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  הקדמה

עשיה זו . עסוק הפרט בהישרדות ביולוגיית פיזית ובפעילות מטאפיזית" תופעת החיים "מראשית 

, הבריאות). ואחרים "דאלי לאמה"ה( סבל קטיןולה" חיי נצח"אושר ו שאיפה להגשיםנעשית תוך 

לחולל / לברוא ( שאיפות אלו  לסייע בהגשמתשיכול משמעותי כמשאב ים תפסנ, הואיכותמידתה 

. והסבלולצמצם את המחלה  החיים תוחלת ולתרום לשיפור איכות ו)  מתוך האינסופ" מציאות"

י המהווה מונופול חוקבגישה הביו רפואית  ,אם בכלל  ,דיו תמודגש האינ הבריאות יחד עם זאת 

גישה תפיסה ובקיים באופן אינהרנטי ב קידום הבריאות,ומאידך  ,במדינות המערב התעשייתיות

  . ההוליסטית

  מבוא

את חשיבות הגישה ההוליסטית לקידום הבריאות במשמעות של  להציגהיא   מטרתו של חיבור זה

דון באתגרי היישום של הגישה ההוליסטית ולהציע אפשרות של דרך ל ,איכות ותוחלת חיים

   :השגת היעדים הבאים ול מהליישופעולה מעשית 

  .תוחלת חייםכשל הפרט  במשמעות הכוללת של בריאות כאיכות ו" חווית החיים" שיפור  .1

  .  בריאותו ורווחתו קדם אתלהעצמאות של הפרט היכולת ו שיפור .2

  .שונות דמנויות הבריאות בין בעלי הכנסותאי שיוון הז הקטנת .    3  

  תופחת בעקביות והופכת  לנטל כלכלי כבד ברמת הפרטהקטנת ההוצאה הרפואית אשר .    4  

  OECDבמדינות  וברמת ההוצאה הלאומית          

  ולשיטות  גישה הוליסטיתמהות ולמשמעויות הבאשר לת המודעות בוהרחהבערות  הקטנת .    5  

   .הבריאות והשבתה  הפועלים לאורה דרכי טיפוחלו         

תהליכי  עבור בגישה הוליסטית ה אסטרטגי וביישום של תוכניות  פיתוח ב הכותב הינו מומחה

כמו " תרבות הרוח"המחבר התמחה  בתחומים של  . מוסדות וחברות,רגוניםאפיתוח וצמיחה של 

 כמו גם  ביישומים מעשיים של הגישה ההוליסטית בהקשר של שיטות,  יוגה, קבלה,זן, בודהיזם

  .ובריאותובכל הקשור לפרט  ריפויו פיתוח עצמי

  -עבודה עיונית  / בעיית המחקר - 2

תפסתי מעיסוק במחלות ובריפוי אל  דגש שינוי: היבטים ארבעהמתבטאת ב חיבורחשיבות ה  2.1

בכל  שה ההוליסטיתמבט של הגיהנקודת  על  שימת הדגש , הבריאות איכות ומידת קידום 

במשמעות של איכות ותוחלת חיים הצגת מודל מעשי לקידום בריאות  ;הקשור לפרט ובריאותו

בהגדרה  מנקודת מבט הוליסטיתמחקרי ומעשי פיתוח דיאלוג  ;באמצעות גישה הוליסטית

לבין  לבריאות מומחים בגישה הוליסטית בין מחלהובריאות  של  ייםיסוד על למושגיובהתייחסות 

    .מומחים בגישה הביו רפואית

והמעשית  בין השאיפה של כלל  התיאורטית  על רקע  הסתירה המהותית הנעש חיבור זה 2.2

האנושות להוויה של בריאות במשמעות של איכות ותוחלת חיים  לבין התפיסה השלטת  והעשייה 

טיפול של רפואה במשמעות של המעודדת חוליי וחולשה והמתקיימת  בתחום זה שעיקרה הוויה 

  .והישרדות הצלה,מחלות ב

הקיימת בקרב כלל הגורמים והמומחים המקצועיים העוסקים ברפואה כמה הרחבה למרות ההס

ואודות חשיבות קידום ופיתוח משאב הבריאות  בדברובבריאות ובקרב כלל שכבות הציבור  

הגדרות של מושגי יסוד כמו ל קיימת מחלוקת בכל הנוגע , "וחווית החיים תתופע"השפעתו על 



