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הערכת תפ קו ד משפ חת י 

, נשאלת השאלה. לפני שרופא משפחה מבצע הערכה לתפקוד משפחתי�
האם היחסים בתוך המשפחה מהווים גורם המשפיע על הבריאות של 

?מטופל

. התשובה היא כן , 1945 -פ עבודה של ריצרדסון מ"ע�

ריצרדסון הראה שיש קשר קרוב בין בעיות רפואיות וקונפליקטים תוך �
. משפחתיים

מצב מחלה יכול להגרם עקב ,  פסיכוסומטי-פ דנבר שטבע את המושג"ע�
. כולל קונפליקטים בתוך המשפחה, חוויה רגשית טראומטית



, עבודות שונות הראו קשר בין חוסר תפקוד תוך משפחתי ודלקות בגרון�
. או תחלואה ותמותה ממחלות קרדיווסקולריות

, או כאלו במצב תפקודי תקין" מאורגנות"פראט הראה שמשפחות �
מסוגלות ליותר דאגה עצמית ופחות צריכה של שרותי בריאות 

.ממשפחות לא מתפקדות

.  משפחתיAPGARניתן להעריך חוסר תפקוד משפחתי בעזרת שאלון 

היה להם , ) ביקורים לשנה9מעל (מטופלים עם שימוש מרובה בקליניקה
APGARמאלו שביקרו פחות,  משפחתי נמוך יותר באופן משמעותי.

נמצא בעמדה טובה , רופא שמסוגל להעריך השפעה משפחתית על המטופל
.  יותר להתחיל תוכנית התערבותית

הגדרות , הגדרת משפחה צריכה לשקף מבנה ותפקוד של בני הזוג �
:מוקדמות של משפחה הדגישו תפקודים  אלו

פריון. �1

הגדרת תפקיד מיני. �2

שיתוף כלכלי. �3

.סוציליזציה של הצאצאים. �4



בעולם המערבי של היום צריך הגדרה שתתאים גם למבני משפחה �
:והורה יחיד, קומונות,  משפחות עם בני זוג מאותו המין–שונים כמו 

� 

תרבותית שמכילה אדם מבוגר ואדם אחד או -משפחה היא מערכת סוציו�
שיש להם מחויבות רגשית ופיזיקלית והם , מבוגר או ילד, יותר 

. וכלכליים, מרחב, זמן: משתפים משאבים כמו

. המשאביים הזמינים במשפחה משפיעים על יכולתה לתפקד ביעילות�

הערכת תפקוד משפחה סביב ארוע מלחיץ

. מודל מעגל תפקוד משפחתי תוכנן להערכת התגובה�

שדורש תגובת התמודדות , מ"ארוע חיים מלחיץ גורם לפגיעה בש�
.מיוחדת מחברי המשפחה

שקף מעגל תפקוד משפחתי



הגדרות

12.2, 12.3טבלאות �

משאבים

:ישנם שבעה קטגוריות של משאבים שחשובים לתפקוד משפחתי�
לחברי משפחה יש גם קווי תקשורת טובים . אינטרק ציה סוצ יאל ית ותקשורת נצפים בקר ב חברי משפח ה: סוציאלית. �1

.  וארגוני ם חברתיי ם, שכנים, כמו חברי ם, לקבוצת חו ץ משפחתיות
.מזוהה בעיקר בקבו צות אתנ יות נפרדות, וסיפוק,גאווה:תרבותית. �2

.כמו גם מג ע עם קבו צות בעלות הלך מ חשב ה דומה מחוץ למשפחה. סיפוק רוחניתחווית:דתית. �3

וא פשרות להתמודד עם דרישות כלכליות , יצ יבות כלכל ית מ אפשרת להביא לסיפוק ע ם מצ ב כלכלי: כלכלית. �4

.  הקשורות לארועי חיי ם רגילי ם

.מ אפשר לפתור ולהבין את רוב האתגרים: חינוך. �5

.וחיים בבי ת, משחק, ס ביבה נקיה לספק את צרכ י העבודה: סביבתי. �6

.  אפקטיב י כאשר זמינים, כמו שאר משא בים ט כנולו גי ים: רפואי. �7

משפחה בריאה יתמודדו בעזרת , כאשר יחוו ארוע חיים סטרסוגני�
. משאבים מתאימים בכדי להחזיר את המשפחה לשיווי משקל

בא באינטרקציה  עם משאבי , )A(ארוע מלחיץ  , HILLפ "ע�
שבא באינטרקציה עם הגדרת , )B(התמודדות של המשפחה עם משבר 

). X(מה שיוצר את  המשבר ). C(המשפחה את הארוע 

עם משאבי המשפחה מספיקים להתמודדות עם המשבר תתכן רזולוציה �
. מ שבאה בעקבות הארוע המלחיץ"של הפגיעה בש



. משבר משפחתי הוא כתוצאה מכשלון בהתמודדות�

לרוב זה יקרה כאשר עוצמת הארוע המלחיץ תהיה מעבר למשאבי �
. המשפחה

אחרת לא יסתייע לפתרון . על הרופא להבין את שלושת הגורמים�
. המשבר

חוסר הבנה יכול לגרום לרופא המשפחה לנסות לפתור משבר משפחתי �
, והתוצאה לעיתים . במשאבים שהמטופל יכול לחשוב כלא מתאימים

