות

ניתוח משני של סקרים שנעשו במכון מאיירס-ג'וינט ברוקדייל בקרב בני משפחה המטפלים בזקנים . 1

הלמ״ס  של  החברתי  הסקר  של  וכן  וסרטן(,  דמנציה  )כגון  שונות  ממחלות  סובלים  ובקרב  מוגבלים, 

שהתייחס לבני משפחה מטפלים באוכלוסייה כולה. 

סקירת תוכניות עדכניות בתחום זה המופעלות בעולם ובישראל. . 2

והרווחה, . 3 הבריאות  במערכות  מדיניות  קובעי  ועם  שירותים  מפתחי  עם  רב-מקצועיות  דיון  קבוצות 

ולשיפור  המטפלים  המשפחה  לבני  הניתן  המענה  את  לשפר  שיוכלו  ותוכניות  פעולה  דרכי  לזיהוי 

תפקודם כמתווכים בין הזקן ומערכת הבריאות. 

תוצאות

העומס  הוא  בבריאות  לפגיעה  שקשור  מרכזי  גורם  המטפל.  של  בבריאותו  פוגע  זקן  משפחה  בבן  הטיפול 

זוג,  בנות  הן  בבריאותם  ללקות  גבוה  בסיכון  קבוצות  בריאותו.  את  להזניח  לו  הגורם  חווה  שהמטפל 

משמעותי  תפקיד  המשפחה  לבן  דמנציה.  עם  משפחה  בבן  ומטפלים   70-50 בגילים  עיקריים  מטפלים 

למערכת  הזקן  בין  ובתיווך  מסוימים  רפואיים  טיפולים  מסוימות/במתן  רפואיות  לפעולות  באחריות 

כיוון  כי הם חשים שאינם מספיק מיומנים בטיפול,  הבריאות. רבים מבני המשפחה המטפלים מדווחים 

שלא קיבלו הכשרה מספקת. כמו כן, בני משפחה רבים חשים חוסר ביטחון בניהול הטיפול ומדווחים על 
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עומס בעקבות מעורבותם בקבלת החלטות. כלי התכנון הקיימים כיום, כגון ייפוי כוח, נמצאים בשימוש 

מועט, וככלל, המודעות במערכת הבריאות בנוגע לנושאים האלו היא נמוכה. 

סיכום

מחקר זה מסייע לזהות את הצרכים הבריאותיים של בני משפחה מטפלים ולאתר קבוצות בסיכון. מתוך 

המחקר הוצעו פתרונות להתמודדות משולבת של מערכות הבריאות והרווחה עם הצרכים של בני המשפחה 

המטפלים ולקידום בריאותם. הכיוונים העיקריים שעלו: העלאת מודעות, הנגשת מידע, הכשרה והדרכה 

של בני משפחה ואנשי מקצוע ופיתוח התערבויות שיתנו מענה לצרכים הדיפרנציאליים של המטפלים. עוד 

עלו מן המחקר המלצות ולפיהן ראוי להתייחס בחקיקה לצרכים של בני המשפחה המטפלים.
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תודות

אנו שמחים להודות לכל האנשים שתרמו להוצאתו לפועל של מחקר זה. תודה מקרב לב לאנשי המקצוע 

משרד  האלה:  הארגונים  מן  המיקוד,  ובקבוצות  המחקר  של  ההיגוי  בוועדת  להשתתף  שהואילו  הרבים 

הבריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לשוויון חברתי, המוסד לביטוח לאומי, 

 .Caregivers Israel-קופות החולים, אשל ו

הדוח  של  הלשון  עריכת  על  בן-נון  לרונית  תודה  מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל:  במכון  לעמיתינו  מודים  אנו 

ולענת פרקו-טולדנו על העיצוב הגרפי.
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1. מבוא

והרווחה  הבריאות  שירותי  אם  גם  מרכזי,  נותר  ומוגבלים  בחולים  בטיפול  המשפחה  בני  של  תפקידם 

 )22.5%( כרבע  המהווים   ,)995,800( איש  מיליון  כמעט  רבים.  שירותים  ולמוגבלים  לחולים  מספקים 

שלישים  שני   .)2006 חברתי,  )סקר  אחד  זקן  באדם  לפחות  מטפלים  בישראל  ה-20+  בני  מאוכלוסיית 

מטפלים בהורה או בהורה של בן או בת זוג, והשאר מטפלים בבן זוג או בקרוב משפחה אחר. בני המשפחה 

מעורבים בטיפול בחולה זקן בתחומים רבים, שניתן להפרידם לשני תחומים עיקריים: טיפול רפואי וטיפול 

אישי-חברתי.

ל- 13.1%.  כיום  לעלות מ-11.1%  בני ה-65+ בקרב האוכלוסייה  צפוי חלקם של  בעשרים השנים הבאות 

צפוי  בהורים1  התמיכה  יחס  למשל,  כך  זקן.  משפחה  בבן  המטפלים  שיעור  גם  לעלות  צפוי  זאת  בעקבות 

שיש  החיוביות  בצד ההשלכות  אוכלוסייה(.  קובצי  )למ״ס,   2030 בשנת  ל-29.5   2015 בשנת  מ-20.8  לגדול 

בכך  ההכרה  עולה  האחרונות  בשנים  ממנו.  כתוצאה  כבד  מחיר  משלמים  לעיתים  משפחה  בני  לטיפול, 

שבריאותם של בני משפחה מטפלים נפגעת כתוצאה מן הטיפול שהם מעניקים, ובכך שהם נוטים להזניח 

את בריאותם בגלל העומס שהם חווים )להלן: עומס טיפולי(. במסגרת היערכות החברה בכלל ושל מערכת 

הבריאות בפרט להזדקנות האוכלוסייה, יש צורך לבחון לעומק את ההשלכות של הטיפול על בני המשפחה 

ואת הדרכים לתמוך בהם ולקדם את בריאותם. 

ולבחון  המטפלים,  המשפחה  בני  של  בריאותם  על  הטיפול  של  בהשלכות  להתמקד  נועד  הנוכחי  המחקר 

שלושה הקשרים מרכזיים הנוגעים לקשר ביניהם ובין מערכת הבריאות: 

שירותים . 1 צרכני  הם  המשפחה  בני  הבריאות:  מערכת  של  שירותים  כמקבלי  המטפלים  המשפחה  בני 

בפני עצמם, ולטיפול בזקן חולה ומוגבל יש השלכות ישירות ועקיפות על מצב בריאותם. 

אישי, . 2 טיפול  במתן  מתבטא  זה  תפקיד  לזקן:  וסיעודי  רפואי  טיפול  כנותני  המטפלים  המשפחה  בני 

בהשגחה, בסיוע במתן תרופות ובפעולות רפואיות )למשל מתן זריקות(. 

תפקיד בני המשפחה המטפלים כמתווכים בין הזקן למערכת הרפואית: א. בליווי לבדיקות ולטיפולים; . 3

ב. בקבלת החלטות חלופיות כאשר הזקן אינו כשיר )surrogate(, על ידי ייפוי כוח ואפוטרופסות. 

2. סקירת ספרות 

נושא העומס על המטפלים העיקריים נחקר מתחילת שנות ה-80, אולם בשנים האחרונות תופס המחקר 

ולאנשים  לזקנים  טיפול  במתן  הקשורים  והשפעות  היבטים  של  ארוכה  שורה  ובוחן  תאוצה  זה  בתחום 

האישי,  התעסוקתי,  בתחום  העיקריים  התומכים  חיי  על  הטיפול  השפעת  על  למשל  מדובר  מוגבלים. 

המשפחתי, החברתי והבריאותי )ברודסקי ואח׳, 2011(.

1  יחס תמיכה בהורים: מספר בני ה-80+ חלקי מספר בני ה-64-50. 
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בישראל נעשו מחקרים רבים יחסית שעסקו בנושא בני משפחה מטפלים מזוויות שונות, כגון הקשר הבין-

2010(, המחיר שמשלמים המטפלים על הטיפול והקשיים בהתמודדות  2010; הנטמן,  דורי )כץ ושותפיה, 

 Bachner & Carmel,( למטפל  הזקן  בין  והתקשורת  היחסים  טיב   ,)Iecovich, 2008  ;2005 )בר-טור,  עמו 

המערכת  בין  הטיפול  חלוקת   ,)2009; Bachner et al., 2009; Bachner et al., 2011; Iecovich, 2011
Iecovich, 2010( ומידת   ;2011 2010; יקוביץ  )יקוביץ,  הפורמלית והלא פורמלית והקשיים הנובעים מכך 

האחריות הרצויה של שתי המערכות )לבנשטיין וכץ, 2010; ברודסקי, 2011(, תיקוף של כלי מחקר שונים 

בעברית )rourke, 2007; Bachner & Ayalon, 2010; Iecovich, 2012׳Bachner & O( ושיטות חקירה שונות 

)Ayalon & Covinsky, 2009(. עם זאת, עדיין לא נחקר מספיק הקשר בין הטיפול שבני המשפחה מעניקים 

ובין ההיבטים הבריאותיים שלהם עצמם. 

יותר מכך, בישראל החלו לפתח תוכניות אשר אוכלוסיית המטרה שלהן היא בני המשפחה המטפלים )ולא 

הזקנים(. עם זאת, רובן אינן מתמקדות בממדים הקשורים לבריאותו של המטפל. כך למשל, יש תוכניות 

שונות  למחלות  ובנוגע  להם  המגיעים  ולזכויות  לשירותים  בנוגע  למטפלים  ומידע  ידע  במתן  העוסקות 

ולדרכי התמודדות עימן )למשל מרכזי המידע של רעות-אשל ואתר משפחה מטפלת; פרויקט משותף של 

בזקן  הטיפול  בניהול  המשפחה  בן  בהדרכת  מתמקדות  אשר  תוכניות  יש  השומר(.  תל  חולים  ובית  אשל 

ביניהם  קשר  המעודדת  בפעילות  או  אשל(  עם  בשיתוף  מציון  עזר  עמותת  של  פריד  ציפורה  מרכז  )למשל 

)למשל פרויקט קשר בתנועה של עזר מציון ואשל(. למעשה, רוב התוכניות הפועלות כיום מתמקדות במתן 

תמיכה רגשית ואישית, אם במסגרת של קבוצות תמיכה ואם על ידי מתן ליווי אישי לבן המשפחה – פנים 

אל פנים או טלפוני )כך למשל, קבוצות התמיכה של קרן הסיעוד של הביטוח הלאומי; קבוצות התמיכה של 

עמותת ׳עמדא׳ ופרויקט ׳ליטוף׳ אשר מספק ליווי אישי; פרויקט ׳יד לתומך׳ של יד שרה בשיתוף עם אשל; 

התארגנויות מקומיות של קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים בתוך קופות החולים; וקבוצות משותפות 

ממוקדות  הפעילויות  רוב  כאמור,  משפחתם(.  ובני  מוחי  ושבץ  סרטן  כמו  ספציפיות  במחלות  לחולים 

בעיקר בתחום הרגשי-תמיכתי ופחות בהיבטים הקשורים לתחום הבריאות של המטפל עצמו )ראו רשימת 

התוכניות בנספח(. 

להלן נסקור את הספרות המקצועית בנוגע לכל אחד מן ההקשרים המרכזיים שבהם מתמקד מחקר זה:

יותר . 1 גבוה  בסיכון  אוכלוסייה  הבריאות:  מערכת  של  שירותים  כמקבלי  המטפלים  המשפחה  בני 

לתחלואה, לתמותה ולהזנחה עצמית של הבריאות. בני המשפחה מקבלים שירותי בריאות כמו שאר 

האוכלוסייה. עם זאת, ממצאים ממחקרים בעולם מצביעים על כך שעצם הטיפול ביקירם הופך אותם 

ישירה של העומס  ולתמותה, הן בשל השלכה  יותר לתחלואה  גבוה  לאוכלוסייה בסיכון, בעלת סיכוי 

הטיפולי על מצב בריאותם, והן בשל נטייתם להזניח את בריאותם. 

◦ מודלים 	 התפתחו  השנים  עם  המטפל.  המשפחה  בן  של  בריאותו  על  הטיפול  של  ישירה  השלכה 

ובין העומס הטיפולי  ומאפיינים שונים  גורמים  בין  ולמפות את הקשרים  להבנות  שונים המנסים 

)McKinlay et al., 1995; Zarit, 1992; Pearlin et al., 1990, Lazurous & Folkman 1984(. במודלים 

לזקן, מצב משפחתי,  הִקרבה  יחס  מין,  )גיל,  פורמלי  ניתנת חשיבות למאפייני המטפל הלא  רבים 
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ולמאפייני הסביבה. התוצאות של אותו  ורמת ההשכלה( למאפייני הטיפול שהוא מבצע  תעסוקה 

או  הבריאות(  הזנחת  )כמו  התנהגותית  בתגובה  פסיכולוגי,  מנוחה  בחוסר  להתבטא  יכולות  עומס 

 Matthews, Baker,( השלב הבא יכול להתבטא במחלות פיזיות .)פיזיולוגית )למשל, עלייה בלחץ הדם

& Spillers, 2004; Gallant & Conelle 1997; Dura et al., 1990; Vitaliano et al., 1991; Anthony-
 Bergstone et al., 1998, Pinquart, 2003; Vitaliano et al., 2003; King et al., 1994; Vitaliano et al.,
Kiecolt et al., 1996 ;1997( כמו שבץ מוח )Haley et al., 2010(, בהגדלת הסיכון למחלות חמורות 
 Kiecolt et al.,( פצעים  של  יותר  איטי  בריפוי   ,)Shaw et al., 1997; Kiecolt et al., 1996( אחרות 

1995(, בהורדת איכות החיים הקשורה לבריאות )Burton et al., 1997( או בהחלשת מערכת החיסון 
)Kiecolt-Glaser et al., 1991; Von Kanel et al., 2006; Glaser et al., 1999(. ההשפעה על הבריאות 

חווים מתח  ואשר  יותר  גדולות  בני משפחה מטפלים שדרישות הטיפול שלהם  בקרב  יותר  גדולה 

 .)Di Mattei et al., 2008; Shultz et al., 2008; Burton et al., 2003( כרוני

לעלייה  המטפל  המשפחה  בן  של  הבריאות  במצב  הירידה  בין  שקשרו  פרוספקטיביים  מחקרים 

 Shultz et al., 1999; Shaw et( בו  להשפעה של תמיכה  נוספת  הוכחה  הטיפול מספקים  בדרישות 

כי התוצאה של מעבר  )Hirst, 2005( הראו  והירסט   )Burton et al., 2003( ואח׳  al., 1997(. ברטון 
לגידול  מביאה  בשבוע,  יותר  או  שעות   20 במשך  אישי  בטיפול  עזרה  כמו  דרשני  תמיכה  לתפקיד 

על  עצמי  בדיווח  ולירידה   )self-care( העצמי  בטיפול  לפגיעה  הפסיכולוגית,  ובמצוקה  בדיכאון 

הרגשת בריאות. מנגד, יש מחקרים שלא מצאו קשר בין הטיפול של בני משפחה ביקירם ובין סיכוי 

.)Jenkings, 2009( גבוה יותר לירידה בתפקוד ובבריאות

אצל  תועד  טובות  לא  בריאות  לתוצאות  הקשור  המטפלים  המשפחה  בני  של  הפסיכולוגי  המתח 

 Uwakwe et al., 2007; Andrieu et al., 2003;( קבוצות שונות ממדינות שונות ומתרבויות מגוונות 

 )Pinquart et al., 2003( בהמשך לכך, מטה אנליזה שנערכה על ידי פינקרט ואח׳ .)Ho et al., 2009
ודיכאון,  מתח  של  יותר  גבוהות  רמות  היו  שונות  בקבוצות  המטפלים  המשפחה  לבני  כי  דיווחה 

כמו גם רמות נמוכות יותר של רווחה, בריאות פיזית וחוללות עצמית לעומת לא מטפלים, ובייחוד 

אפקט שלילי חזק לדיכאון קליני. באוכלוסייה של מטפלים בחולי דמנציה, הפערים בין המטפלים 

ללא מטפלים היו גדולים יותר וכן נמצא כי לנשים מטפלות יש יותר סיכון לתחלואה פסיכיאטרית 

 .)Yee et al., 2000( מאשר לגברים )כגון דיכאון וחרדה(

מעניין לציין כי ממצאים בנוגע להשפעת הטיפול על תמותה הם סותרים; יש חוקרים המוצאים כי 

הטיפול מגביר את הסיכוי לתמותה של בן המשפחה המטפל. כך למשל, שולץ וביץ מצאו כי לבני זוג 

שטיפלו בבני זוגם וחוו מתח נפשי ורגשי בטיפול היה סיכוי גבוה יותר ב-63% לתמותה בתוך ארבע 

שנים, לעומת קבוצת ביקורת של לא-מטפלים )Schulz & Beach, 1999(. מנגד, תוצאות מחקר אחר 

הראו כי הענקת טיפול לבן זוג 14 שעות בשבוע לכל הפחות, דווקא הפחית את הסיכוי לתמותה של 

בן המשפחה המטפל, ללא קשר למצב התפקודי והקוגניטיבי של מקבל הטיפול ולמאפייני בריאות 

.)Brown et al., 2009( ודמוגרפיה אחרים
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◦ עקב 	 המטפל  המשפחה  בן  של  בבריאותו  הישירה  הפגיעה  על  נוסף  הבריאות.  של  עצמית  הזנחה 

הבריאות  של  עצמית  הזנחה  היא  בבן משפחה  הטיפול  והנפשי, אחת ההשלכות של  הפיזי  העומס 

הכוללת בין השאר: הימנעות מביקורים אצל רופא, אי הגעה לבדיקות למרות שזומן אליהן, קימה 

מן המיטה למרות מחלה וכד׳. להתנהגות כזו עלולה להיות השפעה ישירה על מצב הבריאות. 