קידום להדרך והדגשים , בדבר הגישה אי הסכמה בורות ו למשל בריאות או מחלה ומתקיימת

     .הלכה למעשה הבריאות

היא  בהם, המתועשות מערביותהבמדינות  )המדע הביו רפואי(הרפואהמטרתה העיקרית של 

ופרקטית גם  תפיסתית,כלכלית,אקדמית,שלטונית,מבחינה חוקיתוהגמוניה  מהווה גם מונופול

מתעלמת משורשי  גישה זו .בריאות האיכות קידום ולא  במחלותטיפול הקידום הינה   ,יחד

מציאות  כי, ברצוני לטעון .ומצמצמת את תופעת החיים לתחום ההישרדות הפיזיתתופעה המחלה 

קידום וטיפוח איכות ותוחלת במשמעותי רכיב כהבריאות  העמדה של  כמובן אינה מאפשרת זו

יכולת הפרט להבראה עצמית במינימום את   ומחלישה פוגעת  היאנוסף על כך .  של הפרט חיים

היא הגישה ת הגישה ההוליסטיכי  אנסה להוכיח בעבודה זו, בניגוד לכך  .של התערבות חיצונית

" רפואה"ה כאשר יאות והשבתהרבה של הכולל העוסקת בטיפוח  ואף הבלעדיתהעיקרית 

בת אלפי שנים לדרך  מצליחה יכולות להוות דוגמא ונוספות הסינית" רפואה"ה, האירוודית

    . של הגישה ההוליסטית בתחום הבריאות היישום והפעולה

הגישה המדעית " הצלחת "מיצג את ה" תוחלת חיים ממוצעת "מדד  ניתן להבחין כיכך 

תרומת המדע הביו רפואי לאפשרות  באחד מרכיביו את כולל  פונקציונאלית  -המטריאליסטית 

רכיבי המדד  כלל התכולה שלאולם  במקביל ובו זמנית  .בחייםהפרט " שמירת"ו" ריפוי"ה

איכות גישה המדעית בכל הקשור לקידום ה וההתייחסות של  את חוסר המודעות פתמשק

  .בגישה ההוליסטית בפרטכפי שהם מאופיינים ומטופחים ו, ם בכלל החייאיכות הבריאות ו

הגישה ההוליסטית לקידום ת חשיבות להדגיש א, האחת:ו שלוש מטרות מרכזיותהז חיבורל 2.3

מושגי על באשר לליצור הסכמה משותפת , השניה. הבריאות במשמעות של איכות ותוחלת חיים

המהווים פלטפורמה לקידום הדיאלוג המקצועי והעשייה בגישה הוליסטית לקידום מרכזיים 

מודל הפעולה בגישה , להציג את האתגרים , השלישית .הבריאות על ידי כלל הגורמים המקצועיים

  . הבריאות במשמעות של איכות ותוחלת חייםוההמלצות המרכזיים לקידום ההוליסטית 

העברת המיקוד ממחלה לבריאות ומגישה חד ערכית לגישה הוליסטית השגת המטרות דורשת את 

  ובכך היא מהווה אתגר תיאורטי ופרקטי גם יחד , רב תחומית,

  השיטה - 3

קשור בהיתכנות של התנגדות לאמור  הז חיבורעריכה ובדרך הצגת ממצאי האתגר המרכזי ב 3.1

המדעית  לאלו שנהירה להם הגישה והתפיסה ההוליסטית  קל יחסית להבין את התפיסה   .וב

חלק מרובד אחד או  יםמהוו םהמטריאליסטית פונקציונאלית משום שה והגישה– הביו רפואית 

  .יותר שכבר כלולים בגישה ובתפיסה ההוליסטית שמעצם מהותה הינה כולית 

גישה תפיסה ובאלו הדוגלים ב לא כך הדבר באשר להבנת התפיסה והגישה ההוליסטיים בקרב 

רואים את הדברים  אלו.  מכני שהניח דאקרט-שיסודותיה במודל החומרי הביו רפואית המדעית

