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דולגין, גולדמן, יוהן-ברק

הורים לילדים הסובלים ממחלות כרוניות ומסכנות ה
חיים, מתמודדים עם מגוון של דרישות ומתחים, 
ובהתאם נוטים לחוות רמות דחק מוגברות. הורים 
אלו נדרשים לשיתוף פעולה אינטנסיבי עם הצוות 
הסיעודי והרפואי, לצורך טיפול בילדם החולה. לכן, 
זיהוי הורים הסובלים מרמות דחק גבוהות באמצעות 
כלי קצר ונוח ליישום קליני וביצוע התערבויות 
טיפוליות בהתאם, יכול לצמצם את הפגיעה ברווחתו 
ובכך להשליך על התא  ובתפקודו,  של ההורה 
המשפחתי ועל הממשק עם המערכת הרפואית 

והסיעודית לטובת הילד החולה.
 Pediatric Parenting Stress Inventory( PPSI-ה
- סולם דחק פדיאטרי של הורים( הינו כלי בעל 35 
פריטים, שפותח במיוחד להערכת דחק ומצוקה, 
בקרב הורים לילדים חולים במחלת הסרטן. במחקר 
הנוכחי בוצע תרגום של הכלי והתאמתו לעברית, 
70 הורים לילדים  תיקוף על מדגם ישראלי של 
החולים במחלות כרוניות ומסכנות חיים, ובדיקת 

רמות המצוקה בקרב אבות ואמהות.

הממצאים העידו על מהימנות פנימית וכן על תוקף 
מתכנס גבוהים, מול מדדים של מצב רוח ותסמינים 
פוסט-טראומתיים. כמו כן, אושש המבנה בן ארבעת 
1. בעיות הקשורות לטיפול בצרכי  הפקטורים: 
 הילד החולה, 2. בעיות רגשיות ופיסיות של ההורה,
פיננסיים,  3. בעיות הנוגעות לטיפול בהיבטים 
4. בעיות הנוגעות לניהול חיי המשפחה, כפי שנמצא 
במחקר קודם בארה"ב. ערכי המהימנות והתוקף 
גבוהים, גם בבחינה נפרדת עבור נשים  נמצאו 
וגברים. רמות המצוקה בסולם הבעיות הפיננסיות 
היו גבוהות יותר בקרב הגברים בהשוואה לנשים, 
אולם בסולמות האחרים, וכן בציון הכללי, לא נמצאו 
הבדלים בין גברים לנשים. לטובת היישום הקליני, 
ניתנת המלצה לערכי סף שישמשו לצורך זיהוי הורים 

המתמודדים עם רמות דחק גבוהות.
זה מבסס את ה-PPSI ככלי בעל תוקף  מחקר 
ומהימנות גבוהים, נוח לשימוש וליישום קליני, אשר 
מיועד לבחינת רמות הדחק בקרב הורים לילדים 

החולים במחלה כרונית ומסכנת חיים.            

שאלון לבדיקת דחק 
 )PPSI( פדיאטרי של הורים
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מבוא
הורים לילדים הסובלים ממחלות כרוניות ומסכנות חיים, 
מתמודדים עם מגוון של דרישות ומתחים, ויכולים גם 
לפתח תסמינים פסיכולוגיים של דחק ומצוקה. כחלק 
מהטיפול הרפואי והסיעודי הכוללני, קיימת חשיבות 
גדולה לזהות ולטפל בהורים עם רמות דחק גבוהות 
במיוחד בתגובה למחלת ילדם, וזאת על מנת למזער פגיעה 
בתפקוד ההורה, בתא המשפחתי, בילד החולה, ברווחתו 
ובתקשור ובממשק עם הגורמים המטפלים. קיימים מספר 
מדדים המשמשים למדידת דחק הורי, אך רובם אינם 
מיועדים באופן ספציפי להתמודדויות הניצבות בפני הורים 
 PPSI-לילדים החולים במחלה כרונית ומסכנת חיים. ה
)Pediatric Parenting Stress Inventory( סולם דחק 
פדיאטרי של הורים )Devine et al., 2014( הינו כלי שפותח 
במיוחד, כדי להעריך רמות שונות של דחק ומצוקה בקרב 
אמהות לילדים החולים במחלה קשה. במחקר הנוכחי בוצע 
תרגום של הכלי והתאמתו לעברית, תיקוף על אוכלוסיה 
ישראלית של הורים לילדים החולים במחלות כרוניות 

ומסכנות חיים, וכן תיקוף הכלי לראשונה על גברים. 

הסתגלות הורים למחלה של הילד והשלכותיה

מחלות כרוניות ומסכנות חיים, משפיעות על איכות חייו 
ועל התפקוד הפסיכו-סוציאלי של הילד המתמודד עם 
 Wallander, Thompson & Alriksson-Schmidt,( המחלה
2003(. השפעות אלה מורגשות גם במעגלים המקיפים 
את הילד, כגון ההורים, האחים, המשפחה המורחבת, 
חבריו של הילד, צוות ביה"ס וכן צוות הטיפול הרפואי 
ונמצאו קשרים   )Kazak , Rourke & Crump , 2003 (
 בין הסתגלות הילד לבין דחק ומצוקה בקרב ההורים

)Banez & Compas, 1990(. לפי הערכות כלליות, כ-1 עד 2 
אחוזים מכלל אוכלוסיית הילדים סובלים ממחלה כרונית 
חמורה )Wallander et al., 2003(. בישראל חיים כיום כ-3 
מיליון ילדים עד גיל 19 )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
2014(, ונגזר מכך שבישראל כ-30,000 ילדים המתמודדים 

עם מחלה כרונית חמורה.
סרטן הוא אחד מתוך מגוון נרחב של מחלות כרוניות 
ילדים. ההתקדמות  ומסכנות חיים, עמם מתמודדים 
הרבה בעולם הרפואה בעשורים האחרונים, תרמה רבות 
לעליית אחוז הילדים המחלימים ממחלה זו. בישראל, 
מאובחנים מדי שנה כ-400 מקרים חדשים של סרטן 
בקרב ילדים עד גיל 19, כאשר שיעור ההישרדות לאחר 
 Rabinowicz et ( חמש שנים עומד על כ-80 אחוזים 
al., 2012(. עם זאת, גם במקרים של החלמה מהמחלה, 
לילדים  הורים  ומורכב.  ארוך  לעיתים  הינו  התהליך 
הסובלים מסרטן, נאלצים להתמודד עם מגוון של בעיות 
יומיומיות הקשורות לטיפול בילד החולה, כגון הצורך 
להסיע וללוות את הילד לטיפולים לצד העומס הנלווה 

לכך, הפגיעה בפרנסה בגלל היעדרות מעבודתם, הצורך 
לדאוג לחלופות עבור הילד בתחום הלימודי, ועוד. כמו-
כן, הם עלולים לחוות מגוון נרחב של סימפטומים רגשיים, 
כגון דיכאון, חרדה ודחק פוסט טראומתי, היכולים להופיע 
 בדפוסים שונים ולאורך תקופות זמן שונות במהלך המחלה