בריאות,  הרגלי  ובין  משפחה  בבן  טיפול  בין  בקשר  התמקדו  יחסית  מעטים  מחקרים  שרק  למרות 

של  בפעילויות  חלק  יטלו  מטפלים  משפחה  שבני  יותר  נמוך  סיכוי  שיש  לכך  עדויות  מצאו  חוקרים 

התנהגות בריאותית מונעת והמקדמת אורח חיים בריא. למשל, בני משפחה מטפלים שסייעו בפעולות 

 Burton( טיפול אישי ליקירם נטו לדחות את הביקורים הרפואיים שלהם ולאכול בצורה טובה פחות

et al., 2003(. בני משפחה מטפלים שחווים עומס רב נטו יותר לדווח כי אין להם זמן להתעמל, לנוח 

 .)Shultz et al., 1997( כאשר הם מרגישים לא טוב, לראות רופא, וציינו כי הם מעשנים יותר מן הרגיל

כי אין  בני 50+ מצא  להבדיל, מחקר אחר שבחן התנהגויות הקשורות לשמירה על הבריאות בקרב 

.)Matthews et al., 2004( הבדל בין בני משפחה מטפלים לבין האוכלוסייה הכללית

בהשגחה, . 2 אישי,  טיפול  במתן  מתבטא  זה  תפקיד  לזקן.  וסיעודי  רפואי  טיפול  כנותני  המשפחה  בני 

בסיוע בפעולות רפואיות )למשל מתן זריקות( ובליווי לביקורים וטיפולים. בני משפחה נדרשים כיום 

לסייע לזקנים גם בתחומים ובמצבים שבעבר הלא רחוק היו נחלתם של אנשי מקצוע בלבד. כך, למשל, 

עם המגמה של קיצור ימי אשפוז בבתי חולים כלליים, בני המשפחה נדרשים לעיתים לסייע לקרוביהם 

בתקופות החלמה ממחלות אקוטיות עוד בשלבים שבהם יש לבצע עבורם טיפולים רפואיים. זאת ועוד, 

עם המגמה של הארכת החיים, נדרשים המטפלים להתמודד עם סוגיות של טיפול בסוף החיים. על כן, 

במובנים מסוימים ניתן לומר שהטיפול שמעניקים בני המשפחה נעשה מורכב יותר ודורש מן המטפלים 

 Shultz,( הלא פורמליים הבנה, ידע ומיומנויות במגוון רחב של תחומים. כך למשל, בסקירה של שולץ

2004( נמצא כי בני משפחה המטפלים באנשים עם דמנציה מתבקשים לבצע טיפול מורכב הכולל ביצוע 
משימות הדומות לאלה שבוצעו על ידי ספקי שירותים, לעיתים קרובות על חשבון בריאותם ורווחתם. 

רבים מבני המשפחה המטפלים מדווחים כי הם לא חשים מספיק מיומנים בטיפול, כיוון שלא קיבלו 

זו עם תוצאות בריאות הוא מסוגלות עצמית  הכשרה מספקת. מושג מרכזי הקושר תחושת מיומנות 

)Self-efficacy( בטיפול, המוגדרת כאמונה של המטפל ביכולתו להתמודד עם גורמי המתח והאתגרים 

 .)Rabinowitz et al., 2011( הכרוכים במתן הטיפול

מסוגלות עצמית )Bandura, 1991, 1997( זוהתה כגורם חשוב בחיזוי יכולת האדם להתמודד עם גורמי 

בריאות  התנהגות  דפוסי  עם  המקושר  פסיכולוגי  משאב  מהווה  היא  טיפול.  למתן  הקשורים  המתח 

טובים יותר אצל בני משפחה המטפלים בזקנים עם דמנציה )Rabinowitz et al., 2007(, ועם מניעה של 

הידרדרות בדפוסים אלו בעקבות הטיפול )Pinquart et al., 2003(. מנגד, מחקרים אחרים שנערכו בעיקר 

הטיפול  עם  להתמודד  היכולת  תפיסת  בין  קשר  זיהו  בדמנציה,  בלוקים  המטפלים  משפחה  בני  בקרב 

גם הגברה בתמיכה  )Steffen et al., 2002(, כמו  ובכעס  ירידה בדיכאון, בחרדה  ובין  )מסוגלות עצמית( 

 .)Zeiss et al., 1999( החברתית
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בני משפחה מטפלים עם תחושת מסוגלות גבוהה יותר נטו לראות את משימות הטיפול כמטלות שניתן 

להתמודד עימן, להתאושש מהר יותר ממכשולים ולמצוא דרכים להתמודדות, בעוד שאלו עם מסוגלות 

 .)Bandura, 1997 ; Steffen et al., 2002( עצמית נמוכה נטו להישאר עם חסכים ותחושות של כישלון 

פסיכולוגית  ומצוקה  טיפולית  לשחיקה  יותר  נמוך  סיכון  עם  קשורה  הייתה  גבוהה  עצמית  מסוגלות 

)Keefe et al., 2003(, שיפרה  )Van den Heuvel et al., 2001(, הפחיתה מצב רוח שלילי ומתח טיפולי 

פגיעה מצטברת במצב  והפחיתה   ,)Vachon, 1999; Keefe et al., 2003( איכות החיים של החולה  את 

 .)Stephen et al., 2002( הבריאות של בן המשפחה המטפל

כנותני . 3 לתפקידם  נוסף  הרפואית.  למערכת  הזקן  בין  כמתווכים  המטפלים  המשפחה  בני  תפקיד 

טיפול בפועל, לבני המשפחה יש שני תפקידים מרכזיים בתיווך בין הזקן למערכת הרפואית: )א( ליווי 

לבדיקות ולטיפולים רפואיים; )ב( קבלת החלטות כאשר הזקן אינו כשיר )ייפוי כוח ואפוטרופסות(.

ליווי לבדיקות ולטיפולים רפואיים. אחד התפקידים שיש לבן המשפחה המטפל הוא ליווי של הזקן א. 

בן  לנוכחותו של  וכד׳.  רפואיות, טיפולים  בדיקות  לרופא,  בהתנהלותו במערכת הבריאות: הליכה 

לאיש  החולה  בין  האינטראקציה  על  משמעותית  השפעה  להיות  עשויה  המפגש  במהלך  המשפחה 

זה הם  בנושא  זאת, המחקרים האמפיריים  )Haug, 1996; Thompson, 1994(. עם  הצוות הרפואי 

 .)Ishikawa, 2005; Ellingson, 2002( מעטים יחסית

 Adelman,( נוסף  אדם  ידי  על  לבדיקות  מלּווים  הזקנים  מן   57%-20% כי  דווח  שונים  במחקרים 

 Greene & Charon 1987; Beisecker, 1989; Prohaska & Glasser, 1996; Brown et al., 1998; Main
et al., 2001; Schilling et al., 2002(. נמצא כי ככל שגיל המטופל גבוה יותר, עולה הסיכוי שהוא 
 Botelho, Lue &( פחות  משכילים  בקרב  וכן   ,)Beisecker, 1989; Ishikawa, 2005( לטיפול  ילּווה 

Fiscella, 1996; Prohaska & Glasser, 1996; Schillinget al., 2002; Ishikawa, 2005( ובמצב בריאות 
 .)Greene et al., 1994; Labrecque et al., 1991; Ishikawa, 2005( טוב פחות

הרפואי  הצוות  איש  עם  מפגש  במהלך  מגוונים  תפקידים  היו  למלווים  כי  מצאו  שונים  מחקרים 

)Adelman et al., 1987; Beisecker, 1989; Beisecker & Moore, 1994(, ובהם עזרה בזיכרון ובעיבוד 

 Ellingson, 2002; Brisker, 1989; Hasselkus,( אשפוזים(  או  לסימפטומים  בנוגע  )למשל  מידע 

 Prohaska & Glasser, 1996; Ellingson,( תיעוד ופרשנות של דברי החולה ;)1992; Ishikawa, 2005
 companionship) (Ellingson, 2002;( Beisecker et al., 1996 ;2002(; מתן תמיכה רגשית וחברות 
 )Ellingson, 2002; Ishikawa, 2005( Prohaska & Glasser, 1996; Beisecker et al., 1996(; סנגור 

 .)Ellingson, 2002; Hasselkus, 1992( ועזרה בקבלת החלטות

הצוות  לאיש  עוזרים  הם  חיובית:  תרומה  להיות  יכולה  המלווים  המשפחה  לבני  האחד,  הצד  מן 

הרפואי.  הצוות  איש  את  יותר  טוב  להבין  לחולה  ומסייעים  החולה,  את  יותר  טוב  להבין  הרפואי 

כמו כן הם הרגיעו את החולה, סיפקו לו תמיכה רגשית )Ellingson, 2002( וכן הגבירו את ההיענות 

לטיפול )compliance) (Beisecker, 1996; Wieder, 1994(. מן הצד האחר, יכולה להיות להם תרומה 

שלילית: הם יכולים לנצל את המפגש באופן אופורטוניסטי לעצמם )לשאול שאלות על מחלות או 
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תרופות שלהם( )Adelman et al., 1987(, לרצות לשתף במידע רק כי הם חשים שיש להם קהל או 

כדי לקבל פידבק חיובי על הטיפול שלהם )Ellingson, 2002( ולהתייחס באופן פטרוני כלפי הזקן, 

 Greene et al., 1994; Kapp, 1992;( החלטות  לקבל  וביכולתו  שלו  האוטונומיה  את  להפחית  וכך 

מחוץ  הזקן  את  תשאיר  אשר  קואליציה  להיווצר  שיכולה  הוא  נוסף  חשש   .)Greene et al., 1994
.)Baker, 1997( לטריאדה

קבלת החלטות כאשר החולה אינו כשיר )ייפוי כוח ואפוטרופסות(. על פי חוק זכויות החולה וחוק ב. 

החולה הנוטה למות, כאשר החולה אינו כשיר ההתייחסות לבני המשפחה היא כמקבלי החלטות 

)ייפוי כוח רפואי( או על ידי המערכת  )surrogate(. בני המשפחה הממונים על ידי החולה  חלופיים 

המשפטית )אפוטרופסות( כמיופי הכוח של החולה, אמורים לייצג אותו ואת רצונותיו בפני המערכת 

עצמו.  את  להביע  יכול  היה  אם  מקבל,  היה  שהחולה  כפי  החלטות  לקבל  אמורים  הם  הרפואית. 

 .)Emanuel & Emanuel, 1992( בשפה המשפטית – לתת ״שיפוט חליפי״

חולים יעדיפו להסתמך על ההכרעה של בן המשפחה מאשר לכתוב מסמך הנחיות מראש, וגם אם 

יש מסמך כתוב, הם יעדיפו בסופו של דבר את הכרעתו של בן המשפחה. כלומר, החולים מעדיפים 

 Nolan et al., 2005;( להכריע מי יהיה זה שיקבל את ההחלטה בשמם על פני איזו החלטה תתקבל

Arnold, 2003; Lynn, 1992(. עם זאת, להכרעה בנוגע לחולה כאשר לא התקיים על כך דיון מראש, 
מצאו   )Tilden, Tolle, Nelson & Fields, 2001( ואח׳  טילדן  משמעותיות.  השלכות  להיות  יכולות 

יקיריהן  של  חיים  מאריך  טיפול  להפסיק  החליטו  אשר  משפחות  בקרב  יותר  גבוהה  מתח  רמת 

בהשוואה לסיטואציות אחרות, כגון אסונות הקשורים בבית )כמו שריפה או אסונות בבניינים(. 

מסקר שנערך בישראל )דורון, 2007( עולה כי למרות שרוב המבוגרים )בני 50+( ידעו על ייפוי כוח 

וסברו שהם מבינים את המושג, רק מעטים עשו בכך שימוש. למרות שתפקיד זה הוא חיוני כיום, 

נוכח שיעור הזקנים עם דמנציה, הצפוי אף לעלות בעתיד, רק מעטים ערוכים מראש למצבים אלו. 

לקבל  כדי  משפט  לבית  דחופה  פנייה  נדרשת  ניתוח(,  לפני  )כמו  חירום  בשעת  שבו  מצב  נוצר  כך 

אפוטרופסות, מה שגורם למתח בקרב המשפחה וללחץ מיותר במערכת הטיפולית.

3. מטרות המחקר 

מטרות המחקר המרכזיות הן:

ולזהות . 1 בריאות,  בעיות  ובין  המטפלים  המשפחה  בני  של  שונים  מאפיינים  בין  הקשר  את  לזהות 

אוכלוסיות בסיכון גבוה ללקות בבעיות בריאות.

בתהליכי קבלת . 2 ואת תפקידם  בזקן  הרפואי  בטיפול  כמסייעים  בני המשפחה  של  לבחון את תפקידם 

החלטות כאשר הזקן אינו כשיר, ולאתר קשיים בתפקיד זה.

של . 3 אפשריות  פעולה  דרכי  ולבחון  מטפלים,  משפחה  לבני  הבריאות  מערכת  התייחסות  על  ללמוד 

המערכת להעלאת המודעות לצורכיהם, לשיפור ההתייחסות אליהם ולקידום בריאותם. 



7

4. שיטת המחקר

למחקר שלושה רכיבים:

ניתוח משני של סקרים . 1

סקירת תוכניות שהופעלו במדינות שונות עבור בני משפחה מטפלים . 2

הבריאות . 3 במערכות  מדיניות  וקובעי  שירותים  מפתחי  עם  ומפגשים  רב-מקצועיות  דיון  קבוצות 

והרווחה, לצורך חשיבה משותפת על מענים ועל כיווני פעולה.

4.1 ניתוח משני של סקרים 

מסדי הנתונים שעליהם התבסס המחקר כוללים סקרי אוכלוסייה שונים וסקרים הממוקדים בבני משפחה 

מטפלים, שנערכו במכון ברוקדייל ובלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

ניתוח נתוני הסקר החברתי כלל מבחני השוואה של פרופורציות בעזרת הסטטיסטי Z בקבוצות הגיל, בין 

עצמית של מצב  הערכה  למשתנים האלה:  בהתייחס  למטופל,  וקרבה  מגדר  ולפי  ללא מטפלים,  מטפלים 

הבריאות ודיווח על פגיעה בשעות שינה.

בעזרת  קשרים,  ובדיקת  התפלגויות  של  השוואות  נעשו  ברוקדייל  במכון  שנערכו  הסקרים  נתוני  בניתוח 

להסבר  לוגיסטית  רגרסיה  מסוג  רב-משתניים  במודלים  שימוש  נעשה  לכך,  נוסף  בריבוע.  חי  הסטטיסטי 

רקע  משתני  תלויים:  הבלתי  המשתנים  בעזרת  בריאות,  והתנהגויות  הבריאות  מצב  הטיפולי,  העומס 

ומאפיינים של המטפל והמטופל, ועזרה פורמלית ולא-פורמלית. 

להלן פירוט הסקרים והמחקרים שבהם נעשה שימוש בדוח זה, והשאלות המרכזיות שנבחנו: 

הסקר החברתי, 2006 )מיקוד מטפלים לא פורמליים(, שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  ■

כ-4.4  )המייצגים  7,288 איש  רואיינו   .)+20 )בני  בישראל  בקרב מדגם מייצג של אוכלוסיית הבוגרים 

במחקר  שנבחנו  העיקריים  הנושאים  פורמליים.  לא  מטפלים   2,060 מהם  אלה(,  בגילים  איש  מיליון 

מצב  השוואת  ומאפייניהם,  לקויה  בריאות  על  המדווחים  המטפלים  המשפחה  בני  שיעור  הנוכחי: 

הבריאות בין בני משפחה מטפלים ללא מטפלים.

