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תקציר
רקע
אף ששירותי הבריאות והרווחה מספקים לחולים ולמוגבלים שירותים רבים ,תפקידם של בני המשפחה
בטיפול בהם נותר מרכזי .כמעט מיליון איש ,המהווים כרבע מאוכלוסיית בני ה +20-בישראל ,מטפלים
לפחות באדם זקן אחד .עם זאת ,בני המשפחה משלמים מחיר יקר על הטיפול ,המתבטא אף בפגיעה
בבריאותם .ייחודו של המחקר הנוכחי הוא בבחינת השלכות הטיפול על המצב הבריאותי של בני המשפחה
המטפלים ובחינת התפקיד של בני המשפחה כמתווכים בין הזקן ובין מערכת הבריאות .המחקר מספק
המלצות לכיווני פעולה ,על רקע היערכותה של מערכת הבריאות להזדקנות האוכלוסייה בישראל.

מטרות
1 .1לזהות את הקשר בין המאפיינים של בני המשפחה המטפלים ובין בעיות בריאות ולזהות אוכלוסיות
בסיכון גבוה ללקות בבעיות בריאות.
2 .2לבחון את תפקידם של בני המשפחה כמסייעים בטיפול הרפואי בזקן ואת תפקידם בתהליכי קבלת
החלטות כאשר הזקן אינו כשיר ,ולאתר קשיים בתפקיד זה.
3 .3ללמוד על ההתייחסות של מערכת הבריאות לבני משפחה מטפלים ,ולבחון דרכי פעולה אפשריות
להעלאת המודעות לצורכיהם ,לשיפור ההתייחסות אליהם ולקידום בריאותם.

שיטות
1 .1ניתוח משני של סקרים שנעשו במכון מאיירס-ג'וינט ברוקדייל בקרב בני משפחה המטפלים בזקנים
מוגבלים ,ובקרב סובלים ממחלות שונות (כגון דמנציה וסרטן) ,וכן של הסקר החברתי של הלמ״ס
שהתייחס לבני משפחה מטפלים באוכלוסייה כולה.
2 .2סקירת תוכניות עדכניות בתחום זה המופעלות בעולם ובישראל.
3 .3קבוצות דיון רב-מקצועיות עם מפתחי שירותים ועם קובעי מדיניות במערכות הבריאות והרווחה,
לזיהוי דרכי פעולה ותוכניות שיוכלו לשפר את המענה הניתן לבני המשפחה המטפלים ולשיפור
תפקודם כמתווכים בין הזקן ומערכת הבריאות.

תוצאות
הטיפול בבן משפחה זקן פוגע בבריאותו של המטפל .גורם מרכזי שקשור לפגיעה בבריאות הוא העומס
שהמטפל חווה הגורם לו להזניח את בריאותו .קבוצות בסיכון גבוה ללקות בבריאותם הן בנות זוג,
מטפלים עיקריים בגילים  70-50ומטפלים בבן משפחה עם דמנציה .לבן המשפחה תפקיד משמעותי
באחריות לפעולות רפואיות מסוימות/במתן טיפולים רפואיים מסוימים ובתיווך בין הזקן למערכת
הבריאות .רבים מבני המשפחה המטפלים מדווחים כי הם חשים שאינם מספיק מיומנים בטיפול ,כיוון
שלא קיבלו הכשרה מספקת .כמו כן ,בני משפחה רבים חשים חוסר ביטחון בניהול הטיפול ומדווחים על
i

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.

ii

תודות
אנו שמחים להודות לכל האנשים שתרמו להוצאתו לפועל של מחקר זה .תודה מקרב לב לאנשי המקצוע
הרבים שהואילו להשתתף בוועדת ההיגוי של המחקר ובקבוצות המיקוד ,מן הארגונים האלה :משרד
הבריאות ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,המשרד לשוויון חברתי ,המוסד לביטוח לאומי,
קופות החולים ,אשל ו.Caregivers Israel-
אנו מודים לעמיתינו במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל :תודה לרונית בן-נון על עריכת הלשון של הדוח
ולענת פרקו-טולדנו על העיצוב הגרפי.
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