כל נושא ולקבל ומתוך ראיתם זו הם  מתקשים להבין לתפוס  החד ערכית  החומרדרך פרדיגמת 

 התפיסההמדידה והנורמה שהגדירה והכתירה ,השיטה  הצרים של גבולותהמ יםחורגהדבר ו

  "  . מחלות/בעיית הבריאות"ובלעדית ב " תעשייתית" וכצורת פתרון וטיפול "אמת"כ המדעית

של הגילדה ) איך אינה מקובלת(הינו ההתנגדות האינטרסנטית המובנת  האתגר הפרקטי המרכזי 

בטובת ההנאה הנובעת מערבית לכל שינוי במצב הקיים שעלול לפגוע ה ותעשיית הרפואההמדעית 

בכלכלה ,בתחום המקצועי הרפואי ,השולטת חוקית באקדמיה יסטיתמונופול אימפריהמהיותה 



מקצועית , כלכלית- הצלחה עסקית חברי  הגילדה גםובתעשייה הרפואית באופן שמיצר עבור 

  . וחברתית

 ,ובמהות והשוואתי עיוני שהינו, הז חיבור קל על התמודדות עם האתגרים שמציגבכדי לה 3.2

 3ת את שיטת עבודה הכוללבאמצעות  בסיס להסכמות משותפותשל פיתוח הוגדרה מדיניות 

יצירה של פלטפורמה  -השני, מידע ידע וגיוון רחב של  מקורות -הראשון  : העקרונות הבאים

  .הצגת דרך ומודל יישום מעשי של ממצאי העבודה   -השלישי ,המאפשרת דיאלוג

מתוך הוכחת דרכי היישום הפרקטיות של ה ז מענה בחיבור מקבלים האתגרים התיאורטיים

התפיסה ההוליסטית בכל הקשור לבריאות כאשר יש בהם באופן אינהרנטי  גישה פעולה 

אל . וההתייחסות רב ממדית ורב תחומית אל תופעת החיים ובתוך כך אל תופעת האדם ובריאותו 

עולתה לתחום מול זה מוצגת ומוכחת התפיסה החומרית שמצמצמת את התייחסותה גישתה ופ

  .  המחלות ולרובד הפיזי מכני בלבד

נוכיח גם כי התפיסה ההוליסטית נמצאת בבסיס ששיטות ותורות הריפוי של המזרח המייחסות 

כערך עליון ולכן  )לחולל בריאה ( חסימה ביכולת הפרט לחולל את בריאותו/ כהפרעה " מחלה"ל

הפרט ויכולותיו לפעול בכל הרבדים  והטכניקות מכוונות להעצים את" טיפול"מתודולוגיית ה

עוד נוכיח כי  הטיפול . זאת ועוד. בהם הוא חיי ובכך  לחולל מחדש את  הבריאות ולהשיבה 

הפרט באמצעות הטכנולוגיה של המדע הביו רפואי  הינו חלק בתפיסה ובגישה " בהצלת"

ואילו ומצב ההוליסטית ונעשה  רק לאחר שכל אמצעי הטיפוח העצמה והשבה לבריאות לא ה

  . הדורשת את יכולות ההתערבות של רפואת ההצלה והמחלות " מחלה"הפרט הפך ל

 , וניתוח מקורות ספרותיים סקירה  תוך עיוןנעשית  ההוליסטית  הוכחת חשיבות הגישה

  : רב תקופתיים  העוסקיםומגוונים מחקריים ומאמרים מקצועיים , תרבותיים 

בגישה ההוליסטית . יה של הפרט ותופעת החייםהוו כמצב, כתרבות,בריאות כתפיסהתופעת הב * 

לקידום וטיפוח איכות הבריאות לרבות כפי שהיא באה לידי ביטוי בתורות ובמדע  הבריאות 

  .ושיטות הריפוי הפועלות בתפיסה הוליסטית ולאורה

לכלל מונופול ובתופעת ההתמקדות ,בעיקר במדינות המערביות , בתופעת התפתחות הרפואה* 

  .     במקום התמקדות  בבריאות במחלות ובגישה  המטריאליסטית פונקציונאלית מכאנית

ם יראיונות איכותניקיימנו דיונים והתרשמנו מחוות דעת של מומחים מקצועיים באמצעות בנוסף 