)2004( – מחקר שנערך במכון ברוקדייל בקרב מדגם מייצג  ■ תומכים עיקריים2 במקבלי גמלת סיעוד 

של 503 בני משפחה המטפלים במקבלי גמלת סיעוד ברמות שונות של הגמלה )91%-168%( )ברודסקי 

בריאות  על  המדווחים  המטפלים  המשפחה  בני  מאפייני  שנבחנו:  העיקריים  הנושאים   .)2004 ואח׳, 

לקויה ופגיעה במצב הבריאות בעקבות הטיפול, אינדיקטורים לדיכאון, ליווי לבדיקות, שימוש בייפוי 

כוח ואפוטרופסות.

מכונה  זה  אדם  בטיפול.  מהאחרים  יותר  רבה  אחריות  עצמו  על  מקבל  המשפחה  מבני  אחד  המקרים,  במרבית   2

״התומך העיקרי״. 
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תומכים לפני ההשתתפות בקבוצות תמיכה )2015( – מחקר שנערך במכון ברוקדייל בקרב מדגם מייצג  ■

שהופעלה  תוכנית  במסגרת  תמיכה  לקבוצות  שהתקבלו  עיקריים  מטפלים  שהם  משפחה  בני   408 של 

רואיינו  התוכניות  של  הערכה  מחקר  במסגרת   .2011-2012 בשנים  הלאומי  לביטוח  המוסד  ידי  על 

על  נעשה  זה  ואח׳, 2015(. הניתוח במחקר  )ברג-ורמן  ואחרי ההשתתפות בתוכנית  לפני  בני המשפחה 

תמונת המצב לפני ההשתתפות בקבוצה. הנושאים העיקריים שנבחנו: מאפייני בני המשפחה המטפלים 

self-( פגיעה במצב הבריאות בעקבות הטיפול, הזנחה של טיפול עצמי  על בריאות לקויה,  המדווחים 

care(, אינדיקטורים לדיכאון, ליווי לבדיקות.

תומכים עיקריים בלוקים בדמנציה שגרים בקהילה ונפטרו )2014( – מחקר שנערך במכון ברוקדייל,  ■

נפטרו  מחציתם  בקהילה,  הגרים  קשה  דמנציה  עם  קשישים  של  משפחה  בני   110 של  מדגם  בקרב 

)Sternberg, et al., 2014(. הנושאים העיקריים שנבחנו: מאפייני בני המשפחה  בחצי השנה האחרונה 

המדווחים על בריאות לקויה, אינדיקטורים לדיכאון, שימוש בייפוי כוח ואפוטרופסות.

איכות הטיפול וצרכים לא מסופקים של אנשים עם דמנציה הגרים בקהילה )2016( – מחקר שנערך  ■

אוכלוסיית  בריאות.  ומדיניות  הבריאות  שירותי  לחקר  הלאומי  המכון  במימון  ברוקדייל  במכון 

המחקר כללה מדגם של מבוטחים בקופת חולים מכבי שירותי בריאות, קופת חולים לאומית וקופת 

חולים מאוחדת, אשר באמצע שנת 2014 הייתה רשומה בתיק הרפואי הממוחשב שלהם אבחנה של 

דמנציה. במסגרת המחקר רואיינו 321 בני משפחה )בנטור ואח׳, 2016(. הנושאים העיקריים שנבחנו: 

ידי  על  מסופקים  שאינם  וצרכים  המטפלים,  המשפחה  בני  על  העומס  בקהילה,  בשירותים  שימוש 

השירותים השונים.

)2014( – מחקר שנערך במכון ברוקדייל, בקרב מדגם מייצג  ■ תומכים עיקריים בחולי סרטן שנפטרו 

193 בני משפחה שהם מטפלים עיקריים בחולים שנפטרו במחוז צפון של שירותי בריאות כללית.  של 

הנושאים העיקריים שנבחנו: מתן טיפול רפואי לחולה, הרגשת ביטחון בטיפול, צורך בהדרכה נוספת, 

.)Bentur et al, 2013 ;2014 ,שימוש בייפוי כוח ואפוטרופסות )בנטור, רזניצקי ואילת-צנעני

תומכים עיקריים בלוקים בדמנציה )2005( – מחקר שנערך במאיירס ג׳וינט מכון ברוקדייל עם מדגם  ■

 .)2005 ואח׳,  )ברודסקי  גת  ובקרית  בירושלים  בדמנטיה  בלוקים  עיקריים  תומכים   186 של  מייצג 

במצב  פגיעה  לקויה,  בריאות  על  המדווחים  המשפחה  בני  מאפייני  שנבחנו:  העיקריים  הנושאים 

הבריאות בעקבות הטיפול, אינדיקטורים לדיכאון, ליווי לבדיקות, מתן טיפול רפואי לחולה, הרגשת 

ביטחון בטיפול, צורך בהדרכה נוספת, שימוש בייפוי כוח ואפוטרופסות.

■  260 של  מייצג  בקרב מדגם  ברוקדייל  במכון  – מחקר שנערך   )2005( בית  בהוספיס  בחולים  תומכים 

ושנור, 2005(. הנושאים העיקריים שנבחנו: מאפייני  )בנטור, רזניצקי  תומכים בחולים בהוספיס בית 

אינדיקטורים  הטיפול,  בעקבות  הבריאות  במצב  פגיעה  לקויה,  בריאות  על  המדווחים  המשפחה  בני 

נוספת,  בהדרכה  צורך  בטיפול,  בטחון  הרגשת  לחולה,  רפואי  טיפול  מתן  לבדיקות,  ליווי  לדיכאון, 

שימוש בייפוי כוח ואפוטרופסות.

באוניברסיטת  ■ דוקטורט  עבודת  במסגרת  נערך  המחקר   –  )2015( משפחתם  ובני  סופני  במצב  חולים 

של  רפואיות  החלטות  קבלת  תהליך  על  ללמוד  במטרה  משפחות(   13( אנשים   27 רואיינו  ובו  חיפה, 
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חולים כשירים ובני משפחתם )רזניצקי, 2015(. הנושאים העיקריים שנבחנו היו: מאפייני תהליך קבלת 

ההחלטות ומעורבות בני משפחה החולה והצוות הרפואי בקבלת החלטות.

4.2 סקירת תוכניות שהופעלו במדינות שונות עבור בני משפחה מטפלים 

לצורך פיתוח המודלים ותוכניות הפעולה בישראל נסקרה הספרות על תוכניות קיימות בעולם, בדגש על 

זיהוי תוכניות שלוו במחקרי הערכה ונמצאו מוצלחות מבחינת היענות לצרכים של בני המשפחה המטפלים. 

 Family caregivers, dementia care program, informal הן:  התוכניות  לסקירת  ששימשו  המפתח  מילות 

 caregivers intervention, carer burden, health- related quality of life, meta-analysis, evidence-based,
evaluation. בנספח מובאת רשימה של תוכניות לבני משפחה מטפלים בישראל. 

מדיניות  וקובעי  שירותים  מפתחי  עם  ומפגשים  רב-מקצועיות  דיון  קבוצות   4.3

במערכות הבריאות והרווחה, לצורך חשיבה משותפת על מענים וכיווני פעולה 

איש;  כ-60  סך-הכול  השתתפו  ובהם  וברווחה,  בבריאות  העוסקים  מקצוע  אנשי  עם  מפגשים  שני  נערכו 

אחיות,  רופאים,  השתתפו  במפגשים  איש(.  )כ-20  בירושלים  והאחרת  איש(  )כ-40  השומר  בתל  האחת 

עובדים סוציאליים ומרפאות בעיסוק ממשרד הבריאות, משרד הרווחה, המשרד לשיוויון חברתי, ביטוח 

נטלו חלק במפגשים אנשי מקצוע מרשויות מקומיות  כן  יום.  לאומי, קופות החולים, בתי חולים, מרכזי 

ומעמותות שעוסקות כבר כיום בנושא של בני משפחה, כגון אשל, יד שרה ועזר מציון. 

החלק הראשון של המפגש הוקדש להצגה במליאה של הממצאים שנאספו במסגרת עיבוד הנתונים המיוחד 

במחקר זה וכן של תוכניות המופעלות כיום בעולם. חלקו העיקרי של המפגש הוקדש לדיון בקבוצות קטנות 

הוצגו  השני  במפגש  לפעולה.  אפשריות  לדרכים  בנוגע  המלצות  גובשו  שבהן  בקבוצה(  מקצוע  אנשי  )כ-15 

לקובעי מדיניות במשרדי הממשלה ובקופות עיקרי ההמלצות שהתקבלו במפגש הראשון, ונידונו הדרכים 

הרווחה,  משרד  הבריאות,  במשרד  מדיניות  קובעי  עשרה  עם  עומק  ראיונות  נערכו  לכך,  נוסף  ליישומן. 

ביטוח לאומי, וקופות החולים. 

5. ממצאים

לעומת  בזקנים  המטפלים  משפחה  בני  בקרב  בריאות  בעיות  של  שכיחותן   5.1

האוכלוסייה שאינה ממלאת תפקיד זה, וזיהוי תת-אוכלוסיות פגיעות 

2006 הוא מקור המידע היחיד לאפיון המטפלים בבן משפחה זקן.  הסקר החברתי שערכה הלמ״ס בשנת 

בגילים  נשים, 40.6% הם  כמיליון; 51.1% מהם  הוא  בישראל  זקן  בבן משפחה  פיו, מספר המטפלים  על 

)מופיע  לשעבר  המועצות  ברית  עולי   14.2% מהם  יהודים,  הם   85.0% ויותר.   65 בני  הם  ו-14.2%   64-45

אצל ברודסקי, באר ושנור, 2013(. הסקר החברתי מאפשר להשוות את מצב הבריאות בין המטפלים לבין 

האוכלוסייה שאינה מטפלת בבן משפחה ואת השלכות הטיפול על בריאותם, על פי מדגם גדול יחסית של 

1,701 מטפלים.
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הערכה  הוא   )2006 החברתי,  )הסקר  הבריאות  מצב  לבחינת  נרחב  שימוש  בהם  שנעשה  המדדים  אחד 

מקרב  טובה,  כל-כך  לא  שהיא  או  טובה  אינה  שבריאותם  המעריכים  שיעור  מוצג   1 בלוח  סובייקטיבית. 

המטפלים ומקרב אלה שאינם מטפלים בבן משפחה זקן. הלוח מראה שבריאותם של המטפלים ושל אלה 

שאינם מטפלים היא דומה למדי )21%-22% מעריכים שבריאותם אינה טובה או לא כל-כך טובה(, אולם 

בקבוצות הגיל 74-50 המטפלים העריכו את מצב בריאותם כפחות טוב בהשוואה לאלה שאינם מטפלים.

לוח 1: שיעור המעריכים את מצב בריאותם כלא טוב או לא כל-כך טוב, לפי גיל וטיפול בזקן )באחוזים( 
)N=7,288(

קבוצות גיל
אינם מטפלים סך-הכול אוכלוסייה 

בבן משפחה זקן
מטפלים בבן 

p-valueמשפחה זקן N%

3,1765.34.97.20.016עד 40

49-401,27817.417.916.10.776

64-501,62430.532.025.80.015

74-6561746.936.255.80.000

+75ּּּ59370.571.068.30.709

7,28821.321.121.90.239סך-הכול

מקור: הסקר החברתי, 2006

1 מציג אף הוא את שיעור המטפלים המעריכים שבריאותם אינה טובה או לא כל כך טובה, לפי  תרשים 

גיל ומגדר, בהשוואה לאלה שאינם מטפלים בזקן. מן התרשים עולה כי ההערכה הסובייקטיבית של מצב 

בריאותן של מטפלות בקבוצת הגיל 74-65 היא טובה פחות )68% העריכו שבריאותן אינה טובה או לא כל 

כך טובה( בהשוואה לבנות גילן שאינן מטפלות )54%(. בקבוצות הגיל האחרות, ההבדלים אינם מובהקים 

)ברמת מובהקות של α=0.05(, ובחלק מהם הערכת מצב הבריאות העצמית של המטפלים אף טובה מעט 

יותר בהשוואה לבני גילם ומינם שאינם מטפלים.
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תרשים 1: הערכת מצב הבריאות כלא טוב או לא כל-כך טוב, לפי גיל, מגדר וטיפול בזקן )באחוזים( 
  )N=7,288(

מקור: הסקר החברתי, 2006

כי  העלה   )2015 ואח׳,  )ברג-ורמן  תמיכה  בקבוצות  שהשתתפו  מטפלים  משפחה  בני  בקרב  שנערך  מחקר 

כ-29% מהם מעריכים את בריאותם כלא טובה או לא כל כך טובה. שיעורים גבוהים נמצאים בקרב בני זוג 

)48%( ויהודים לא חרדים )30%( בהשוואה לערבים ויהודים חרדים )23% ו-12%, בהתאמה(. 

5.2 השלכות שליליות שיש לטיפול על מצב בריאותו של המטפל

בטיפול  עזרה  לזקן  מעניקים  מן המטפלים  כי 45.8%  לומדים  אנו   )2006( מן הסקר החברתי של הלמ״ס 

נשים  הן   52.4% אישי,  בטיפול  עזרה  המגישים  מבין  יום-יומי.  בסיס  על  עזרה  מעניקים  ו-38.3%  אישי 

ו-14% הם בני 65 ויותר )עיבוד מן הסקר החברתי של הלמ״ס , 2006(. 

מן הסקר מתקבל אישוש לכך שהטיפול בבן המשפחה גורם לפגיעה בבריאותו של המטפל; כך, כ-10% מן 

מן  כתוצאה  השינה  בשעות  הפחתה  על  מדווחים  דומה  ואחוז  בבריאותם,  פגיעה  על  מדווחים  המטפלים 

הטיפול ביקירם. הקבוצות הפגיעות ביותר הן נשים המטפלות בבני זוגן )כ-37% מקרב קבוצת הגיל 74-65 

חשו פגיעה בבריאותן( )לוח 2 ותרשים 2( וכ-32% מבני הזוג בגילים 74-50 דיווחו על הפחתת שעות שינה 

)לוח 3(. 
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לוח 2: דיווח עצמי על פגיעה בבריאות המטפל כתוצאה מן הטיפול, לפי גיל, מגדר וקרבה לזקן 
)N=1,701( )באחוזים(

קבוצת גיל

קרבה לזקן המטופלמגדרסך-הכול מטפלים

N%נקבהזכרp-valueבן/בתבן/בת זוגp-value
--3.5..5714.02.06.20.005עד 40

49-4035711.16.815.10.00028.98.00.000

64-5051414.08.118.70.00030.89.30.000

74-6515126.813.937.20.00035.29.60.002

+7510814.511.219.30.00317.6..--

1,70110.55.815.00.00027.86.70.000סך-הכול

מקור: הסקר החברתי, 2006
.. פחות מ-15 מקרים בתא

-- אין נתונים בתא

תרשים 2: דיווח עצמי על פגיעה במצב הבריאות של המטפל כתוצאה מן הטיפול, לפי מגדר וקרבה לזקן 
)N=1,701( )באחוזים(
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 )N=1,701( )לוח 3: הפחתת שעות שינה של המטפל כתוצאה מן הטיפול, לפי גיל וקרבה לזקן )באחוזים

קבוצת גיל

דיווח עצמי על פגיעה בשעות שינה 
של המטפל – 

קרבה לזקן המטופלסך-הכול

N%בן/בתבן/בת זוגp-value
--10.0..57110.4עד 40

49-4035718.645.412.20.0000

64-5051417.432.113.90.0000

74-6515121.732.66.30.0005

+7510813.013.9..--

170115.130.612.70.0000סך-הכול

מקור: הסקר החברתי, 2006
.. פחות מ-15 מקרים בתא

-- אין נתונים בתא

לוח 4 מציג ממצאים נוספים הקשורים להשלכות השליליות שיש לטיפול על בריאותו של המטפל, מתוך 

כי  עולה  הלוח  מן   .)2015 ואח׳,  )ברג-ורמן  מטפלים  משפחה  לבני  תמיכה  קבוצות  שבחן  ההערכה  מחקר 

 51.4% מאוד,  רבה  או  רבה  במידה  בבריאותם  פוגע  המשפחה  בבן  שהטיפול  חשים  המטפלים  מן   17.0%

לא  בצורה  לאכול  ונוהגים  אבחונים  או  בדיקות  דוחים  כ-40%  הטיפול,  עקב  להתעמל  מספיקים  אינם 

או  רבה  פגיעה  על  מדווחים   26.3% המטפלים;  של  השינה  בשעות  פוגע  אף  הטיפול  הטיפול.  בשל  בריאה 

משפחה  בני  גם  הללו.  ההיבטים  במרבית  ביותר,  הפגיעים  הם  מטפלים  זוג  בני  הטיפול.  עקב  מאוד  רבה 

יותר בהשוואה למטפלים בזקן ללא דמנציה. הפגיעה היא רבה  המטפלים בזקן הסובל מדמנציה פגיעים 

יותר כאשר דרוש מאמץ פיזי רב כדי לטפל בזקן, אולם כאשר יש עזרה מבני משפחה אחרים, הדבר ממתן 

את הפגיעה בחלק מן המדדים. 
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 )N=408( )לוח 4: פגיעה בהיבטים שונים של הבריאות עקב הטיפול בזקן )באחוזים

פגיעה במצב 
הבריאות

הפחתת 
שעות שינה

דחו בדיקות 
או אבחונים

הפחיתו 
בהתעמלות

אכלו מזון 
לא בריא

N המשיבים ״במידה רבה״ או(
״במידה רבה מאוד״(

40817.026.340.551.440.0סך-הכול
מגדר

729.725.9  גבר

*

27.4

*

40.330.6
33618.526.343.253.641.9  אישה

**מגזר
31319.523.441.556.041.2יהודים לא חרדים

405.27.939.552.644.7יהודים חרדים
5512.712.836.427.330.9ערבים

**קרבה לזקן
6435.443.743.862.543.8בן/ת זוג

30215.624.839.655.741.7בן/ת
426.716.750.043.336.7קרובים אחרים

**זקן דמנטי
15726.140.341.853.038.1כן

25111.926.339.850.441.1לא
מטפל עיקרי

  כן

  לא

321

87

20.7

7.4

28.7

17.3

41.9

35.8

50.2

55.6

41.2

35.8
בני משפחה עוזרים

  כן

  לא

285

123

*

12.3

28.2

23.9

31.8

37.7

47.3

*

48.1

59.1

40.0

40.0
מתן העזרה דורש 

מאמץ גופני רב

  כן

  לא
128

280

*

41.8

6.5

*

50.0

16.2

*

57.3

33.5

*

58.2

48.5

*

49.1

36.2
הטיפול גורם 

לחוסר נעימות

  כן

  לא
65

343

*

32.1

14.3

*

55.4

21.0

*

46.4

39.5

*

60.7

49.7

*

46.4

38.5

 p<0.05 הבדל מובהק בין הקבוצות בתא, ברמת מובהקות של *
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בריאות נפשית

דיכאון  תחושות  חשים  כ-14%   .)2015 ואח׳,  )ברג-ורמן  התמיכה  בקבוצות  שהשתתפו  מטפלים  בקרב 

לא  יהודים  זוג, בקרב  בני  נמצאה בקרב  יותר  גבוהה אף  כל הזמן. שכיחות  או  לעיתים קרובות  ובדידות 

חרדים וכאשר דרוש מאמץ פיזי רב בטיפול )לוח 5(.