  .)Vrijmoet-Wiersma et al., 2008(
רמות החרדה הגבוהות ביותר, נצפות לרוב בזמן גילוי 
המחלה, פוחתות ככל שהזמן חולף, ומגיעות אחרי כחמש 
 Wijnberg-Williams, Kamps,( שנים לרמות נורמטיביות
Klip & Hoekstra-Weebers, 2006(. יחד עם זאת, רמות 
הדחק שדווחו על ידי הורים לילדים חולי סרטן, נמצאו 
גבוהות מאלו שדווחו על-ידי הורים לילדים בריאים. 
בחלוף חמש שנים מאבחנת המחלה, אחוז ההורים 
שדיווח על רמות דחק משמעותיות מבחינה קלינית, 
היה גבוה בקרב ההורים לילדים חולים )27%( לעומת 
 האחוז המדווח בקרב ההורים לילדים הבריאים )15%(
)Wijnberg-Williams et al., 2006(. סימפטומים דכאוניים, 
כגון תחושת ריקנות, מצב רוח ירוד, תחושת חוסר אונים 
או חוסר תקווה, אשמה, ירידה ברמות האנרגיה, קושי 
להתרכז, חוסר מנוחה או בעיות להירדם וכן סימפטומים 
נוספים, יכולים אף הם להופיע בקרב הורים לאחר גילוי 
 Vrijmoet-Wiersma et al.,( מחלת סרטן אצל ילדיהם
2008(. חלק מהסימפטומים מהם סובלים הורים לילדים 
חולי סרטן, כגון אובדן שליטה, ירידה בתחושת הערך 
העצמי, חרדה, הפרעות שינה, דיכאון ודחק פיסי ונפשי, 
מראים ירידה עם הזמן מאז גילוי המחלה. אך סימפטומים 
אחרים, כגון תחושת חוסר ודאות, פחד הקשור למחלה 
 Boman, Lindhal &( ובדידות, אינם מושפעים מגורם זה
Bjork, 2003(. Manne ואחרים )1996( מצאו, כי ככל שתגובת 
ההורה הראשונית כוללת יותר סימפטומים דכאוניים ברמת 
חומרה בינונית עד גבוהה, כך סביר יותר שסימפטומים 
 אלו יימשכו גם בחלוף פרק זמן ארוך מאז גילוי המחלה

 .)Manne et al., 1996(
ממצאים שונים מראים על קיומן של רמות גבוהות של 
 Post Traumatic Stress הפרעת דחק פוסט טראומתית
PTSD( Disorder(, וכן של תסמיני דחק פוסט טראומתי 
(PTSS) בקרב   Post Traumatic Stress Symptoms
הורים לילדים חולי סרטן, גם חמש שנים לאחר סיום 
 Barakat et al., 1997; Kazak et al.,( הטיפול במחלה
2004a(.  כאשר מדובר בשלב הטיפול הפעיל במחלה, 
נמצא כי שיעור ההורים המדווחים על רמות בינוניות עד 
גבוהות של PTSS הוא 68% בקרב האמהות ו-57% בקרב 
האבות. כמו כן, בקרב קרוב ל-80% מהמשפחות, סבל 
 ,PTSS לפחות הורה אחד מרמות בינוניות עד גבוהות של
PTSS וכמעט כולם )99%( סבלו לפחות מרמה קלה של 

 .)Kazak, Boeving, Alderfer, Hwang & Reilly, 2005(
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בכל הנוגע להבדלים בין אבות לאמהות בהתמודדות 
עם מחלת הילד, נמצא כי אבות ואמהות מדווחים על 
רמות שונות של סימפטומים פסיכולוגיים ושל קשיי 
תפקוד בתחומים שונים בהתמודדות עם המחלה. וינברג-
ויליאמס ואחרים )Wijnberg-Williams et al., 2006( מדדו 
את רמות החרדה לאורך תקופת זמן של 5 שנים מגילוי 
כי רמת החרדה של האמהות היתה  ומצאו  המחלה, 
גבוהה מזו של האבות. רמות הסימפטומים הדיכאוניים 
כפי  לילדים שעברו השתלת מח עצם,  הורים  בקרב 
היו  לאורך שנתיים החל ממועד ההשתלה,  שנמדדו 
 גבוהות באופן מובהק בקרב האמהות בהשוואה לאבות
 Barrera, Atenafu, Doyle, Berlin-Romalis & Hancock,(
2012(. במחקר שבדק הבדלים בקרב זוגות הורים, נמצא 
כי בכל מדדי הדחק שנבדקו, שכללו מדדי דיכאון, חרדה 
וסומטיזציה, דווחו האמהות על מצוקה גבוהה יותר, ובנוסף 
על שביעות רצון נמוכה יותר מחיי הנישואין, בהשוואה 
לבני זוגם )Yeh, 2002(. אבות ואמהות נבדלים באופן שבו 
הם חווים ומגיבים למצב של הורות לילד עם סרטן, בצורה 
 Brown &( המשקפת חלוקת עבודה מסורתית בין המינים
Barbarin, 1996(. נמצא כי הצורך לבצע משימות בבית, או 
לבלות זמן עם חברי משפחה אחרים, גרם לאמהות ליותר 
 Clarke, McCarthy, Downie,( מתח בהשוואה לאבות
Ashley & Anderson, 2009(. בקרב אבות, לעומת זאת, 
נמצא כי בעיות תעסוקתיות נמצאו כגורם מנבא לרמות 
הדחק, בעוד שגורם זה לא נמצא כגורם מנבא עבור אמהות 

 .)Sloper, 2000(
בדומה למחלת הסרטן, דוגמה למחלה כרונית ומסכנת 
חיים היא מחלות כליה, אשר שיעור ההימצאות בקרב 
 .)Ardissino et al., 2003( ילדים הינו כ-75 מקרים למיליון
הורים לילדים הסובלים ממחלות כליה נדרשים להפנות 
תשומת לב רבה ומשאבים, כדי להתמודד עם הדרישות 
המורכבות שמציב הטיפול בילדם החולה. נוכח עומס 
ולצד  לעיתים להתמיד בעבודתם,  זה, הם מתקשים 
הוצאות כספיות שונות, חלקן רפואיות, נקלעים ללחץ 
 פיננסי, וחווים תשישות ברמה הפיסית והפסיכולוגית
)Medway et al., 2014(. במחקר שבדק את אחוז הדיכאון 
בקרב הורים לילדים המטופלים בדיאליזה פריטוניאלית, 
נמצא כי אחוז זה )28%( היה גבוה באופן מובהק מהאחוז 
שנמצא בקבוצת הביקורת. באותו מחקר נמצא גם, כי מדדי 
איכות החיים בתחומים של מצב פיסי, מצב פסיכולוגי, 
יחסים חברתיים, ויחסים סביבתיים בקרב הורים לילדים 
החולים היו נמוכים באופן מובהק בהשוואה לקבוצת 
הביקורת )Tsai, Liu, Tsai & Chou, 2006(. בעבודה נוספת 
נמצא, כי רמות הדחק, החרדה והדיכאון בקרב אמהות היו 

.)Watson, 1997( גבוהות יותר מאשר בקרב אבות
הסימפטומים שצוינו עד כה, הנוגעים לחרדה, לדיכאון 

ולדחק פוסט טראומתי בקרב הורים לילדים החולים 
במחלות כרוניות מסכנות חיים, יכולים לגרור עמם מגוון 
השפעות שליליות במספר מישורים, לנוכח תפקידו המרכזי 
של ההורה בהיבטים השונים של התפקוד המשפחתי ושל 
הטיפול בילד החולה. סימפטומים דכאוניים, למשל, יכולים 
לפגוע בהחלטות של ההורה הקשורות לטיפול בילד בפן 
הבריאותי, בהגעה לפגישות מעקב, ובקשר עם הילד 

 .)Vrijmoet-Wiersma et al., 2008( ובתקשורת עימו
הצוות הסיעודי נמצא בממשק הקרוב והאינטנסיבי ביותר, 
עם הילד החולה ועם ההורים המטפלים בו. צוות זה, פעמים 
רבות, מפתח יחסי אמון קרובים מאד עם ההורה המטפל 
ומכך נמצא בעמדה הטובה ביותר, לשם זיהוי מוקדם של 
הורים הסובלים מרמות דחק ומצוקה גבוהות. נראה כי זיהוי 
והתערבות מוקדמים אלו בתורם, יסייעו להגברת שיתוף 
הפעולה של ההורה עם הצוות הסיעודי והרפואי ויובילו 

