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תמצית מנהלים
המחקר שלפניכם בחן את גורמי הסיכון לנפילה ולפחד מנפילה בקרב בני  55ומעלה בישראל
באמצעות בחינת היבטים ,כגון משתני רקע דמוגרפיים ,מצב בריאותי תפקודי ,איכות חיים,
בדידות ,נגישות לשרותים חיוניים בשכונה ,והשתתפות בפעילויות חברתיות .המחקר עשה זאת
באמצעות ניתוח נתוני פרויקט  ,SHAREסקר הבריאות ,ההזדקנות והפרישה באירופה ,מתוך שני
גלי איסוף נתונים (גלים  7-3בסקר -SHAREישראל) .בנוסף ,המחקר השווה את הממצאים כפי
שעלו בסקר -SHAREישראל לעומת הממצאים בקרב אוכלוסיית בני  55ומעלה בסקר - SHARE
אירופה.
מבין  00,554בני  55ומעלה שהשתתפו בשני גלי ( )7-3סקר  SHAREהכללי 00.7% ,דיווחו
על נפילה בחצי השנה שקדמה לקיום הסקר .1בישראל ,שיעור הנופלים גבוה מהממוצע האירופי,
עם  04.1%מהמרואיינים שחוו נפילה .מה שהופך את ישראל למדורגת במקום ה 7-בתדירות
הנפילות מבין  07המדינות שהשתתפו בסקר ,אחרי ספרד.
המחקר מצא כי פחד מנפילה הוא גורם סיכון העומד בפני עצמו כבעל יכולת ניבוי נפילות
עתידיות .בנוסף ,המחקר מצא כי הפחד מנפילה נמצא קשור בקשר שלילי לאיכות החיים .אחד
מממצאי המחקר הבולטים הראה כי המשתנה החזק ביותר שנמצא קשור לדיווח על נפילה ,הוא
דיווח על נפילה בעבר .כאשר הנפילות בעבר נמצאו ככמעט מכפילות את הסיכוי לנפילה כעבור
שנתיים.
ממצאים נוספים הראו כי נפילות שכיחות יותר עם העלייה בגיל ובפרט בקרב הנשים.
נמצא כי הנשואים או החולקים משק בית זוגי וכן בעלי השכלה תיכונית ומעלה נפלו פחות
בהשוואה לחיים בגפם ובעלי השכלה נמוכה .מצב בריאותי נתפס טוב יותר נמצא קשור בפחות
נפילות ,ולעומת זאת מספר רב יותר של מגבלות בתפקוד יומיומי נמצאו קשורים בסיכוי גבוה
יותר לחוות נפילה .מדד מסת הגוף ,על אף חשיבותו כפי שעולה מן הספרות המחקרית ,לא נמצא
קשור לנפילות במדגם  -SHAREישראל ,לעומת הקשר שנמצא במדגם סקר  - SHAREאירופה.
תפקודי הראיה והשמיעה הסובייקטיביים היו קשורים בקשר שלילי לנפילות ,כך
שאנשים שהעידו על תפקודי ראיה ושמיעה רעועים ,נפלו יותר .נתון דומה עולה גם בבחינת מדד
התשישות ,אנשים שהיו בתחום הקדם תשישות או נמצאו כתשושים ,נפלו יותר .צריכת מספר
תרופות רב יותר נמצאה קשורה לסיכוי גבוה יותר לנפילה .בנוסף לכך ,רמת דיכאון גבוהה יותר,
וכן תפקוד קוגניטיבי פחות טוב נמצאו קשורים לסיכוי גבוה יותר לנפילה .מספר רב יותר של
מחלות כרוניות ומגבלות בפעולות ניידות היו קשורים בסיכוי גבוה יותר לנפילה .כל המחלות
והמצבים הרפואיים שנבחנו (אלצהיימר ,שיטיון או סניליות ,דלקת מפרקים ניוונית ,שגרונית או
סוג אחר של שגרון ,מחלות לב ,סוכרת ,פרקינסון ,קטרקט ושבר בעצם הירך) נמצאו קשורים
ליותר נפילות.

 1בכל התייחסות לנפילה ו/או חשש מנפילה ,ההתייחסות היא לנפילה אחת לפחות בחצי השנה האחרונה שקדמה
לקיום הסקר.
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המחקר מצא כי נפילות בגל קודם השפיעו על מדד איכות החיים באופן שלילי בגל הבא,
כלומר מרואיינים שנפלו ,דיווחו על איכות חיים ירודה יותר .בנוסף ,גיל נמצא קשור בקשר שלילי
לרמת איכות החיים ,כלומר ככל שהגיל עלה איכות החיים פחתה .המשתנה שנמצא קשור באופן
החזק ביותר לאיכות החיים היה התפיסה הסובייקטיבית של הבריאות .ככל שתפיסת הבריאות
עלתה ,עלתה גם האיכות החיים
מהמדגם הישראלי של הסקר ,עולה כי נפילות ופחד מנפילות לא השפיעו באופן מובהק על
מדד הנגישות לשירותים בשכונה .לעומת זאת ,כאשר נבדקו השפעתם של אותם המשתנים על כלל
המדגם האירופי ,גם הנפילות וגם הפחד מנפילות נמצאו קשורים במתאם חלש אך מובהק .נראה
כי קבוצת הנופלים והפוחדים מנפילה באירופה מדווחים על קשיים רבים יותר בנגישות לשירותים
בשכונה.
מהמדגם הישראלי של הסקר עולה כי בעוד נפילות לא היו קשורות לתחושת הבדידות,
הפחד מנפילות נמצא קשור לתחושת הבדידות .כלומר ,אנשים אשר דיווחו על פחד מנפילה ,הביעו
באופן מובהק תחושות בדידות גבוהות יותר .לעומת זאת ,כאשר נבדקו השפעתם של אותם
המשתנים על כלל המדגם האירופי ,גם הנפילות וגם הפחד מנפילות נמצאו קשורים באופן מובהק
לתחושת הבדידות .נראה ,כי הן קבוצת הנופלים והן קבוצת הפוחדים מנפילה באירופה מדווחים
על תחושת בדידות גבוהה יותר .עם זאת המתאם בין הפחד מנפילה לבין תחושת הבדידות הוא
חזק יותר מאשר המתאם בין הנפילה עצמה לבין תחושת הבדידות.
מבחינת השפעתם של הנפילות והפחד מנפילות על תדירות ההשתתפות ,נמצא כי רק
הפחד מנפילה השפיע באופן שלילי על תדירות ההשתתפות .יתרה מכך ,ממצא זה עלה רק במדגם
 SHAREהאירופי הכללי .אם זאת ,הן בישראל והן באירופה ההשכלה נמצאה קשורה בקשר חיובי
לתדירות ההשתתפות בפעולות חברתיות ,כלומר מרואיינים בעלי השכלה גבוהה יותר נטו
להשתתף יותר בפעילויות חברתיות .בנוסף לכך ,התפיסה הסובייקטיבית של הבריאות ,נמצאה גם
היא קשורה בקשר חיובי לתדירות ההשתתפות .כלומר ,מרואיינים בעלי תפיסה בריאותית גבוהה
יותר ,נטו להשתתף בתדירות גבוהה יותר בפעילויות חברתיות.
לסיכום ,אחד הממצאים העיקרים של מחקר זה הוא חשיבות הפחד מנפילות כגורם
סיכון העומד בפני עצמו כבעל יכולת ניבוי נפילות עתידיות .הפחד מנפילות הוא משתנה רגשי
סובייקטיבי וככזה ניתן להשפיע על עוצמתו בעזרת בניית תוכניות התערבות מתאימות היכולות
להוביל להפחתת הפחד מנפילות ולצמצום תופעת הנפילה הנובעת מפחד מנפילה .הממצא השני
העיקרי שמצא המחקר נובע מהקשר שנמצא בין נפילות קודמות לניבוי נפילות עתידיות .מכאן,
איתור מוקדם של אוכלוסיית הקשישים שנפלו בעבר ,כמועדים לפורענות ,יכול להוביל לבניית
תוכניות התערבות מתאימות אשר יוכלו להפחית את הסיכוי לנפילות חוזרות.
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מבוא
מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל מתכבד להעביר לעיון המשרד לשוויון חברתי
מחקר ההערכה בנושא נפילות בקרב אזרחים ותיקים בישראל ובהשוואה בינלאומית ,אשר
התבצע במסגרת ההתקשרות לשנת  7105בין מרכז הידע והמשרד.
מטרת המחקר לבחון את גורמי הסיכון לנפילה ולפחד מנפילה בקרב בני  55ומעלה
בישראל באמצעות בחינת מספר היבטים ,כגון משתני רקע דמוגרפיים ,מצב בריאותי תפקודי,
איכות חיים ,בדידות ,נגישות לשרותים חיוניים בשכונה ,והשתתפות בפעילויות חברתיות .מטרת
מחקר נוספת היא להשוות את הממצאים כפי שעלו בסקר הבריאות ,ההזדקנות והפרישה
( - )SHAREישראל לעומת הממצאים בקרב אוכלוסיית בני  55ומעלה בסקר  -SHAREאירופה.
כאמור ,המחקר מתבסס על ניתוח נתוני פרויקט  ,SHAREסקר הבריאות ,ההזדקנות
והפרישה באירופה ,מתוך שני גלי איסוף נתונים (גלים  7-3בסקר - SHAREישראל.)2
מבין  00,554בני  55ומעלה שהשתתפו בשני גלי ( )7-3סקר  00.7% ,SHAREדיווחו על
נפילה בחצי השנה שקדמה לקיום הסקר .3בישראל ,שיעור הנופלים גבוה מהממוצע האירופי ,עם
 04.1%מהמרואיינים שחוו נפילה (מבין  0,015בני  55ומעלה בישראל) .כפי שניתן לראות בתרשים
 ,0ישראל מדורגת במקום ה 7-בתדירות הנפילות מבין  07המדינות שהשתתפו בסקר ,אחרי ספרד.
תרשים  .1אחוז בני ה 55-ומעלה שנפלו ,לפי מדינה ()N=00,555
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 2נתוני גל  3בסקר -SHAREישראל נאספו במקביל לנתוני גל  5בסקר  -SHAREאירופה ,בשנת  .7103נתוני גל  7נאספו
בשנים  .7111-7101הרחבה אודות תזמון איסוף הנתונים בישראל ובאירופה ניתן למצוא באתר פרויקט SHARE
בכתובתhttp://www.share-project.org/home0/overview.html :
 3בכל התייחסות לנפילה ו/או חשש מנפילה ,ההתייחסות היא לנפילה אחת לפחות בחצי השנה האחרונה שקדמה
לקיום הסקר.
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שכיחות הנפילות בקרב מבוגרים ,עולה עם העלייה בגיל .בתרשים  7מוצגים שיעורי הנופלים
בישראל ,לפי קבוצות הגילאים השונות מ -SHAREישראל.
תרשים  .2שיעור באחוזים בני  51ומעלה בישראל שנפלו ,על פי גיל ()N=1,647

אוכלוסיית הקשישים פגיעה במיוחד לנפילות ,לאור השכיחות הגבוהה יותר של מחלות רקע,
שינויים פיסיולוגיים הקשורים לגיל ,והתאוששות תפקודית איטית ,שגורמת ,במעגל שמזין את
עצמו ,להגברת הסיכון לנפילות נוספות (.)WHO, 2012
תרשים  :3שיעור אשפוז עקב נפילות לפי גיל .שיעור ל 0111-תושבים.

(מתוך "עשור של פגיעות טראומה בישראל ,"7111-7111משרד הבריאות ,7100 ,עמ' ) 02
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סקירת ספרות
משרד הבריאות הישראלי מגדיר נפילה כפעולה שגורמת לירידה ו/או צניחה מהירה של אדם כלפי
מטה שלא במתכוון (משרד הבריאות .)7112 ,הגדרה זו דומה להגדרה של ארגון הבריאות העולמי
( )WHOהמגדיר נפילה כהגעה לא רצונית של הגוף לקרקע או לגובה הנמוך מגובה ההתחלתי של
הגוף (.)WHO, 2007
על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי ,בני ה 55-ומעלה מהווים הקבוצה הגדולה ביותר ,ביחס
לקבוצות גיל אחרות באוכלוסייה שסובלת מנפילות בכלל ומנפילות קטלניות בפרט (.)WHO, 2012
נתון דומה עולה גם בהקשר הישראלי ,על פי דוח המרכז הלאומי לחקר טראומה .מגיל  55וככל
שהגיל עולה ,עולה באופן משמעותי שיעור האשפוזים בעקבות נפילה .כך ,שיעור האשפוז עקב
נפילות בקבוצת הגיל  55-51עומד על  3.1ל 0111-תושבים ,לעומת שיעור  72.0ל 0111-תושבים
בקבוצת הגיל של בני  15ומעלה (משרד הבריאות .)7100 ,נפילות מהוות אחד הגורמים העיקריים
לתחלואה ותמותה בקרב קשישים ( .)Ambrose, Paul, & Hausdorff, 2013בהתאם לכך עולה כי
 5%-01%מן הנפילות גורמות לחבלה חמורה כגון פגיעת ראש או שברים (.)Deandrea et al., 2010
ומעבר לכך ,נפילות מהוות גורם מרכזי המגביר את הסיכוי להגבלת התנועה ולפגיעה באיכות
החיים (.)Boyd & Stevens, 2009
מרכיב חשוב נוסף בתחום הנפילות הוא הפחד מנפילה ( .)Choi & Ko, 2015כמחצית
מהקשישים שנפלו וכשליש מהקשישים שלא נפלו מדווחים על פחד מנפילות .על פי מחקרים
שונים נמצא כי אצל  33%עד  55%מהקשישים פחד זה גורם להימנעות מפעילויות חיוניות (קגן,
 .)7103ההימנעות מפעילויות והבידוד החברתי שאליו הקשישים נקלעים מביא להגברת הסיכון
לנפילה באופן משמעותי (.)Ambrose et al, 2013
הפחד מנפילה הוא מושג מעורפל ( ;Hadjistavropoulos, Delbaere, & Fitzgerald, 2011
 .)Jung, 2008חלק מהחוקרים מגדירים את פחד זה כאיבוד האמון ביכולת המוטורית ( Maki,
 )Holliday, & Topper, 1991וחלק אחר מגדירים אותו כחשש המנבא הימנעות מפעילויות ( Tinetti