לוח 5: תחושות דיכאון ובדידות בקרב בני המשפחה המטפלים )המשיבים: ״לעתים קרובות״ או ״כל 
)N=408( )הזמן״( )באחוזים

Nתחושת בדידותתחושת דיכאון
40813.513.5סך-הכול

מגדר

729.713.0  גבר
33614.313.6  אשה

**מגזר
31315.215.2יהודים לא חרדים

--402.6יהודים חרדים
5512.714.6ערבים

**קרבה לזקן
6426.935.5בן/ת זוג

30210.09.1בן/ת
4210.06.6קרובים אחרים

מטפל עיקרי

  כן

  לא

321

87

15.6

6.1

15.6

6.2
זקן עם דמנציה

15718.712.7כן
25110.614.0לא

מתן העזרה דורש מאמץ 
גופני רב

  כן

  לא

128

280

*

19.1

11.2

*

20.9

10.4

בני משפחה עוזרים

  כן

  לא

285

123

11.5

18.2

*

8.5

25.4

 p<0.05 הבדל מובהק בין הקבוצות בתא, ברמת מובהקות של * 
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תחושת עומס

הבריאותית.  ועל התנהגותו  הבריאות של המטפל  על  בדקנו את ההשלכות השליליות של הטיפול  כה  עד 

לתחושת  בטיפול.  העומס  תחושת  הוא  המטפל  של  ורווחתו  בריאותו  על  השלכות  שלו  נוסף  חשוב  גורם 

וכתוצאה מכך גם לטפל בזקן  יכולתו לנהל את חייו  העומס, כפי שתופס אותה המטפל, השפעה רבה על 

משפחה  לבני  תמיכה  קבוצות  של  הלאומי  הביטוח  ידי  על  שמומן  )מיזם  שונים  ממחקרים  נאות.  טיפול 

המטפלים בזקן; הסקר החברתי של הלמ״ס, 2006; סקר שנערך בקרב מטפלים במקבלי גמלאות כספיות, 

מן  מבוטל  לא  שיעור  כי  התברר  בהוספיס,2005;(  סופניים  בחולים  מטפלים  בקרב  שנערך  מחקר   ;2017

ואח׳  ברודסקי   ;2006 2015; הלמ״ס,  ואח׳,  )ברג-ורמן  כבד מאוד  או  כבד  טיפולי  עומס  חווים  המטפלים 

2004; בנטור, רזניצקי ושנור, 2005(. 

יש שונות בין ממצאי המחקרים, בשל הבדלים במאפייני האוכלוסיות שנבדקו בכל אחד מהם. כך, מקרב 

מטפלים בחולים סופניים, כ-70% דיווחו על עומס כבד או כבד מאוד )77% בקרב בני הזוג( )בנטור, רזניצקי 

ושנור, 2005(. מקרב המטפלים העיקריים במקבלי גמלת סיעוד – 43%-67% דיווחו על כך )ברודסקי ואח׳, 

לאומי,  לביטוח  המוסד  ידי  על  שמומנו  תמיכה  בקבוצות  שהשתתפו  מטפלים  משפחה  בני  מקרב   .)2004

כ-56% דיווחו על עומס כבד או כבד מאוד כתוצאה מן הטיפול בזקן )ברג-ורמן ואח׳, 2015(. 

בני זוג מטפלים מדווחים על תחושות עומס גבוהות יותר מאשר צאצאים, ולאחרונים תחושות עומס גבוהות 

יותר מאשר לקרובי משפחה אחרים. המשתייכים לשתי הקבוצות האחרונות חשים שיכלו לעשות יותר ולטפל 

טוב יותר בזקן, בשיעורים גבוהים יותר מן הראשונים. אין הבדלים מובהקים ביחס למדדים החיוביים של 

הקרבה  לפי  קבוצות  בין  המטפל(  בידי  שנפלה  וזכות  סיפוק  תחושות  הטיפול,  מן  רצון  שבע  )הזקן  הטיפול 

ואילו  יהודים חרדים,  לעומת  ביותר  הגבוהה  עומס במידה  יהודים שאינם חרדים מבטאים תחושות  לזקן. 

ערבים מבטאים את תחושות העומס הטיפולי הנמוכות ביותר, בהשוואה ליהודים. מחקר זה, שנערך בקרב 

מטפלים שהשתתפו בקבוצות תמיכה, אפשר לקבל מידע גם על המטופל. מן המחקר עלה כי בקרב מטפלים 

בזקן עם דמנציה המתקשה בניידות, תחושות העומס הן גבוהות במיוחד )ברג-ורמן ואח׳, 2015(.

רווחה נפשית 

ממחקר שנערך בקרב מטפלים במקבלי גמלת סיעוד עלה כי ל-40% הייתה רווחה נפשית טובה, ל-44% – 

רווחה בינונית ואילו ל-16% – רווחה גרועה. בקרב בני זוג נמצא שיעור גבוה פי שניים של רווחה נפשית 

גרועה )26% לעומת 13% בקרב הצאצאים( )ברודסקי ואח׳, 2004(. 

מתברר גם כי הגרים עם הזקן ובני הזוג מדווחים על מתח ולחץ גבוהים יותר, על שביעות רצון נמוכה מן 

החיים ועל פגיעה משמעותית בעיסוקי פנאי. יהודים שאינם חרדים מדווחים על שביעות רצון נמוכה מן 

החיים ועל הפגיעה הגבוהה ביותר ביכולת לעסוק בפעילויות פנאי לעומת ערבים וחרדים. יהודים חרדים 

חשים מתח ולחץ במידה הנמוכה ביותר. ככל שהסטטוס החברתי-כלכלי גבוה יותר )יותר משכילים, בעלי 

הכנסות גבוהות יותר( כך רמות המתח והלחץ נמוכות יותר וההשתתפות בפעילות פנאי גבוהה יותר באופן 

מובהק )ברג-ורמן ואחרים, 2015(. 
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5.3 מודלים רב-משתניים להסבר מצב הבריאות והיבטי בריאות שונים

בתחילת הפרק נבחנו היבטים שונים של הפגיעה בבריאותו של המטפל כתוצאה מן הטיפול בבן המשפחה 

הזקן. ניתוח זה כלל קשרים דו-משתניים ותלת-משתניים בלבד. כדי לנטרל השפעות הדדיות בין המשתנים 

הרצנו מודלים של רגרסיה לינארית להסבר מדדי בריאות ופגיעה בבריאות כתוצאה מן הטיפול. 

על פי המודל שלהלן, המתבסס על פרק סקירת הספרות, בדקנו את הקשרים בין מצב הבריאות של המטפל 

והטיפול  המטופל  המטפל,  מאפייני  בין  הקשרים  המשפחה.  בבן  בטיפול  הקשורים  שונים  למאפיינים 

מתּווכים על ידי תחושת העומס הטיפולי. תחושה זו עלולה להביא לתחלואה מוגברת יותר ואף לתמותה. 

דם(  לחץ  יתר  )כדוגמת  פיזיולוגיות  דיכאון(,  )כדוגמת  פסיכולוגיות  בתחושות  להתבטא  יכולה  התחלואה 

ובאי-קיום אורח חיים בריא של בן המשפחה המטפל )למשל דחיית ביקורים אצל רופא(. העומס הטיפולי 

הפעולות  מן  לזקן,  שיש  המוגבלות  או  המחלה  ממאפייני  לזקן,  קרבתו  כמו  המטפל,  ממאפייני  מושפע 

הכרוכות בטיפול ומן האינטנסיביות שלהן וכן מגורמי סביבה כמו המשאבים הכלכליים העומדים לרשות 

המשפחה והיכולת להיעזר באנשים נוספים )תרשים 3(.

תרשים 3: מודל המתאר את ההשלכות הבריאותיות של הטיפול בבן משפחה על המטפל

הסביבה:
 מערכת השירותים, 

משאבים כספיים וחברתיים

הטיפול:
 פעולות רפואיות, 

ליווי לבדיקות וטיפולים, 
מעורבות בהחלטות

המטופל:
מאפייני המחלה 

והמוגבלות

המטפל:
גיל, מין, השכלה, 
יחס קרבה, אמונות

עומס טיפולי

תחלואה ותמותה

 השלכות פיזיולוגיות:
 יתר לחץ דם, 

בעיות קרדיו-וסקולריות

 השלכות פסיכולוגיות:
דיכאון קליני, חרדה

 השלכות התנהגותיות:
הרגלי אכילה, התעמלות, 

עישון, שתייה, ביקורים אצל 
רופא, בדיקות, חיסונים

מטפלים   408 בקרב  שבוצע  ממחקר  נתונים  על  המתבסס  רב-משתני  ניתוח  מציג  הנוכחי  תת-הפרק 

של  יתרונו   .)2015 ואח׳,  )ברג-ורמן  לאומי  לביטוח  המוסד  ביוזמת  שנערכו  תמיכה  בקבוצות  שהשתתפו 

המחקר הוא בפירוט הרב של מאפייני המטופל והטיפול. 
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6(, ובשלב השני הורץ  בשלב הראשון הורץ מודל של רגרסיה לוגיסטית המסביר את תחושת העומס )לוח 

פגיעה  הכללית,  הבריאות  מצב  של  סובייקטיבית  הערכה  שונים:  בריאות  בהיבטי  הפגיעה  להסבר  מודל 

בבריאות כתוצאה מן הטיפול, דחיית ביקורים אצל רופא, דחיית אבחונים או בדיקות, פגיעה בשעות שינה 

ותחושת דיכאון )לוחות 7 ו-8(. 

כבד,  או  מאוד  1=כבד  כללית;  עומס  שאלת  פי  )על  טיפולי  עומס   – התלוי  המשתנה  המשתנים:  הגדרת 

סובל  מטופל   ,)50 עד   =0  ,50 מעל   =1( גיל  מסבירים:  משתנים  כבד(,  כל-כך  לא  או  כבד  לא  0=בכלל 

1=ערבי,  חרדי;  לא  0=יהודי  חרדי  )1=יהודי  דת  0=גברים(,  )1=נשים,  מגדר  עיקרי,  מטפל  מדמנציה, 

0=יהודי לא חרדי(, השכלה )כמדד למצב כלכלי-חברתי; 0=פחות מאקדמאית, 1=אקדמאית(, ניידות של 

המטופל )1=קושי בניידות, 0=נייד(, עזרה מבני משפחה בטיפול. 

מלוח 6 עולה כי העומס גבוה יותר בקרב מטפלים עיקריים, בקרב נשים. מבחינת המטופל, עומס גבוה יותר 

חווים מטפלים בזקן הסובל מדמנציה או כשהמטופל איננו עצמאי בהליכה. כאשר יש בני משפחה שעוזרים 

בטיפול, העומס כבד פחות.

)N=408( )לוח 6: יחס צולב ברגרסיה לוגיסטית להסבר העומס הטיפולי )על פי שאלת עומס כללית

CI )95%(p-valueיחס צולב
1.3292.151-0.7120.450גיל המטפל )50+(

מגדר )נשים בהשוואה 
1.9701.105-3.3740.021*לגברים(

דת )חרדי בהשוואה 
0.5740.274-1.1950.138ליהודי שאינו חרדי(

דת )לא יהודי בהשוואה 
0.5630.274-1.1340.107ליהודי שאינו חרדי(

השכלה אקדמית 
)בהשוואה לפחות 

1.1770.742-1.8620.491מאקדמית(
2.8091.718-3.2070.000*מטפל עיקרי 

1.6452.589-1.0440.032*מטופל עם דמנציה 
מטופל לא נייד )בהשוואה 

1.8832.985-1.1830.007*לנייד ללא קושי(
0.5440.896-0.3320.017*יש בני משפחה שעוזרים

 p<0.05* 

ובהתנהגויות  בבריאות  פגיעה  המשקפים  שונים  מדדים  להסבר  רגרסיות  הורצו  כאמור,  השני,  בשלב 

בריאות בעזרת העומס הטיפולי וכן בעזרת משתני הרקע שלהם השפעה ישירה על מדדי הבריאות הללו. 

מהן התברר כי לתחושת העומס הטיפולי יש השפעה חזקה על כל מדדי הבריאות שבדקנו )לוחות 8-7(. 

עיקריים בקבוצות תמיכה. הגדרת  לוחות אלה מציגים את תוצאות הרגרסיות ממחקר הערכת מטפלים 
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המשתנים התלויים: מצב בריאות )0=טוב מאוד או טוב, 1=בכלל לא טוב או לא כל כך טוב(, הטיפול פוגע 

)0=בכלל לא או  0=בכלל לא או במידה מעטה(, הרגשת מדוכא  )1=במידה רבה מאוד או רבה,  בבריאותי 

לעיתים רחוקות, 1=לעיתים קרובות או כל הזמן(. המשתנים המסבירים: גיל, מגדר, עומס )על פי שאלת 

כבד(, מטופל סובל מדמנציה, קושי  כך  כל  לא  או  כבד  לא  0=בכלל  כבד,  או  1=כבד מאוד  כללית:  עומס 

בניידות של המטופל )בהשוואה למטופל עצמאי בניידות(, השכלה )0=פחות מאקדמית, 1=אקדמאית(, דת 

ודתיות ומגדר )נשים לעומת גברים(. 

מלוח 7 עולה כי מצב הבריאות טוב פחות ככל שהגיל גבוה, בקרב בעלי השכלה נמוכה וכשהעומס הטיפולי 

שלא  מי  לעומת  ארבע  פי  גבוהה  )בסבירות  כבד  בעומס  בולטת  מהטיפול  כתוצאה  בבריאות  פגיעה  גבוה. 

)פי שתיים לעומת מטפלים בבן משפחה ללא דמנציה(. בריאות  חווה עומס כבד( וכשלמטופל יש דמנציה 

בעלי  כבד,  טיפולי  עומס  החווים  מטפלים  מאפיינת  יותר  תכופות  לעתים  דיכאון(  )תחושת  ירודה  נפשית 

השכלה נמוכה וכשהמטופל סובל מדמנציה. קיומם של בני משפחה נוספים שעוזרים, טיפול פורמלי ומספר 

שנות הטיפול בזקן לא נמצאו מובהקים באף אחת מן הרגרסיות ולא נכנסו למודלים שלהלן.