בגישה   רפואה ושיטות ריפוימומחים לבריאות  ,רופאים בגישה הביו רפואית - עם גורמי מקצוע 

המומחים בגישה , בתחומים קשורים Ph.Dאו  MDכ רופאים "בד,וגורמים מקצועיים   הוליסטית

  . ההוליסטית ומשלבים את יכולות המדע הביו רפואי בעת הצורך

בדבר מידת היכולת של   המטיל ספק מוכח מקבלים מענה  האתגרים הפרקטים בחיבור זה

מטיל ספק משמעותי ביומרה של   ת להיות לכאורה אובייקטיביות ואףמדעיות רווחו" אמיתות"

בעת שהוא מהווה רק אפשרות אחת נוספת של " חזות הכול"המדע הביו רפואי ליצור מצג של 

לפרט הפרקטית התועלת  זאת ועוד בחיבור מוצגת. פרשנות מצומצמת אודות תופעת החיים

גישה ולחברה מאימוץ התפיסה והגישה ההוליסטית לבריאות אל מול הסבל והמחיר בהיות ה

  .מונופוליסטית ,רפואית והמדעית הבי

    .דרך פעולה והמלצות לקידום היישום של הגישה ההוליסטית לבריאות,מתווה  מוצגלסיכום 

המסייע לזקק את עיקרי האיכויות   S.W.O.Tשימוש במודל  נעשה לניתוח הממצאים  3.3

: הקטגוריות המרכזיות בהם נבחנה והשוותה כל גישה הינם . בכל אחת מהגישות  והתפוקות



, Strengths) ,Weaknesses ,Opportunities  הזדמנויות ואיומים. חולשות. חוזקות 

Threats( . ניתוח כל גישה על פי עקרונות המודל אפשר לזקק מתוכם את הממצאים הבאים:  

אם , עד כמה .)פ המודל"ע חוזקותהפרמטר של (מהו הערך המוסף הבלעדי והייחודי של כל גישה 

הפרמטר ( מותנותכאובייקטיביות חד ערכיות ובלתי " אמיתות מדעיות"אפשר להסתמך על ,בכלל

לפעול לקידום בריאות הפרט במשמעות המיטביים מהי הגישה והדרך .)פ המודל"ע חולשותשל 

ומדוע גילדה מקצועית  )פ המודל"ע הזדמנויותהפרמטר של (חלת חיים של איכות ותו

מונופוליסטית הפועלת בחסות השלטון והחוק תוך השאת רווחים עצומים מסוגים שונים פועלת 

פ "ע איומיםהפרמטר של (ותפעל למנוע  את קידום הבריאות באמצעות הגישה ההוליסטית 

  )  .המודל

נעשה שימוש במודלים וטכניקות מעולם  בכלל והניתוח בפרט הצגת הממצאיםעיבוד וב

בין השאר בדמות ההכוונה לגיבוש הסכמות אודות הגדרות של " גישור"הסוציולוגיה וטכניקות 

באופן הצגת הפרקים ובמבנה , מושגי על יסודיים שימשמשו פלטפורמה לדיון ופיתוח עיוני ומעשי

  .הנושאים במסגרת העבודה הכתובה

 ועוצמתה לקידום הבריאותו למשמעות הבריאות , לתופעת החיים הגישה ההוליסטית בהצגת

 5"בין מודל היוגי  ב,"הבריאות סולם"מודל ב  שימושמחלה נעשה /שנחלשהוהשבתה בעת 

  . מודל הצאקרותבו" העולמות

שימוש נעשה  המערכתית לקידום הבריאות בגישה הוליסטית  הפעולהדרך מודל היישום והצגת ב

   .בריאות עקרים –מצבי חיים  3הכולל ש של בריאות "סלוטוגוני"מודל הה על  מתבסס ה ועיבוד

תוכניות לימוד ,אנציקלופדיות,ספרות מחקרית קודמת: מחקר זה התבסס על הנתונים הבאים 3.4