 .)& Powell, 1993המחקרים הראשונים שחקרו את התופעה ראו בפחד מנפילה תגובה פסיכולוגית
של אנשים אשר חוו נפילה .החוקרים האמינו כי חוויה פוסט טראומתית של נפילה שחוו מובילה
להתפתחות פחד עז והפרעות הליכה ( .)Murphy & Isaacs, 1982מחקרים חדשים יותר רואים
בפחד מנפילות גורם מלווה אפשרי לתשישות ( )Kressig et al., 2001( )frailtyאו כקשור בקשרים
הדדיים להימנעות מפעילות ( ,)Bertera & Bertera, 2008והוא עלול להימצא גם בקרב מי שלא
חווה נפילה טראומתית או נפילה שהצריכה התערבות רפואית בעבר.
ההיארעות המשותפת של נפילות ופחד מנפילות נוספות הוביל חלק מהחוקרים לשאול
מה קדם למה .מחקר שבדק את היחס בין נפילות לפחד מנפילות לאורך זמן בקרב יותר מאלפיים
משתתפים בגילאים  55עד  14המתגוררים בקהילה במדינת מרילנד ,מצא כי הפחד מנפילות
בנקודת המוצא ,אכן ניבאה נפילות במעקב שהתקיים כ 71-חודשים לאחר מכן .ואולם ,אותו
המחקר גם מצא כי נפילות בנקודת המוצא ניבאו פחד מנפילות .מכאן החוקרים הגיעו למסקנה כי
נבדקים אשר חוו את אחת מהתופעות נמצאים בסכנה לפתח את השנייה (.)Friedman et al., 2002
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בניגוד למחקר הקודם במרילנד ,מחקר שנעשה בהונג קונג בקרב  370קשישים לקוחות
שרותי הבריאות במרפאה המקומית ,מצא כי אומנם הפחד מנפילות בנקודת המוצא ניבא הן את
הנפילות והן את הפחד מנפילות לאורך זמן ,אך הנפילות עצמן בנקודת המוצא לא ניבאו נפילות
נוספות ופחד מנפילות עצמן לאורך זמן ( .)Chou & Chi, 2007ממצאים אלה הביאו את החוקרים
למסקנה כי הנפילות ופחד מנפילות לא היו קשורות בקשר שמזין את עצמו (מעיין "מעגל
קסמים").
מימד שלישי וחשוב בהבנת תופעת הנפילות והפחד מנפילות הוא ההגבלה ,הצמצום או
ההתחמקות מפעילות .פחד מנפילות נמצא קשור לתדירות נמוכה של ביצוע פעילויות גופניות .כך
למשל ,מחקר בקרב מדגם אקראי של  0,511נשים בנות  21עד  15באוסטרליה מצא כי פחד
מנפילות היווה גורם סיכון לאי השתתפות בפעילות גופנית ספורטיבית ( Bruce, Devine, & Prince,

 .)2002באותו המחקר נמצא גם מתאם בין פחד מנפילות לרמות פעילות גופנית נמוכות יותר
בשעות הפנאי בקרב הנשים היותר פעילות .מחקר אחר ,אשר נעזר במכשירים מודדי צעדים בקרב
 0,511גברים בריטים בני  20עד  ,17מצא כי אלה אשר חששו מנפילה צעדו פחות צעדים ליום
מאשר אלה שלא חששו מנפילה ( .)Jefferis et al., 2014המחקר אף העלה כי אותם הגברים בילו
זמן קצר יותר בביצוע פעילות המוגדרת כקלה ,מתונה או מאומצת ,זאת לעומת הזמן שהושקע
בביצוע פעילויות הכרוכות בישיבה .מחקר נוסף בקרב  15קשישים בני  51עד  ,12הגרים בקהילה
במדינות אורגון וקליפורניה ,מצא כי אלה שחוו פחד מנפילות היו בעלי מהירות הליכה איטית
יותר ואורך צעד קצר יותר מאשר אלה אשר לא חששו מנפילה ( Chamberlin, Fulwider, Sanders,

 .)& Medeiros, 2005יש לציין כי הפחתה משמעותית במידת הפעילות יכולה להפחית נפילות
בטווח הקצר ,אך לאורך זמן הירידה ביכולת הגופנית ובביטחון העצמי הכרוכים בחוסר הפעילות,
גורמים ליתר נפילות ולירידה משמעותית ברווחה האישית של הזקן (אייזן.)7110 ,
המשמעות של הנתונים שהובאו לעיל היא כי פעילות גופנית מופחתת יכולה להוות הגורם
לנפילה או לפחד מנפילה אך גם התוצאה בפועל הנובעת מהנפילה עצמה או מהחשש מנפילה.
הימנעות מפעילות יכולה להוות גם חלק מהתדרדרות כללית .ככל שהצמצום בפעילות גדול יותר,
כך גדל הקושי בניידות של הקשישים והדבר גורם להם להיות עוד יותר פגיעים לנפילות .ככזו,
הכרחי לתת משקל למשתנה זה בכל ניסיון להבין את הקשר בין פחד מנפילות לנפילות עצמן,
במיוחד לגבי האפקט המשוער של הפחד מהנפילות על הגברת הסיכון לנפילה נוספת.
הפחד מנפילה הוא רק אחד מגורמי הסיכון הפוטנציאלים בשדה המחקר של נפילות בגיל
השלישי .גורם נוסף הרלוונטי בתחום חיזוי הנפילות הוא האפקט שיש למי שחווה נפילות
קודמות .כך למשל בחינת רשומות המופיעות במאגר הנתונים של מערכת החירום של מחוז
אונטריו שבקנדה הראה שמקבלי הטיפול הרפואי בביתם אשר דווח לגביהם כי סבלו ממספר
נפילות רב שאירעו לאחרונה ,היו בעלי סיכון גבוה יותר לסבול מנפילות הגורמות לפציעות בעתיד
( .)Poss & Hirdes, 2016נפילות קודמות כמנבאות נפילות עתידיות נמצאו גם במחקרים שנעשו
במקסיקו ( )Samper-Ternent, Karmarkar, Graham, Reistetter, & Ottenbacher, 2012ובדנמרק
( .)Vind, Andersen, Pedersen, Joergensen, & Schwarz, 2011אך כפי שציינו מעלה ,המחקר
שנעשה בהונג קונג ( )Chou & Chi, 2007לא מצא קשר זה.
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מעבר לליבת הגורמים הקשורים לנפילה באופן כמעט אינהרנטי ,שתוארו לעיל ,עולות מן
הספרות המחקרית שלוש קבוצות נוספות של גורמים הקשורים לנפילות והן משתני רקע
דמוגרפיים ,משתנים העוסקים במצב הבריאותי-תפקודי (פיסי ,נפשי ,וקוגניטיבי) ומשתנים
העוסקים בביצוע פעילות גופנית .מגוון הגורמים אשר נבחנו במסגרת המחקר הנוכחי יסקרו להלן.
משתני רקע דמוגרפיים:
גיל מתקדם נמצא קשור לנטיה גדולה יותר לנפילות )אייזןAmbrose et al., 2013 Clemson ;7110 ,

 .)et al., 2015; Rossat et al., 2010ההסבר לכך נעוץ במצבים בריאותיים הקשורים לעלייה בגיל,
כגון דלקות פרקים ,סוכרת ,מחלות כלי דם מוחיות ,בריחת שתן ,ליקויי ראיה ,חולשת שרירי
הגפה התחתונה .כולם נמצאו כמנבאים משמעותיים להגבלה תפקודית מתונה ,הקשורה בקשר
חזק להגדלת הסיכון לנפילות (; Scott et al., 2014; Ambrose et al, 2013אלבוים-גביזון.)7100 ,
לעומת זאת ,הקשר בין הגיל לבין פחד מנפילות פחות ברור .למשל ,קרסייג מצא במחקרו כי אין
קשר בין הגיל לבין פחד מנפילות הקשור לביצוע פעילות (.)Kressig et al., 2001
לגבי מגדר ,נמצאה שכיחות יתר ניכרת של נפילות בקרב נשים ( .)Chang & Do, 2015אולם
נמצא גם שבקרב דיירי בית האבות ,גברים היו בסיכון יתר לעומת הנשים (אייזן .)7110 ,כמו כן,
נמצא כי קיים קשר בין המגדר לפחד מנפילות ,ושנשים מפחדות יותר כפי שתועד במספר
מחקרים ( Filiatrault, Desrosiers, & Trottier, 2009; LeBouthillier, Thibodeau, & Asmundson,

.) ,2013; Zijlstra et al., 2007
משתנים נוספים שצריך לקחת בחשבון כאשר בודקים את הקשר בין הנפילות לפחד
מנפילות הוא מצב משפחתי והשכלה .מחקר שנעשה בפינלנד הצביע על סיכון מוגבר לנפילות
בקרב הלא נשואים ( .)Koski, Luukinen, Laippala, & Kivela, 1998בדומה לו ,מחקר שנעשה
בקוריאה הדרומית מצא כי מגורים לבד נמצאו קשורים לסיכון גבוה יותר לנפילות ( Choi et al.,

 .)2014בניגוד אליהם ,מחקר שנעשה על הקשישים במדינת טקסס לא מצא קשר בין המצב
המשפחתי לנפילות ( .)Alamgir, Wong, Hu, Marshall, & Yu, 2015מצד שני ,מחקר שנעשה במחוז
קוויבק ,מצא כי קבלת תמיכה מבן הזוג הייתה גורם מגן מפחד מנפילה (.)Filiatrault et al., 2009
המחקר שנעשה במדינת טקסס שהזכרנו לעיל הראה כי הכנסה ורמת ההשכלה לא ניבאו
נפילות .לעומתו המחקר שנעשה בדרום קוריאה מצא כי רמת השכלה נמוכה יותר אכן קשורה
לפחד מנפילות (.)Kim & So, 2013
משתני מצב בריאותי-תפקודי:
מגוון משתני בריאות פיסית נמצאו קשורים לפחד מנפילות ,לנפילות או לשניהם ,והם
כוללים את מדד מסת גוף ( .)Koski et al., 1998( )BMIמשקל יתר ( ,)overweightועוד יותר מכך
השמנת יתר ( ,)obesityנמצאו קשורים להגברת הסיכון לנפילה ( Mitchell, Lord, Harvey, & Close,

.)2014
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ליקויים בתפקודי הראיה (כגון חדות ראייה ,תפיסת עומק והסתגלות לחושך וכו') וכן
בתפקודי השמיעה ,נמצאו גם הם קשורים להגברת הסיכון לנפילות .המשמעות העיקרית של
הפרעות הראיה ,בהקשר לגורמי הסיכון לנפילות ,היא היכולת להתמודד עם מכשולים סביבתיים,
בייחוד בתנאי ראיה לא טובים (אייזןAmbrose et al., 2013; Kamil et al., 2016; Viljanen ;7110 ,
.)et al., 2013

גורם משפיע נוסף הוא עצם הימצאותן של מחלות נוספות .הדבר נובע גם מההשלכות
התפקודיות שיש למחלה עצמה וגם מריבוי התרופות שמתלווה לה .הקשר בין ריבוי התרופות לבין
הגברת הסיכון לנפילה יכול לייצג את ריבוי המחלות ושכיחות יתר של תשישות ) (Frailtyבחולים
או את השפעתן הישירה של התרופות עצמן( ,תגובות בין-תרופתיות ,השפעות לוואי או אף טיפול
שגוי בתרופות) (אייזן .)7105 ,מספר מחקרים אף עסקו בהקשר זה בתרופות נוגדות דיכאון,
נוגדות חרדה ונוגדות פסיכוזה (אייזן.(Doi et al., 2012; Kelly et al., 2003 ;7105 ,
מחלות מסוימות נמצאו קשורות באופן ספציפי לסיכון לנפילות .כך למשל מחלת
הפרקינסון נמצאה כגורם משמעותי מאוד להגברת הסיכון לנפילות .כך למשל בקבוצת הקשישים
עם נפילות חוזרות ,אצל החולים במחלת פרקינסון היו פי  7.1יותר נפילות (פרס ופלג7100 ,א).
דלקת פרקים (ארתריטיס) אף היא קשורה לסיכון מוגבר לנפילות .נמצא כי שכיחות הנפילות
בקרב אנשים עם ארתריטיס מגיעה למחצית ,לעומת השכיחות אצל קשישים ללא ארתריטיס,
העומדת על שליש (אלבוים-גביזון ועמיתיםChoi et al., 2014; Friedman et al., 2002; ;7107 ,

)Guthrie et al., 2012; Jamison, Neuberger, & Miller, 2003
כאמור ,תשישות היא גורם נוסף הנמצא כבעל זיקה לנפילות ( & Clegg et al., 2013; Pin

 ) Spini, 2016; Bryant et al., 2015; Kojima et al., 2015; Samper-Ternent et al., 2012אינדקס
תשישות קיבל תיקוף באמצעות השימוש בנתוני  .)Romero-Ortuno et al., 2010( SHAREהאינדקס
עצמו מבוסס על מדידות המשקפות באופן אובייקטיבי יכולות גופניות ,כגון עוצמת לפיתת היד.
הכללת האינדקס במחקר הנוכחי מאפשרת לנו לעשות הפרדה בין ההשפעות של הגבלת הפעילות
על הנפילות מהשפעת התשישות עליהן.
משתנים בריאותיים נוספים ,נפשיים וקוגניטיביים ,נמצאו קשורים לנפילות .דיכאון
וחרדה מגבירים את הסיכון לנפילות על ידי השפעה ישירה על מערכת היציבה ,או כתוצאה
מירידה בתשומת הלב לסיכונים סביבתיים (אייזן.)Clemson et al., 2015 ;7110 ,
מצב קוגניטיבי הוכח כקשור לפחד מנפילות .בקרב קשישים הלוקים בדמנציה ,בניגוד
לקשישים ללא הפרעה קוגניטיבית ,הקשר בין נפילות לגיל מתקדם אינו חד משמעי .ככל הנראה
הסיבה לכך היא כי משך המחלה משמעותי יותר מאשר גיל החולה (אייזן .)7105 ,מחקרים
עדכניים מראים כי קיים קשר בין תפקוד קוגניטיבי ,ירידה ביכולת קשב ובתפקודים ניהוליים
(כגון :יוזמה ,קביעת מטרות ,תכנון וארגון התנהגות) ובין נפילות ,בקרב אוכלוסיית הקשישים:
ככל שהתפקוד הקוגניטיבי הכללי נמוך יותר ,כן מספר הנפילות גבוה יותר .נמצא כי ליקוי באחד
או יותר ממרכיבי התפקוד הניהוליים ,קשור לאי יכולת הפרט ללכת באופן יעיל ובטוח ,מה שגורם
לעלייה בסיכון לנפילות (שגב-יעקובובסקי ועמיתים.)7105 ,
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משתני פעילות גופנית:
פעילות גופנית ידועה כאחד הגורמים המרכזיים בהפחתת הסיכון לנפילות והחשש מנפילות.
למעשה ,פעילות גופנית היא הפעילות היחידה שנמצאה אפקטיבית למניעת נפילות באופן עקבי גם
כהתערבות בודדת ,באותה מידת יעילות של התערבויות הכוללות מספר כלים מניעתיים שונים
(.)Sherrington et al., 2011

משתני רווחה אישית:
קיימים מספר מחקרים אשר עסקו בקשר בין רווחה אישית לנפילות .מחקר שנעשה בטייוואן
בקרב  511קשישים בגיל הממוצע  25.5שנים בדק ומצא כי קיים קשר הפוך בין איכות חיים
לנפילות .החוקרים השתמשו במדד לאיכות חיים ( )CASPוראו כי ככל שעולה מספר הנפילות כך
איכות החיים ,כפי שנמדדה במדד ,יורדת ( .)Wu et al., 2013מחקר אשר בדק קשר בין השתתפות
בפעילויות חברתיות לנפילות העלה כי בקרב קשישים שדיווחו על נפילות קודמות הסיכוי לקחת
חלק בפעילויות חברתיות השונות ירד באופן משמעותי ( .)Pin & Spini, 2016לעומת זאת ,מחקר
שבדק את הקשר בין בדידות לנפילות לא מצא קשר מובהק בין השניים (.)Tromp et al., 2001
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המחקר הנוכחי
מטרות המחקר
 .0לבחון את גורמי הסיכון לנפילה ולפחד מנפילה בקרב בני  55ומעלה בישראל ,ולהשוות
את הממצאים לבני ה 55 -ומעלה באירופה.
 .7לבחון את ההשפעה של נפילה ופחד מנפילה במספר היבטים של איכות רווחה אישית
בקרב בני  55ומעלה בישראל ,ובכלל זאת :איכות חיים ,בדידות ,נגישות לשירותים
חיוניים בשכונה ,והשתתפות בפעילויות חברתיות.