 )N=408( לוח 7: יחס צולב ברגרסיות לוגיסטיות להסבר מצב הבריאות ופגיעה בבריאות המטפל

מצב 
הבריאות 

לא טוב 
בדרך 

כלל
 CI

)95%(p-value

 הטיפול 
פגע 

בבריאות
 CI

)95%(p-value
חשק 

מדוכא
 CI

)95%(p-value

2.2801.242-4.8540.0101.2660.611-2.6280.5251.6460.778-3.4800.192*גיל המטפל )50+(

מגדר )נשים 
1.2840.709-2.5360.3671.7200.757-3.9540.1931.1810.522-2.7590.667לעומת גברים(

0.3870.194-0.2720.007*0.3680.219-0.6160.0000.5630.307-1.0310.063*השכלה אקדמית

דת )חרדי 
בהשוואה ליהודי 

לא חרדי( 

דת )ערבי 
בהשוואה ליהודי 

לא חרדי(

0.582

0.654

0.252-1.286

0.298-1.484

0.176

0.319

0.336

0.951

0.095-1.183

0.358-2.543

0.089

0.925

0.142

0.648

0.018-1.081

0.240-1.764

0.059

0.398

3.0451.509-6.1050.002*4.0062.020-7.9160.000*1.7181.000-2.5990.050*עומס טיפולי

מטופל עם 
2.1181.156-3.8830.015*2.2151.267-3.8680.005*----דמנציה

2.2471.119-4.4840.0222.1990.337-1.2300.182*----מטופל לא נייד

  p<0.05* 
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לרופא  אי-הגעה  הכוללת:  בריאותית  התנהגות  להסבר  לוגיסטית  רגרסיה  ניתוחי  תוצאות  מציג   8 לוח 

למרות שהמטפל היה צריך לראות רופא )1=כן, 0=לא(, דחיית אבחונים או בדיקות )1=כן, 0=לא( והפחתה 

בשעות שינה ומנוחה )1=במידה רבה או רבה מאוד, 0=במידה בינונית או בכלל לא(. 

הניתוח הרב-משתני מלמד אף הוא כי הן דחיית ביקורים אצל רופא והן דחיית בדיקות ואבחונים נובעים 

בעיקר מתחושת העומס הטיפולי, אשר ככל הנראה מביאה את המטפל להזניח את בריאותו ולתת קדימות 

גבוהה יותר לטיפול בבן המשפחה. הסיכוי שמטפל לא יגיע לרופא למרות שהוא צריך או שידחה בדיקות 

הוא יותר מפי 2 בקרב מטפלים בתחושת עומס כבדה לעומת מטפלים שאינם חווים עומס טיפולי כבד. זאת 

ועוד, העומס הטיפולי פוגע מאוד בשעות השינה והמנוחה של המטפל – פי 4.6 בהשוואה למטפלים שאינם 

לפגיעה  הסיכוי  נייד,  לא  כשהוא  או  סובל מדמנציה  לכך, כאשר המטופל  נוסף  כבד.  טיפולי  עומס  חווים 

בשעות השינה של בן המשפחה המטפל הוא גבוה פי 2.42 ו-1.77, בהתאמה. 

 )N=408( לוח 8: יחס צולב ברגרסיות לוגיסטיות להסבר התנהגויות בריאות

לא הגיע 
לרופא 
למרות 
שהיה 

CI )95%(p-valueצריך

דחה 
אבחונים 

או 
CI )95%(p-valueבדיקות

הטיפול 
הפחית 

שעות 
CI )95%(p-valueשינה

1.2300.720-2.1100.4441.2002.066-0.7030.4981.1720.608-2.2620.635גיל המטפל )+50(

מגדר )נשים 
1.8521.049-3.4130.0340.9610.509-1.8360.916*1.7040.976-3.1250.060לעומת גברים(

0.5750.343-0.9650.036*0.6160.394-0.9620.0331.2090.713-1.7190.652*השכלה אקדמית

דת )חרדי 
בהשוואה ללא 

חרדי(

דת )ערבי 
בהשוואה ללא 

חרדי(

1.563

1.252

0.774-3.125

0.635-2.513

0.215

0.505

1.160

1.096

0.572-2.336

0.529-2.222

0.686

0.773

*0.309

0.666

0.110-0.867

0.274-1.620

0.026

0.370

4.5762.626-7.9650.000*2.4511.572-3.8020.000*2.1101.353-3.2680.001*עומס טיפולי

מטופל עם 
2.4161.491-3.9160.000*1.0410.621-1.4890.8611.0900.704-1.6880.698דמנציה

1.7731.019-3.0960.043*1.3490.852-2.1360.2020.9170.524-1.3070.418מטופל לא נייד

p<0.05*

המטפל.  של  והנפשית  הפיזית  בריאותו  על  שליליות  השלכות  יש  משפחה  בבן  שלטיפול  נמצא  לסיכום, 

ממצאי המחקר הראו כי הפגיעה בבריאות מתּווכת על ידי עומס טיפולי, בייחוד בקרב מטפלים עיקריים, 

בנות זוג בגילים 70-50 וכאשר המטופל לוקה בדמנציה או שאינו נייד. העומס גורם לכך שהמטפל מזניח 

אוכל  אינו  גופנית,  בפעילות  מפחית  רפואיות,  בדיקות  דוחה  רופא,  אצל  ביקורים  דוחה  בריאותו,  את 

ארוחות מסודרות, אינו מנהל אורח חיים בריא ומחסיר שעות שינה. 
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5.4 בני המשפחה כנותני טיפול רפואי וסיעודי לזקן וכמתווכים בינו ובין מערכת הבריאות

מעורבותם של בני המשפחה כנותני טיפול רפואי וסיעודי לבן המשפחה הזקן היא רבה והיא אמורה לגדול 

גם בשנים הבאות לנוכח המגמות כמו עלייה בתוחלת החיים וקיצור משך האשפוז בבתי חולים. כך לדוגמה 

גבוהה יחסית;  ממחקר שנערך בקרב מטפלים בחולי הוספיס בית התברר כי מעורבותם בטיפול הרפואי 

סייעו  כעשירית  תחבושות,  בהחלפת  סייעו  כחמישית  תרופות,  בנטילת  לחולה  עזרו  מהם  שלישים  כשני 

יותר  מעורבים  הזוג  בני  טבעי,  באופן  למטופל.  זריקות  במתן  סייע  דומה  ואחוז  קטטר/סטומה  בהחלפת 

בטיפול בהשוואה לקרובי משפחה אחרים )בנטור, רזניצקי ושנור, 2005(.

השאלה העולה מתוך המעורבות ההולכת וגוברת של בני משפחה בביצוע פעולות רפואיות מורכבות בבית 

Self-( היא עד כמה הם חשים ביטחון במתן הטיפול, ועד כמה הם מרגישים מסוגלות לעשות זאת בעצמם

בבית,  בחולים  לטפל  מאוד  בטוחים  מרגישים   )47%( המטפלים  המשפחה  מבני  למחצית  קרוב   .)efficacy
36% מרגישים די בטוחים ו-17% אמרו שאינם בטוחים לטפל בחולה בבית. עם זאת, רק 36% מן המטפלים 

חשים בטוחים מאוד בהבנתם את נושא התרופות, 44% די בטוחים בכך ו-20% אינם חשים ביטחון בנושא 

התרופות של החולה המטופל על ידיהם בבית )תרשים 4(. 

תרשים 4: תחושת המסוגלות העצמית של בני משפחה המטפלים בחולים בהוספיס בית )באחוזים( 

מקור: תומכים בחולים בהוספיס בית, 2005

תחושת  בין  קשר  שיש  מתברר  הבריאות,  ולמצב  טיפולי  לעומס  עצמית  מסוגלות  בין  הקשר  מבדיקת 

הביטחון של המטפל ביכולתו לטפל בבן משפחתו הזקן ובין מצב בריאותו ותחושת העומס שהוא חווה. 

9 מוצגים היבטים של מסוגלות עצמית, לפי מצב בריאות, תחושת דיכאון, עומס טיפולי והתנהגות  בלוח 

בריאותית בקרב בני משפחה שהשתתפו בקבוצות תמיכה )ברג-ורמן ואח׳, 2015(. מן הלוח עולה שכאשר 

המטפל מרגיש לא בטוח בנוגע לדרך שבה עליו לטפל בזקן, הערכת מצב בריאותו היא נמוכה )39%( לעומת 
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גבוה   )21%( מדוכאים  שחשו  המדווחים  שיעור  בלוח(,  מופיע  לא   ,25%( לטפל  יש  שבה  בדרך  שבטוח  מי 

גבוהה  שלו  העומס  ותחושת  בלוח(  מופיע  לא   ,12%( בזקן  לטפל  איך  ביטחון  שחשו  למי  בהשוואה  יותר 

בנוגע לדרך שבה עליהם לטפל בזקן או  )65% לעומת 54%, לא מופיע בלוח(. מבין החשים חוסר ביטחון 

לחלופין חשים שהיו יכולים לטפל בו טוב יותר, נמצאים גם שיעורים גבוהים של מטפלים אשר דוחים את 

הטיפול בעצמם. לדוגמה, כמחצית מהם דחו אבחונים או בדיקות או שלא הגיעו לרופא כשהיו צריכים, 

ויותר מ-60% מהם לא עשו התעמלות )בהשוואה ל-37%, 36% ו-48%, בהתאמה, בקרב מי שחש ביטחון 

בדרך שבה יש לטפל בזקן, לא מופיע בלוח(.

כאשר בוחנים את הקשר בין תחושות של חוסר ביטחון עצמי וחוסר אמונה ביכולת להתמודד עם בעיות 

פסיכולוגיים  למשאבים  ירוד,  בריאות  למצב  קשורות  אלה  שתחושות  מתברר  האישיים,  בחיים  וקשיים 

מדוללים המתבטאים בתחושות של דיכאון ולעומס טיפולי כבד. הקשיים ביכולת לקבל החלטות ולנהל את 

החיים האישיים קשורים גם לדפוסי התנהגות בריאותית לקויים, שכן חלקם של המדווחים על כך שדחו 

אבחונים או בדיקות רפואיות, לא הגיעו לרופא כשהיו צריכים, או שלא עשו התעמלות הוא גבוה. למשל, 

מבין המתקשים להחליט החלטות, 65% דחו אבחונים או בדיקות, ומבין מי שחשו שהם חסרי ערך, 54% 

לא הגיעו לרופא כשהיו צריכים )בהשוואה ל-40% ו-51% מכלל המטפלים, בהתאמה(.

לוח 9: היבטים של מסוגלות עצמית, לפי מצב בריאות, תחושת דיכאון, עומס טיפולי והתנהגות 
)N=408( )בריאותית )באחוזים

מצב 
בריאות לא 
טוב או לא 
כל כך טוב 

חש מדוכא 
לעיתים 

קרובות או 
כל הזמן

עומס 
טיפולי כבד 

או כבד 
מאוד 

דחיית 
אבחונים 

או בדיקות

אי-הגעה 
לרופא 

כשצריך
ויתור על 
התעמלות

27.313.555.940.540.051.4סך-הכול
מרגיש לא בטוח בנוגע 

לדרך שבה יש לטפל 
בזקן )לעיתים קרובות או 

39.020.864.949.451.963.6תמיד(
מרגיש שיכולתי לטפל טוב 

37.517.962.548.248.260.7יותר בזקן
מרגיש יעיל ותורם )כל 

26.39.649.834.335.145.2הזמן(
מאבד ביטחון עצמי 

)לעיתים קרובות או כל 
52.122.943.853.847.935.4הזמן(

מרגיש שאני לא מסוגל 
41.930.260.565.160.574.4להחליט החלטות

מרגיש שאני לא מסוגל 
41.740.075.060.456.368.8להתמודד עם הבעיות שלי
חושב על עצמי כחסר ערך 
)לפעמים/לעיתים קרובות/

42.935.764.351.853.660.7כל הזמן(
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מעורבות בקבלת החלטות כאשר החולה אינו כשיר: ייפוי כוח רפואי ואפוטרופסות

החולה יכול להעביר את זכות קבלת ההחלטות לאדם אחר, ללא התערבות בית המשפט, על ידי מתן ייפוי 

כוח. ייפוי כוח משמעו הסמכה שנותן אדם לאדם אחר לפעול בשמו בעניינים מסוימים, על מנת שרצונותיו 

יקבלו ייצוג נאות ואמיתי, גם כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת בעצמו )דורון, 2007(. ייפוי כוח רפואי יכול 

שני  היו  לאחרונה  ועד  למות,  הנוטה  החולה  חוק  במסגרת  והן  החולה  זכויות  חוק  במסגרת  הן  להינתן 

טפסים נפרדים, דבר שיצר בלבול וחוסר הבנות. לאחרונה, משרד הבריאות איחד את שני הטפסים, ופרסם 

נוהל לשימוש בייפוי כוח רפואי. 

במחקר על חולים שנפטרו מסרטן )בנטור, רזניצקי ואילת-צנעני, 2014( נמצא כי רק שיעור נמוך מן החולים 

)10%( העניק ייפוי כוח רפואי; שיעור גבוה של ייפויי כוח ניתנו על ידי זקנים )21%( לעומת צעירים )9%(; 

מסגרת  ובין  כוח  ייפוי  בין  קשר  נמצא  מכך,  יותר   .)5%( אחרות  דתות  בני  לעומת   )26%( יהודים  ידי  ועל 

הטיפול העיקרית; בקרב חולים שטופלו ביחידות הוספיס בית )24%( ובמוסדות סיעודיים )18%( היה שיעור 

גבוה יותר של מעניקי ייפוי כוח לעומת חולים שטופלו במרפאה קהילתית או בבית חולים )תרשים 5(. 

תרשים 5: ייפוי כוח רפואי שניתן על ידי חולים שנפטרו מסרטן, לפי מסגרת הטיפול העיקרית 
)N=193( )באחוזים(

מקור: תומכים עיקריים בחולי סרטן שנפטרו, 2014 

במחקר על חולי דמנציה מתקדמת בקהילה )בנטור ואח׳, 2016(, נמצא כי 47% מן הזקנים נתנו ייפוי כוח 

לבני משפחה אחרים, אך לא ברור )משום שלא נשאלו(, האם הכוונה לייפוי כוח רפואי או לייפוי כוח לענייני 

רכוש. לאחוז אחד מן הזקנים היה מסמך הנחיות טיפול מקדימות. השיעור הנמוך של קיום מסמך הנחיות 

טיפול מקדימות מרמז על כך שככל הנראה רק בני משפחה מעטים קיבלו ייפוי כוח רפואי. יותר מכך, הוא 

מרמז על קיומו של חוסר בהירות בנוגע למושגים. 

והזקן  ניתוח( או החלטות בעניינים אישיים אחרים,  )כמו  יש צורך לקבל החלטות רפואיות  במקרה שבו 

לא נתן ייפוי כוח רפואי ו/או הנחיות טיפול מקדימות, בית המשפט ממנה את בן המשפחה )או גורם אחר( 

דמנציה  עם  ל-45%  אפוטרופוס;  היה  בקהילה  דמנציה  עם  החולים  מן  ל-40%  הזקן.  על  לאפוטרופוס 
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מתקדמת לעומת 33% עם דמנציה קלה ובינונית. מבחינת מאפייניהם, ל-54% מן הזקנים עד גיל עד 74 היה 

אפוטרופוס לעומת 37% מן הזקנים בגיל מתקדם יותר, ל-31% בלבד מקרב ילידי ברית המועצות לשעבר 

כן, ל-10%  ול-44% מילידי אירופה-ארצות הברית-אסיה-אפריקה. כמו  ישראל  ילידי  לעומת 55% מקרב 

מהגרים לבד היה אפוטרופוס לעומת 42% מהגרים עם בני משפחה אחרים. גם בנוגע לאפוטרופוסות נמצא 

לעומת 33% מקרב  אפוטרופוס  היה  בית  לטיפול  ביחידות  ל-55% מהמטופלים  הגורם המטפל:  עם  קשר 

אלה שאינם מטופלים על ידי היחידות. 

הצורך לקבל החלטות עבור הזקן כאשר הוא אינו כשיר, יכול לגרום לעומס על בן המשפחה המטפל. ואכן, 

כמחצית מהתומכים הן בחולים אשר נפטרו מסרטן והן בחולים עם דמנציה שטופלו בקהילה, דיווחו כי 

הם חשים תחושת עומס כבדה או כבדה מאוד בעקבות המעורבות שלהם בקבלת החלטות. 

מעורבות בקבלת החלטות כאשר החולה כשיר

על  עצמו,  המשפחה  בן  על  ישירות  השלכות  יש  רבות  שלהחלטות  ואף  בטיפול,  הרבה  המעורבות  למרות 

כאשר  החלטות  בקבלת  משפחה  בני  של  למעורבותם  ההתייחסות  עליו,  שיוטל  העומס  ועל  חייו  איכות 

המשפחה  לבני  אין  כשיר  החולה  כאשר  האוטונומיה,  עקרון  פי  על  מכך,  יותר  מעטה.  היא  כשיר  החולה 

המעורבות  את  בוחנים  כאשר  זאת,  עם  בו.  לטיפול  בנוגע  החלטות  בקבלת  מעורבים  להיות  חוקית  זכות 

שלהם בפועל, נמצא כי רוב בני המשפחה מעורבים בקבלת החלטות בנוגע לטיפול הרפואי, לסוג הטיפול 

ולשירותים הרפואיים )תרשים 6(. 