. חוסר הענות והארכת משך המשבר

במקרה של התערבות בשלב מוקדם לרופא יכול להיות תפקיד של יועץ �
. בעזרה למשפחה לזהות משאבים הדרושים להתמודדות

מתהווים הרבה פעמים מנגנוני הגנה , בהתערבות בשלבים מתקדמים�
. פתולוגיים בין בני המשפחה

 .PROJECTION סומטיזציה ו-מנגנוני הגנה נפוצים �

, רציונליזציה  הכחשה,טרנספרנס, המנעות: דוגמאות נוספות�
MASKING,  

מ פתולוגי"ש

מ פתולוגי מתרחש במשפחות שצברו משברים לא פתורים והטמיעו "ש�
לתוך המשפחה מנגנוני הגנה פתולוגיים שמאפשרים תפקוד משפחתי 

. למרות ההפרעה הניכרת בתפקוד, מסויים

מ פתולוגי יראו לרוב התנהגויות  כמו "חברי משפחה שנמצאת בש�
כשלון , ויתור, סרוב, שתיקה,שקרים, ריבוי תלונות,כעס

חיפוש שעיר , לוחמנות, ויכוח, ביקורת , דכאון,המנעות,בלימודים
.לעזאזל

.יש לכוון טיפול לגורם�



אך צריך לשאוף שהחלטה , לא את כל המשפחות ניתן או צריך להציל�
לסיום תעשה אחרי הערכה משמעותית של הבעיה המשפחתית והערכת 

.סיכוי לשיפור

.גישה קלינית דורשת התייחסות לגישה מכוונת בעיות�

.דגש על גישה ביופסיכוסוציאלית�

הערכת תפקוד משפחתי

:הערכת תפקוד משפחתי�

: מצבים3-ב�

שימוש בכלים כמו עץ , השגת רקע משפחתי: כשמגיע חולה חדש. �1
 . APGAR -משפחה ו

.כשחבר משפחה נקרא לסייע בטיפול במטופל. �2

.  כשהיסטוריה מכוונת לחוסר תפקוד משפחתי. �3

:דוגמאות לסימפטומים של חוסר תפקוד משפחתי�

. פרידה/מצב לפני  גירושים.�1

.מריבות, עודף ויכוחים. �2

.חוסר תקשורת.�3

.ו"בעיות לימודים וכי, פגיעה בילדים. �4

מחקרים מציעים שרוב בעיות התפקוד המשפחתיות שמובאות בפני �
. מוסתרות על ידי תלונות פיזיקליות, רופאים



:דוגמאות להתנהגויות שמסתירות תחתם חוסר תפקוד משפחתי�

י חרדה של קונפליקט " סימפטומים פיזיקלים שנוצרים ע-סומטיזציה. �1
. פסיכוסוציאלי

.עודף שימוש בשירותי בריאות. �2

.מעבר בין רופאים. �3

. של תלונות" רשימת מכולת. "�4

APGAR

.חמש שאלות סקירה בנוגע לתפקוד משפחתי �

. 0-2מענה  לכל שאלה בין �

. כמעט תמיד-�2

. חלק מהזמן-�1

.  כמעט לעולם לא-�0

וגם , מאפשר להעריך תפקוד משפחתי כללי. מצרפים את כל הנקודות�
. התייחסות וצורך להעמקה בנקודות הספציפיות

I APGARטבלת   

� 



APGAR IIטבלת 

 מסייעת להגדיר את דרגת שביעות הרצון של מטופל מתפקוד -1טבלה �
. משפחתי

 מאפשרת להעריך יחסי המטופל עם חברי משפחה או אנשים –2טבלה �
. ומאפשר לזהות אנשים שניתן לקרוא להם לסייע בשעת הצורך. אחרים

טיפול

לרוב מטופל יאפשר כניסה לבעיה הפסיכוסוציאלית רק אחרי שיראה �
.שהרופא הראה עניין ודאגה בבעיה הסומטית שבגללה הגיע

יש לשמור על , במקרים שהמטופל יתעקש לדבוק בבעיה סומטית�
עד שהבעיה , ולשמור על ערוצי תקשורת, המטופל ברמה תפקודית

. הפסיכוסוציאלית תצוץ לבסוף

יש להמנע מהדגשת הבעיה הסומטית למנוע התפתחות מוגבלות קבועה �
. על רקע של רווח משני מנחם



: הערכה �

לקיום משבר משפחתי. �1

. קיום משאבים משפחתיים להתמודדות. �2

. יכולת התמודדות של המשפחה. �3

.  קשה, בינוני, קל: י"חוסר תפקוד משפחתי מאופיין ע�

:תוכנית התערבות�

.טיפול תמיכתי לאפשר המשך תפקוד. �1

.וזיהוי משאבים, יעוץ לקדם פתרון בעיות. �2

.יעוץ להעצמת רזולצית משבר. �3

. הפנייה לטיפול משפחתי. �4