שיטה
 .1המדגם ותהליך הדגימה
אוכלוסיית המחקר היא בני  55ומעלה בישראל ובאירופה הגרים בקהילה .המחקר הנוכחי
מתבסס על נתוני המדגם האירופאי והישראלי ,בגלים  7ו 3-בסקר הבריאות ,ההזדקנות והפרישה
בישראל( SHARE - Survey of Health, Aging and Retirement in Europe and Israel ,וגלים  7ו5-
בסקר  SHAREהכללי .)4הנתונים נאספו בשנים  ,7111-7101ו 7103 -בהתאמה .המחקר התבסס על
ראיונות פנים אל פנים ,באמצעות שאלון מונחה מחשב (.)Computer Assisted Personal Interview
המדגם במחקר הנוכחי כלל  00,554בני  55ומעלה הגרים בקהילה (כלומר ,לא דיירי
מוסדות) ,מ 07-מדינות שהשתתפו בסקר בשני הגלים שצויינו לעיל (על פי סדר א"ב) :אוסטריה,
איטליה ,בלגיה ,גרמניה ,דנמרק ,הולנד ,ישראל ,ספרד ,צ'כיה ,צרפת שוודיה ושוויץ.
המדגם הישראלי באופן ספציפי כלל  0,015מרואיינים בני  55ומעלה הגרים בקהילה ,משתי
קבוצות חברתיות :יהודים ותיקים ( )25.4%ועולים מברית המועצות לשעבר החל משנת 0111
( .)74.5%יצוין כי נאלצנו להסיר את השאלונים של המרואיינים דוברי השפה הערבית (010
ראיונות) ,לאור העובדה ש במהלך ניתוח הנתונים עלה כי ניסוח השאלה אודות הנפילות והפחד
מנפילות לא היה מספיק ברור ,וניתן היה לפירוש במספר אופנים .בפועל הדבר גרם לתת-דיווח
לגבי מקרי נפילות.
שיעור ההיענות בקרב משיבי המדגם הישראלי היה גבוה ועמד על  .25.5%שיעור זה דומה
לשיעורי ההשבה בשאר מדינות אירופה המשתתפות בסקר (שנעו בין  21ל 11-אחוזים)Malter & ( .

.)Börsch-Supan, 2015

 .2שאלון
פרויקט  SHAREמייצר מסגרת רב תחומית למחקר אודות בני ה 51-ומעלה ( Börsch-Supan et al,

 .)2013פרקי שאלות הסקר ( )modulesמייצגים קבוצות נתונים שונות ומגוונות ,משלושה תחומים
מרכזיים המספקים תמונה על המצב הכלכלי ,הבריאותי והחברתי של המרואיין.
 4לקריאה נוספת בנושא היבטים מתודולוגיים של סקר  SHAREראו.Börsch-Supan et al., 2013 :
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במסגרת המחקר הנוכחי נבחנו גורמי הסיכון וההשלכות על איכות חיים ורווחה אישית של נפילה
ופחד מנפילה בקרב בני ה 55-ומעלה בישראל ובאירופה הגרים בקהילה .לשם כך נבחרו משתנים
הרלוונטיים לנפילות ולגורמי הסיכון לנפילות ,וכן למדידת רווחתם האישית ואיכות חייהם של
האזרחים הותיקים ,לפי הפירוט להלן:
א .משתני רקע דמוגרפיים:
גיל ,מגדר ,מצב משפחתי ,השכלה ,קבוצה חברתית.
ב .מצב בריאותי תפקודי:
מצב בריאותי נתפס ,מגבלות בפעולות יומיום בסיסיות ואינסטרומנטליות (,)ADL/IADL
מדד מסת הגוף ( ,)BMIתפקודי ראיה ושמיעה ,מדד תשישות ,מספר תרופות ,מספר
מחלות כרוניות (מחלות שידוע כי קשורות לנפילות נבחנו גם באופן פרטני) ,מדד דיכאון
( ,)EURO-Dמצב קוגניטיבי ומגבלות בפעולות ניידות.
ג .פעילות גופנית:
מידע אודות פעילות גופנית מתונה ומאומצת.
ד .נפילות:
נפילות ופחד מנפילות בשתי נקודות זמן.
ה .רווחה אישית:
מדד לאיכות חיים ( ,)CASPבדידות ,נגישות לשירותים והשתתפות בפעילויות חברתיות.
הרחבה מתודולוגית על אופן בניית המשתנים ניתן למצוא בנספח  :0הגדרות מושגיות וביצועיות
(נומינאליות ואופרציונליות).

 .3ניתוח סטטיסטי
בהתאם למטרות המחקר שהוצגו ,במחקר הנוכחי נבחנו גורמי הסיכון לנפילה ,וכן השפעתם של
הנפילות והפחד מנפילות על מדדים שונים ביחס לרווחתם האישית של אזרחים ותיקים בישראל,
ובאירופה .בהתאם לכך ,ניתוח הנתונים בוצע בשני שלבים עיקריים ,כלהלן:
שלב  :1בחינת השפעתם של גורמי הרקע ,הבריאות ,הפעילות הגופנית ,עבר של נפילות ופחד
מנפילה על הסיכוי לנפילה עתידית.
שלב  :2בחינת השפעתם של נפילות ופחד מנפילות על ארבעה מדדים שונים ,המתייחסים
לרווחתם האישים של אזרחים ותיקים :איכות חיים ,תחושת בדידות ,נגישות לשירותים חיוניים
בשכונה והשתתפות בפעילויות חברתיות.
להלן תיאור גרפי של קבוצות המשתנים השונות ,בהתאם לניתוח הנתונים.
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פעילות גופנית
ביצוע פעילות
גופנית מתונה
ומאומצת

עבור תיאור המדגם בוצעה בשלב הראשון ,סטטיסטיקה תיאורית עבור כלל משתני המחקר ,לפי
קבוצות המשתנים השונות.
בשלב השני ,התבצע ניתוח דו משתני בין כלל גורמי הסיכון לנפילה [משתני רקע ,מצב
בריאותי-תפקודי ,פעילות גופנית ונפילות (גל  ])7והשפעתם על הסיכוי לנפילה על ידי רגרסיות
לוגיסטיות .בהתאם למטרות המחקר ,ניתוח דו משתני נוסף התבצע בין משתני הנפילות והפחד
מנפילות לבין מדדי הרווחה האישית השונים ,וזאת על ידי רגרסיות ליניאריות.
בשלב השלישי ,המהווה את ליבת ניתוח הנתונים ,התבצע ניתוח רב משתני הן בין גורמי
הסיכון השונים לבין הסיכוי לנפילה ,על ידי רגרסיות לוגיסטיות היררכיות ,והן בין הנפילות
והפחד מנפילות לבין מדדי הרווחה האישית השונים ,בפיקוח על משתני רקע ובקרה בסיסיים.
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ממצאים:
 .1תיאור המדגם
להלן יוצגו מאפייני אוכלוסיית המדגם על פי חמשת קבוצות המשתנים:
 .0.0משתני רקע
במדגם השתתפו  0,015אזרחים ותיקים בישראל הגרים בקהילה בטווח הגילאים שבין 55
ל ,013-ממוצע גיל המדגם עמד על  25.77שנים .כאשר כ 55%-מתוך המרואיינים נשים ,והשאר
גברים .כשני שליש מהאזרחים הותיקים הם נשואים או הנמצאים בשותפות רשומה ,שליש
הנותרים לא חולקים משק בית זוגי (אלמנים ,גרושים ,פרודים או רווקים) .ההשכלה במדגם
נמדדה על פי סיווג הבינלאומי של רמת השכלה  ,ISCED-97הכולל  2קטגוריות ,מהעדר השכלה
כלשהי ועד השכלה אקדמית גבוהה (תואר שני ומעלה) .כ 37%-מהאזרחים הותיקים במדגם היו
ללא תעודת בגרות ,מעל לרבע מהמדגם היו בעלי השכלה תיכונית מלאה .לעומת כ ,41%-שרכשו
השכלה על תיכונית או אקדמית .הנתונים מפורטים בלוח  0שלהלן.
לוח  .1סטטיסטיקה תיאורית עבור משתני הרקע
מגדר
נשים
גברים
גיל (שנים)
מצב משפחתי
נשוי או בשותפות רשומה
אלמן ,גרוש ,פרוד או רווק
השכלה
תיכונית חלקית או פחות מכך
תיכונית מלאה
על -תיכונית או אקדמית

N
0,715

אחוז

ממוצע (סטיית תקן)

טווח

54.5
45.5
(7.58) 25.77

0,715
0,715

55-013

51.7
30.1
0,015
30.2
75.5
40.1

 .0.7משתני מצב בריאותי-תפקודי
נבחנו מגוון משתנים בריאותיים-תפקודיים ,המהווים גורמי סיכון לנפילה ,כפי שעולים מן
הספרות המחקרית .תמציתם מוצגת בלוח  .7בחינת מצבם הבריאותי הנתפס של האזרחים
הותיקים מעלה כי קרוב למחצית המרואיינים דירגו את מצב בריאותם הכללית כטוב עד מצוין.
כמעט  31%ציינו ,כי בריאותם הכללית סבירה ,וכחמישית דיווחו ,כי מצב בריאותם הכללית רע.
בבחינת מספר המגבלות בפעולות היום יום ,הבסיסיות והאינסטרומנטליות ( )ADL/IADLנמצא ,כי
כ 21%-מהמרואיינים לא סובלים מאף מגבלת  ,ADLו 53%-אינם סובלים מאף מגבלת IADL
(נתונים אלה אינם מוצגים בטבלה) .ממוצע מספר המגבלות בפעולות  ADLו IADL -הוא  ,1.51ו-
 ,0.71בהתאמה .כשלושים אחוזים מהמדגם הם בעלי מדד מסת גוף ( )BMIבטווח הנורמאלי,
וכשני שליש הם בעלי משקל יתר או השמנת יתר .אזרחים ותיקים אשר מצויים בתת משקל
מהווים רק כאחוז .קצת מעל לעשירית המדגם דיווח ,כי ראייתם (מרחוק) גרועה ,שיעור דומה
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דיווחו כי שמיעתם (בשימוש במכשיר שמיעה ,כרגיל) היא גרועה .בבחינת מדד התשישות 5נמצא
כי מרבית האזרחים הותיקים לא היו תשושים כלל ,בעוד כחמישית היו קדם -תשושים או
תשושים.
מספר התרופות חושב על-פי מספר המחלות עבורן אדם לוקח תרופות על בסיס שבועי
לפחות .ממוצע מספר התרופות עמד על  .7.1רמת הדיכאון חושבה באמצעות מדד  .EURO-Dטווח
מדד זה נע בין  1ל ,07-כאשר  07משמעו רמת הדיכאון הגבוהה ביותר .ממוצע רמת הדיכאון
במדגם עמד על  ,7.27שמעיד על רמת דיכאון נמוכה יחסית .המצב הקוגניטיבי חושב כממוצע ציוני
התקן של שלושה מבחנים קוגניטיביים (היזכרות מילולית מיידית ומעוכבת ,מטלה חשבונית,
ושטף מילולי) ,המאפשר לבחון כל פרט במדגם ביחס לשאר .6תחלואה נמדדה על ידי מספר
המחלות אותן האדם ציין כי אובחן בהן ,וממוצע מספר המחלות עמד על  .7.21בנוסף לכך ,מספר
מחלות הידועות מהספרות המחקרית כקשורות להגברת הסיכון לנפילה צוינו באופן ספציפי.
שכיחותן נעה מ( 7%-פרקינסון) ועד ( 71%סוכרת).
לוח  .2סטטיסטיקה תיאורית עבור משתני המצב הבריאותי-תפקודי
מצב בריאותי נתפס
מצוין
טוב מאוד
טוב
סביר
רע
מגבלות בתפקוד יומיומי בסיסי ADL
מגבלות בתפקוד יומיומי אינסטרומנטלי
IADL
מגבלות בניידות
מדד מסת גוף BMI
תת משקל
נורמאלי
משקל יתר
השמנת יתר
תפקודי ראיה
סביר ומעלה
גרוע
תפקודי שמיעה
סביר ומעלה
גרוע
מדד תשישות
לא שברירי
קדם-שברירי או שברירי
תרופות
מדד לדיכאון EURO-D
מצב קוגניטיבי
תחלואה
מספר כולל של מחלות כרוניות
אלצהיימר ,שיטיון או סניליות

N
0,024

אחוז

ממוצע (סטיית תקן)

טווח

3.05
04.11
71.11
71.11
70.11
0,014
0,014

)0.51( 1.51
(2.05) 0.75

0-6
1-2

0,014
0,115

(3.04) 7.53

1-01

0.71
30.34
47.15
74.57
0,022
12.50
07.41
0,011
11.30
00.51
117
21.11
70.71
0,015
978
0,150
0,010

