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ג'ומאן עבד אלקאדר

קידום בריאות ורפואה 
מונעת תחלואת הסרטן

בקרב אנשים בגילאים +50 עם מוגבלות 
שכלית התפתחותית

חברתיים  לשירותים  במחלקות  הנתונים  לפי 
ברשויות המקומיות של מדינת ישראל, רשומים כ- 
33,589 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, 
1,000 נפש מכלל האוכלוסיה  4.1 לכל  המהווים 
)משרד הרווחה, 2014(. אנשים עם מוגבלות שכלית 
התפתחותית )מש"ה( בעולם, נמצאים בסיכון גבוה 
להתפתחות מחלות שניוניות, ושיעור התמותה 
באוכלוסיה זו גבוה יותר לעומת שיעורו באוכלוסיה 
הרגילה )Borntrager, 2005(. לפיכך, יש צורך להעניק 

להם שירותי בריאות הולמים, זמינים ומותאמים 
לצורכיהם. שיעור התמותה בקרב אנשים עם מש"ה 
גבוה פי -10 18 מאשר באוכלוסיה הכללית. אנשים 
עם מש"ה מקבלים טיפול רפואי ע"י רופאים ובתי 
חולים פי שניים יותר לעומת האוכלוסיה הכללית: 
4.5 ביקורים שנתיים בממוצע לעומת 2.3 ביקורים 
שנתיים בממוצע באוכלוסיה ללא מש"ה, ויותר 
ממחצית מהם נוטלים תרופות על בסיס יום-יומי 

.)Borntrager, 2005( מגיל צעיר
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רקע
מוגבלות שכלית התפתחותית )מש"ה( מוגדרת על ידי 
ארגון הבריאות העולמי כ"מצב של הפסקה או אי-השלמה 
של ההתפתחות השכלית, אשר מאופיין בפגיעה בשניים 
או יותר מתחומי המיומנויות ההסתגלותיות הבאים: 
תקשורת, תפקוד עצמי יום-יומי, כישורים חברתיים, ניצול 
משאבים קהילתיים, ניהול עצמי, בריאות ובטיחות, כישורים 
אקדמיים, ניצול שעות הפנאי והעבודה. מיומנויות אלה 
באות לידי ביטוי במשך תקופת ההתפתחות, בכל רמות 

 .)Harris, 2006( 18 האינטליגנציה ומופיעות לפני גיל
תוחלת החיים של כלל האוכלוסיה בישראל כיום היא 81 

שנה )בממוצע לשני המינים(, כאשר תוחלת החיים של 
אנשים עם מוגבלות שכלית נמוכה מזו של האוכלוסיה 
הכללית, אך הולכת ונעשית דומה לה ככל שרמת המוגבלות 

השכלית קלה יותר )משרד העבודה והרווחה, 2012(.
בקרב אנשים עם מש"ה נפוצות יותר בעיות רפואיות 
נוירולוגיות, לקויות  נוספות, כגון: אפילפסיה, בעיות 
סנסוריות, אוסטיאופורוזיס עם נטייה מוגברת לשברים, 
בעיות שריר ושלד, אנומליות מולדות, הפרעות הורמונליות, 
היפותירואידיזם, ובעיות עור. לעיתים קיימים בקרב אנשים 
עם מש"ה דפוסים של התנהגות מאתגרת, המקשים על 
 Ervin et( הצוות הרפואי ועל חולים אחרים להתמודד עמם
al., 2014(, אולם לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 
- התשנ"ח 1998, אין להפלות אנשים עם צרכים מיוחדים 
בקבלת שירות רפואי, בהשתתפות בפעילויות בריאותיות 

ובסיוע כספי עקב מוגבלותם )משרד הרווחה, 2018(.

עבד אלקאדר
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2003(. בנוסף, חוסר אמון מצד אנשים עם מוגבלות שכלית 
בצוות המבצע את בדיקת הסקר, הנובע מחוסר מיומנות 
וביחסו לאנשים עם מוגבלות  בתקשורת של הצוות 
שכלית – יכול אף הוא לפגוע בסיכויים לחוות את הבדיקה 
בנעימות בקרב אוכלוסיה זו ואף לסרב להיבדק שוב פעם 
בעת הצורך, עקב אי הנוחות שחווה האדם המוגבל שכלית 

 .)Israel et al., 2003( בבדיקת הסקר הראשונה
לעיתים, הסביבה של מרכזי בדיקות סקר אינה נגישה 
לאנשים עם מוגבלות שכלית, החדר והמכשור של הבדיקה 
 Todd &( אינם מותאמים לאוכלוסיות שונות ולצרכים
Stuifbergen, 2012(. לדוגמא: ציוד מיושן להקרנת ממוגרפיה 
מחייב את החולים לעמוד במהלך התהליך, דבר שעלול 
להיות בעייתי עבור נשים עם מגבלות. מכונות הממוגרפיה 
החדשות פתרו את הבעיה הזאת, אך המכונות הללו אינן 
זמינות באופן נרחב ובוודאי לא זמינות ביחידות ממוגרפיה 
ניידות, עם משאבים מוגבלים. מחסומים סביבתיים דומים 
קיימים גם בבדיקות המעי הגס, הדורשות מהחולים להיות 
מסוגלים להרים את עצמם על שולחן הבדיקה ולמקם את 
              .)Chen et al., 2009( גופם בצורה מסוימת לבדיקה