)N=193( )תרשים 6: מעורבות בן המשפחה המטפל בקבלת החלטות כאשר החולה כשיר )באחוזים

מקור: תומכים עיקריים בחולי סרטן שנפטרו, 2014

ובני  החיים  סוף  לקראת  חולים  בקרב  שנערך  מחקר  ממצאי  מניתוח  שעלה  המרכזי  הציר  מכך,  יותר 

משפחותיהם )רזניצקי, 2015( הוא כי החולה ובן המשפחה פועלים כיחידה משפחתית אחת בתוך מערכת 
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שהמחלה  מכך  נובע  הדבר  המשפחתית.  הדינמיקה  מן  מהותית  מושפעת  ההחלטות  וקבלת  הבריאות, 

מחוללת שינוי מהותי ביחידה המשפחתית כולה. היא משפיעה הן על חיי החולה והן על חיי בן המשפחה 

הכרוכה  שהפעילות  פלא  אין  לפיכך,  האחרים.  המשפחה  בני  חיי  על  גם  אך  עיקרי,  מטפל  המשמש 

בהתמודדות עם מחלת הסרטן היא פעילות של יחידה משפחתית, בבית ומחוצה לו. 

בהתנהלות  המחלה  לבין  ה״חיים״  בין  הפרדה  אין  שכמעט  כך  מתנהלים  המשפחה  ובני  החולים  חיי 

משותפת של החולה ובני משפחתו במערכת הבריאות. הם מרגישים שהם חיים ״על פי המחלה״ וסביבה, 

שהיא ״צובעת״ את מכלול חייהם ומשנה אותם ומכתיבה את חיי היום-יום של החולים ושל בני המשפחה 

המטפלים. בני המשפחה מלווים את החולה לאורך כל שלבי המחלה, הם נמצאים אתו בבדיקות, במהלך 

האבחון, בקבלת האבחנה ובטיפולים. על כן, במובן מסוים זו אינה רק המחלה של החולה אלא זו המחלה 

רק  לא  משותפת.  היא  הבריאות  במערכת  שלהם  שהחוויה  בכך  מתבטא  הדבר  המשפחתית.  היחידה  של 

למרות  לכך,  בהמשך  כימותרפיה״.  ״עשינו  לו  שותף  המשפחה  בן  גם  אלא  הטיפול,  את  מקבל  החולה 

שלבני המשפחה אין תפקיד רשמי בקבלת החלטות כאשר החולה כשיר, הם שותפים ומשפיעים על קבלת 

ההחלטות ונוצרים דפוסי פעולה משפחתיים מגוונים. 

תפקיד אנשי המקצוע בזיהוי של בני משפחה מטפלים

כזקוקים  עצמם  את  מזהים  אינם  המשפחה  בני  כי  היא  שונים  הערכה  ממחקרי  שעלתה  הסוגיות  אחת 

לעזרה, ויותר מכך, לעיתים הם מתביישים לבקש עזרה. כך למשל הסבירה אחת מן המשתתפות בקבוצת 

תמיכה: ״אנשים שהם במצוקה ושהם במשבר הם בעצם גם כל כך נסגרים, שכמעט אין להם קשר לעולם, 

כבולים בתוך עצמם  ]תומכים[  נסגרים.  חוג או קבוצה או משהו, הם פשוט  יש  הם לא מחפשים... איפה 

בתוך הצרה שלהם. זה כל מה שהם עושים הם רצים לקופת חולים, רצים לרופא הזה, ו... ו... וכל עול הבית 

עליהם״. משתתפת אחרת ציינה כי: ״כולם רגילים שאני החזקה, ופתאום אני צריכה לבקש עזרה״. הקושי 

מביא לכך, שמפעילי שירותים לבני משפחה מטפלים )כגון קבוצות תמיכה( מדווחים על קושי בגיוס של בני 

משפחה לפעילויות כגון אלו. 

להיות  יכולה  מקצוע  לאנשי  כי  עלה  תמיכה  לקבוצת  הגיעו  שכן  משתתפים  עם  בראיונות  לכך,  בהמשך 

של  ביקור  על  מספרת  המשתתפות  מן  אחת  שירות.  לקבלת  ובהפניה  העצמי  בזיהוי  משמעותית  תרומה 

מצוקתה  את  שזיהה  הראשון  המקצוע  איש  היה  הוא  וכיצד  מוחי  באירוע  שלקה  בעלה  אצל  פסיכיאטר 

והפנה אותה לקבלת שירות: 

לב  זה היה האדם הראשון שבכלל שם  על חייך?׳...  יהיה  ומה  עלייך  יהיה  ׳ומה  ״]הרופא[ שאל אותי: 

אליי. כלומר עד עכשיו ]היה[ ברור שאני צריכה הכל ולתפקד ורופאים ובתי חולים ותרופות ובדיקות ו... 

24 שעות תעסוקה. אבל פתאום יש מישהו ששואל ׳מה איתך?׳ ...הייתי מאוד נבוכה ואז אמרתי לו ׳אתה 

חושב שאני צריכה פסיכיאטר?׳ כי הוא היה מולי, הוא אמר ׳חס וחלילה׳, ׳אז מה אני צריכה פסיכולוג?׳ 

אז הוא אומר ׳גם זה לא, אז מה אני צריכה? את צריכה קבוצת תמיכה... יש למשל ביד שרה׳״.
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בעקבות השיחה עם הרופא, פנתה המשתתפת לקבוצת תמיכה. היא מוקירה את ההפניה הראשונית של 

הרופא, ומעידה על עצמה כיום: ״הייתי באבל... ועכשיו לא, המציאות לא השתנתה, אבל אני נמצאת היום 

במקום אחר״. כלומר, לאנשי המקצוע יכולה להיות תרומה משמעותית הן בעזרה בזיהוי ובהכרה העצמית 

של בני המשפחה, והן בהפניה לשירותים אחרים שיכולים לעזור להם. 

5.5 תוכניות לבני משפחה מטפלים בעולם

ובאירופה, ואשר פורסמו בספרות המקצועית בשנים  בפרק זה מוצגות תוכניות שפותחו בארצות הברית 

מטפלים  הסנדוויץ׳,  לדור  השייכים  מטפלים  ובהן:  אוכלוסייה  לקבוצות  המיועדות  תוכניות  האחרונות; 

בני מיעוטים אתניים/תרבותיים/דתיים, מטפלים בחולי אלצהיימר וכן תוכניות התערבות המבוססות על 

על  גישה המתבססת  ומשפחתו במרכז,  גישה המעמידה את המטפל  גישה קהילתית,  כמו:  שונות,  גישות 

לשיתופי  חתירה  ידי  על  מושגת  המטפל  המשפחה  בבן  התמיכה  ולפיה  גישה  או   )evidence-based( ראיות 

של  מהשלב  החל  התערבות  סוגי  של  רחב  מגוון  פורשות  התוכניות  השונים.  השירותים  נותני  בין  פעולה 

)respite care(, מידע, ארוחות, הנגשת  וזיהוי צרכיה, דרך הנגשת שירותי הפוגה  איתור אוכלוסיית היעד 

וכלה בהפקת לקחים שיאפשרו הרחבה  וחברתית,  ייעוץ משפטי, תמיכה רגשית  ורווחה,  שירותי בריאות 

והפצת התוכניות לאתרים נוספים.

מטבע הדברים, מרבית התוכניות לתמיכה בבני משפחה מכוונות למטפלים בחולי אלצהיימר. מתוך מטא-

בזקנים  מטפלים  בקרב  פסיכו-סוציאליות  התערבויות  של  האפקטיביות  את  שיטתית  שסקרה  אנליזה 

פתרון  ששילבו  אלה  הן  ביותר  האפקטיביות  הפסיכו-סוציאליות  שהתוכניות  נמצא  מדמנציה  הסובלים 

סוגי  שלושה  פי  על  גם  נמדדה  האפקטיביות   .)Pusey & Richards, 2001( התנהגות  בעיות  וניהול  בעיות 

התערבויות שכיחים. עם זאת, מסייגים החוקרים את המסקנות בשל בעיות מתודולוגיות הנובעות בעיקר 

ממיעוט משתתפים או ממערכי המחקרים. סוגי ההתערבות הן:

התערבויות המבוססות על טכנולוגיה – קבוצות אינטרנטיות, קבוצות טלפוניות לעזרה עצמית, ואתרי  ■

אינטרנט לשם הקניית מיומנויות ותרגול, להעברת מידע על התקדמות המחלה ושירותים רלוונטיים, 

ייעוץ וסדרת הרצאות מקוונות. סוג התערבות זה לא היה אפקטיבי במיוחד להקלה בעומס ובתחלואה 

הנפשית.

עבודה קבוצתית – קבוצות תמיכה שכללו העברת ידע, סוגיות הנוגעות לתפקיד המטפל ולצורך בהפוגה  ■

מן הטיפול, קבוצות שהתמקדו בטיפול פסיכו-תרפויטי או ניהול בעיות התנהגות. חלקן הועברו על ידי 

אחות, עו״ס או מנחה קבוצות. תרומתן העיקרית היא הפחתת תחלואה נפשית ועומס, אולם לא כולן 

נמצאו אפקטיביות בממדים אלה.

או  ■ מטפל  מחלה,  של  מסוים  לסוג  שהתייחסו  פרטניות  התערבויות   – ספציפית/נקודתית  התערבות 

טיפול. קשה למדוד את מידת האפקטיביות שלהן.

במטא-אנליזה  מצאו   START (STrAtegies for Relatives) בתוכנית  חוקרים  בבריטניה,  לעומתם, 

)Livingston et al., 2014( שכללה 62 מחקרים שהתערבות המתמקדת בפרט היא אפקטיבית יותר מאשר 
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התערבות קבוצתית. הם מצאו עוד שהתערבויות לניהול התנהגותי המבוססת על אסטרטגיות התמודדות 

להשגת  כמינימום  נמצאו  התנהגותי  לניהול  מפגשים  שישה  ודיכאון.  נפשי  לחץ  להפחתת  אפקטיביות  הן 

תוצאות חיוביות. קבוצות תמיכה וטיפול התנהגותי קבוצתי )CBT( לא נמצאו אפקטיביים בהפחתת לחץ 

נפשי בקרב בני משפחה מטפלים. הכללת פעילות הפגתית נמצאה אפקטיבית. 

שאומצו   )manuals( מנחים  בקווים  להשתמש  יש  הלאומית  שברמה  למסקנה  הגיעו  בבריטניה  חוקרים 

פרטניות  תוכניות  דמנציה, במסגרת  עם  בזקנים  לבני משפחה המטפלים  לעזרה  מ-NHS בארצות הברית 

קליניים.  פסיכולוגים  בהדרכת  שילוו  בפסיכולוגיה  מתמחים  ידי  על  נמוכה  אינטנסיביות  ברמת  שיועברו 

במחקר אחר בבריטניה )Gwilym, Saunders, Roland & Paddison( הוצע נדבך נוסף לטיפול בבני משפחה 

אשר יינתן על ידי רופאים ראשוניים. מסקנת החוקרים הייתה שהרופאים הראשוניים צריכים לאתר את 

המטפלים כאוכלוסייה בסיכון ולערוך מעקב רפואי אחריהם, תוך שימת דגש על סימפטומים של דיכאון, 

חרדה, לחץ וכאב. אוכלוסייה בסיכון גבוה בקרב המטפלים כוללת את אלה המעניקים טיפול אינטנסיבי, 

בגיל צעיר והמשתייכים למעמד סוציו-כלכלי נמוך.

בחולי  במטפלים  לתמיכה  תוכניות   14 ובו  במיזם  דולר  מליון  ב-8.4  תומכת  האמריקאית  ויינברג  קרן 

אלצהיימר בקהילה, במקומות שונים בארצות הברית. הקרן מעודדת שיתופי פעולה ואיגום משאבים בין 

התוכניות הללו, במטרה לפתח גישה כוללנית בנושא. המיזם כולל פיתוח כלים לזיהוי צרכים של מטפלים, 

גם התייחסות  יש  בית.  וטיפולי  פעילות להפגה, תחבורה  לזיהוי התערבויות,  גישה  לניהול הטיפול,  כלים 

מיוחדת לקבוצות אוכלוסייה בעלות מאפיינים שונים: לדור הסנדוויץ׳׳ אשר נדרש לטפל בהורים ובילדים, 

למטפלים בחולי סרטן ודמנציה, לתרבויות וקבוצות אתניות שונות, לקבוצות גיל שונות, לאזורים כפריים, 

 .)Sheets, 2013( מיעוטי הכנסה ולחברי קהילת הלהט״ב

תוכנית CARES, הממומנת על ידי הקרן, נועדה לתת מענה לצורכי המטפל והמטופל, והיא כוללת מתן ידע 

של  עקרונות  מתוך  והמטופל  במטפל  ממוקדת  התוכנית  טיפול.  מיומנויות  והקניית  בקהילה  שירותים  על 

בקהילה  שירותים  על  התבססות  פעולה,  ושיתופי  צוות  עבודת  המשפחה,  של  האישית  בבחירה  התחשבות 

שעל  השירותים  סוגי  לגבי  המטפל  העדפות  לפי  ופעל  מקרה  כל  ניהל  סוציאלי  עובד  תרבותית.  והתחשבות 

כל מטפל.  של  צרכיו  פי  על  חודשים,  ל-12   3 בין  פעלה  העומס הטיפולי. התוכנית  יפחיתו את  העדפותיו  פי 

במי  יכולות  מבחינת  לרשותו  העומדים  והמשאבים  המטפל  צורכי  עם  ראשונית  היכרות  כללה  התוכנית 

יישום התוכנית בעזרת קבוצה שבה  ניתן להיעזר בעת משבר,  ומיפוי במי  להיעזר, בניית תוכנית התערבות 

על  שמירה  ולבסוף  וכד׳(  בריאות  ביטוח  )הפגה,  לצרכים  מענה  נותנת  התוכנית  בה  המידה  את  מעריכים 

ההמשכיות של התוכנית, ללא התערבות הקבוצה )למעט ארועים בלתי צפויים שעלו במהלך הטיפול(. הערכת 

התוכנית הראתה שחל שיפור במצב הבריאות הסובייקטיבית, בתחושת הדיכאון, איכות חיים ועומס טיפולי, 

לאחר חצי שנה שבה התוכנית פעלה. נוסף לכך, הודגם שיפור במיומנויות הטיפול. אחת ההמלצות למטפלים 

.)Black, 2014( הייתה להשתמש באתר אינטרנט לצורך לימוד ורכישת מיומנויות טיפול ולצורך תרגול

הצרכים  לזיהוי  כלי   AARP מכון  במסגרת  פיתחו  ממושך  לטיפול  והמוסדות  הבריאות  מתחום  מומחים 

הבריאותיים של מטפלים ומטופליהם. הכלי, הממוקד במטפל ובבן משפחתו, בוחן את צורכי המטפל, את 
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חוזקותיו, את ערכיו והעדפותיו בהקשר לטיפול בבן המשפחה. הכלי מתבסס על ההנחה שתמיכה במטפל 

נטל הטיפול. כאשר  יכולתו להתמודד עם  ובכך לשפר את  וגורמי סיכון בריאותיים  יכולה להפחית עומס 

המטפל זוכה לתמיכה בהתאם לצרכיו, כמו ייעוץ, מידע ואימון/תרגול, קבוצות תמיכה והפוגה מהטיפול, 

התרומה תהיה כפולה – הן למטפל והן למטופל. עם זאת, כאשר ניתנת למטפל או למטופל הפניה לנותן 

 .)Feinberg, Houser, 2012( שירות שאינו כלול בביטוח הבריאות, יכול להיות מחסום בקבלת השירות

 RDAD-Reducing Disability in Alzheimer( באוהיו  ויושמה  וושינגטון  באוניברסיטת  שפותחה  תוכנית 

 .)Menne et al., 2014( Diseas(, כּוונה לסייע לבני משפחה המטפלים בלוקים באלצהיימר וגרים בקהילה 
התוכנית הופעלה גם במקומות נוספים. היא כללה 12 מפגשים בני שעה בבית. התוכנית כּוונה לשנות את 

התנהגותיים  סימפטומים  להפחית  בהם,  מטפלים  שהם  המשפחה  לבני  המטפלים  בין  האינטראקציות 

פסיכו-נוירולוגיים, לשפר את מצב רוחם של החולים באלצהיימר ולהקנות להם ידע על המחלה. בתוכנית 

לניהול התנהגויות סימפטומטיות של המטופלים הלוקים באלצהיימר.  ולמדו טכניקות  תרגלו המטפלים 

התרגול כלל תרגילים לחיזוק הכוח, הגמישות ופעילות אירובית עבור בן המשפחה והזקן, לימוד כיצד לנהל 

את הסימפטומים ההתנהגותיים של המטופל נעשה בעזרת הכלי ABC לפתרון בעיות. על פי המתודולוגיה 

בכלי, מזהים את הבעיה ההתנהגותית, אח״כ מזהים את התוצאה ולאחר מכן עובדים על שינוי ההתנהגות. 