(2.02) 7.11
)7.51( 7.27
)1.21( -1.44

0-12
1-07
-7.15-0.55

)7.11( 7.21

1-00

5.10
2.32

דלקת מפרקים ניוונית או שגרון אחר
 5כאמור בפרק השאלון שהוצג לעיל ,הרחבה על ההגדרות המושגיות והביצועיות של המשתנים ניתן למצוא בנספח .0
 6בהתאם לאופן החישוב של המדד שהתבסס על  3ציוני תקן ,הממוצע קרוב ל ,1-וסטיית התקן קרובה ל.0-
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()osteoarthritis
דלקת מפרקים שגרונית
()Rheumatoid arthritis
מחלות לב
סוכרת
פרקינסון
קטרקט
שבר בעצם הירך

01.51
75.51
71.71
7.07
74.10
3.23

 .0.3משתני פעילות גופנית
שני משתנים מתוך סקר  SHAREבחנו את תדירות ביצוע הפעילות הגופנית .השאלה הראשונה
עסקה בביצוע פעילות גופנית מתונה ,ונמדדה על ידי תשובה לשאלה "באיזו תדירות את/ה
עוסק/ת בפעילויות גופניות הדורשות רמת מאמץ קלה או מתונה ,כגון גינון ,רחיצת מכונית או
הליכה?" .השאלה השנייה עסקה בביצוע פעילות גופנית מאומצת ,ונמדדה על ידי תשובה לשאלה
"באיזו תדירות את/ה עוסק/ת בפעילות גופנית מאומצת ,כגון ספורט ,עבודות בית קשות או
עבודה הכרוכה במאמץ פיזי?".
ממצאי המחקר העלו ,כי מעל למחצית המרואיינים ביצעו פעילות גופנית מתונה יותר
מפעם בשבוע ,שיעור המבצעים פעילות גופנית מאומצת בתדירות זו הוא מעט מעל לשליש .בנוסף
לכך ,כעשירית מהמרואיינים ביצעו פעילות גופנית מתונה או מאומצת לפחות אחת לשבוע .לעומת
זאת ,קרוב ל 31%-המרואיינים כמעט שלא (או לעולם לא) מבצעים פעילות גופנית מתונה ,וקרוב
למחצית המרואיינים כמעט שלא או לעולם לא מבצעים פעילות גופנית מאומצת .תמצית הנתונים
מוצגת בלוח .3
לוח  .3סטטיסטיקה תיאורית עבור תדירות ביצוע פעילות גופנית
N
פעילות גופנית מתונה
יותר מפעם בשבוע
פעם בשבוע
פעם עד שלוש פעמים בחודש
כמעט שלא ,או לעולם לא
פעילות גופנית מאומצת
יותר מפעם בשבוע
פעם בשבוע
פעם עד שלוש פעמים בחודש
כמעט שלא ,או לעולם לא

אחוז

0,022
51.00
1.15
3.73
71.11
0,021
35.20
1.5
4.05
51.54
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ממוצע (סטיית תקן)

טווח

 .0.4משתנים אודות נפילות
שיעור הנפילות בקרב המרואיינים ,אזרחים ותיקים בישראל ,בגל  ,3עמד על כ ,05%-וזאת לעומת
כ 5%-בלבד כשלוש עד ארבע שנים לפני כן (נתוני גל  .)7שיעור החוששים מנפילה בגל  3עמד על כ-
 ,77%וזאת לעומת כ 07%-בגל  ,7הנתונים מוצגים בלוח .4
לוח  .4סטטיסטיקה תיאורית עבור נפילות ופחד מנפילה
N=1,286
נפילה (גל )3
נפילה (גל )7
פחד מנפילה (גל )3
פחד מנפילה (גל )7

אחוז
04.22
5.74
70.51
07.40

 0.4.0נפילות ופחד מנפילות בהשוואה בינלאומית
מבין  00,554בני  55ומעלה שהשתתפו בשני גלי ( )7-3סקר  00.7% ,SHAREדיווחו על נפילה בחצי
השנה שקדמה לקיום הסקר .בישראל ,שיעור הנופלים גבוה מהממוצע האירופי ,עם 04.1%
מהמרואיינים שחוו נפילה (מבין  0,015בני  55ומעלה בישראל) .כפי שניתן לראות בתרשים ,0
ישראל מדורגת במקום ה 7-בתדירות הנפילות מבין  07המדינות שהשתתפו בסקר ,אחרי ספרד.
תרשים  .1אחוז בני ה 55-ומעלה שנפלו ,לפי מדינה ()N=00,555

ע11.2% :
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בתרשים  7שלהלן מוצגים נתונים השוואתיים בנוגע לחשש מנפילה ,בנוסף על הנתונים על
הנפילות שהוצגו לעיל .מהנתונים עולה ,כי כמעט בכל המדינות (להוציא את הולנד) שיעור
החוששים מנפילה גדול משיעור הנופלים בפועל .בקרב בני  55ומעלה שהשתתפו בסקר SHARE

באירופה 01.74% ,דיווחו כי הם חוששים מנפילה .בישראל שיעור החוששים מנפילה גבוה
מהממוצע האירופי ,עם  70.1%מהמרואיינים החוששים מנפילה.

תרשים  .2אחוז בני ה 55-ומעלה החוששים מנפילה ,לפי מדינה ()N=00,555

 .0.5משתני רווחה אישית
תמצית הנתונים אודות משתני רווחה אישית ,אשר נבחנו במסגרת מחקר זה מוצגת בלוח 2
שלהלן.
איכות חיים נמדדה על ידי מדד איכות החיים  .CASPמדד זה מורכב מ 07-פריטים
המשויכים לארבעה עולמות תוכן :שליטה ,אוטונומיה ,הגשמה עצמית והנאה .טווח המדד נע בין
 -07שפירושו איכות חיים ורווחה אישית נמוכה ,ועד  41המעיד על איכות חיים ורווחה אישית
הגבוהה ביותר .ממוצע מדד  CASPבקרב המרואיינים בישראל היה גבוה יחסית ,ועמד על .33.55
תחושת הבדידות נמדדה במחקר זה על ידי המדד משוקלל "Loneliness Short R-UCLA

 ,"Scaleהמורכב משלוש שאלות עקיפות על בדידות .טווח ציוני המדד נע בין  ,3שמשמעו לא בודד
02

ועד  1המציין מידה רבה של תחושת בדידות .הממוצע בקרב המרואיינים עמד על  4.77אשר
הצביע על רמת תחושת בדידות גבוהה באופן יחסי לשאר מדינות אירופה שהשתתפו בסקר (הנתון
ההשוואתי לא מוצג בטבלה).
מדד הנגישות לשירותים נבחן במסגרת המחקר על-פי מידת הנגישות הנתפסת לארבע
שירותים :רופא משפחה או מרפאה ,בית מרקחת ,מכולת ,ובנק או כספומט .טווח ציוני מדד
הנגישות נע בין  ,4שמשמעו דיווח על קושי בנגישות ל ,05-שמשמעו נגיש מאוד .הממוצע במדגם
עמד על .)SD=3.16( 00.55
ההיבט האחרון ,שנמדד ביחס לרווחה האישית במחקר עוסק בהשתתפות בפעילויות
חברתיות .קרוב ל 51% -מהמרואיינים לא השתתפו באף סוג של פעילות חברתית ,כ72%-
השתתפו בפעילות אחת ,ורק  03%השתתפו בשניים או יותר סוגי פעילויות .ארבע סוגי פעילויות
נבחנו ומפורטים בלוח  5מטה .שיעור המשתתפים בפעילויות נע בין ( 2%השתתפות בארגון פוליטי
או קהילתי) ועד ל( 71% -מועדון ספורט או מועדון חברתי אחר)  .-מרואיינים שדיווחו כי אינם
משתתפים באף סוג של פעילות חברתית ,התבקשו לדרג מ( 1-לא מרוצים כלל) עד ( 01מרוצים
מאוד) ,את מידת שביעות הרצון ממצב זה .הממוצע ,3.30 ,העיד על מידת שביעות נמוכה .בנוסף
לכך ,נבחנה גם תדירות ההשתתפות בפעילות החברתית המועדפת על המרואיין על סולם שנע בין
 ,1שמשמעו "לא משתתף כלל" ועד  4שמשמעו "כמעט בכל יום" .הממוצע ,0.71 ,העיד על תדירות
השתתפות נמוכה .במסגרת מחקר זה ,מדד התדירות משמש כאינדיקטור לתחום ההשתתפות
בפעילויות חברתיות.
לוח  .5סטטיסטיקה תיאורית עבור משתני רווחה אישית
איכות חיים
מדד CASP
בדידות
מדד Short R-UCLA Loneliness Scale
נגישות לשירותים בשכונה
השתתפות בפעילות חברתית
מספר פעילויות שונות בהן האדם השתתף:
כלל לא
0
 7ומעלה
מידת שביעות הרצון מאי השתתפות כלל
0
בפעילויות
סוג הפעילות שבה משתתף:

N
0,132

אחוז

0,034
251
0,741

ממוצע (סטיית תקן)

טווח

)5.13( 33.47

07-41

(1.65) 4.73
)3.11( 00.51

3-9
4-05

51.27
72.32
07.1
)3.51( 3.30

172

71.32
04.23
1.13
2.15

1-01

הליכה למועדון ספורט  /חברתי אחר
פעילות התנדבותית
קורס חינוכי או קורס הדרכה
השתתפות בארגון פוליטי או קהילתי
0-4
(1.64) 1.29
0,741
תדירות ההשתתפות בפעילויות
 0חושב מתוך סך האנשים שציינו כי אינם משתתפים כלל בפעילויות חברתיות ) . (n=670אחוז ההשבה
נמוך בשאלה זו ועומד על  75.52%בלבד ( 027מתוך .)521
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 .2ניתוח נתונים דו -משתני
הקשרים הדו-משתניים בין כלל משתני המחקר לבין נפילות מוצגים בלוח  5שלהלן .ניתן לראות
כי מרביתם המוחלטת של המשתנים נמצאו קשורים לנפילות (להוציא את מדד מסת הגוף.)BMI ,
נפילות שכיחות יותר עם העלייה עם הגיל וגם בקרב נשים .נשואים או החולקים משק בית זוגי
נופלים פחות .בנוסף לכך ,בעלי השכלה תיכונית מלאה נפלו פחות בהשוואה לבעלי השכלה נמוכה
מכך.
מצב בריאותי נתפס טוב יותר נמצא קשור בפחות נפילות ,ולעומת זאת מספר רב יותר של
מגבלות בתפקוד יומיומי (בסיסי ואינסטרומנטלי) נמצאו קשורים בסיכוי גבוה יותר לחוות נפילה.
מדד מסת הגוף ,על אף חשיבותו העולה מן הספרות המחקרית ,לא נמצא קשור לנפילות ,במדגם
-SHAREישראל .עם זאת ,המדד נמצא קשור בבחינה מקבילה על כלל מדגם סקר  .SHARE7תפקודי
הראיה והשמיעה הסובייקטיביים היו קשורים בקשר שלילי לנפילות ,כך שאנשים שהעידו על
תפקודי ראיה ושמיעה רעועים ,נפלו יותר .נתון דומה עולה גם בבחינת מדד התשישות המערב
בנוסף על דיווח עצמי גם מדידה אובייקטיבית של עוצמת הלפיתה .אנשים שהיו בתחום הקדם
תשישות או נמצאו תשושים ,נפלו יותר .מספר תרופות רב יותר ,נמצא קשור לסיכוי גבוה יותר
לנפילה .בנוסף לכך ,רמת דיכאון גבוהה יותר ,וכן תפקוד קוגניטיבי פחות טוב נמצאו קשורים
לסיכוי גבוה יותר לנפילה .כל המחלות/מצבים רפואיים שנבחנו (אלצהיימר ,שיטיון או סניליות,
דלקת מפרקים ניוונית ,שגרונית או סוג אחר של שגרון ,מחלות לב ,סוכרת ,פרקינסון ,קטרקט
ושבר בעצם הירך) נמצאו קשורים ליותר נפילות .המדד האחרון שנבדק בהיבט הרפואי ביחס
לנפילות הוא מספר המגבלות של ניידות .נמצא כי מספר רב יותר של מגבלות ניידות קשור בסיכוי
גבוה יותר לנפילה.
ביחס לפעילות גופנית מתונה ,נמצא כי רק אנשים העוסקים בפעילות גופנית זו בתדירות
של יותר מפעם בשבוע נמצאו בעלי סיכוי נמוך יותר לנפילה .לעומת זאת ,הקשר בין פעילות גופנית
מאומצת להפחתת הסיכוי לנפילות נמצא קשור בכל התדירויות (ביחס לאי קיום כלל של פעילות
גופנית זו) .כך ,אנשים שעסקו בפעילות גופנית מאומצת ,בתדירות כלשהי ,דיווחו פחות על נפילה.
המשתנה החזק ביותר שנמצא קשור לדיווח על נפילה ,הוא דיווח על נפילה בעבר .גם
דיווח על פחד מנפילות נמצא כגורם המנבא סיכוי גבוה יותר לנפילה.