מחסום מהותי נוסף הוא חוסר ניידות אצל אנשים עם 
מוגבלות שכלית, אשר מונע מהם לנסוע בתחבורה 
ציבורית באופן חופשי על מנת להגיע למרכזי בדיקות סקר. 
מחקרים מצאו שאחוז ניכר מאנשים עם מוגבלות שכלית, 
ניידים באמצעות רכב של המשפחה ופחות ברכב משלהם 

    .)Smeltzer et al., 2007(
חוסר אחידות אוניברסלית בקביעת גיל בדיקת הסקר, אף 
הוא יכול להוות מחסום מביצוע בדיקות סקר באוכלוסיית 
מש"ה, לדוגמא: המחלוקת בין האגודה האמריקאית לסרטן 
שממליצה להתחיל בבדיקת הממוגרפיה מגיל 40 ולחזור 
על הבדיקה כל שנה, ובין כוח השירות המסורתי של ארה"ב 
שממליץ להתחיל בבדיקה בגיל 50 ולחזור עליה כל שנתיים. 
מחלוקת זו יוצרת תחושה של חוסר ודאות עבור המטופלים 
 North Carolina Office on Disability( עם מוגבלות שכלית
and Health, 2013(. בישראל, משרד הבריאות והאגודה 
למלחמה בסרטן המליצו לקופות החולים להזמין את כל 
הנשים ללא סיכון מוגבר, החל מגיל 50 לממוגרפיה כל 

שנתיים )משרד הבריאות, 2013(.

חוויות האנשים עם מוגבלות שכלית שחוו את 
בדיקות הסקר

מחקר איכותני שבדק את תפישתן והבנתן של 27 נשים 
בעלות מוגבלות שכלית את בדיקת הממוגרפיה, מצא כי 
קיימת העדר הבנת המטרה מבדיקת הממוגרפיה וחוסר 
ידע בבדיקת הממוגרפיה ומחלת סרטן השד. למרות 
המוטיבציה של נבדקות אלה לעבור את הבדיקה, הן תארו 
חוסר ידע והכנה על מהלך הבדיקה )מה יקרה, כמה זמן 

אי שוויון במתן שירותי בריאות למניעת 
תחלואה בסרטן בקרב אנשים עם מש"ה

מעל 50 מיליון אמריקאים חיים כיום עם צורה כלשהי של 
 Diab &( מחקרים שונים .)Waldrop & Stern, 2003( נכות
 Johnston, 2003;Kroll, Jones, Kehn, & Neri, 2006; Yen et
al., 2011( הראו כי לאנשים עם מוגבלות יש פחות נגישות 
לטיפול רפואי, והם נוטים יותר לחלות במחלות מסוכנות 
)Iezzoni et al., 2000(. בדיקות סקר שגרתיות עבור סרטן 
השד, צוואר הרחם וסרטן המעי הגס מומלצות לכל 
המבוגרים לרבות אוכלוסיה עם מש"ה, על מנת לשפר את 
 Smith, Cokkinides,( הגילוי המוקדם ואת הטיפול בסרטן

.)& Eyre, 2006

המחסומים לרפואה מונעת בקרב אנשים עם 
מוגבלות שכלית

אי חשיפה לידע על מחלות הסרטן השונות, על בדיקות 
הסקר והתפקיד המשמעותי שלהם במניעת התחלואה 
בסרטן, בהשוואה לשאר האוכלוסיה הנגישה לאמצעי 
תקשורת שונים, הינו מחסום משמעותי לאנשים עם 

.)Angus et al., 2012( מוגבלות שכלית
מחקרים הראו, שנשים עם מוגבלות שכלית אשר הביעו 
הסכמה לעבור בדיקת ממוגרפיה, עדיין חוו חרדה עקב 
חוסר הדרכה או הדרכה חלקית על הבדיקה. גם אם הצוות 
המטפל העניק להם הדרכה בעניין, ההדרכה לא היתה 
 Angus( כוללנית ולא התייחסה לכל ההיבטים של הבדיקה
 et al., 2012; Truesdale-Kennedy, Taggart, & McIlfatrick,

 .)2011
מחסום פסיכוסוציאלי לרפואה מונעת בקרב אנשים עם 
מש"ה תואר ע"י Aggarwal ועמיתים. אותם אנשים עם 
מוגבלות שכלית שיש להם הפרעה נפשית כגון דיכאון 
קליני, נטו לא לגשת לבדיקות סקר, בהשוואה לאנשים 
 Aggarwal( מכלל האוכלוסיה עם הפרעה נפשית כלשהי