כמו כן . ברשימת הביבליוגרפיה המצורפת וחומר רקע לקורסים אקדמיים רלוונטיים כמפורט

  . ראיונות עומק איכותנים עם גורמי מקצוע ומומחים  וחקירה והתנסות אישים של החוקר

   לעבודה זו חמש מסקנות עיקריות  – 4

  .גידול משמעותי ומתמשך בדרישה לקידום הבריאות במשמעות של איכות ותוחלת חיים  4.1

שאינם " (אלטרנטיביות"התגברה צריכת שרותי ושיטות רפוי  העשריםשל המאה  80-מאז שנות ה 

 50%והגיעה  בתחומים ובמדינות מסוימות עד לכדי מעל )בהכרח פועלים בגישה הוליסטית

, לקידום הבריאותובהגדלת הביקוש לשיטות וגישות  בחיפושממשיך  הציבור . מהפרטים החולים

המגמה הולכת ומתחזקת בד בבד עם . ותוחלת חייםהמשלבת איכות  wellnessהווית  להריפוי ו

  .ברווחה הכלכליתוהגידול  ההתקדמות הטכנולוגית

תהליך שינוי תפסתי ומעשי בקרב הממסד הפוליטי המבקש להקטין את הנטל    מתחולל 4.2

 התפיסתי והמעשי בקרב הממסד הפוליטי  הזרז לתהליך השינוי   - הכלכלי הכבד שנלווה לרפואה

המדע הביו רפואי היוצרת גידול מתמשך בהוצאה  גישת ה  במחיר הכלכלי היקר של הינה ההכר

מחיר ב ההכרה הציבורית והפרטית לצריכת שרותי רפואה   וטכנולוגיות ריפוי יקרים ומאידך

  של הציבור והרווחה הבריאותאיכות היקר של ההתעלמות מקידום והאנושי המשקי  ,הכלכלי

לכלל ההיבטים של המושג בריאות במובן של  עונה" תלניכול"בהיותה הגישה ההוליסטית  4.3 

   .ולמורכבות של  מציאות מרובת מערכות בעלות קשר הדדי סימביוזי , חיים ותוחלת איכות

פיתוח וקידום הבריאות והקטנת  מתרחבת ההכרה בקרב הציבור וחלק מגורמי המקצוע כי 4.4

המומחיות או הרצון של , צורה או אופן תחום הידע הצלה והישרדות אינו בשום,הצורך במחלות 

  .  נהפוך הוא, ביו רפואה מדע הה



ללא קשר לרמת השכלתו ומעמדו , בקרב כלל הציבור נרחבת ועמוקה  בערותבורות ו מתקיי 4.5

ובפרט בהקשר ליישומה בתחום  גישה הוליסטיתלמהות הבאשר  ,או החברתי  המקצועי

שעוצבה במהלך השניים תחת הדוגמאטיות הצרה  היקף הבורות נראה כשווה להיקף . הבריאות

  .ההגמוניה והתפיסה המדעית הביו רפואית  שניתן לדמותה בהקשר זה כסוג של דת 

  

  המלצות מרכזיות -  5 

  המלצות לביצוע בתחום המהות והתוכן 

של מאפיינים למצב ול חזוןלהגדרה אקדמי וציבורי ל, פוליטי, מקצועי קונסנזוס  יש לגבש  5.1