 7הנתונים מופיעים בנספח  :7ממצאים משלימים.
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לוח  .6ניתוחים דו-משתניים לניבוי נפילות-SHARE .ישראל.
N

משתנים

0

משתני רקע דמוגרפיים
גיל
נשים
נשוי /בשותפות רשומה
השכלה
תיכונית מלאה
על-תיכונית או אקדמית
מצב בריאותי תפקודי
מצב בריאותי נתפס
מגבלות בתפקוד יומיומי בסיסי ADL
מגבלות בתפקוד יומיומי אינסטרומנטלי IADL
מדד מסת גוף BMI
תת משקל
משקל יתר
השמנת יתר
תפקודי ראיה – רע מאוד
תפקודי שמיעה -רע מאוד
מדד תשישות
קדם שברירי או שברירי
תרופות
מדד לדיכאון EURO-D
מצב קוגניטיבי
תחלואה
מספר כולל של מחלות כרוניות
אלצהיימר ,שיטיון או סניליות
דלקת מפרקים ניוונית או שגרון אחר
()osteoarthritis
דלקת מפרקים שגרונית
()Rheumatoid arthritis
מחלות לב
סוכרת
פרקינסון
קטרקט
שבר בעצם הירך
מגבלות בניידות
פעילות גופנית
פעילות גופנית מתונה
פעם עד שלוש פעמים בחודש
פעם בשבוע
יותר מפעם בשבוע
פעילות גופנית מאומצת
פעם עד שלוש פעמים בחודש
פעם בשבוע
יותר מפעם בשבוע
נפילות
נפילות קודמות (גל )7
פחד מנפילות (גל )7

0015
0015
1111
1087

1174
1184
1184
1085

0022
1180
802
1185
978
1061
1181

נפילה בששת
החודשים האחרונים

0

***0.011
*0.545
***0.531
***0.420
0.726
***0.337
***1.527
***1.477
2.914
0.859
1.480
***3.341
***2.990
**2.413
***1.513
***1.491
***0.425
***1.550
***4.559
***2.538
***3.720

1184

***2.924
***2.043
***4.753
***2.711
***4.779
***1.440

1177
1.417
*0.503
***0.216
1179

1185
1185

תוצאות רגרסיה לוגיסטית (יחס סיכויים) ללא משתני בקרה נוספים.
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**0.068
***0.251
***0.206
***5.848
***4.400

במסגרת המחקר הנוכחי ,נבחנו גם הקשרים שבין נפילות ופחד מנפילות לבין מדדים שונים של
רווחה אישית ,ותמציתם מוצגת בלוחות  .2-1נמצא כי ארבעת מימדי הרווחה האישית שנבחנו
קשורים הן לנפילות והן לפחד מנפילות .אנשים שחוו נפילה בחצי השנה האחרונה דיווחו על רמת
איכות חיים נמוכה יותר (במדד ה ,)CASP-וכן קושי רב יותר בנגישות לשירותים השונים .כמו כן,
אנשים שנפלו דיווחו על רמת בדידות גבוהה יותר ,וכן על תדירות נמוכה יותר של השתתפות
בפעילויות חברתיות
לוח  .7ניתוחים דו משתניים עבור בחינת הרווחה האישית ,כתלות בנפילות.
נפילות בששת החודשים האחרונים
N
מדדי רווחה אישית
איכות חיים CASP

בדידות
נגישות לשירותים
תדירות ההשתתפות בפעילויות

938
1035
713
1149

***-0.248
***0.178
***-0.218
***-0.111

 0תוצאות רגרסיה ליניארית (  ,)Betaכאשר המשתנה המנבא הוא נפילות ,משתני התוצאה הם המפורטים
בשורות הלוח.

לוח  .8ניתוחים דו משתניים עבור בחינת הרווחה האישית ,כתלות בפחד מנפילות.
פחד מנפילה בששת החודשים
N
מדדי רווחה אישית
0
האחרונים
***-0.260
938
איכות חיים CASP
***0.231
1035
בדידות
***-0.210
713
נגישות לשירותים
***-0.108
1149
תדירות ההשתתפות בפעילויות
 0תוצאות רגרסיה ליניארית (  ,)Betaכאשר המשתנה המנבא הוא נפילות ,משתני התוצאה הם המפורטים
בשורות הלוח.

 .3ניתוח רב משתני -ניבוי נפילות
תוצאות הרגרסיה הלוגיסטית לניבוי הסיכוי לנפילה בקרב אזרחים ותיקים בישראל (לוח )1
מעלות ,כי מספר מועט של משתנים מסבירים נותרים מובהקים במודל האחרון (מודל  )5של
הרגרסיה ,כפי שיפורט להלן .יש לציין ,כי ברגרסיה זו הושמט משתנה רמת התשישות ,וזאת בשל
מספר רב של תצפיות חסרות ,אשר היו מקטינות את המדגם באופן משמעותי .עם זאת ,גם כאשר
משתנה מדד התשישות נכלל ברגרסיה המגמה נשמרת .הנתונים מוצגים בנספח .7
המשתנים אשר נמצאו קשורים באופן מובהק לסיכוי לנפילה הם רמת הדיכאון ,המספר
הכולל של מחלות כרוניות מהן אדם סובל ,מספר המגבלות בניידות ,ביצוע פעילות גופנית
מאומצת ופחד מנפילות .רמת דיכאון גבוהה ,מספר רב יותר של מחלות כרוניות ,ומספר רב יותר
של מגבלות בפעולות ניידות ,היו קשורים לסיכוי גבוה יותר לנפילה .לעומת זאת פעילות גופנית
מאומצת ,בתדירות של יותר מפעם בשבוע (לעומת מרואיינים שלא ביצעו כלל פעילות גופנית
מאומצת) ,הייתה קשורה בהפחתה של הסיכוי לנפילה.
יתר על כן ,כפי שניתן להתרשם מלוח  ,1בבדיקת האינטראקציה שבין פחד מנפילות לבין
מספר המגבלות בניידות ,נמצא כי הקשר שבין מספר המגבלות בניידות לבין הסיכוי לנפילה שונה
באופן מובהק בין החוששים מנפילה לבין אלו שאינם חוששים מנפילה .כלומר ,אם נבדוק את
70

0

הקשר שבין מספר המגבלות בניידות לבין הסיכוי לנפילה ,בקרב כל אחת מתתי הקבוצות של
משתנה הפחד מנפילות בנפרד ,נמצא שהוא מתנהג באופן שונה (כפי שיבואר גם להלן על פי
תרשים .)3
לוח  .9תוצאות רגרסיה לוגיסטית לניבוי נפילה-SHARE .ישראל (.)N=823
משתנים

משתני רקע דמוגרפיים
גיל
נשים
נשוי או בשותפות רשומה
השכלה
תיכונית מלאה
על-תיכונית או אקדמית
מצב בריאותי תפקודי
מצב קוגניטיבי
מדד לדיכאון EURO-D
מדד מסת גוף BMI
תת משקל
משקל יתר
השמנת יתר
תפקודי ראיה – רע מאוד
תפקודי שמיעה -רע מאוד
תרופות
מגבלות בתפקוד יומיומי בסיסי ADL
מגבלות בתפקוד יומיומי אינסטרומנטלי
IADL
תחלואה
מספר כולל של מחלות כרוניות
אלצהיימר ,שיטיון או סניליות
קטרקט
סוכרת
מחלות לב
שבר בעצם הירך
דלקת מפרקים ניוונית או שגרון אחר
()Osteoarthritis
פרקינסון
דלקת מפרקים שגרונית
()Rheumatoid arthritis
מגבלות בניידות
פעילות גופנית
פעילות גופנית מתונה
פעם עד שלוש פעמים בחודש
פעם בשבוע
יותר מפעם בשבוע
פעילות גופנית מאומצת
פעם עד שלוש פעמים בחודש
פעם בשבוע
יותר מפעם בשבוע
נפילות
נפילות קודמות (גל )7
פחד מנפילות (גל )7
אינטראקציה
פחד מנפילות#מגבלות בניידות

מודל 0
רקע

מודל 7
בריאות

מודל 3
פעילות
גופנית

מודל 4
נפילות

מודל 5
אינטראקציה

***1.098

1.039

1.029

1.028

1.029

**1.926
0.948

1.277
0.928

1.344
0.889

1.299
0.891

1.332
0.932

***0.311
0.828

0.579
1.206

0.582
1.356

0.592
1.304

0.589
1.291

0.729
***1.252

0.751
***1.263

0.754
***1.266

0.769
***1.253

2.855
1.032
1.102
0.905
0.993
0.999
2.855
1.032

2.643
1.047
1.092
0.824
1.057
1.000
2.643
1.047

2.782
1.019
1.044
0.854
1.020
1.004
2.782
1.019

2.823
0.944
1.022
0.879
1.107
0.990
2.823
0.944

*1.330
0.620
0.866
1.030
0.659
1.024
0.632

*1.342
0.827
0.883
0.973
0.594
0.906
0.634

*1.338
0.907
0.875
0.980
0.563
0.799
0.563

*1.324
0.874
0.920
0.997
0.548
0.898
0.610

2.270
0.995

2.302
0.965

2.346
0.880

2.637
0.920

**1.187

*1.150

*1.155

**1.202

1.014
1.137
0.890

0.998
1.211
0.912

1.056
1.186
0.916

0.176
0.603
**0.414

0.168
0.624
*0.438

0.181
0.622
*0.442

2.206
1.176

2.060
*4.423
*0.780
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0.0987

אחוז שונות מוסברת

0.2696

0.2874

0.2947

0.3022

pseudo R-squared

בתרשים  ,3מוצגת ההסתברות המתוקננת לנפילה (בבקרה על שאר משתני המחקר שהוצגו לעיל)
בקרב שתי תתי קבוצות ,מרואיינים המדווחים כי חוששים מנפילה ,ומרואיינים שאינם מדווחים
על פחד זה ,על פני רצף מספר מגבלות הניידות .ניתן להתרשם מהלוח ,כי כאשר אין כלל מגבלות
בניידות (מספר מגבלות ניידות= ,)1הסיכוי לנפילה בקרב מרואיינים הפוחדים מנפילה (,)p=0.153
גבוה יותר מפי  ,3בהשוואה למרואיינים אשר אינם פוחדים מנפילה ( .)p=0.039נראה כי בקרב
המרואיינים שלא מדווחים על פחד מנפילה ,ההסתברות לנפילה עולה ככל שיש יותר מגבלות
בניידות .לעומת זאת ,בקרב מרואיינים אשר מדווחים על נפילה ,נצפית מגמה הפוכה ,על פיה
דווקא ככל שיש יותר מגבלות בניידות הפחד מנפילה משמש כמעיין גורם מגן.
תרשים  .3הסתברות מתוקננת לנפילה על פי פחד מנפילה ומספר מגבלות בניידות .ישראל
(.)N=823

המגמה של הפחתת הסיכוי לנפילה עם העלייה במספר מגבלות הניידות ,אינה מוכרת מן
הספרות המחקרית ,ועל כן ,למרות שאחוז השונות המוסברת גבוה ( ,)31.77%והאינטראקציה
הניבה תוצאה מובהקת ,נבדקה גם המגמה בכלל מדגם  SHAREהאירופי ,עבור בני  55ומעלה.
תוצאות הרגרסיה לניבוי נפילה בכלל מדגם  SHAREמוצגות בלוח .01
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לוח  .11תוצאות רגרסיה לוגיסטית לניבוי נפילה .כלל מדינות .)N=9,665( SHARE
משתנים
משתני רקע דמוגרפיים
גיל
נשים
נשוי או בשותפות רשומה
השכלה
תיכונית מלאה
על-תיכונית או אקדמית
מצב בריאותי תפקודי
מצב קוגניטיבי
מדד לדיכאון EURO-D
מדד מסת גוף BMI
תת משקל
משקל יתר
השמנת יתר
תפקודי ראיה – רע מאוד
תפקודי שמיעה -רע מאוד
תרופות
קדם שברירי או שברירי
מגבלות בתפקוד יומיומי בסיסי ADL
מגבלות בתפקוד יומיומי אינסטרומנטלי
IADL
תחלואה
מספר כולל של מחלות כרוניות
אלצהיימר ,שיטיון או סניליות
קטרקט
סכרת
מחלות לב
שבר בעצם הירך
דלקת מפרקים ניוונית או שגרון אחר
()osteoarthritis
פרקינסון
דלקת מפרקים שגרונית
()Rheumatoid arthritis
מגבלות בניידות
פעילות גופנית
פעילות גופנית מתונה
פעם עד שלוש פעמים בחודש
פעם בשבוע
יותר מפעם בשבוע
פעילות גופנית מאומצת
פעם עד שלוש פעמים בחודש
פעם בשבוע
יותר מפעם בשבוע
נפילות
נפילות קודמות (גל )7
פחד מנפילות (גל )7
אינטראקציה
פחד מנפילות#מגבלות בניידות
אחוז שונות מוסברת
pseudo R-squared

מודל 7
בריאות

מודל 0
רקע

מודל 3
פעילות
גופנית

מודל 4
נפילות

***1.068

***1.032

***1.031

***1.029

***1.028

***1.944
0.868

***1.488
0.868

***1.510
0.874

***1.439
0.890

***1.432
0.892

0.865
*0.816

1.062
1.106

1.058
1.106

1.068
1.102

1.068
1.101

*0.847
***1.128

*0.846
***1.127

*0.846
***1.122

*0.847
***1.120

0.796
0.924
0.947
*1.395
1.243
1.048
1.089
**1.150
1.025

0.806
0.923
0.943
*1.394
1.244
1.045
1.189
**1.160
1.028

0.832
0.913
0.930
*1.401
1.268
1.049
1.170
**1.152
1.022

0.841
0.911
0.920
*1.402
1.260
1.048
1.175
**1.157
1.022

***1.144
0.957
1.015
0.914
0.986
1.424
*1.262

***1.146
0.977
1.012
0.916
0.978
1.438
*1.261

**1.132
1.019
1.030
0.920
0.973
1.441
*1.236

**1.132
1.012
1.030
0.922
0.969
1.447
*1.230

*1.792
1.121

*1.769
1.132

*1.745
1.133

*1.719
1.138

***1.119

***1.117

***1.109

***1.125

0.948
*1.417
1.237

0.962
*1.410
1.246

0.974
*1.406
1.248

*0.685
0.880
0.878

*0.703
0.894
0.895

0.704
0.899
0.903

***2.002
**1.455

***1.997
***2.067

0.1597

*0.920
0.1604

0.0577
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0.151

0.1529

מודל 5
אינטראקציה

מדגם  SHAREהאירופי ,בהשוואה למדגם -SHAREישראל כלל מספר משמעותי רב יותר של
מרואיינים ( N=9,665לעומת .)N=823
הערות * :נערכה בקרה על המדינות השונות ,אך מפאת קוצר היריעה הנתונים לא הובאו כאן.

מלוח  01ניתן לראות ,כי משתנים רבים יותר הניבו אפקט מובהק ,בהשוואה לנתונים
שנמצאו במדגם הישראלי של הסקר.
בהתאם לידוע מהספרות המחקרית ,מבוגרים יותר ונשים הם בעלי סיכוי גבוה יותר
לנפילה .ככל שהמצב הקוגניטיבי היה טוב יותר ,פחת הסיכוי לנפילה .לעומת זאת ,רמת דיכאון
גבוהה יותר הייתה קשורה לסיכוי גבוה לנפילה .בנוסף לכך ,דיווח על תפקודי ראיה לא טובים
היה קשור בסיכוי רב לנפילה וכך גם מספר רב יותר של מגבלות בפעולות היומיום הבסיסיות
( .)ADLבדומה לתוצאות הרגרסיה על המדגם הישראלי בסקר  ,SHAREמספר רב יותר של מחלות
כרוניות ,ומגבלות בפעולות ניידות היה קשור בסיכוי גבוה יותר לנפילה .ובפרט נמצא ברגרסיה
הנוכחית ,כי חולי במחלת פרקינסון היה קשור לסיכוי גבוה יותר לנפילות ,זאת בהתאם לעולה מן
הספרות המחקרית.
במדגם  -SHAREישראל פעילות גופנית לא נמצאה קשורה בסיכוי נמוך יותר לנפילות,
וזאת בניגוד לעולה מן הספרות .לעומת זאת ,נמצא קשר בין פעילות גופנית מאומצת להפחתת
הסיכוי לנפילות .אנשים שעסקו בפעילות גופנית מאומצת ,בתדירות של יותר מפעם בשבוע ,דיווחו
פחות על נפילה .מניתוח נתוני  -SHAREאירופה עולים ממצאים לא עקביים אשר אינם מצביעים על
הקשר בין פעילות גופנית מתונה או מאומצת לבין סיכוי לנפילות.
נפילות בעבר (גל  ,)7כמעט הכפילו את הסיכוי לנפילה בגל הנוכחי .בנוסף לכך ,דיווח על
פחד מנפילות נמצא כגורם המכפיל ביותר מפי  7את ההסתברות לנפילה.
גם בניתוח נתונים זה ,בהשוואה לניתוח המקביל על המדגם הישראלי בלבד של הסקר,
האינטראקציה בין הפחד מנפילה לבין מספר המגבלות בפעולות הניידות נמצאה מובהקת.
משמעות הדבר היא כי קיים הבדל מובהק בין הסיכוי לנפילה בין אלה שפוחדים מנפילה לבין אלה
שאינם פוחדים מנפילה ,על פני הרצף של מספר מגבלות הניידות.