הנושאים שנכללו בנושא הדמנציה היו: סימפטומים אופייניים למחלה, תהליכים ושלבים במחלה, טיפול 

בדמנציה, בטיחות בבית, שינויים בסביבה וכן סוגיות משפטיות. בתוכנית הועסקו עובד סוציאלי ומרפא 

הפחית  ההתעמלות  תרגילי  של  שהמרכיב  הבריאותי  המצב  לגבי  ללמוד  ניתן  התוכנית  מהערכת  בעיסוק. 

באופן מובהק את השפעת המתח על הבריאות הפיזית של המטפל. בנוסף, שופרו גם מערכות היחסים בין 

המטופל למטפל, חלה הקלה במתח הנפשי ושיפור במיומנויות הטיפול.

לדור הסנדביץ׳  תוכניות למטפלים המשתייכים  )Smith-Osborne & Feldehoff, 2014( של  במטא-אנליזה 

בארה״ב  שיושמה במספר אתרים   II REACH תוכנית  זמנית( מתוארת  בו  ובילדיהם  בהוריהם  )מטפלים 

ובמסגרתה ניתנו 12 מפגשים במהלך שישה חודשים )תשעה בבית ועוד שלושה בטלפון( וחמישה מפגשים של 

קבוצות תמיכה טלפוניות. התוכנית כללה התערבויות פסיכולוגיות ומידע, מידע בריאותי, טיפול התנהגותי 

קוגניטיבי והקמת קבוצת תמיכה טלפונית ממוחשבת. התוכנית הביאה לשיפור במצב בריאותו של המטפל 

וסיפקה רשת תמיכה חברתית. בנוסף המרכיב הדתי נמצא כגורם מגן משחיקה ומסייע להתמודדות עם 

באמצעות  הצליחו,  דתיות  קהילות  במסגרת  תוכניות  מספר  הדתי,  בהקשר  הסנדויץ׳׳.  דור  בקרב  העומס 

מטפלים  הצליחו  הדדית,  ועזרה  פעולה  שיתופי  דרך  שונים.  מטפלים  בין  רשתות  ליצור  קהילתית,  גישה 

בטיפול  לשני  עזר  שאחד  כך  יותר,  יעילה  בצורה  במטלות  ולחלוק  בשני  האחד  להיעזר  פורמליים  בלתי 

.)Wasserman, Weisman & Suro, 2013; Gwyther, 2006; Morano & King, 2005( ובמטלות הנוספות

מומחים,  בעזרת  תרגול  מובנה,  תכנון  שכללה  כפריים  איזורים  ב-16   RE-AIM תוכנית  פותחה  במיין 

בין  טובים  פעולה  שיתופי  דמנציה.  עם  בזקן  המטפלים  משפחה  בני  בעבור   )fidelity( נאמנות  והבטחת 

רבות  תרמו  וכד׳(  דת  ועמותות  קהיליות  עיתונות,  לאחיות,  ספר  בית  חולים,  )בית  המעורבים  הגורמים 

ידע  להם  היקנו  חייהם,  איכות  על  לשמירה  מיומנויות  למטפלים  היקנו  במסגרתה  התוכנית,  להצלחת 
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להפחתת  דרכים  על  עבדו  במפגשים  שעתיים.  בני  מפגשים  ב-7  זאת  פסיכו-דינמית.  עבודה  גם  ושילבו 

התוכנית  החלטות.  בקבלת  סדנא  גם  בנוסף,  דיכאוניים.  וסימפטומים  שליליים  רגשות  הפחתת  עומס, 

שנה  בחלוף  גם  בטיפול,  ובבטחון  הטיפול  במיומנויות  ולשיפור  דכאוניים  בסימפטומים  להפחתה  הביאה 

מסיום התוכנית. נמצא גם שניהול הטיפול השתפר, למרות ההדרדרות במצב הזקן הדמנטי והעליה בצרכיו 

 .)Samia, Aboueissa, Halloran & Hepburn, 2014(

בניו-יורק נעשו התערבויות בקרב מיעוטים, אשר נוטים להשתמש פחות בשירותים. אצלם העומס והמתח 

באים לידי ביטוי בצורה שונה והם גם זקוקים להדרכה מעט שונה בהשוואה ללבנים. הגישה בתוכנית היא 

יכולתו  להתאים לכל מטפל את סל השירותים המתאים לו ולהפנות אותו אליהם ובכך לחזק אותו ואת 

 – )respite( להתמודד עם הטיפול. השירות המבוקש ביותר בקרב בני המיעוטים היה של הפוגה מהטיפול

מתן וואוצ׳רים לזקנים למרכז יום ולשירותי בריאות בבית. בנוסף, ניתנו הסעות וארוחות חמות. התוכנית 

פעלה שלוש שנים והיתה מורכבת מאחיות מתלמדות ועו״סים שעשו ביקורי בית. המטפלים ראו את עיקר 

התרומה של התוכנית בכך שיכלו להיעזר בגורמים נוספים בטיפול, כך שלא כל העול ייפול על כתפיהם וכן 

 .)Rosenthal Gelman, Sokoloff, Graziani, Arias & Pertalta, 2014( בשירותי ההפוגה

שימוש  באמצעות  האינטרנט,  דרך  שירותים  הנגשת  כללה  יורק  בניו  שפותחה  למיעוטים  נוספת  תוכנית 

באנגלית ובספרדית. בהקשר זה נפתחה רשת של מטפלים בדמנטים, מתוך מחשבה שהשיתוף יכול לעודד 

ניתן  בדמנציה  בלוקים  המטפלים  מיעוטים  בני  בין  שקישרה  ברשת  במטפלים.  התמיכה  את  ולהעלות 

גם לתרבויות  ולאחר מכן הורחבה הרשת  היה להתייחס להיבטים תרבותיים. בתחילה בקרב היספאנים 

אסייתיות באמריקה. ישנה גם רשת דתית-תרבותית באוכלוסייה האפרו-אמריקאית המפעילה מתנדבים 

לתמיכה והקלה על בני משפחה.

בפרברי שיקאגו פעלה תוכנית )CTLB-Caring Together, Living Better( בקרב מטפלים אפרו-אמריקניים 

הנחות  וויינברג.  קרן  ידי  על  מומנה  התוכנית  השפעה.  בעל  רוחני  כמרכז  הכנסיה  דרך  קהילתית,  בגישה 

וסימפטומים  לחצים  ומפחיתה  זקן  משפחה  בבן  בטיפול  ההתמודדות  על  מקלה  שדתיות  היו  העבודה 

שירותים  בצריכת  ייחודיים  קשיים  יש  נמוך  חברתי-כלכלי  במעמד  מיעוטים  שלבני  ומנגד,  דכאוניים 

בבן  כמטפלים  עצמם  לזהות  לא  נטייה  ישנה  האפרו-אמריקניים  למטפלים  הטיפול.  עם  ובהתמודדות 

המשפחה וככאלה הם גם אינם מודעים לשירותים הרלוונטיים ואינם נותנים אמון בשירותים הפורמליים 

מן  הפוגה  שירות  התוכנית  סיפקה  תומכים,  בשירותים  בשימוש  המחסומים  את  להפחית  כדי  הקיימים. 

)respite(, הסעות לנותני שירותים, ארוחות חמות, קבוצות תמיכה, מידע למטפל ונהלים לשיפור  הטיפול 

יכולת ההתמודדות עם הטיפול, כגון: טיפול עצמי במטפל, מיומנויות תקשורת והפחתת מתח המותאמים 

המשפחה  בבני  לתמיכה  בתפילות  ושימוש  משפחה  בבן  הטיפול  לחשיבות  הקשורה  למסורת  תרבותית 

התוכנית  של  השנייה  בשנתה  מתנדבים.  על  והתבססה  כנסיות  בשבע  לפעול  החלה  התוכנית  המטפלים. 

והשירותים  הכנסיות  בין  )תיאום  אזוריים  משאבים  לאיגום  ועדה  המטפל,  לאימון/תרגול  ועדה  הוקמה 

.)Iris et al., 2014( וועדת היגוי כללית )בקהילה
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שיועדה   ,)APIDCN-Asian, Pacific Islander Dementia Care Network( אנג׳לס  בלוס  שהופעלה  תוכנית 

למטפלים בלוקים בדמנציה שלא נטו להשתמש בשירותים בקהילה, כללה שיתופי פעולה בין גופים שונים, 

לרבות ארגוני בריאות מרכזיים, כדי לתת מענה לבעיותיהם, הנובעות מחסמים תרבותיים, סטיגמה, שפה, 

בושה, מחסור בכסף ובורות, תוך התייחסות למאפיינים תרבותיים. התוכנית כללה אימון/תרגול, חניכה 

נפתחו  במסגרתה  שנים,  שלוש  פעלה  התוכנית  והסעות.  משפטי  ייעוץ  וכן   )outreach( ליישוג  וקמפיינים 

נוספו אנשים שהיתה  נוספו מנהלי מקרים של דמנציה,  קבוצות תמיכה, נעשתה הכשרה למנחי קבוצות, 

להם מיומנות בהעברת ידע בנושא דמנציה, נעשו תרגומים לשפות שונות של חומר רלוונטי, נעשה שימוש 

שירותי  לרבות  השירותים,  בנגישות  שיפור  ניכר  מהטיפול,  הפוגה  לקחת  למטפלים  שאיפשרו  בנופשונים 

.)Kally et al., 2014( בריאות ונפתחו קבוצות תמיכה בעבור המטפלים

מכון רוזאלין קרטר מספק תמיכה לבני משפחה מטפלים בקהילה ובמוסד בדרכים שונות, במטרה להפיץ 

יש  המכון  במסגרת   .)evidence-based( מדעית  שהוכח  ניסיון  על  המבוססות  בהתערבויות  השימוש  את 

תוכניות לימוד, קורסים והכשרה, נערכים מחקרי הערכה ומפותחות תוכניות הפועלות בקרב בני משפחה 

משפחה  בני  של  לאומית  רשת  פיתוח  היתר,  בין  הכוללות,  משפחה  לבני  תוכניות  מפתח  המכון  מטפלים. 

ויצירת שיתופי פעולה בין חברות ופרויקטורים כדי להעלות ולהפיץ את התוכניות לתמיכה בבני משפחה. 

התוכניות נמשכו שנתיים. הפעילות כללה גם מחקרים מבוקרים שיטתיים וכן שילוב של מנהלנים ששקדו 

הרווחה  שונים מתחום הבריאות,  בין ארגונים  פעולה  וליצור שיתופי  ליישם את ההתערבויות  דרכים  על 

ועוד, במטרה לזהות דרכי מדיניות שיביאו להעלאת השימוש והפצת ההתערבויות לתמיכה בבני משפחה 

מטפלים )Birkel, Granberry & Gayle, 2010(. התוכניות פעלו באזורים כפריים ועירוניים בארצות הברית. 

מטפלים.  משפחה  לבני  במידע  ושיתוף  להפצה  מרכזי  כלי  הייתה   )webinar( שהוקמה  החברתית  הרשת 

האתר כלל תיאורי מקרה, מאמרים וכתובות של אתרים שימושיים. 

מחקרי ההערכה לימדו כי ישנם שישה רכיבים הכרחיים להתערבות יעילה:

צוות מיומן. 1

הדרכה בפתרון בעיות. 2

מידע על המחלה. 3

ייעוץ 24 שעות ביממה לבעיות בלתי צפויות. 4

זמינות של בית חולים. 5

ניטור תדיר של תרופות.. 6

מסקנות נוספות שעלו ממחקרי הערכה:

עדיף להפעיל תוכנית ״דלילה״ על פני תקופה ארוכה, מאשר תוכנית אינטנסיבית וקצרה. 1

יש להשתמש בפרוטוקול לפי מאפייני המקרה.. 2

להיות . 3 עליהן  ומנגד  המטפל,  ולצורכי  הסיכון  לגורמי  למקרה,  מותאמות  להיות  צריכות  התערבויות 

גמישות מספיק כדי שיתאימו לצרכים המשתנים של המטופל.
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תוכניות רב-תחומיות המתמודדות עם צרכיו השונים ועם העומס המוטל על המטפל משפיעות לטובה . 4

תרגול  בעיות,  פתרון  טיפול,  מיומנויות  מידע,  לכלול:  הרב-ממדית  ההתערבות  על  בריאותו.  על  גם 

ואימון, ייעוץ, שירותים ישירים ושינוי פיזי של הדירה.

שילוב של כמה התערבויות נמצא יעיל מאוד. . 5

יש להתאים את התוכנית לאוכלוסיית היעד )מיעוטים, מטופלים עם בעיות כרוניות ייחודיות וכד׳(.. 6

בעתיד, יש ליצור רשתות לסיוע טכני, לפתח דרכי פעולה מקצועיות ותרגול לאנשי צוות. לצד זאת יש . 7

להפעיל דרכי יישוג יעילות לאיתור בני משפחה מטפלים.

בריאות הציבור, שיתמקדו . 8 עקרונות של  פי  בבני משפחה מטפלים  לבנות את השירותים לתמיכה  יש 

באוכלוסיית היעד ויכללו: מניעה, ניטור שיטתי ואספקה של התערבויות גמישות המותאמות לפרופיל 

של המטפל המסוים ושל המטופל.

חשוב ליצור שיתוף פעולה בין המטפלים, החוקרים והחברות, לשם פיתוח שירותים יעילים למטפלים . 9

בקהילה.

פרויקט (s Caregiver Health׳Resources for Enhancing Alzheimer) REACH לשמירה על בריאות המטפל 

בזקן עם דמנציה )Nichols et al., 2011( הופעל ב-24 מרפאות בשנים 2009-2007 באתרים שונים בארצות 

 NIA (National-הברית. לפרויקט נעשתה הערכה מחקרית שיטתית, וזו התבססה על כלי מחקר שפותחו ב

(Institute on Aging. תוכנית ההתערבות הייתה מעט שונה בין האתרים השונים, בשל הבדלים במאפיינים 
ארגוניים ובאוכלוסיית היעד בכל אתר. 

תוכנית ההתערבות ארכה שישה חודשים. היא כללה תשעה מפגשים בני שעה בבית, שלוש שיחות טלפון 

בנות חצי שעה וחמישה מפגשים טלפוניים של קבוצת תמיכה בני שעה. תוכן ההתערבות כלל מידע, תמיכה 

ובריאות  דיכאון  התנהגות,  בעיות  חברתית,  תמיכה  בטיחות,  לנושאים:  המתייחסות  טיפול  ומיומנויות 

המטפל. המפגשים התנהלו בצורה מובנית על פי פרוטוקול מובנה. למשל, תחילה נעשה האבחון על פי כלי 

לחץ/מתח שתואמים את תחושות  נושאים של  ו-18  בעיות התנהגות   30 ניתנות  לאבחון  מתוקף, בהתאם 

המטפל. בהתאם לבעיות שזוהו ניתנו למטפל תרגילים להפחתת מתח )כמו נשימות, מתיחות, דמיון מודרך 

וניהול מצב רוח(. המפגשים הקבוצתיים סיפקו תמיכה, מיומנויות טיפול, מידע כיצד לטפל בעצמי, קשר 

עם המטופל, משאבי התמודדות, מידע על נושאים כספיים וחוקיים ומידע על שירותים רלוונטיים. 

צוות התוכנית כלל 78 אנשי צוות, מרביתם בעלי תואר MA או תואר גבוה יותר. הכלים שהשתמשו בהם: 

בדקו  נפרד  בשאלון  בריאות.  להערכת   36-SF לדיכאון,   PHQ טיפולי,  לעומס   Zarit-12 לדמנציה,   MMSE
21 שאלות של הערכת גורמי  את השלכות הטיפול על העבודה. השתמשו גם בכלי שהותאם על-ידם וכלל 

סיכון לפי נושאים: תחומים שבהם חסר ידע, תכנון טיפול מתקדם, בטיחות, בריאות והתנהגות בריאותית, 

תמיכה חברתית, לתסכול מן הטיפול. מחקר ההערכה לימד כי התוכנית אפשרה למטפלים להבין טוב יותר 

ההתנהגות  בעיות  לרבות  הטיפול,  בניהול  ביטחונם  את  חיזקה  וכן  כמטפלים  תפקידם  ואת  המחלה  את 

היום-יומי,  התפקוד  על  ובהשלכותיו  בדיכאון  הטיפול,  בעומס  הפחתה  שהיתה  הראה  המחקר  הזקן.  של 
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משמעותי  שיפור  נמצא  לא  מנגד,  לדמנציה.  הקשורות  התנהגותיות  בעיות  במספר  שיפור  וכן  בתסכול 

במצב בריאותו של המטפל ובהתנהגות הבריאותית שלו, בתמיכה החברתית ובקשיי המטפל אשר נגרמים 

כתוצאה מן הטיפול. מעניין כי לביקורי הבית הייתה תרומה רבה יותר בכל הנוגע למיומנויות טיפול וידע, 

בהשוואה לקבוצות שקיבלו סיוע בטלפון.