למתן טיפול מיטיב עוד יותר לילד החולה. 
גילוי מוקדם זה, של הורים הסובלים מרמות דחק ומצוקה 
גבוהות והפנייתם להתערבות טיפולית ו/או שיתוף הצוות 
הפסיכוסוציאלי במצבם של ההורים, נותן פתח להפחתת 
ההשפעות השליליות שלהן על-ידי נקיטת התערבות 
מוקדמת בשיטות שונות. דוגמאות לשיטות התערבות 
שהוכחו כיעילות הן: Non Directive Support, שהיא שיטה 
להקשבה רפלקטיבית בגישה רוג'ריאנית, ושיטות מוכוונות 
יותר, כגון PSST( Problem Solving Skills Training( שהיא 
 Sahler et al.,( שיטה לאימון במיומנויות לפתרון בעיות
PSST .)2005; Sahler et al., 2013 היא שיטה שמבוססת 
על עקרונות קוגניטיביים-התנהגותיים, שמטרתה להפחית 
לחץ, חרדה ודיכאון, על-ידי הגברת אוריינטציה חיובית 
לפתרון בעיות והקניית כלים לפתרון בעיות באופן רציונאלי. 
 Surviving Cancer Competently Intervention ,כמו כן
גישות  המשלבת  התערבות  שיטת  היא   Program
קוגניטיביות התנהגותיות וגישות של טיפול משפחתי, 
 שנמצאה יעילה בהפחתת תסמיני דחק פוסט טראומתי

 .)Kazak et al., 2004b(
לאור האמור, ניתן להתרשם מכך שהורים לילד עם מחלה 
קשה חווים לעיתים רמות גבוהות של דחק, אשר יכול 
לגרום להשפעות שליליות על הילד החולה, על הסביבה 
הקרובה ועל ההורה עצמו. כדי למקד את המאמצים 
בהורים הפגיעים במיוחד להשפעות של מצב מורכב 
זה, על מנת ליישם שיטות טיפול שהוכחו כיעילות, יש 
צורך לפתח כלים ייעודיים שנוגעים בבעיות הספציפיות 
עמן מתמודדים ההורים לילדים החולים. כלים אלה, אין 
צורך שיהיו ספציפיים בהכרח למחלה מסוימת. לעיתים, 
המשותף רב על השונה בהתמודדות עם מחלות קשות 
מסוגים שונים ומה שמשפיע בצורה משמעותית יותר על 
אופן ההתמודדות של הילד ומשפחתו לא יהיה הגדרת 

דולגין, גולדמן, יוהן-ברק
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המחלה עצמה, אלא מאפיינים אישיותיים, משפחתיים, 
 .)Stein & Jessop, 1982( וסביבתיים אחרים  ועוד

מדדים להערכת דחק ומצוקה אצל הורים

קיימים מספר כלים המשמשים את המחקר למדידת 
מצוקה, דחק, הסתגלות והתמודדות, בקרב הורים לילדים 
חולים )Grootenhuis & Last, 1997(. על אף מספרם הרב 
של הכלים הקיימים, רובם ככולם אינם מיועדים באופן 
ספציפי למדידת נושאים עימם מתמודדים הורים לילדים 
הסובלים ממחלה קשה, ולכן מוגבלים ביכולתם לאתר 
את אוכלוסיות היעד הרלוונטיות להתערבות. לכן, ברמה 
הקלינית הם מוגבלים ביכולתם לכוון את ההתערבות 
הראשונית מבחינת הנושאים המהווים את גורם הדחק 
למטופל הספציפי. יתרה מזאת, לעיתים קיים סרבול הנובע 
מהצורך להעביר להורים כמה שאלונים שונים, כדי לשלב 
 Devine et al.,( את התוצאות המתקבלות מהכלים השונים
2014(. כמו-כן, קיימת פגיעה בתוקף החיצוני של המחקרים 
זה, בגלל השימוש בכלים שאינם מותאמים  בתחום 
ספציפית לאוכלוסיה זו, בנוסף לקושי להשוות בין מחקרים 
שונים בתחום, בגלל השימוש בכלים שונים למדידת רמות 

הדחק של ההורים.
 Pediatric )PPSI(-סולם הדחק הפדיאטרי של הורים, ה
Parenting Stress Inventory, הוא כלי חדיש שתוקף כנגד 
מגוון מדדים המשמשים לבדיקת רמות המצוקה והדחק, 
בקרב הורים לילדים הסובלים ממחלה כרונית או מסכנת 
חיים )Devine et al., 2014(. הכלי מפיק ציון כללי וכן תתי 
ציונים בארבעה תחומים שונים, בהם מדווח ההורה על 
1. בעיות הקשורות  בעיות בהן הוא נתקל בחייו, והם: 
לטיפול בצרכי הילד החולה, 2. בעיות רגשיות ופיסיות של 
ההורה, 3. בעיות הנוגעות לטיפול בהיבטים פיננסיים, 4. 
בעיות הנוגעות לניהול חיי המשפחה. הגרסה הראשונית 
של ה-PPSI פותחה על-ידי רופאים ופסיכולוגים מומחים 
מתחום האונקולוגיה של הילדים. בהתבסס על תגובות 
שהתקבלו מהורים במחקר מקדים, צומצם הכלי ל-45 
פריטים, ולאחר ניתוח הגורמים מגשש הכלי צומצם ל-35 
פריטים. ניתוח הגורמים המאשש הראה התאמה טובה 
של מבנה הגורמים שהוצע בניתוח המגשש. המהימנות 
הפנימית נמצאה בטווח הגבוה עד מעולה, הן עבור 
ארבעת הגורמים  )α=0.72 עד 0.94( והן עבור השאלון כולו 
)α=0.94( )Devine et al., 2014(. בדיקת תוקף ה-PPSI גילתה 
מתאמים גבוהים ומובהקים עם מדדים סטנדרטים של 
מצב רוח כללי, תסמינים פוסט-טראומתיים ודיכאון קליני. 
סולם הבעיות הרגשיות והפיסיות של ההורה נמצא כסולם 
העוצמתי ביותר ב-PPSI, הן מבחינת המהימנות הפנימית 

שלו והן מבחינת התוקף המתכנס שלו. 
עובדת היותו של ה-PPSI מותאם ספציפית להורים לילדים 
הסובלים ממחלה קשה, לצד המתאמים הגבוהים שלו עם 

כלים המודדים חרדה, דיכאון ותסמינים פוסט טראומתיים, 
הופכים אותו למתאים במיוחד ליישום בתחום זה. כמו-כן, 
עוצמותיו של סולם הבעיות הרגשיות והפיסיות של ההורה 
מאפשרות במקרים של קוצר זמן להעביר רק סולם זה, כדי 
לקבל תמונת מצב מהירה ומהימנה לגבי מצבו של ההורה.  

המחקר הנוכחי

לאור האמור לגבי החשיבות שבשימוש בכלים המיועדים 
ספציפית להורים לילדים הסובלים ממחלה קשה, לצורך 
זיהוי הורים במצוקה גבוהה וביצוע התערבויות מתאימות 
ובהמשך למחקרים קודמים בנושא זה, במחקר הנוכחי 
בוצע תרגום והתאמה לעברית של שאלון ה-PPSI. הכלי 
תוקף על אוכלוסיה ישראלית של הורים לילדים חולים 
במחלה כרונית ומסכנת חיים. במחקר זה בוצע לראשונה 
תיקוף של הכלי על גברים, וכן נבדקו הבדלים בסוגי 
המצוקה השונים בקרב אבות ואמהות. בנוסף, בהמשך 
למחקרים קודמים, כלל המחקר גם הורים לילדים החולים 
במחלות כליה,  וזאת במטרה להגדיל את יכולת ההכללה 
והתוקף החיצוני, ולאפשר שימוש בכלי זה במגוון נרחב של 

מחלות כרוניות מסכנות חיים מהן סובלים ילדים. 

שיטה

נבדקים 

30 אבות ו-40 אמהות דוברי עברית,  במחקר השתתפו 
שילדיהם אובחנו במהלך השנה וחצי האחרונות כחולי 
סרטן על כל סוגיו, או שהיתה חזרה של המחלה בתקופה זו 
והינם בשלב הפעיל של הטיפול, וכן ילדים החולים במחלות 
כליה. הדגימה התבססה על הורים שהתנדבו להשתתף 
במחקר, 56 מתוך המחלקה ההמטולוגית-אונקולוגית וכן 
14 מתוך המחלקה הנפרולוגית, שבמרכז לרפואת ילדים 
ע"ש שניידר. לכל ההורים הוצע להשתתף במחקר, למעט 
אם ילדם נמצא במצב חירום רפואי. בחלק מן המקרים 
השתתפו בני זוג, שהינם הורים לאותו הילד )סך הכל 32 
נבדקים( ובמקרים אחרים )סך הכל 38 נבדקים( השתתף רק 
אחד מבני הזוג. טבלה 1 להלן, מפרטת נתונים דמוגרפיים 

ורפואיים לגבי נבדקי המחקר.