 .4ניתוח רב משתני -נפילות ופחד מנפילות לניבוי מדדי רווחה אישית
מעבר לבחינת גורמי הסיכון לנפילה ,נבחנה גם השפעת הנפילות והפחד מנפילות על מדדים שונים
לרווחה אישית .עבור ארבעת מדדי הרווחה האישית (איכות חיים ,בדידות ,נגישות לשירותים
והשתתפות בפעילות חברתית) נבחנו רגרסיות ליניאריות ,בפיקוח על משתני הרקע הדמוגרפיים
ובתוספת על בקרה על המצב הבריאותי הנתפס ,ותוצאותיהן מוצגות בלוחות .11-14
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איכות חיים:
בלוח  11מוצגות תוצאותיה של רגרסיה ליניארית לניבוי איכות חיים ,כפי שנמדדה על ידי
מדד ה .CASP-ניתן לראות כי גיל נמצא קשור בקשר שלילי חלש לרמת איכות החיים ,כלומר ככל
שהגיל עלה ,רמת איכות החיים ,כפי שנמדדה על ידי מדד ה CASP-פחתה .במדגם  SHAREהאירופי,
בניגוד למדגם הישראלי בלבד של הסקר ,נשואים או החיים בשותפות רשומה דיווחו על איכות
חיים גבוהה יותר .במדגם הישראלי קשר זה לא נמצא מובהק .השכלה נמצאה קשורה בקשר
חיובי לרמת איכות החיים .המשתנה שהיה קשור באופן החזק ביותר לאיכות החיים היה התפיסה
הסובייקטיבית של הבריאות .באופן ספציפי ,ככל שתפיסת הבריאות עלתה ,עלתה גם רמת
האיכות החיים.
ממודל  0עולה ,כי נפילות בגל קודם השפיעו על מדד איכות החיים באופן שלילי ,כלומר
מרואיינים שנפלו ,דיווחו על איכות חיים ירודה יותר .עם זאת ,בהוספת מרכיב הפחד מנפילה
במודל  ,7נראה כי השפעת הנפילה עצמה איבדה את המובהקת ,ולעומת זאת הפחד מנפילה בלבד
נמצא קשור בקשר שלילי לאיכות החיים .במדגם האירופי של הסקר ,גם הנפילה וגם הפחד
מנפילה נמצאו מובהקים בשני המודלים (מודל  3ומודל  .)4יחד עם זאת גם במדגם האירופי
עוצמת הקשר של הפחד מנפילה ,גדולה מזו של הנפילה עצמה .במילים אחרות ,הפחד מנפילה,
מעל ומעבר להשפעת הנפילה עצמה והן מעבר להשפעתם של משתני בקרה אחרים משפיע באופן
שלילי על איכות החיים.
לוח  .11מקדמי  Betaמתוקננים של רגרסיה ליניארית לניבוי איכות חיים .ישראל בהשוואה
בינלאומית.
משתנים

ישראל ()N=877
מודל 0
***-0.153

0

מודל 7

כלל המדגם ()N=10,863
מודל 4
מודל 3

***-0.143

***-0.075

***-0.089

גיל
-0.006
*-0.019
-0.019
-0.028
נשים
***0.041
***0.043
0.006
0.006
נשוי או בשותפות רשומה
השכלה
***0.038
***0.041
***0.137
***0.140
תיכונית מלאה
*0.019
*0.020
**0.091
**0.091
על-תיכונית או אקדמית
***0.350
***0.373
***0.405
***0.418
מצב בריאותי נתפס
***-0.057
***-0.083
-0.038
*-0.074
נפילה
***-0.106
**-0.100
פחד מנפילה
0.372
0.364
1.3141
1.7121
אחוז שונות מוסברת
R-squared
הערות 0 :נערכה בקרה על המדינות השונות ,אך הנתונים אינם מוצגים בלוח זה מפאת קוצר היריעה.

נגישות לשירותים בשכונה:
בלוח  12מוצגות תוצאותיה של רגרסיה ליניארית לבחינת מידת הנגישות לשירותים בשכונה.
במסגרת מדד הנגישות ,נבחנה מידת הקושי להגיע לארבעה שירותים חיוניים בשכונה :רופא
המשפחה ,בית מרקחת ,בנק ומכולת .טווח המדד נע בין  ,4-05כאשר ציון גבוה מלמד על נגישות
רבה לשירותים.
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ניתן לראות כי גיל נמצא קשור בקשר שלילי חלש למידת הנגישות ,כלומר ככל שהגיל
עלה ,דווח על קושי רב יותר בנגישות לשירותים .במדגם  SHAREהאירופי ,נשים דיווחו על קושי רב
יותר בנגישות ,במידה מועטה ביחס לגברים .במדגם הישראלי קשר זה לא נמצא מובהק .השכלה
נמצאה קשורה בקשר חיובי למידת הנגישות .התפיסה הסובייקטיבית של הבריאות ,נמצאה
מנבאת מידת הנגישות לשירותים בשכונה .באופן ספציפי ,ככל שתפיסת הבריאות עלתה ,גם
הנגישות לשירותים בשכונה הייתה גבוהה יותר.
ממודלים  ,0-7המתייחסים למדגם הישראלי של הסקר ,עולה כי נפילות ופחד מנפילות
לא השפיעו באופן מובהק על מדד הנגישות לשירותים בשכונה .לעומת זאת ,כאשר נבדקו
השפעתם של אותם המשתנים על כלל המדגם האירופי ,גם הנפילות וגם הפחד מנפילות נמצאו
קשורים במתאם חלש מאוד אך מובהק .נראה כי קבוצת הנופלים והפוחדים מנפילה מדווחים על
קשיים רבים יותר בנגישות לשירותים בשכונה.
לוח  .12מקדמי  Betaמתוקננים של רגרסיה ליניארית לניבוי נגישות לשירותים.
ישראל בהשוואה בינלאומית.
משתנים

ישראל ()N=652
מודל 0
***-0.177
-0.026
0.044

0

מודל 7

כלל המדגם ()N=7,729
מודל 4
מודל 3

***-0.174
-0.023
0.043

***-0.140
***-0.041
-0.006

***-0.153
***-0.053
-0.003

גיל
נשים
נשוי או בשותפות רשומה
השכלה
***0.079
***0.081
**0.123
**0.123
תיכונית מלאה
***0.081
***0.081
*0.099
*0.100
על-תיכונית או אקדמית
***0.211
***0.230
***0.295
***0.298
מצב בריאותי נתפס
**-0.029
***-0.052
-0.035
-0.042
נפילה
***-0.095
-0.023
פחד מנפילה
אחוז שונות מוסברת
0.164
0.157
0.2080
0.2076
R-squared
הערות 0 :נערכה בקרה על המדינות השונות ,אך הנתונים אינם מוצגים בלוח זה מפאת קוצר היריעה.

תחושת בדידות:
בלוח  03שלהן ,מוצגות תוצאותיה של רגרסיה ליניארית לבחינת תחושת הבדידות .מדד הבדידות
כאמור ,מורכב משלוש שאלות עקיפות על בדידות .טווח ציוני המדד נע בין  ,3-1כאשר ציון גבוה
מלמד על תחושת בדידות גבוהה יותר.
ניתן לראות ,כי גיל נמצא קשור בקשר חיובי חלש מאוד לתחושת הבדידות ,וזאת רק
במדגם האירופי הכללי .ממצא דומה עלה ביחס למגדר .נשים דיווחו על תחושת בדידות גבוהה
יותר ,וזאת רק במדגם הכללי ,במדגם הישראלי קשר זה לא נמצא מובהק .השכלה על-תיכונית
ומעלה ,נמצאה קשורה בקשר שלילי חלש לתחושת הבדידות ,וזאת רק במדגם הישראלי של
הסקר .התפיסה הסובייקטיבית של הבריאות ,נמצאה קשורה בקשר שלילי לתחושת הבדידות.
כלומר ,ככל שתפיסת הבריאות הייתה גבוהה יותר תחושת הבדידות המדווחת הייתה נמוכה
יותר.
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מהמודלים המתייחסים למדגם הישראלי של הסקר (מודלים  )0-7עולה ,כי בעוד נפילות
לא היו קשורות לתחושת הבדידות ,הפחד מנפילות נמצא קשור בקשר חיובי חלש לתחושת
בדידות .כלומר ,אנשים אשר דיווחו על פחד מנפילה ,הביעו באופן מובהק תחושות בדידות גבוהות
יותר.
לעומת זאת ,כאשר נבדקו השפעתם של אותם המשתנים על כלל המדגם האירופי ,גם
הנפילות וגם הפחד מנפילות נמצאו קשורים באופן מובהק לתחושת הבדידות .נראה ,כי הן קבוצת
הנופלים והן קבוצת הפוחדים מנפילה מדווחים על תחושת בדידות גבוהה יותר .בכל זאת המתאם
בין הפחד מנפילה לבין תחושת הבדידות הוא חזק יותר מאשר המתאם בין הנפילה לבין תחושת
הבדידות .מגמה דומה נצפתה גם ביחס לאיכות החיים ,הפחד מנפילה הוא בעל מתאם חזק יותר.
לוח  .13מקדמי  Betaמתוקננים של רגרסיה ליניארית לניבוי תחושת בדידות.
ישראל בהשוואה בינלאומית.
משתנים

0

ישראל ()N=952
מודל 7
מודל 0

כלל המדגם ()N=10,975
מודל 4
מודל 3

-0.011
0.007
***-0.187

***0.034
***0.041
***-0.166

0.005
0.021
***-0.189

***0.048
***0.054
***-0.168

גיל
נשים
נשוי או בשותפות רשומה
השכלה
-0.007
-0.009
-0.058
-0.061
תיכונית מלאה
0.004
0.003
*-0.077
*-0.078
על-תיכונית או אקדמית
***-0.194
***-0.216
***-0.269
***-0.287
מצב בריאותי נתפס
***0.046
***0.072
-0.005
0.048
נפילה
***0.105
***0.144
פחד מנפילה
אחוז שונות מוסברת
0.162
0.153
0.1738
0.1580
R-squared
הערות 0 :נערכה בקרה על המדינות השונות ,אך הנתונים אינם מוצגים בלוח זה מפאת קוצר היריעה.

השתתפות בפעילויות חברתיות:
בלוח  ,04המוצג להלן ,מוצגות תוצאותיה של רגרסיה ליניארית לבחינת תדירות ההשתתפות
בפעילויות חברתיות .ניתן לראות ,כי גיל נמצא קשור בקשר שלילי חלש לתדירות ההשתתפות
בפעילויות חברתיות ,כלומר ככל שהגיל עלה ,דווח על קושי רב יותר בנגישות לשירותים .ממצא
זה עלה רק במדגם האירופי הכללי .השכלה נמצאה קשורה בקשר חיובי לתדירות ההשתתפות
בפעולות חברתיות ,כלומר מרואיינים בעלי השכלה גבוהה יותר נטו להשתתף יותר בפעילויות
חברתיות .בנוסף לכך ,התפיסה הסובייקטיבית של הבריאות ,נמצאה גם היא קשורה בקשר חיובי
לתדירות ההשתתפות .כלומר ,מרואיינים בעלי תפיסה בריאותית גבוהה יותר ,נטו להשתתף
בתדירות גבוהה יותר בפעילויות חברתיות.
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בבחינת השפעתם של הנפילות והפחד מנפילות על תדירות ההשתתפות ,נמצא כי רק
הפחד מנפילה השפיע ,באופן שלילי על תדירות ההשתתפות ,וזאת רק במדגם  SHAREהאירופי
הכללי.
לוח  .14מקדמי  Betaמתוקננים של רגרסיה ליניארית לניבוי השתתפות בפעילויות חברתיות.
ישראל בהשוואה בינלאומית.
משתנים

ישראל ()N=1,045
מודל 0
-0.020
0.036
-0.030

כלל המדגם ()N=11,188
מודל 3
מודל 7
-0.017
0.038
-0.031

גיל
נשים
נשוי או בשותפות רשומה
השכלה
***0.081
**0.105
**0.105
תיכונית מלאה
***0.137
**0.114
**0.114
על-תיכונית או אקדמית
***0.188
***0.260
***0.262
מצב בריאותי נתפס
-0.011
-0.022
-0.030
נפילה
-0.022
פחד מנפילה
אחוז שונות מוסברת
0.172
0.1018
0.1015
R-squared
הערות 0 :נערכה בקרה על המדינות השונות ,אך הנתונים אינם מוצגים בלוח זה מפאת קוצר היריעה.
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***-0.105
0.008
-0.000