.)et al., 2008
בדומה לאלה, רווקים עם מש"ה או שחיים במוסד, נוטים 
פחות לגשת לבדיקות סקר מאשר אנשים שיש להם בן/בת 
זוג או חיים עם משפחה, זאת בזכות העידוד והענקת הידע 
בנושא שהאדם מקבל מבן/בת זוגו או ממשפחתו. כמו כן, 
הוכח כי אנשים עם מוגבלות שכלית פחות בקשר עם בן/
בת הזוג ביחס לכלל האוכלוסיה ויש להם פחות תמיכה 
 Wilkinson, Deis, Bowen,( מקרובים כמו משפחה או חברים

 .)& Bokhour, 2011
מחסום מהותי שעלול להפחית את הסיכויים להצליח 
בהדרכת אנשים עם מוגבלות שכלית על מחלת הסרטן ועל 
חשיבות בדיקות הסקר במניעת מחלות הסרטן השונות, 
הוא חוסר ידע בניהול תקשורת יעילה בקרב הצוות המטפל 
 Israel, Schulz, Parker, & Becker,( המוסמך והלא מוסמך
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 Wilkinson,( ותחושת בדידות וחרדה )ייקח, היכן זה יהיה
               .)Deis, Bowen, & Bokhour, 2011

הפן הסיעודי 
יש צורך בחינוך אנשי מקצוע בתחום הבריאות, על מנת 
להתגבר על הסטיגמה והאפליה של אנשים עם מוגבלות 
שכלית. ההשכלה האקדמית והן ההתפתחות המקצועית 
המתמשכת בנושא זה, עבור כל אנשי המקצוע בתחום 
הבריאות הם חיוניים, כדי לעמוד על הצרכים הבריאותיים 
של אנשים עם מוגבלות שכלית. בבריטניה לדוגמא, קיימת 
התמחות לאחות ללמוד על אוכלוסיה זו באמצעות גישה 
שיתופית כדי להתמודד עם מחסומים רבים שעומדים מול 
הצוות בשטח )Hanna, Taggart, & Cousins, 2011(. אחיות 

אלה מספקות טיפול יעיל ואמין לאנשים עם מש"ה. 
חינוך צוותי הבריאות, הן במסגרת תכניות הלימודים 
לתואר ראשון והן כחלק מהמשך ההתפתחות המקצועית 
המתמשכת, במיוחד בתחום של סיעוד האונקולוגי ובתארים 
המתקדמים, יהיה צעד ראשון חשוב ומשמעותי להתייחסות 
לאפליה הקיימת בשירותי בריאות רבים, למרות הזכויות 
המאופיינות באזרחות שוויונית לאנשים עם מש"ה. 
חשוב לבחון את השפעת החינוך בנושא על הצוותים, כך 
שההשקעה העתידית בחינוך תתבסס על ראיות, שיבואו 
לידי ביטוי בשינוי חיובי בחוויה של המטופלים עם מש"ה 
בתחום הבריאות )Kroll, Jones, Kehn, & Neri, 2006(. כמו כן, 
המחקרים העדכניים בתחום המוגבלות האינטלקטואלית 
והשכלית צריכים להיות דומים במספרם ובמהותם לאלה 

של אנשים ללא מש"ה, על מנת להשיג שוויון בטיפול.

סיכום ומסקנות 
מוגבלות שכלית התפתחותית )מש"ה( מאופיינת במוגבלות 
משמעותיות בתפקוד השכלי ובהתנהגות המסתגלת 
ומקורה לפני גיל 18. כתוצאה משיפור בטיפול באוכלוסיה 
זו, חלה עליה בתוחלת החיים. יותר מזדקנים מעבר לגיל 70 
עם מש"ה חיים כיום בארץ ובעולם. אמנם העלייה בתוחלת 
חייהם היא הישג חשוב ומהותי לאנשים בעלי מש"ה, אך 
היא טומנת בחובה אתגרים רבים שיש צורך לתת עליהם 

את הדעת )משרד העבודה והרווחה, 2012(. 
תהליכי ההזדקנות מתרחשים בקרב אוכלוסיה זו בגיל 
צעיר יותר ביחס לכלל האוכלוסיה. על כן, בישראל נקבע 
50 כגיל המעבר לזקנה בקרב אנשים בעלי מש"ה  גיל 
)משרד הבריאות, 2013(. אנשים אלו חווים קשיים הבאים 
לידי ביטוי בתחומים מגוונים במהלך חייהם, וכתוצאה מכך 
לא מקבלים שירותים רפואיים שונים מסיבות שונות: לקות 
בתקשורת עם הצוות, חוסר מיומנות הצוות המטפל, חוסר 
ידע, תפיסות מוטעות וסטיגמות חברתיות המוטמעות 
בצוותים של מערכת הבריאות ועוד. מחובתנו כאחים 

ואחיות אונקולוגיות להיות ערניים כלפי אוכלוסיה זו וכלפי 
הקשיים שהועלו, על מנת לקדם בריאות בצורה מקצועית 
בקרב אנשים עם מש"ה, להעניק טיפול נאות ללא אפליה 

או אי שוויון ולהבטיח אורח חיים בריא.
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