כלים

 Pediatric Parenting – שאלון דחק פדיאטרי של הורים

.Stress Inventory
ה-Devine et al., 2014( PPSI( )נספח א'( הוא שאלון דיווח 
עצמי, המכיל רשימת בעיות בהן ייתכן שיתקלו הורים לילדים 
הסובלים ממחלה קשה. השאלון מורכב מ-35 פריטים הנוגעים 
לארבעה תחומים שונים, והם: 1. בעיות הקשורות לטיפול 
בצרכי הילד החולה )לדוגמה: "טיפול בצרכים הפיסיים של 
הילד"(, 2. בעיות רגשיות ופיסיות של ההורה )לדוגמה: "עצבות 
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/ דיכאון"(, 3. בעיות הנוגעות לטיפול בהיבטים פיננסיים 
)לדוגמה: "הפחתה בהכנסה"(, 4. בעיות הנוגעות לניהול חיי 
המשפחה )לדוגמה: "ניהול זמן"(. ההורה מדווח באילו מן 
הבעיות המופיעות בשאלון הוא נתקל במהלך השבוע החולף, 
על סולם הנע בין 0 )לא עלה קושי( ל-4 )עלה קושי גדול 
ביותר(. ה-PPSI מפיק ציון כללי המציין את רמת הדחק הכללי, 
המחושב על-פי ממוצע כלל הפריטים בשאלון, וכן ארבעה 
ציונים בתחומים שצוינו לעיל, המחושבים על-פי ממוצע 
הפריטים הרלוונטיים לכל תחום. השאלון נמצא בעל מהימנות 
 R=0.58( וכן בעל תוקף מתכנס גבוה )α=0.94( פנימית מעולה
עד R=0.73(, כפי שנבדק על-ידי חישוב מתאמים עם מדדים 
סטנדרטים של מצב רוח כללי, תסמינים פוסט-טראומטיים, 
ודיכאון קליני )Devine et al., 2014(. התאמת הכלי לדוברי 
עברית נעשתה על-ידי תרגום הכלי לעברית על-ידי מתרגם 
אחד, ואז תרגומו בחזרה לאנגלית על-ידי מתרגם אחר, כאשר 
שני המתרגמים דוברי עברית ואנגלית ברמת שפת אם. לאחר 

מכן התבצעה השוואה והתאמה של הגרסה העברית לגרסה 
המקורית באנגלית. 

Profile of Mood States – Short Form – מצב רוח

ה- Shacham, 1983( POMS-SF( הוא שאלון דיווח עצמי 
המורכב מ-37 פריטים, המתארים מצבים רגשיים חיוביים 
ושליליים. ההורה מדווח כיצד הוא חווה כל מצב רגשי 
במהלך השבוע החולף, על סולם הנע בין 1 )כלל לא( ל-5 
)בצורה קיצונית(. ה-POMS-SF מפיק ששה תתי ציונים 
בתחומים הבאים: 1. חרדה ומתח )לדוגמה: "מתוח"(. 2. 
דיכאון )לדוגמה: "עצוב"(. 3. כעס ועוינות )לדוגמה: "כועס"(. 
4. עייפות )לדוגמה: "מותש"(. 5. בלבול )לדוגמה: "שכחן"(. 
6. חיוניות )לדוגמה: "מלא חיים"(. כמו כן מופק ציון כללי 
על-ידי הפחתת הסולם החיובי )חיוניות( מסכום חמשת 
הסולמות השליליים. ציון כולל גבוה משקף הפרעה גדולה 
POMS-יותר במצב הרוח.  נתוני המהימנות והתוקף של ה
 Baker, Denniston, Zabora,( דווחו ונמצאו גבוהים SF

.)Polland & Dudley ,2002

Impact of Event Scale – Revised – דחק פוסט טראומתי

ה-Weiss & Marmar, 1997( IES-R( הוא שאלון דיווח עצמי 
המורכב מ-22 פריטים, המודד רמת סימפטומים פוסט 
טראומתיים שנחוו במהלך השבוע החולף, בתגובה לארוע 
טראומטי מסוים. לצורך המחקר הנוכחי בוצעה התאמה 
בהוראות השאלון, כך שתהיה התייחסות ספציפית למחלת 
הילד. ההורה מדווח לגבי כל פריט בשאלון עד כמה הוא 
עורר בו מצוקה, על סולם הנע בין 0 )כלל לא( ל-4 )בצורה 
קיצונית(. ה-IES-R מפיק שלושה תתי ציונים בתחומים 
של : 1. חודרנות )לדוגמה: "תמונות קפצו לתוך ראשי"(. 2. 
הימנעות )לדוגמה: "ניסיתי לא לחשוב על זה"(. 3. עוררות 
יתר )לדוגמה: "הרגשתי דרוך וזהיר"(. ציונים אלה משקפים 
שלושה מתוך ארבעת הסולמות הפוסט טראומטיים, 
 American Psychiatric Association,( DSM-V-בהתאם ל
2013(. כמו כן, מופק ציון כללי על-ידי סכמת שלושת תתי 
הסולמות. נתוני המהימנות והתוקף של ה-POMS-SF דווחו 

.)Weiss & Marmar, 1997( ונמצאו גבוהים

מידע דמוגרפי ורפואי

לצורך המחקר נאספו מן ההורים נתונים דמוגרפיים שונים 
)מין, גיל, מצב משפחתי ומספר הילדים(. כמו כן, נאספו 
נתונים הנוגעים למצבו הרפואי של הילד )תאריך גילוי 

המחלה, אבחנת הילד וסוגי הטיפולים שעבר(. 

הליך

המחלקתית  האתיקה  ועדת  ידי  על  אושר  המחקר 
באוניברסיטת אריאל, וכן על ידי ועדת הלסינקי במרכז 
את  אישרו  הנבדקים  שניידר.  ע"ש  לילדים  הרפואי 
השתתפותם באמצעות טופס הסכמה מלווה עם דף 

N (%)משתנה

מגדר ההורה

40 (57.1)נקבה

30 (42.9)זכר

מצב משפחתי

63 (90)נשוי 

4 (5.7)גרוש

1 (1.4)אלמן

2 (2.9)מידע חסר

מחלת הילד

56 (80)סרטן

14 (20)מחלת כליה

דת

66 (94.3)יהודי

2 (2.9)נוצרי

1 (1.4)מוסלמי

1 (1.4)מידע חסר

ממוצע )ס”ת(משתנה

40.3 (7)גיל ההורה

14.1 (2.9)שנות לימוד ההורה

3.4 (1.8)מספר הילדים במשפחה

10.5 (6.7)גיל הילד

טבלה 1. נתונים דמוגרפיים ורפואיים של נבדקי המחקר
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ההסבר, שפרט את נושא המחקר, האנונימיות והחיסיון, 
זכות המשתתף לפרוש מהמחקר בכל עת, או להימנע 

ממתן תשובה על פריטים המסבים לו חוסר נוחות. 
במחלקה האונקולוגית, הפניה הראשונית להורים נעשתה 
על-ידי הפסיכולוגית הראשית. במחלקה הנפרולוגית, 
הפניה הראשונית נעשתה על-ידי פסיכולוגית המחלקה או 
על-ידי הרופא המטפל. הליך זה יושם לצורך סינון נבדקים 
מתאימים למחקר, הן מבחינת השלב של המחלה, והן 
מבחינת מצבם הנפשי, כדי להימנע מיצירת מתח במקרים 
של דחק קיצוני. מילוי השאלונים בוצע בתחומי המרכז 
הרפואי "שניידר" וכן בבתיהם של הנבדקים, על-פי נוחות 

וזמינות הנבדקים. 