0

מודל 4
***-0.101
0.011
-0.001
***0.081
***0.137
***0.183
-0.004
**-0.027
0.173

דיון ומסקנות
מטרת המחקר הייתה לבחון את גורמי הסיכון לנפילה ולפחד מנפילה בקרב בני  55ומעלה בישראל
באמצעות בחינת מספר היבטים כגון משתני רקע דמוגרפיים ,מצב בריאותי תפקודי ,איכות חיים,
בדידות ,נגישות לשרותים חיוניים בשכונה ,והשתתפות בפעילויות חברתיות .מטרת מחקר נוספת
הייתה להשוות את הממצאים כפי שעלו בסקר הבריאות ,ההזדקנות והפרישה ( - )SHAREישראל
לעומת הממצאים בקרב אוכלוסיית בני  55ומעלה בסקר  - SHAREאירופה.
ממצאי המחקר ,מעבר לכך שמאוששים לרוב את הידוע מהספרות המחקרית על גורמי
הסיכון השונים לנפילה ,עוסקים גם בהבנת יחסי הגומלין שבין הפחד מהנפילה לבין סיכוי עתידי
לנפילה .בחינת תפקידו הייחודי של פחד מנפילה על הסיכוי ליפול הוא מורכב וזאת בשל מספר
גורמים .הגורם הראשון הוא העובדה כי משתנים שונים נמצאו כשלובים זה בזה וקשורים אחד
בשני .בפרט ,נפילות קודמות ,הפחד מנפילה ,ומוגבלויות בפעילויות קשורים אלה באלה במידה
רבה .הגורם השני מצביע על הקושי להעריך מה קודם למה ,האם הפחד מנפילה או שמא הנפילה
עצמה ,וזאת מפני ששניהם לוקחים חלק בתהליך הידרדרות תפקודית ,המביא להגברת הסיכוי
לנפילה וירידה באיכות החיים.
מחקר זה מצא כי פחד מנפילה הוא גורם סיכון העומד בפני עצמו כבעל יכולת ניבוי
נפילות עתידיות .ניתוח רב משתני לניבוי הסיכוי לנפילה בקרב אזרחים ותיקים בישראל הראה
בין השאר כי קיים הבדל מובהק בין הסיכוי לנפילה בין אלה שפוחדים מנפילה לבין אלה שאינם
פוחדים מנפילה .כך למשל נמצא כי האינטרקציה בין משתנה הפחד מנפילה לבין מספר המגבלות
בניידות (תרשים  )4הכפילה ביותר מפי  7את ההסתברות לנפילה.
בנוסף ,המחקר מצא כי הפחד מנפילה נמצא קשור בקשר שלילי לאיכות החיים .במדגם
מבוסס  – SHAREישראל נמצא כי הנפילה עצמה איבדה את המובהקת ,ולעומת זאת הפחד
מנפילה נמצא קשור בקשר שלילי לאיכות החיים .במדגם האירופי של הסקר ,גם הנפילה וגם
הפחד מנפילה נמצאו מובהקים .יחד עם זאת ,גם במדגם האירופי עוצמת הקשר של הפחד
מנפילה ,גדולה מזו של הנפילה עצמה .במילים אחרות ,הפחד מנפילה ,מעבר להשפעת הנפילה
עצמה ומעבר להשפעתם של משתני בקרה אחרים ,משפיע באופן שלילי על איכות החיים.
אחד מממצאי המחקר הבולטים הראה כי המשתנה החזק ביותר שנמצא קשור לדיווח על
נפילה ,הוא דיווח על נפילה בעבר .כאשר הנפילות בעבר (גל  )7נמצאו ככמעט מכפילות את הסיכוי
לנפילה בגל הבא (גל  .)5ממצאים נוספים הראו כי נפילות שכיחות יותר עם העלייה בגיל ובפרט
בקרב הנשים .נמצא כי הנשואים או החולקים משק בית זוגי וכן בעלי השכלה תיכונית ומעלה
נפלו פחות בהשוואה לחיים בגפם ובעלי השכלה נמוכה .מצב בריאותי נתפס טוב יותר נמצא קשור
בפחות נפילות ,ולעומת זאת מספר רב יותר של מגבלות בתפקוד יומיומי (בסיסי ואינסטרומנטלי)
נמצאו קשורים בסיכוי גבוה יותר לחוות נפילה .מדד מסת הגוף ,על אף חשיבותו כפי שעולה מן
הספרות המחקרית ,לא נמצא קשור לנפילות ,במדגם -SHAREישראל ,לעומת הקשר שנמצא
במדגם סקר  - SHAREאירופה.
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תפקודי הראיה והשמיעה הסובייקטיביים היו קשורים בקשר שלילי לנפילות ,כך
שאנשים שהעידו על תפקודי ראיה ושמיעה רעועים נפלו יותר .נתון דומה עולה גם בבחינת מדד
התשישות ,אנשים שהיו בתחום הקדם תשישות או נמצאו תשושים ,נפלו יותר .צריכת מספר
תרופות רב יותר נמצאה קשורה לסיכוי גבוה יותר לנפילה .בנוסף לכך ,רמת דיכאון גבוהה יותר,
וכן תפקוד קוגניטיבי פחות טוב נמצאו קשורים לסיכוי גבוה יותר לנפילה .מספר רב יותר של
מחלות כרוניות ומגבלות בפעולות ניידות היו קשורים בסיכוי גבוה יותר לנפילה .כל המחלות
והמצבים הרפואיים שנבחנו (אלצהיימר ,שיטיון או סניליות ,דלקת מפרקים ניוונית ,שגרונית או
סוג אחר של שגרון ,מחלות לב ,סוכרת ,פרקינסון ,קטרקט ושבר בעצם הירך) נמצאו קשורים
ליותר נפילות.
פעילות גופנית מתונה נמצאה כלא קשורה לנפילות כפי שעולה ממצאי מחקר -SHARE
ישראל .לעומת זאת ,נמצא קשר בין פעילות גופנית מאומצת להפחתת הסיכוי לנפילות .אנשים
שעסקו בפעילות גופנית מאומצת ,בתדירות של יותר מפעם בשבוע ,דיווחו פחות על נפילה .מניתוח
נתוני  -SHAREאירופה עולים ממצאים לא עקביים אשר אינם מצביעים על הקשר בין פעילות
גופנית מתונה או מאומצת לבין סיכוי לנפילות.
חשוב להדגיש כי למרות הממצאים העולים מהמחקר הנוכחי לגבי העדר הקשר בין
פעילות גופנית מתונה ומאומצת לבין הנפילות .הממצא הרווח בספרות המקצועית קובע כי
פעילות גופנית מתונה ומאומצת מפחיתה באופן משמעותי את הסיכוי לנפילה.
גיל נמצא כקשור בקשר שלילי לרמת איכות החיים ,כלומר ככל שהגיל עלה איכות החיים
פחתה ,כפי שנמדדה על ידי מדד ה .CASP -המשתנה שנמצא קשור באופן החזק ביותר לאיכות
החיים היה התפיסה הסובייקטיבית של הבריאות .ככל שתפיסת הבריאות עלתה ,עלתה גם
האיכות החיים .המחקר מצא כי נפילות בגל קודם השפיעו על מדד איכות החיים באופן שלילי,
כלומר מרואיינים שנפלו ,דיווחו על איכות חיים ירודה יותר.
מהמדגם הישראלי של הסקר ,עולה כי נפילות ופחד מנפילות לא השפיעו באופן מובהק על
מדד הנגישות לשירותים בשכונה .לעומת זאת ,כאשר נבדקו השפעתם של אותם המשתנים על כלל
המדגם האירופי ,גם הנפילות וגם הפחד מנפילות נמצאו כקשורים במתאם חלש מאוד אך מובהק.
נראה כי קבוצת הנופלים והפוחדים מנפילה באירופה מדווחים על קשיים רבים יותר בנגישות
לשירותים בשכונה ,אך לא בישראל.
מהמדגם הישראלי של הסקר עולה כי בעוד נפילות לא היו קשורות לתחושת הבדידות,
הפחד מנפילות נמצא קשור בקשר חיובי חלש לתחושת הבדידות .כלומר ,אנשים אשר דיווחו על
פחד מנפילה ,הביעו באופן מובהק תחושות בדידות גבוהות יותר .לעומת זאת ,כאשר נבדקו
השפעתם של אותם המשתנים על כלל המדגם האירופי ,גם הנפילות וגם הפחד מנפילות נמצאו
כקשורים באופן מובהק לתחושת הבדידות .נראה ,כי הן קבוצת הנופלים והן קבוצת הפוחדים
מנפילה באירופה מדווחים על תחושת בדידות גבוהה יותר .עם זאת המתאם בין הפחד מנפילה
לבין תחושת הבדידות הוא חזק יותר מאשר המתאם בין הנפילה לבין תחושת הבדידות.
מהמדגם הישראלי של הסקר עולה כי נפילות ופחד מנפילות לא השפיעו באופן מובהק על
מדד הנגישות לשירותים בשכונה .לעומת זאת ,כאשר נבדקו השפעתם של אותם המשתנים על כלל
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המדגם האירופי ,גם הנפילות וגם הפחד מנפילות נמצאו קשורים במתאם חלש מאוד אך מובהק.
נראה כי קבוצת הנופלים והפוחדים מנפילה מדווחים על קשיים רבים יותר בנגישות לשירותים
בשכונה.
ההשכלה נמצאה כקשורה בקשר חיובי לתדירות ההשתתפות בפעולות חברתיות ,כלומר
מרואיינים בעלי השכלה גבוהה יותר נטו להשתתף יותר בפעילויות חברתיות .בנוסף לכך ,התפיסה
הסובייקטיבית של הבריאות ,נמצאה גם היא קשורה בקשר חיובי לתדירות ההשתתפות .כלומר,
מרואיינים בעלי תפיסה בריאותית גבוהה יותר ,נטו להשתתף בתדירות גבוהה יותר בפעילויות
חברתיות .מבחינת השפעתם של הנפילות והפחד מנפילות על תדירות ההשתתפות ,נמצא כי רק
הפחד מנפילה השפיע באופן שלילי על תדירות ההשתתפות .ממצא זה עלה רק במדגם SHARE

האירופי הכללי.
לסיכום ,אחד הממצאים העיקרים של מחקר זה הוא חשיבות הפחד מנפילות כגורם
סיכון העומד בפני עצמו כבעל יכולת ניבוי נפילות עתידיות .הפחד מנפילות הוא משתנה רגשי
סובייקטיבי וככזה ניתן להשפיע על עוצמתו בעזרת בניית תוכניות התערבות מתאימות היכולות
להוביל להפחתת הפחד מנפילות ולצמצום תופעת הנפילה הנובעת מפחד מנפילה.
הממצא השני שמצא המחקר נובע מהקשר שנמצא בין נפילות קודמות לניבוי נפילות
עתידיות .נמצא כי למי שנפל בעבר יש נטיה גבוה יותר לסבול מנפילות חוזרות ונשנות .מכאן,
איתור מוקדם של אוכלוסיית הקשישים שנפלו בעבר ,כמועדים לפורענות ,יכול להוביל לבניית
תוכנית התערבות מתאימות אשר יכלו להפחית את הסיכוי לנפילות חוזרות.
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נספח  :1הגדרות מושגיות וביצועיות
נספח זה מפרט את אופן בניית משתני המחקר באופן מושגי (נומינאלי) וביצועי (אופרציונלי).
הבסיס ליצירת המשתנים הם קבצי נתוני סקר  SHAREגלים ( 7,5גלים  7-3במדגם -SHARE
ישראל) ,כפי שמונגשים לכלל קהילת החוקרים באתר פרויקט .SHARE
קישור לשאלונים (נגיש לכלל הציבור הרחב) ניתן למצוא באתר מרכז הידע לחקר הזדקנות
האוכלוסייה בישראל בשפות :אנגלית ,עברית ,ורוסית.

משתני רקע דמוגרפיים
גיל
משתנה רציף .גיל בעת ביצוע הראיון בגל .3
מגדר
נשים =  ;0גברים = .1
מצב משפחתי
נשוי או בשותפות רשומה =  ;0אלמן ,גרוש ,פרוד או רווק = .1
השכלה
ההשכלה נמדדה על פי סיווג הבינלאומי של רמת השכלה  ,ISCED-97הכולל  2קטגוריות ,מהעדר
השכלה כלשהי ועד השכלה אקדמית גבוהה (תואר שני ומעלה) .לצורך המחקר קובצו 2
הקטגוריות ל 3-קבוצות :היעדר השכלה פורמאלית ,השכלה יסודית והשכלה תיכונית חלקית= ;0
תיכונית מלאה=  ;7על -תיכונית ,אקדמית (תואר ראשון בלבד) ,והשכלה אקדמית גבוהה (תואר
שני ומעלה)=.3
קבוצה חברתית
קבוצה חברתית נקבעה במחקר על ידי שפת ביצוע הראיון .יהודים ותיקים=( 1דוברי עברית);
עולים מברית המועצות החל משנת ( 0=0111דוברי רוסית).

משתני מצב בריאותי תפקודי
מצב בריאותי נתפס
נמדד על ידי דיווח עצמי ,כתשובה לשאלה "כיצד היית מגדיר את מצב בריאותך?" .רע=;0
סביר= ;7טוב= ;3טוב מאוד= ;4מצוין=.5
( ADLמגבלות בפעולות יומיום בסיסיות)
מספר המגבלות מתוך רשימה סגורה (טווח  )0( :)1-5להתלבש ,כולל לגרוב גרביים ולנעול נעליים;
( )7לחצות חדר בהליכה; ( )3להתרחץ באמבט ובמקלחת; ( )4לאכול ,כגון חיתוך מזון; ( )5לקום
מהמיטה או לשכב בה; ( )5ללכת לשירותים ,כולל ישיבה וקימה.
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( IADLמגבלות בפעולות יומיום אינסטרומנטליות)
מספר המגבלות מתוך רשימה סגורה (טווח  )0( :)1-2להשתמש במפה כדי להבין איך להסתדר
במקום זר באזור לא מוכר; ( )7הכנת ארוחה חמה; ( )3קניית מצרכים; ( )4להתקשר בטלפון; ()5
לקחת תרופות; ( )5לעשות עבודות בית או בגן; ( )2ניהול כספים ,כגון תשלום חשבונות ומעקב
אחר הוצאות.
מדד מסת גוף ()BMI
על פי המלצות משרד הבריאות ,קובץ מדד מסת הגוף ל 4-קטגוריות :תת משקל=  BMIפחות מ-
 ,01.5משקל תקין=  BMIבין  ;01.5-74.1משקל-יתר=  BMIבין  ;75-71.1השמנת-יתר= 31 BMI
ומעלה.
מגבלות בניידות
מדד הניידות בחן את מספר המוגבלויות מתוך רשימה סגורה של  01פעולות ,ומתייחס לפעולות
הדורשות מאמץ אף יותר גבוה מאשר פעולות ה )0( :IADL-ללכת  011מטר; ( )7לשבת כשעתיים;
( )3לקום מכיסא לאחר ישיבה ממושכת; ( )4לעלות כמה קומות במדרגות ,ללא מנוחה; ( )5לעלות
קומה אחת במדרגות ,ללא מנוחה; ( )5להתכופף ,לכרוע ברך ,להשתופף; ( )2להרים או למתוח את
הזרועות מעל גובה הכתפיים; ( )1לדחוף או למשוך חפצים גדולים ,כגון כורסא; ( )1להרים או
לשאת משקל של מעל  5קילוגרמים ,כגון שקית קניות כבדה; ( )01להרים מטבע קטן מהשולחן.
תפקודי ראיה
נמדד כדיווח עצמי .כתשובה לשאלה "עד כמה ראייתך טובה בהבחנה בדברים ממרחק ,כגון זיהוי
חבר מעבר לרחוב (כאשר את/ה מרכיב/ה משקפים או עדשות מגע כרגיל)?" .לקויה= ;0סבירה,
טובה ,טובה מאוד ומצוינת=.1
תפקודי שמיעה
נמדד כדיווח עצמי .כתשובה לשאלה "האם השמיעה שלך (בעת שימוש במכשיר שמיעה)."...
לקויה= ;0סבירה ,טובה ,טובה מאוד ומצוינת= .1
מדד תשישות
מדד תשישות חושב בהתאם להגדרתו המושגית של פריד ועמיתיו ( ,)Fried et al., 2001ועל פי
ההגדרה הביצועית של רומרו-אורטונו ועמיתיו ביחס לבסיס נתוני סקר Romero-Ortuno, ( SHARE