בניו זילנד ניתנו למטפלים הדרכה בבית בחמישה תחומים רפואיים, במטרה לחזק את ביטחונם בטיפול 

רפואיות-מקצועיות  במטלות  וגדל  ההולך  חלקם  לאור  משפחתם,  לבני  נותנים  שהם  הטיפול  את  ולשפר 

לבעיות  טכניים  פתרונות  שונים,  טיפולים  של  וחסרונות  יתרונות  על  הסבר  בבית:  מוגבלים  לזקנים 

 McDonald( רפואיות, ניהול פרקטי של הטיפול ומענה רגשי. נוסף לכך הושם דגש על הצורך לדאוג לעצמם

.)et al., 2015

5.6 המלצות לדרכי פעולה שעלו בקבוצות הדיון

במסגרת המחקר רואיינו אנשי מקצוע ונערכו שני מפגשים שבהם נידונו ונבחנו דרכים לסיוע לבני משפחה 

להתמודד עם תפקידם כמטפלים, לצד שמירה על בריאותם, שיפור תיפקודם הן כנותני טיפול בעל אופי 

בריאותי והן כמתווכים בין הזקן המטופל למערכת הבריאות. דרכי הפעולה שהומלצו בדיונים מפורטות 

סוציאליים,  )עובדים  מקצוע  לאנשי  המטפלים,  המשפחה  לבני  מתייחסות  הפעולה  דרכי   .12-10 בלוחות 

רופאים, אחיות וכיו״ב( ולמקבלי החלטות ברמת המדיניות )גורמים במשרדי הממשלה, בקופות החולים 

ובארגונים השונים(.

בלוח 10 מפורטות המלצות על דרכים להתמודד עם חוסר ההכרה בתפקיד של בני משפחה כמטפלים ועם 

11 מוצגות דרכים מומלצות  חוסר ההיכרות עם השירותים השונים הקיימים שיכולים לסייע להם. בלוח 

בן  של  תפקודו  לשיפור  פעולה  דרכי  מוצגות   12 בלוח  המטפלים.  של  בריאותם  מצב  ולקידום  לשיפור 

המשפחה כמתווך בין הזקן ושירותי הבריאות, לרבות הצורך במנהל טיפול והבהרת המושגים ״ייפוי כוח״ 

ו״אפוטרופסות״.
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לוח 10: דרכים להתמודד עם חוסר ההכרה בתפקיד של בני משפחה כמטפלים ועם חוסר ההיכרות עם 
השירותים השונים 

כיווני פעולה צורך
מדיניות אנשי מקצוע בני משפחה

התאמת השירותים  ■
לזקנים, ליכולות 

ולצרכים של המטפלים 
)כגון טיפולי בית(

קבוצות לובי ■
מחקר המוכיח את  ■

החיסכון של הטיפול בבן 
משפחה

העלאת מודעות  ■
במשרדי ממשלה להכרה 

במטפלים בבן משפחה

הכשרה ועידוד אנשי  ■
מקצוע להתייחסות 

)רופאים, אחיות, עו״ס(
יצירת מנגנונים מובנים  ■

לזיהוי ומעקב )למשל 
בתיק הרפואי(

הקמת פורום רב-מקצועי  ■
להעלאת מודעות 

לחשיבותם של בני 
המשפחה

התייחסות מיוחדת  ■
לחסמים תלויי תרבות – 
שפה, חשש לבקש עזרה, 

כשרות, מנהגים וכד׳

אמצעים לזיהוי עצמי,  ■
הזדהות עם התפקיד 

ולגיטימציה )כגון 
פוסטרים, אמצעים 

מקוונים, אמצעי 
תקשורת(

הכרה בתפקיד

הכללת מידע רלבנטי  ■
באמצעים הקיימים 

במשרדי הממשלה

ריכוז והפצת מידע  ■
על שירותים לבני 

משפחה, ברמה הארצית 
והמקומית 

עמדות מידע בבתי  ■
חולים, במרכזי יום, 

במרפאות
מוקד טלפוני ■

הנגשת מידע על 
שירותים קיימים 

לוח 11: דרכים לשיפור ולקידום מצב בריאותם של בני המשפחה המטפלים

כיווני פעולה צורך
מדיניות אנשי מקצוע בני משפחה

זכויות ייחודיות,  ■
כגון ימי חופשה 

לצורך טיפול, הקלה 
בקריטריונים

הפצת מידע למעסיקים ■
פיתוח מדיניות בעולם  ■

העבודה

שינוי עמדות כלפי בני  ■
משפחה, מ״מטרידים״ 

ל״מטופלים״ 
מתן לגיטימציה לצורכי  ■

המטפל, הכללת הטיפול 
הרגשי בתכנית הטיפול

קבוצות תמיכה נגישות  ■
)כולל אינטרנטיות(

פעילות הפגה )קבוצת  ■
שווים ללא עיסוק ישיר 

בנושא, נופשון, מרכז 
יום(

עומס כגורם סיכון 
בריאותי - פיזי ורגשי

הגדרת אוכלוסיית  ■
המטפלים כאוכלוסייה 

בסיכון 
נהלים ייחודיים למעקב  ■

זיהוי אוכלוסיות  ■
בסיכון: בני זוג, 

מטפלים עיקריים, 
מטפלים באנשים עם 

דמנציה
ייזום פנייה לבני  ■

משפחה )״מה שלומך?״ 
״מה אתה עושה למען 

בריאותך?״...( 

תכניות לקידום  ■
ושמירה על בריאות 

)פעילות גופנית, תזונה, 
חיסונים(

הזנחה עצמית של 
הבריאות
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לוח 12: דרכים לשיפור תפקודו של בן המשפחה המטפל, כמתווך בין הזקן לשירותי הבריאות 

כיווני פעולה צורך
מדיניות אנשי מקצוע בני משפחה

שיתוף בין-מערכתי,  ■
כולל שיתוף במידע

הדרכה מיוחדת בעת  ■
השחרור מבית החולים

הכשרה בניהול טיפול ■

העצמת בני משפחה  ■
במגע עם מערכת 

הבריאות
מרכזים לעזרה בתפקיד ■
מינוי מנהל טיפול  ■

בהתאם לצורך

ניהול הטיפול

פישוט תהליכים  ■
ביורוקרטיים )כגון 

טפסים(

הכשרה של אנשי  ■
מקצוע

ביצוע פעולות יזומות  ■
לקידום הנושא בבתי 

אבות, בדיור מוגן, 
במרכזי יום וכד׳

הדרכה, דפי הסבר  ■
והסברים מקוונים

ידע בנוגע לייפוי כוח 
ואפוטרופסות

הגדרת גבולות לטיפול  ■
הבריאותי שניתן על ידי 

בני משפחה

הכשרה והדרכה ופיתוח  ■
לומדות / קורסים

הכשרה והדרכה  ■
במיומנויות טיפול על 

ידי אנשי מקצוע

ביטחון בטיפול בזקן 
בבית

בדיון שנערך בקבוצת מקבלי החלטות במשרדים ובארגונים השונים עלה הצורך בהקמת ארגון-גג שיאגד 

ארגון  מטפלים;  משפחה  לבני  שירותים  המעניקים  השונים  הגופים  בין  והתיאום  ההכשרה  המידע,  את 

שיקדם את מעמדם, את ההכרה בהם ואת זכויותיהם בעולם העבודה. 

בהקשר זה, נידונו כיוונים של תקינה והקצאת כוח אדם המיועד לקידום הנושא )הטמעה, הכשרה, תיאום 

ושיווק הנושא(, ונידונה הכוונה של משרד הבריאות לתגבר את היחידות לטיפולי בית, במסגרת הרפורמה 

בסיעוד. כוונה זו תחייב את מערכת הבריאות להסתמך יותר על בני המשפחה לטיפול בזקן במרחב הטיפולי 

כי חלק לא מבוטל ממרותקי הבית אינם מוכרים כלל למערכת  זאת, לאור מחקרים המראים  ביתו.  של 

הבריאות וגם לא ליחידות לטיפולי בית. כחלק מן הניסיון להתגבר על בעיות אלה הומלץ להגיע באופן יזום 

לבני המשפחה המטפלים, דרך רופאי המשפחה או האחיות, ואף תוך פנייה אליהם בעת אשפוזו של הזקן 

בבית החולים. 

השחרור מבית החולים הוזכר כצומת משמעותי ביותר. בעת השחרור מבית החולים חשוב מאוד להנחות 

את הצוות המשחרר להציג לבני המשפחה את כל החלופות הקיימות לאחר האשפוז, לשקול ולדון יחד על 

החלופה המתאימה ביותר. הומלץ גם לכלול את פרטי איש הקשר במכתב השחרור.

כחלק מהיערכות משרד הרווחה לפיתוח שירותים עבור בני משפחה מטפלים הועלה גם הצורך להגדיר את 

חלוקת התפקידים של בן המשפחה ושל המטפל הפורמלי.
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6. סיכום ומסקנות

מחקר זה עסק בשאלה מי מטפל במטפל, בהקשר הבריאותי. נבחנו ההשלכות של הטיפול על בריאותו . 1

של המטפל בבן משפחה זקן, נבחן תפקידו כנותן טיפול בעל אופי רפואי וכמתווך בין הזקן למערכת 

המטפל  של  בריאותו  את  לקדם  כדי  ליישם  שניתן  פעולה  ודרכי  כיוונים  נידונו  לכך,  נוסף  הבריאות. 

ולשפר את תפקודו כמטפל וכמתווך.

מן המחקר עלה שלטיפול בבן משפחה זקן יש השלכות שליליות על בריאותו של המטפל ועל התנהגותו . 2

הבריאותית. עוד בלט הממצא שפגיעה זו מתווכת על ידי העומס הטיפולי. העומס הטיפולי גרם למטפל 

לדחות בדיקות רפואיות וביקורים אצל רופא, להפחית בפעילות גופנית, לפגוע בתזונה ולהפחתת שעות 

עיקריים  מטפלים  הן  מהטיפול  כתוצאה  והנפשית  הפיזית  בבריאותן  ללקות  בסיכון  קבוצות  שינה. 

הנושאים בעיקר נטל הטיפול, בנות זוג בגילים 70-50 המטפלים בזקן עם דמנציה ואשר מוגבל בניידות. 

שיעור בני המשפחה המטפלים המדווחים על כך שבריאותם נפגעה כתוצאה מן הטיפול שונה בקרב קבוצות . 3

)מאשר צאצאים(, בקרב המטפלים בלוקים בדמנציה  זוג  בני  יותר בקרב  גבוה  – הוא  אוכלוסייה שונות 

)לעומת רק מוגבלות פיזית(, בקרב אלו שאין להם בני משפחה נוספים שעוזרים ובקרב בני משפחה במצב 

וקשר  בריאות  בעיות  לבין  טיפולי  עומס  תחושת  בין  חיובי  קשר  נמצא  ועוד,  זאת  נמוך.  סוציו-אקונומי 

על  שדווחו  משפחה  שבני  כך  בריאות,  בעיות  על  ודיווח  טיפולי  עומס  לבין  עצמית  מסוגלות  בין  שלילי 

מסוגלות עצמית גבוהה יותר, דווחו פחות על עומס טיפולי ועל בעיות בריאות. בדומה למחקרים אחרים, 

נמצא קשר חזק בין עומס טיפולי ותחושת דיכאון, בייחוד אצל בנות זוג ומטפלים בזקן עם דמנציה.

מהם . 4 הנדרשות  הפעולות  השירותים,  לנותני  הזקן  בין  כמתווכים  המטפלים  של  לתפקודם  אשר 

והאחריות שהם נוטלים על עצמם רק ילכו ויתרבו, עקב העלייה בתוחלת החיים, קיצור משך האשפוז 

וסיבות אחרות. לכן קיימת חשיבות רבה להדרכתם ולהבנת צורכיהם, שכן שליטה במיומנויות הטיפול 

מחזקת את הביטחון העצמי של המטפלים ומשפרת את תחושת המסוגלות שלהם. בהקשר זה נמצא 

כי יש מעט בני משפחה עם ייפוי כוח או אפוטרופסות )גם בקרב אלה המטפלים בחולים עם דמנציה( 

וקיימים בלבול וחוסר הבנה בנושא. כלומר, למרבית בני משפחה חסר כלי תכנון זה. נוסף לכך נמצא 

אנשי מקצוע  ולפיכך  לתכנון מתקדם,  כלים  הימצאות  ובין  הגורם המטפל  זהותו של  בין  יש קשר  כי 

יכולים לעודד שימוש בכלי זה. לאנשי מקצוע יכול להיות גם תפקיד משמעותי מאוד בזיהוי בני משפחה 

מטפלים ובהפנייתם לשירותים שיוכלו לתרום להקלת העומס המוטל עליהם. 

המסקנה . 5 עולה  הטיפולי  העומס  ידי  על  מתּווכת  המטפל  בבריאות  הפגיעה  ולפיו  הממצא  מן 

שההתמודדות של המערכת צריכה להיות הוליסטית – שילוב של מערכת הבריאות ומערכת הרווחה 

אשר יחד יוכלו לסייע בהקלה על תחושות העומס שאותן חווה המטפל.

ועבור . 6 ודרכי התערבות עבור בני המשפחה המטפלים, עבור אנשי המקצוע  כיווני פעולה  זוהו  במחקר 

קובעי המדיניות. כיוונים אלה מותאמים לצרכים שזוהו במחקר: הצורך בהכרה בתפקיד בני המשפחה 

המטפלים, הצורך במידע על השירותים והזכויות הקיימים, סיוע בקידום בריאותם הפיזית והרגשית 

של בני המשפחה, טיפוח פונקציה של ניהול טיפול וידע על ייפוי כוח ואפוטרופסות.
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נספח: תוכניות לבני משפחה מטפלים בישראל

קישור לאתרהארגוןשם התוכנית

_http://www.yadsarah.org.il/index.php?option=comיד שרה ואשל׳יד לתומך׳ 
content&view=article&id=504%3A2011-02-07-
04-06-34&catid=114%3A2010-02-23-08-56-
19&Itemid=122&lang=he

/http://www.reutheshel.org.ilרעות - אשל׳משפחה מטפלת׳

http://www.ami.org.il/default.asp?V_DOC_ID=4090עזר מציון ואשלקשר בתנועה

http://www.ami.org.il/default.asp?V_DOC_ID=2955עזר מציון ואשלמרכז ציפורה פריד

פרויקט ׳ליטוף׳

קבוצות תמיכה

/http://www.alz-il.netעמותת עמדא

_https://www.btl.gov.il/FUNDS/LONG_TERMביטוח לאומיקבוצות תמיכה
CARE_SERVICES_PROGRAMS/Pages/
kwutzotmiha.aspx

http://www.neeman.org.il/index.aspx?id=2516עמותת נאמןקבוצות תמיכה

.http://www.cancer.org.il/template/defaultהאגודה למלחמה בסרטןקבוצת תמיכה
aspx?PageId=7486

http://www.yadsarah.org.il/index.php?option=com_content&view=article&id=504%3A2011-02-07-04-06-34&catid=114%3A2010-02-23-08-56-19&Itemid=122&lang=he
http://www.yadsarah.org.il/index.php?option=com_content&view=article&id=504%3A2011-02-07-04-06-34&catid=114%3A2010-02-23-08-56-19&Itemid=122&lang=he
http://www.yadsarah.org.il/index.php?option=com_content&view=article&id=504%3A2011-02-07-04-06-34&catid=114%3A2010-02-23-08-56-19&Itemid=122&lang=he
http://www.yadsarah.org.il/index.php?option=com_content&view=article&id=504%3A2011-02-07-04-06-34&catid=114%3A2010-02-23-08-56-19&Itemid=122&lang=he
http://www.reutheshel.org.il/
http://www.ami.org.il/default.asp?V_DOC_ID=4090
http://www.ami.org.il/default.asp?V_DOC_ID=2955
http://www.alz-il.net/
https://www.btl.gov.il/FUNDS/LONG_TERM_CARE_SERVICES_PROGRAMS/Pages/kwutzotmiha.aspx
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