תוצאות

PPSI-רמות דחק מדווחות על יד הורים בשאלון ה

טבלה 2 מציגה את הממוצעים וסטיות התקן של דרגות 
החומרה הנחווית, על סולם הנע בין 0 )לא עלה קושי( ל-4 
)עלה קושי גדול ביותר( בשאלון ה-PPSI ובתתי הסולמות 
המרכיבים אותו. רמות הדחק הללו דומות לאלה שנמצאו 

 .)Devine et al., 2014( ואחרים Devine במחקרם של

 PPSI-טבלה 2. נתוני דרגות החומרה הנחווית בשאלון ה

ובתתי הסולמות 

ממוצע )ס”ת( מדד

PPSI 1.68 )0.88(ממוצע שאלון

1.80 )1.05(סולם “טיפול בצרכי הילד החולה”

1.46 )0.98(סולם “בעיות רגשיות ופיסיות”

1.44 )1.06(סולם “בעיות פיננסיות”

1.95 )1.08(סולם “ניהול חיי המשפחה”

לשם בחינת ההבדלים בין גברים לנשים, על פי ציון 
ה-PPSI הכללי וארבעת הגורמים המרכיבים אותו, נערכו 
מבחני t. טבלה 3 מציגה את הממוצעים וסטיות התקן של 
שאלון ה-PPSI ושל תתי הסולמות שלו, בפילוח לפי נשים 
וגברים. מניתוח התוצאות עולה, כי קיים הבדל מובהק בין 
גברים לנשים ברמת הדחק רק בסולם הבעיות הפיננסיות 
]T)67(=2.547, p<0.05[, כך שרמת הדחק המדווחת על-ידי 
גברים בסולם זה )M=1.81, SD=1.03( גבוהה מזו המדווחת 
על-ידי נשים )M=1.18, SD=1.01(. ביתר הסולמות וכן בציון 
הדחק הכללי, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין גברים 

לנשים.

טבלה 3. ממוצעים וסטיות תקן בפילוח לפי גברים ונשים

מדד
גברים 

ממוצע 
)ס”ת(

נשים
ממוצע 

)ס”ת(

PPSI 1.63 )0.8(1.75 )0.98(ממוצע שאלון

סולם “טיפול בצרכי הילד 
החולה”

)1.09( 1.89)1.03( 1.73

סולם “בעיות רגשיות 
ופיסיות”

)1.05( 1.48)0.93( 1.45

* 1.18 )1.01(*1.81 )1.06(סולם "בעיות פיננסיות"                      

1.93 )1.02(1.96 )1.19(סולם “ניהול חיי המשפחה”

p<0.05 *  

מניתוחי המשך מסוג ANOVA, אנו למדים כי קיים הבדל 
מובהק ברמות המצוקה המדווחת בקרב נשים בסולמות 
השונים ]F)2.49,97.14(=9.05, p<0.001[, כך שרמת המצוקה 
 )M=1.177, SE=0.159( "המדווחת בסולם ה"בעיות הפיננסיות

נמוכה באופן מובהק, בהשוואה לרמת הדחק המדווחת

תרשים 1. ההבדלים בממוצעי תתי הסולמות שבשאלון ה-PPSI בקרב נשים
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תרשים 2. הבדלים בממוצעי תתי הסולמות שבשאלון ה-PPSI בקרב גברים

 )M=1.731, SE=0.163( "בסולם "טיפול בצרכי הילד החולה
 M=1.934,( "ומזו המדווחת בסולם "ניהול חיי המשפחה
SE=0.161(, אך לא שונה באופן מובהק מרמת הדחק 
 M=1.449,( "המדווחת בסולם "בעיות רגשיות ופיסיות
SE=0.148(. תרשים 1, המתייחס לנתונים המוצגים בטבלה 
3, משקף את ההבדלים בממוצעי סולמות ה-PPSI בקרב 

נשים.
מניתוח דומה בקרב גברים, עולה כי אמנם קיים הבדל 
מובהק בין רמת המצוקה המדווחת בסולמות השונים 
]F)3,81(=3.248, p<0.05[, אך מניתוחי המשך אנו למדים, 
כי המקור לכך קשור להבדל המובהק שנמצא בין רמת 
 M=1.476,( "המצוקה שדווחה בסולם "בעיות רגשיות ופיסיות
SE=0.199( לבין רמת המצוקה שדווחה בסולם "ניהול חיי 
המשפחה" )M=1.96, SE=0.22(. רמת המצוקה שדווחה על-
ידי הגברים בסולם בעיות הנוגעות להיבטים פיננסיים, 
לא נמצאה בעלת הציון הגבוה ביותר, בהשוואה לגורמים 

האחרים. תרשים 2, המתייחס לנתונים המוצגים בטבלה 
3, משקף את ההבדלים בממוצעי סולמות ה-PPSI בקרב 

גברים. 
ממצאים נוספים מעידים על קשר משמעותי ברמות 
 הדחק, המדווחים על ידי בני הזוג, כך שקיים מתאם מובהק
R=0.66, p<0.01( בין עוצמת הדחק הכללי של הורה  (
אחד, לבין עוצמת הדחק של בן זוגו. עוד נמצא, כי קיים 
הבדל מובהק ברמת המצוקה המדווחת בסולם הבעיות 
הסרטן  מחלת  של  השונים  הסוגים  בין  הפיננסיות 
]F)3,45(=3.78, p<0.05[ הנובע בעיקר מרמות דחק גבוהות 
בסולם זה, בקרב הורים לילדים הסובלים מגידולי ראש. 
כמו כן, נמצא כי קיים הבדל מובהק ברמת המצוקה 
 ,]T)68(=-2.17, p<0.05[ המדווחת בציון הכללי של השאלון
ברמת המצוקה המדווחת בסולם טיפול בצרכי הילד החולה 
]T)68(=-2.31, p<0.05[ וברמת הדחק המדווחת בסולם ניהול 
חיי המשפחה ]T)68(=-2.7, p<0.01[, בין הורים שיש להם 

טבלה 4: ערכי אלפא קרונבך בשאלון ה-PPSI ובתתי הסולמות

אומדן מהימנות –αסולם

גברים

α– אומדן מהימנות

נשים

α– אומדן מהימנות

כלל המדגם

PPSI 0.970.960.96ממוצע שאלון

0.850.820.83סולם “טיפול בצרכי הילד החולה”

0.960.940.95סולם “בעיות רגשיות ופיסיות”

0.820.840.84סולם “בעיות פיננסיות”

0.940.910.92סולם “ניהול חיי המשפחה”
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שלושה ילדים או יותר, שדיווחו על רמת דחק גבוהה יותר, 
מאשר הורים לילד אחד או שניים.

PPSI-ניתוח המהימנות הפנימית של שאלון ה

לבדיקת המהימנות הפנימית, נבדקו ערכי אלפא קרונבך 
של השאלון כולו וכן של ארבעת הגורמים. כפי שמוצג 
בטבלה 4, נמצאו ערכי אלפא קרונבך גבוהים עבור ארבעת 
הגורמים ועבור השאלון כולו, בקרב גברים ונשים בנפרד וכן 

עבור המדגם כולו. 

PPSI-ניתוח התוקף המתכנס של ה

לשם בדיקת התוקף המתכנס של השאלון ושל תתי 
הסולמות, נבדקו מתאמי פירסון בין הציון הכללי וכן 
ארבעת הסולמות ב-PPSI, לבין ה-POMS-SF, המודד 
הפרעות במצב הרוח, וה-IES-R, המודד דחק פוסט 
 Devine( ואחרים Devine טראומתי. בדומה למחקרם של
et al., 2014(, וכפי שניתן לראות בטבלה 5, נמצאו מתאמים 
חיוביים משמעותיים בין הציון הכללי וכן ארבעת הסולמות 
ב-PPSI לבין ה-POMS-SF וה-IES-R. כמו-כן, נמצא 
כי המתאמים הגבוהים ביותר הינם של סולם הבעיות 
הרגשיות והפיסיות של ההורה. מתאמים אלו נמצאו 
מובהקים בקרב גברים ונשים בנפרד, וכן עבור המדגם כולו. 
דפוסים דומים של נתוני תוקף מתכנס מובהקים, נמצאו הן 
בקרב הורים לילדים חולי סרטן והן בקרב ילדים החולים 

במחלות כליה.