 .)Walsh, Lawlor, & Kenny, 2010מדד זה בוחן  5מימדים שונים :איבוד משקל ,תשישות ,עוצמת
לפיתה ,מהירות הליכה ופעילות גופנית .בהתבסס על מימדים אלה נוצרו  3קטגוריות :לא
שברירי=  ;1קדם-שברירי= ;0ושברירי= .7מפאת מיעוט תצפיות קובצו שתי האחרונות לקטגוריה
אחת (קדם שברירי ושברירי=.)0
מספר תרופות
חושב כמספר המחלות להן האדם לוקח תרופות על בסיס שבועי ,טווח המדד (.)1-04

מספר מחלות כרוניות
נמדד כמספר המחלות מהן אדם דיווח כי אובחן בהן על ידי רופא ,טווח (.)1-71
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מדד דיכאון ()EURO-D
מדד ה EURO-D-כולל  07פריטים הנמדדים ,כל אחד מהם ,על סולם דיכוטומי (קיים סימפטום
לדיכאון= ,0לא קיים הסימפטום= .)1כך ,סולם המדידה נע בין  ,1שפירושו היעדר סימפטומים
של דיכאון ,ועד  07המעיד על רמת הדיכאון הגבוהה ביותר (.)Prince et al, 1999
מצב קוגניטיבי
ציון המדד הקוגניטיבי חושב כממוצע ציוני התקן של שלושה מבחנים קוגניטיביים )0( :היזכרות
מילולית מיידית ומעוכבת ,במסגרתה מתבקש המרואיין לחזור על רשימה של  01מילים מיד
לאחר ההקראה ,ופעם שנייה לאחר  5דקות )7( .מטלה חשבונית ,במסגרתה התבקשו המרואיינים
להפחית  2מ 5 ,011-פעמים )3( .ומטלת שטף מילולי ,במסגרתה התבקשו המרואיינים לציין כמה
שיותר שמות של חיות שונות במשך דקה.

פעילות גופנית
פעילות גופנית מתונה
נמדדה כתשובה לשאלה "באיזו תדירות את/ה עוסק/ת בפעילויות גופניות הדורשות רמת מאמץ
קלה או מתונה ,כגון גינון ,רחיצת מכונית או הליכה?" .הוצעו  4אפשרויות תשובה :כמעט שלא או
לעולם לא= ;0פעם עד שלושה פעמים בחודש=  ;7פעם בשבוע=  ;3יותר מפעם בשבוע= .4
פעילות גופנית מאומצת
נמדדה כתשובה לשאלה "באיזו תדירות את/ה עוסק/ת בפעילות גופנית מאומצת ,כגון ספורט,
עבודות בית קשות או עבודה הכרוכה במאמץ פיזי?" .הוצעו  4אפשרויות תשובה :כמעט שלא או
לעולם לא= ;0פעם עד שלושה פעמים בחודש=  ;7פעם בשבוע=  ;3יותר מפעם בשבוע= .4

נפילות ופחד מנפילות
נמדדו על ידי דיווח עצמי על נפילות ופחד מנפילות בחצי השנה האחרונה .נפל= ;0לא נפל= .1ו-
פחד מנפילה= ;0לא פחד מנפילה=.1

רווחה אישית
מדד לאיכות חיים (:)CASP
מדד זה מורכב מ 07-פריטים המשויכים לארבעה עולמות תוכן :שליטה ,אוטונומיה ,הגשמה
עצמית והנאה .טווח המדד נע בין  -07שפירושו איכות חיים ורווחה אישית נמוכה ,ועד  41המעיד
על איכות חיים ורווחה אישית הגבוהה ביותר.
בדידות:
מדד משוקלל " ,"Loneliness Scale Short R-UCLAהמורכב משלוש שאלות עקיפות על בדידות)0( :
באיזו תדירות את/ה חש/ה חסך בקשרים חברתיים? ( )7באיזו תדירות את/ה חש/ה מנותק/ת או
47

מחוץ לעניינים? ( )3באיזו תדירות את/ה חש/ה מבודד/ת מאחרים? .לכל שאלה הוצעו  3אפשרויות
תשובה שנעו לעיתים נדירות או אף פעם ,ועד לעיתים קרובות .טווח המדד המשוקלל נע בין ,3
שמשמעו לא בודד ועד  1המציין מידה רבה של תחושת בדידות.
נגישות לשירותים:
במסגרת המדד נבחנת מידת הנגישות הנתפסת לארבע שירותים :רופא משפחה או מרפאה ,בית
מרקחת ,מכולת ,ובנק או כספומט .כל אחד מהשירותים מדורג על סולם בן  4קטגוריות שנעות
מקשה מאוד ,ועד קל מאוד .טווח ציוני מדד הנגישות נע בין  ,4שמשמעו דיווח על קושי בנגישות
ל ,05-שמשמעו נגיש מאוד.
השתתפות בפעילויות חברתיות:
א .סוגי פעילויות:
נבחנו  5סוגים של פעילויות חברתיות :הליכה למועדון ספורט או חברתי אחר ,השתתפות בפעילות
של ארגון דתי ,פעילות התנדבותית ,קורס חינוכי או קורס הדרכה ,השתתפות בארגון פוליטי או
קהילתי.
ב .מספר הפעילויות בהן המרואיין השתתף:
מספר הפעילויות אותם המרואיינים ציינו כי השתתפו בהן במהלך השנה שקדמה לביצוע הסקר.
הטווח נע בין  1ל ,5-אך קובץ ל 3קטגוריות 0 ,1 :ו 7-ומעלה.
ג .תדירות ההשתתפות:
תדירות ההשתתפות בפעילות החברתית המועדפת על המרואיין נבחנה על סולם בין  4רמות" :לא
משתתף כלל או בתדירות נמוכה מפעם בחודש"= ,1כמעט בכל חודש=  ;7כמעט בכל שבוע=;3
"כמעט בכל יום"=.4
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נספח  :2ממצאים משלימים
לוח  .1סטטיסטיקה תיאורית עבור משתני הרקע
מגדר
נשים
גברים
גיל (שנים)
מצב משפחתי
נשוי או בשותפות רשומה
אלמן ,גרוש ,פרוד או רווק
השכלה
תיכונית חלקית או פחות מכך
תיכונית מלאה
על -תיכונית או אקדמית

N
00,554

אחוז

ממוצע (סטיית תקן)

טווח

55.0
44.1
(7.11) 24.51

00,554
00,554

55-014

52.3
37.2
00,554
41.5
75.3
74.7

לוח  .2סטטיסטיקה תיאורית עבור משתני המצב הבריאותי-תפקודי
מצב בריאותי נתפס
מצוין
טוב מאוד
טוב
סביר
רע
מגבלות בתפקוד יומיומי בסיסי ADL
מגבלות בתפקוד יומיומי אינסטרומנטלי
IADL
מגבלות בניידות
מדד מסת גוף BMI
תת משקל
נורמאלי
משקל יתר
השמנת יתר
תפקודי ראיה
סביר ומעלה
גרוע
תפקודי שמיעה
סביר ומעלה
גרוע
מדד תשישות
לא שברירי
קדם-שברירי או שברירי
תרופות
מדד לדיכאון EURO-D
מצב קוגניטיבי
תחלואה
מספר כולל של מחלות כרוניות
אלצהיימר ,שיטיון או סניליות
דלקת מפרקים ניוונית או שגרון אחר
()osteoarthritis

N
11,550

אחוז

ממוצע (סטיית תקן)

טווח

6.25
15.14
36.94
29.58
12.09
11,562
00,557

)0.12( 1.35
(1.45) 1.50

0-6
1-2

11,563
11,116

(2.56) 0.11

1-01

1.30
36.43
42.52
19.76
00,545
14.72
5.23
00,557
14.35
5.54
01,712
14.12
05.03
00,554
00,112
00,755
00,557
7.24
77.10
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(1.72) 7.77
)7.30( 7.45
)1.21( -1.74

0-12
1-07
-7.11-7.21

)0.52( 7.00

1-03

דלקת מפרקים שגרונית
()Rheumatoid arthritis
מחלות לב
סוכרת
פרקינסון
קטרקט
שבר בעצם הירך

01.11
05.17
05.15
0.71
03.25
7.51

לוח  .3סטטיסטיקה תיאורית עבור תדירות ביצוע פעילות גופנית
N
פעילות גופנית מתונה
יותר מפעם בשבוע
פעם בשבוע
פעם עד שלוש פעמים בחודש
כמעט שלא ,או לעולם לא
פעילות גופנית מאומצת
יותר מפעם בשבוע
פעם בשבוע
פעם עד שלוש פעמים בחודש
כמעט שלא ,או לעולם לא

אחוז

ממוצע (סטיית תקן)

טווח

11,555
02.15
5.71
00.17
55.14
00,555
57.35
2.02
07.01
71.71

לוח  .4סטטיסטיקה תיאורית עבור נפילות ופחד מנפילה
אחוז
00.73
3.13
01.05
1.51

N=11,564
נפילה (גל )3
נפילה (גל )7
פחד מנפילה (גל )3
פחד מנפילה (גל )7

לוח  .5סטטיסטיקה תיאורית עבור משתני רווחה אישית
איכות חיים
מדד CASP
בדידות
מדד Short R-UCLA Loneliness Scale
נגישות לשירותים בשכונה
השתתפות בפעילות חברתית
מספר פעילויות שונות בהן האדם
השתתף:
כלל לא
0
 7ומעלה
מידת שביעות הרצון מאי השתתפות כלל
0
בפעילויות

N
11,070

אחוז

11,206
7,890
00,445

ממוצע (סטיית תקן)

טווח

)5.51( 32.71

07-41

(1.38) 3.15
)7.13( 07.53

3-9
4-05

54.12
71.15
05.11
1,522
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)3.74( 5.54

1-01

סוג הפעילות שבה משתתף:
31.72
71.15
1.31
5.17

הליכה למועדון ספורט  /חברתי אחר
פעילות התנדבותית
קורס חינוכי או קורס הדרכה
השתתפות בארגון פוליטי או קהילתי
0-4
(1.52) 1.29
11,445
תדירות ההשתתפות בפעילויות
 0חושב מתוך סך האנשים שציינו כי אינם משתתפים כלל בפעילויות חברתיות ) . (n=6,357אחוז ההשבה
נמוך בשאלה זו ועומד על  73.14%בלבד ( 1,522מתוך .)5,352

לוח  .6ניתוחים דו-משתניים לניבוי נפילות-SHARE .ישראל.
נפילה בששת החודשים
N
משתנים
0
האחרונים
משתני רקע דמוגרפיים
***0.111
00554
גיל
***7.103
00554
נשים
***0.546
00401
נשוי /בשותפות רשומה
00305
השכלה
***1.501
תיכונית מלאה
***0.573
על-תיכונית או אקדמית
מצב בריאותי תפקודי
***0.409
00551
מצב בריאותי נתפס
***1.584
00557
מגבלות בתפקוד יומיומי בסיסי ADL
***1.469
00557
מגבלות בתפקוד יומיומי אינסטרומנטלי IADL
00005
מדד מסת גוף BMI
**0.151
תת משקל
0.888
משקל יתר
**1.269
השמנת יתר
***3.714
00545
תפקודי ראיה – רע מאוד
***3.001
00557
תפקודי שמיעה -רע מאוד
01712
מדד תשישות
***3.156
קדם שברירי או שברירי
***1.457
00554
תרופות
***1.329
00112
מדד לדיכאון EURO-D
***0.505
00755
מצב קוגניטיבי
00557
תחלואה
***1.489
מספר כולל של מחלות כרוניות
***3.921
אלצהיימר ,שיטיון או סניליות
***2.090
דלקת מפרקים ניוונית או שגרון אחר
()osteoarthritis
***2.550
דלקת מפרקים שגרונית
()Rheumatoid arthritis
***2.168
מחלות לב
***1.874
סוכרת
***4.370
פרקינסון
***2.295
קטרקט
***3.624
שבר בעצם הירך
***1.370
00553
מגבלות בניידות
פעילות גופנית
00555
פעילות גופנית מתונה
***1.311
פעם עד שלוש פעמים בחודש
***0.388
פעם בשבוע
***0.252
יותר מפעם בשבוע
00555
פעילות גופנית מאומצת
45

0

***0.326
***0.363
***0.303

פעם עד שלוש פעמים בחודש
פעם בשבוע
יותר מפעם בשבוע
נפילות
נפילות קודמות (גל )7
פחד מנפילות (גל )7

00554
00554

***4.815
***4.102

תוצאות רגרסיה לוגיסטית (יחס סיכויים) ללא משתני בקרה נוספים.

לוח  .7ניתוחים דו משתניים עבור בחינת הרווחה האישית ,כתלות בנפילות.
נפילות בששת החודשים האחרונים
N
מדדי רווחה אישית
איכות חיים CASP

בדידות
נגישות לשירותים
תדירות ההשתתפות בפעילויות

00121
00715
2111
00445

***-0.211
***0.159
***-0.157
***-0.093

 0תוצאות רגרסיה ליניארית (  ,)Betaכאשר המשתנה המנבא הוא נפילות ,משתני התוצאה הם המפורטים
בשורות לוח .1

לוח  .8ניתוחים דו משתניים עבור בחינת הרווחה האישית ,כתלות בפחד מנפילות.
פחד מנפילה בששת החודשים
N
מדדי רווחה אישית
0
האחרונים
***
-0.289
00121
איכות חיים CASP
***
0.222
00715
בדידות
***-0.226
2111
נגישות לשירותים
***-0.151
00445
תדירות ההשתתפות בפעילויות
 0תוצאות רגרסיה ליניארית (  ,)Betaכאשר המשתנה המנבא הוא נפילות ,משתני התוצאה הם המפורטים
בשורות לוח .01
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