PPSI-ניתוח גורמים מאשש לשאלון ה

-  בעיות  לשם בחינת המבנה של ארבעת הגורמים 
הקשורות לטיפול בצרכי הילד החולה, בעיות רגשיות 
ופיסיות של ההורה, בעיות הנוגעות לטיפול בהיבטים 
פיננסיים, ובעיות הנוגעות לניהול חיי המשפחה - נערך 
כי טעינות  עולה  זה  גורמים מאשש. מניתוח  ניתוח 

הפריטים בגורמים השונים ומבנה ארבעת הגורמים 
Devine ואחרים  נמצא זהה לזה שדווח במחקרם של 
)Devine et al., 2014(. מדדי טיב ההתאמה הראו על 
CFI=0.9, מדד  התאמה סבירה עד טובה, כאשר מדד 

.SRMR=0.0748 ומדד ,RMSEA=0.07

PPSI-בחינת ערכי סף של דחק הורי המדווחים בשאלון ה

בניסיון לתת משמעות קלינית לערכי הדחק המדווחים 
בשאלון ה-PPSI, ועל מנת לאתר הורים שרמת הדחק 
שלהם גבוהה ודורשת התייחסות והתערבות, נבחנו ערכי 
הסף המחלקים את רמות הדחק המדווחות לפי רבעונים. 
זאת מתוך הנחה, כי הורים שרמת הדחק שלהם תימצא 
ברבעון התחתון אינם מדווחים על רמת דחק גבוהה, 
לעומת אלה שרמת הדחק שלהם תימצא ברבעון העליון 
 6 ואשר מדווחים על רמת דחק גבוהה במיוחד. טבלה 

מציגה ערכי סף אלו. 

טבלה 6: חלוקה לפי רבעונים של רמות הדחק המדווחות 

PPSI-בציון הכולל של שאלון ה

טווח הערכים אחוזונים

25%  -  0%1.08 - 0

50% - 25%1.75 - 1.08

75% - 50% 2.22 - 1.75

100% - 75%3.89 - 2.22

לסיכום, ממצאים אלו מעידים על שאלון ה-PPSI ככלי 
תקף ומהימן, לבחינת דחק בקרב הורים לילדים עם מחלות 
כרוניות ומסכנות חיים. המהימנות הפנימית של שאלון 
ה-PPSI, הן של השאלון כולו והן של ארבעת הגורמים 
נמצאו גבוהות. בבחינת התוקף המתכנס של השאלון, 

PPSI-מדדי ה
POMS-SFIES-R

סה”כנשיםגבריםסה”כנשיםגברים

PPSI 0.72**0.68**0.76**0.81**0.84**0.78ממוצע שאלון**

**0.50**0.51**0.49**0.59**0.61**0.56סולם “טיפול בצרכי הילד החולה”

**0.78**0.79**0.77**0.82**0.84**0.80סולם “בעיות רגשיות ופיסיות”

**0.210.42**0.68**0.53**0.45**0.63סולם “בעיות פיננסיות”

**0.50*0.36*0.66**0.63**0.61**0.64סולם “ניהול חיי המשפחה”

p<0.05   *
p<0.01 **

טבלה 5: מתאמי פירסון בין מדדי ה-PPSI לבין מדדי דחק אחרים
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POMS-SF-נמצאו מתאמים מובהקים עם שאלוני ה 
וה-IES-R, במיוחד עבור סולם הבעיות הרגשיות והפיסיות. 
מדדי טיב ההתאמה שנמצאו בניתוח הגורמים המאשש, 
שבדק את המבנה בן ארבעת הגורמים של השאלון, הראו 
התאמה טובה. ממצאים אלו נכונים עבור גברים ונשים 
כאחד, הן בקרב הורים לילדים חולי סרטן והן אצל הורים 

לילדים עם מחלות כליה. 

דיון
המחקר הנוכחי התמקד באוכלוסיה של הורים לילדים 
החולים במחלה קשה, במטרה לתרגם לעברית ולתקף 
שאלון המותאם ספציפית למדידת הדחק של הורים אלו, 
בהתאם לאופי, לקשיים ולבעיות עמם הם מתמודדים. 
מטרה נוספת של המחקר, היתה לבחון הבדלים בסוגי 
גם  ואמהות. הורחבה  המצוקה השונים בקרב אבות 
אוכלוסיית המטרה, וכללה גם אבות וגם הורים לילדים 

הסובלים ממחלות כליה. 

מהימנות ותוקף ה-PPSI המותאם

באשר למהימנות הכלי, נמצא כי ערכי המהימנות הפנימית 
של השאלון כולו וכן של ארבעת הגורמים המרכיבים אותו 
 Devine היו גבוהים, בדומה לאלה שנמצאו במחקרם של
ואחרים )Devine et al., 2014(. ערכים אלו הם עדות לכך, 
שהשאלון וכן תתי הסולמות שלו, מודדים כל אחד מבנה 
מסוים, הומוגני ובעל משמעות. בחינת המהימנות הפנימית, 
הן עבור השאלון כולו והן עבור ארבעת תתי הגורמים, בקרב 
נשים וגברים בנפרד, הניבה גם כן ערכי מהימנות גבוהים. 
כמו כן, למרות הבדלים גאוגרפיים, שפתיים ותרבותיים 
לכאורה בין אוכלוסיית המחקר הנוכחי לזו שבמחקרם 
של Devine ואחרים )Devine et al., 2014(, תוצאות ניתוח 
הגורמים מאששות ומראות כי המודל הניב מדדי טיב 
התאמה סבירים עד טובים, ומבנה ארבעת הפקטורים נמצא 

מתאים גם במחקר זה. 
נבחן גם התוקף המתכנס של הכלי, אל מול כלים אחרים 
למדידת דחק הורי ונמצאו מתאמים מובהקים בין הציון 
הכולל של ה-PPSI וכן ארבעת תתי הסולמות, לבין מדדים 
של הפרעות מצב רוח והפרעה פוסט-טראומטית, כאשר 
סולם הבעיות הרגשיות והפיסיות נמצא בעל המתאמים 
הגבוהים ביותר. ממצא זה נכון למדגם כולו וכן עבור גברים 
ונשים בנפרד. תוקף השאלון שנמצא מובהק בקרב הורים 
לילדים חולי סרטן, כמו גם לילדים עם מחלות כליה, מעיד 
על התאמת הכלי לאוכלוסיות שונות של ילדים עם מחלות 
כרוניות ומסכנות חיים. דברים אלו עולים בקנה אחד עם 
 ,)Stein & Jessop, 1982( non-categorical approach -ה
שטוען כי המשותף רב על השונה בהתמודדות עם מחלות 
קשות מסוגים שונים. לממצאים אלו משמעות יישומית, 
במצבים בהם מערכת רפואית עובדת בתנאים של עומס 

וקוצר זמן, כך שיש יתרון בכלי קצר ויעיל המשקף מגוון 
מדדי דחק. כאמור, סולם הבעיות הרגשיות והפיסיות 
נמצא בעל המתאמים הגבוהים ביותר. בהיותו מורכב מ-16 
פריטים, ניתן להשתמש בו כגירסה מקוצרת של השאלון, 
במצבים בהם אילוצים שונים מכתיבים שימוש בשאלון קצר 

יותר. 

דחק הורי בקרב אבות ואמהות

בחינת ההבדלים בין גברים לנשים במדדי הדחק השונים, 
מראה כי רמות המצוקה בסולם הבעיות הפיננסיות 
גבוהות יותר בקרב גברים, בהשוואה לנשים. ממצא זה 
מתאים לחלוקת העבודה המסורתית בין המינים, שמניבה 
הבדלים באופן שבו אבות ואמהות חווים ומגיבים למצב 
 .)Brown & Barbarin, 1996( של הורות לילד עם סרטן
בזיקה ישירה לכך, בעיות תעסוקתיות נמצאו כגורם מנבא 
 Sloper,( לרמות הדחק בקרב אבות, אך לא בקרב אמהות
2000(. עם זאת, בסולמות האחרים וכן בציון הכללי, לא 
נמצאו הבדלים בין גברים לנשים. ממצא זה שונה מממצאי 
 מחקרים קודמים, כגון אלו של וינברג-ויליאמס ואחרים
)Wijnberg-Williams et al., 2006(, שמצאו כי רמת החרדה 
בקרב אמהות לילדים חולי סרטן היתה גבוהה מזו של 
האבות. עוד נמצא, כי רמות הסימפטומים הדכאוניים בקרב 
אמהות לילדים שעברו השתלת מח עצם היו גבוהות באופן 
מובהק, בהשוואה לאבות )Barrera et al., 2012(. מחקר 
נוסף )Yeh, 2002( מצא רמות דחק גבוהות יותר בקרב 
אמהות, במדדי דחק של דכאון, חרדה וסומטיזציה. יתכן 
שההסבר לכך, טמון בעובדה שאבות שלקחו חלק במחקר 
היו ברובם אבות שנכחו בבית החולים, חלקם כדמויות 
טיפול ראשוניות. משמעות הדבר, כי אבות אלו לקחו על 
עצמם חלק מהתפקידים שמזוהים עם תפקידים מסורתיים 
אמהיים יותר, ולכן רמות הדחק שלהם דומות לזו של 
אמהות, מלבד במדד הדחק הנגזר מבעיות פיננסיות. אכן, 
במחקר שהשווה בין אבות שהגדירו את עצמם כדמויות 
הטיפול הראשוניות בילדם החולה בסרטן, לבין אמהות 
שהגדירו עצמן כדמויות הטיפול הראשוניות, לא נמצאו 
הבדלים בין האבות לבין האמהות במדדי הדחק השונים 

.)Bonner, Hardy, Willard & Hutchinson, 2007(
במחקר הנוכחי, מתוך כלל הנבדקים, נאספו נתונים עבור 
16 זוגות הורים. קיים בסיס סביר להניח, כי גורמי הדחק 
השונים להם נחשפים שני בני זוג החולקים תא משפחתי 
אחד, יתנו את אותותיהם ברמות המצוקה המדווחות 
על-ידי שני בני הזוג. ואכן, נמצא כי קיים קשר מובהק בין 
רמת הדחק של שני ההורים. ממצא זה עולה בקנה אחד, 
עם התוצאות שעלו במחקר שבדק את הקשר בקרב 
בני זוג, הורים לילדים חולים בסרטן, בין רמת המצוקה 
הפסיכולוגית של האבות לבין זו של האמהות, בנות זוגן. שם 
נמצא קשר מובהק לאורך נקודות זמן שונות מאז אבחנת 
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 Hoekstra-Weebers, Jaspers, Kamps, & Klip,( המחלה
1998(. לממצא זה חשיבות ברמה האבחנתית, בכך שרמות 
דחק גבוהות בקרב הורה אחד מעלה את הסבירות, כי גם 
בן זוגו מתמודד עם רמות גבוהות של מצוקה, וייתכן שכדאי 
לשקול התערבויות טיפוליות ברמה הפרטנית, הזוגית או 

המשפחתית.  
בבחינת הקשר בין סוג הסרטן ממנו סובל הילד, לבין רמות 
הדחק של ההורה, נמצא כי בסולם הבעיות הפיננסיות, 
רמת המצוקה בקרב הורים לילדים הסובלים מגידולי 
ראש גבוהה באופן משמעותי. ייתכן, שהצרכים הרבים של 
ילדים הסובלים מגידולי ראש מבחינה רפואית ושיקומית, 
מגבירים את הלחץ הכלכלי על התא המשפחתי. בהתייחס 
לכך שביתר מדדי הדחק לא נמצאו הבדלים בין סוגי הסרטן 
השונים, ניתן להסביר כי רמות הדחק מושפעות לא רק 
מסוג המחלה, אלא מגורמים רוחביים יותר, שאינם תלויים 
בהכרח בסוג המחלה עצמה. משתנה נוסף שנמצא קשור 
לרמת הדחק המדווחת על-ידי ההורים, הינו מספר הילדים 
במשפחה. בדיקה זו העלתה, כי בין קבוצות הנבדלות זו 
מזו על פי מספר הילדים במשפחה, קיים הבדל מובהק 
ברמת המצוקה המדווחת בציון הכללי של השאלון, בסולם 
הטיפול בצרכי הילד החולה ובסולם ניהול חיי המשפחה, כך 
שהורים להם ילד אחד או שניים דיווחו על רמת דחק נמוכה 

יותר, מאשר הורים להם שני ילדים או יותר. 

השלכות ויישומים קליניים 
הרפואי,  הסיעודי,  הצוות  את  לשמש  יכול   PPSI ה-
והפסיכוסוציאלי ככלי לסינון מהיר של הורים הסובלים 
מרמת דחק גבוהה נוכח מחלת ילדם. יתר על כן, הוא יכול 
להבחין בין מקורות דחק שונים המכבידים על ההורה 
ולכוון התערבות בהתאם, שתסייע לעבודה השיתופית 
של ההורה עם הצוותים המטפלים בילדם. סולם הבעיות 
הרגשיות והפיסיות יכול לשמש להעברה קצרה במיוחד, 
ללא התפשרות על מהימנות הכלי או התוקף שלו. השאלון 
כולו, או סולם הבעיות הרגשיות והפיזיות לבדו, מתאימים 
במיוחד לשימוש הצוות הסיעודי, הן לשימוש קליני 
והן לשימוש מחקרי - בהיותם קצרים, יעילים, תקפים 
ומהימנים. ממחקר זה עולה, כי ניתן לעשות שימוש בשאלון 
במגוון מצבים רפואיים, הן בקרב אבות והן בקרב אמהות. 
נוכח התאמתו באופן ספציפי להורים שילדיהם מתמודדים 
עם מחלה כרונית ומסכנת חיים, הוא יכול לתרום לקבלת 
החלטה על אופי ההתערבות הנדרשת, המכוונת לתחומים 
בהם נראה כי ההורה מתמודד עם רמת דחק גבוהה. עוד 
עולה, כי כאשר אחד מבני הזוג מדווח על רמות דחק 
גבוהות, כדאי להקדיש תשומת לב ולבחון האם גם בן זוגו 

מתמודד עם רמות דחק גבוהות. 
ערכי הדחק  הקליני של  היישום  לבחינת  דרך אחת 

המדווחים בשאלון, היתה לחלק את רמות הדחק המדווחות 
במחקר הנוכחי לפי רבעונים. מהנתונים המוצגים בטבלה 
6 אנו למדים, כי ערך החציון לרמת הדחק המדווחת בקרב 
הורים הינו הערך 1.75, כך שרמות הגבוהות מ-1.75 מעידות 
כי ההורה מתמודד עם דחק רב. מאחר שמדובר בשאלון 
דיווח עצמי, על איש/אשת המקצוע העושה שימוש 
בשאלון לשלב מידע המגיע ממקורות נוספים, על מנת 
להגיע לתמונה כוללת לגבי התמודדות ההורה והצורך 
בהתערבות. כך למשל, במקרה של הורה המצוי ברבעון 
השני, אחוזונים 25 עד 50, אך בת זוגו מדווחת כי הוא חרד 
מאד, יש לשקול הערכה מקיפה יותר של המצוקה של אותו 
הורה. לחילופין, הורה המצוי ברבעון השלישי, אחוזונים 50 
עד 75, אך הצוות הרפואי מדווח כי הוא נראה רגוע ומתפקד 

בצורה מיטבית, דורש הסתכלות קרובה יותר. 

מגבלות המחקר והצעות למחקר עתידי 
מגבלה של המחקר הנוכחי, נוגעת לאפשרות ההכללה 
של ממצאים אלו וקשורה במאפיינים דמוגרפיים של 
94% מהנבדקים  אוכלוסיית המחקר. במחקר הנוכחי 
השתייכו ללאום היהודי. נתון זה גבוה בהרבה משיעורם 
של היהודים במדינת ישראל, העומד על כ-75% )הלשכה 
2014(. במחקר זה נאספו כל  המרכזית לסטטיסטיקה, 
הנתונים מהורים לילדים המאושפזים במרכז הרפואי 
"שניידר" הממוקם בגוש דן, במרכזה של מדינת ישראל, 
ואפשרי כי למיקומו של בית החולים השפעה מהותית על 
הבדלים דמוגרפיים אלה. הבדלים אלו מגבילים את התוקף 
החיצוני של הממצאים השונים, בבואנו לחקור ולהשתמש 
בשאלון ה-PPSI בקרב אוכלוסיות שאינן יהודיות, בין 
אם באזורי הפריפריה במדינת ישראל, ובוודאי באזורים 
שמזוהים באופן מובהק עם אוכלוסיה ערבית. היבט נוסף 
של מגבלה זו קשורה לשפת השאלון. במחקר זה, בוצע 
תרגום של השאלון לעברית, וניתן לצפות לקשיים בשימושו 
בקרב אוכלוסיות שאינן דוברות של השפה כשפה ראשונה, 
או שאינן דוברות אותה בכלל. על כן, יש צורך בתרגום 
ובהתאמה של הכלי לאוכלוסיה דוברת ערבית ולבדוק את 
תכונותיו בקרב מגזרים תרבותיים ודמוגרפים שונים. עם 
כל זאת, יש לציין כי שאלון ה-PPSI תוקף בארצות-הברית 
בקרב אוכלוסיה מגוונת יחסית, מבחינת מאפייני השפה 
והתרבות )Devine et al., 2014( ולכן ניתן לשער כי גם 
בישראל, בקרב אוכלוסיות בעלות מאפיינים שונים, יתקבלו 

תוצאות דומות מבחינת המהימנות והתוקף של הכלי. 
מגבלה נוספת, שייתכן ויצרה הטיה במחקר הנוכחי, קשורה 
בשיטת הדגימה. במחקר הנוכחי, מספר ההורים שנמצאו 
מתאימים להשתתף במחקר במחלקה ההמטולוגית-

אונקולוגית ובמחלקה הנפרולוגית, עלה על מאתיים. מתוך 
מספר זה, נעשתה פניה בפועל על-ידי הצוות הרפואי או 
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דולגין, גולדמן, יוהן-ברק

הצוות הטיפולי רק לחלק מהורים אלה, ורק חלקם הסכימו 
להשתתף במחקר. ייתכן, כי לאותם הורים שמלאו בסופו 
של דבר את השאלונים יש מאפיינים שונים, מהורים 
שהצוות הרפואי נמנע מלפנות אליהם, ומהורים שבחרו 
שלא להשתתף במחקר, וכי שוני זה מגביל את יכולת 

ההכללה של תוצאות המחקר על כלל האוכלוסיה. 

סיכום 
המחקר הנוכחי, מבסס את ה-PPSI ככלי נוח ויעיל ליישום 
ובעל תוקף ומהימנות גבוהים, שמיועד במיוחד לצורך 
בחינת רמות הדחק בקרב הורים לילדים החולים במחלה 
קשה ומסכנת חיים.  בהתחשב בתפקיד המרכזי של ההורה 
בהתמודדות הילד החולה ובני משפחתו, וכן בממשק עם 
המערכת הרפואית, יש לשקול את השימוש בכלי באופן 
שגרתי, או על פי הצורך, למטרות סינון, התערבות ומחקר 

סיעודי, רפואי ופסיכוסוציאלי.
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 כל את בעיון קרא, אנא. סרטן חולי לילדים הורים מתמודדים עמן בעיות של רשימה לפניך

 השבוע במהלך, בעיה עבורך היווה פריט כל שבה המידה את בעיגול והקף ברשימה הפריטים

 .היום כולל, האחרון

_________________________________________________________________ ___ 

 

 

 ? האחרון השבוע במהלך בעיה היווה זה כמה עד

 במידה לא בכלל החולה הילד בצרכי טיפול       

 מועטה
 במידת

 מה
 במידה

 רבה
 במידה

 מאוד מרובה

 4 3 2 1 0 הילד של הפיסיים בצרכים טיפול .1

 4 3 2 1 0 [החולה לילד] רגשית תמיכה מתן .2

, לבילוי, ס"לביה הקשורים בצרכים תמיכה .3

 [ החולה הילד של]  חברה לחיי או

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 [ החולה הילד על]  המידה על יתר לגונן .4

, הטיפול דרכי, הילד מחלת על עוד ללמוד .5

 (להמשך צפי) ופרוגנוזה, לוואי תופעות

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 הרפואי הצוות אנשי עם תקשורת .6

 

 ? האחרון השבוע במהלך בעיה היווה זה כמה עד

 במידה לא בכלל ופיסיות רגשיות בעיות       

 מועטה
 במידת

 מה
 במידה

 רבה
 במידה

 מאוד מרובה

 4 3 2 1 0 תשישות .7

 4 3 2 1 0 שינה קשיי .8

 4 3 2 1 0 משקל אובדן או במשקל עליה .9

 4 3 2 1 0 וכאבים מחושים .00

 4 3 2 1 0 חרדה .11

 4 3 2 1 0 כעס .12

 4 3 2 1 0 יגון .13

 4 3 2 1 0 דכאון/  עצבות .14

 4 3 2 1 0 תקווה חוסר .15

 4 3 2 1 0 עצמי ספק או אשמה .16

 4 3 2 1 0 דאגות .17

 הורים של פדיאטרי דחק שאלון - 'א נספח
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The First and Only

Oral Proteasome Inhibitor

innovative 
CD30-targeteD 
therapy

one target
More 
than one 
DiSeaSe

ADCETRIS is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory 
CD30+ Hodgkin lymphoma (HL):
1. following autologous stem cell transplant (ASCT) or
2. following at least two prior therapies when ASCT or multi-agent chemotherapy is not 
a treatment option.
ADCETRIS is indicated for the treatment of adult patients with CD30+ HL at increased 
risk of relapse or progression following ASCT.
ADCETRIS is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory 
systemic anaplastic large cell lymphoma (sALCL).

For further information please refer to full prescribing information as approved by the 
Israeli MoH.

NINLARO® is the First and Only Oral Proteasome Inhibitor Approved for the Treatment of 
RRMM Patients.1

NINLARO® in combination with Lenalidomide and Dexamethasone is indicated for the 
treatment of patients with multiple myeloma who have received at least one prior therapy.1

References: 1. NINLARO® Prescribing Information as approved by the Israeli MoH.

For further information please refer to full prescribing information as approved by the 
Israeli MoH.
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 ? האחרון השבוע במהלך בעיה היווה זה כמה עד

 במידה לא בכלל (המשך) ופיסיות רגשיות בעיות

 מועטה
 במידת

 מה
 במידה

 רבה
 במידה

 מאוד מרובה

 4 3 2 1 0 לחוץ להיות .18

 4 3 2 1 0 אונים חסר להרגיש .19

 4 3 2 1 0 ובריכוז בקשב בעיות .20

 4 3 2 1 0 באמונה ספק הטלת .21

 4 3 2 1 0 תכופות וירידות עליות .22

 

 ? האחרון השבוע במהלך בעיה היווה זה כמה עד

 במידה לא בכלל פיננסיים בהיבטים טיפול

 מועטה
 במידת

 מה
 במידה

 רבה
 במידה

 מאוד מרובה

 4 3 2 1 0 רפואיים חשבונות .23

 4 3 2 1 0 רפואיים לא חשבונות .24

 4 3 2 1 0  לביטוח הקשורות בעיות .25

 4 3 2 1 0 בעבודה לחץ .26

, עבודה מקום אובדן) בהכנסה הפחתה .27

 (משרה אחוזי הפחתת

0 1 2 3 4 

 

 ? האחרון השבוע במהלך בעיה היווה זה כמה עד

 במידה לא בכללהמשפחה חיי ניהול

 מועטה
 במידת

 מה
 במידה

 רבה
 במידה

 מאוד מרובה

 4 3 2 1 0 האחרים הילדים עבור וסידורים השגחה .28

 או הזוג בן של רגשיים בצרכים תמיכה .29

 האחרים הילדים

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 המשפחה חברי בין תקשורת .30

 4 3 2 1 0 תחבורה .31

 4 3 2 1 0 בילדים טיפול .32

 4 3 2 1 0 ...(,כביסה, ניקיון, אוכל) הבית תחזוקת .33

 4 3 2 1 0 זמן ניהול .34

 4 3 2 1 0 החלטות קבלת .35
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