 תוך אינטגרציה של הגדרת זאת .במשמעות של איכות ותוחלת חייםבגישה הוליסטית ובריאות 

  .למצב בריאות ההוליסטיות" רפואה "ושל תורות ה ארגון הבריאות העולמי

מדדי הבריאות המרכזיים ולעדכן אותם  2יש לבחון מחדש ולהתאים את הפרמטרים ה של  5.2

תוחלת חיים "מדד . התאם לגישה ההוליסטית לבריאות ובמטרה לייצור מדד כולל משותף ב

ומדד איכות ,  שמייצג כמותית את הישרדות הפרט בחיים ואת השאיפה של חיי נצח" ממוצעת

   .המייצג את השאיפה לאושר" תפיסת המערכות"פ "חיים כפי שהוא מוגדר ע

של התפיסה  רב מקצועי רב תחומי רב מערכתיוהסדרה  הטמעה,התאמה,שינוילבצע יש  5.3 

מגישה חומרית חד ערכית פונקציונאלית לגישה הוליסטית רב ,ממחלה לבריאות  :והמיקוד 

אדם הספציפי ההפרטני של מכלול למלחמה בסימפטומים ו מנורמות רפואיות כלליות .תחומית

עזרה  חיצונים לחיזוק והעצמת והפיכתו לתלותי בהתערבות ו מהחלשת הפרט.והעצמת בריאותו 

מתוחלת חיים ממוצעת אל איכות ותוחלת חיים .משאבי הבריאות וההחלמה שקיימים בו 

    .פרטנית

 הסדרה ארגונית ונורמטיבית, לאישושתחת גישה ותפיסה הוליסטית  יםמחקרמומלץ לבצע   5.4

ולהשבתה בעת  הבריאותקידום לשיטות הגישות וה,כלל התורות שלובחינת התרומה לבריאות 

  .מחלה/ החלשות

מצבים  3- הבחנה ב הכולל ריפוי /לקידום הבריאותפעולה המודל  של מערכתי אימוץיש לבצע   5.5 

  : של הפרט אליהם יש להתאים את שרותי הבריאות "תופעת החיים"בסיסים ב

  הבריאיםשל טיפוח הבריאות פעולה ל –" אנשים הנמצאים על האדמה באזור הנהר" -א 

העצמת פעולה ל -"אנשים הנמצאים על האדמה בסמוך לשפת הנהר עם פוטנציאל ליפול לנהר" -ב 

   בקרב אלו שבריאותם נחלשה  הבריאות

הצלת החיים של אלו / השבת הבריאותל פעולה–" אנשים שנסחפו בתוך הנהר ועומדים לטבוע" - ג 

  . שחלו 

 התוכן,המהות תית ורב תחומית כוללת של ה רב מערכאימוץ והטמע, לימודיש לקדם   - 5.6

" הבריאות סולם"במודל והגישה ההוליסטית לבריאות וריפוי כפי שהם באים לידי ביטוי מעשי 

ולגיבוש  ניתוח, אבחוןכבסיס ל של תופעת החיים והאדם ממדים/ רבדים/עולמות  5הכולל 

  . המתאימה למאפייני המצב הספציפי  של הפרט הספציפי הריפוי/ת הבריאותאסטרטגי

עידוד ותגמול שעיקרו  המושתת על הגישה ההוליסטית לבריאות  מודל כלכלי חדשיש לפתח  – 5.7

בקרב הפרט תוך  איכות ותוחלת חיים,טיפוח רמה גבוהה של משאב בריאות  כלכלי ומקצועי עבור

המודל הכלכלי החדש יושת על  .גישה הביו רפואיתוהמחלה הנפוצים ב חוליבכלל תופעת הקיטון 



   .הרפואה והפרטים,כלל מערכות הבריאות

  המלצות בתחום הארגון וקידום היישום והביצוע 

, כל אחד ממטרותיו הוא,הפוליטי  גזרהמ+ משולב של הציבור  הסכמה  מהלךיש לקדם   - 5.8

והממסד המקצועי וכלל  בקרב המגזר ההתאמה וההטמעה ,השינוי  כמנוף להנעת המהלך ותהליך

  .והקשורים ברפואה ובבריאות היהתעשי

 – בתוכן ובהתנהלות הנוכחיים של שרותי הרפואה,יש לבצע עדכון כולל בפלטפורמה  5.9

, מתודולוגיות האבחון ,דרך החומר והשיטות הנלמדות בבתי הספר ,מעקרונות והנחות היסוד

בעת ההחלה ויישום מודל לפתרון חילוקי דעות  בתוך כך  יש לבנות ..קידום הבריאות והטיפול  

  .הגישה ההוליסטית לקידום הבריאות 

התאמה והטמעה ופיתוח הידיעה והמודעות בקרב ,הסברה, הדרכה,תהליך חינוךיש לבצע  -5.10

פרא /בריאותי/כלל גורמי המקצוע הרפואי(מטפלים, רופאים, סטודנטים, מורים: כלל הקהלים

  הציבור הרחב וכלל הגורמים והקשורים בנושא ) אירפו

בקרב  כלל המערכות הארגוניות הנגזרות הרלוונטיות יישום ו, הטמעה, ההתאמה יש לבצע  -5.11

  .פיסקאליות ומוניטאריות   ,הרגולטורית והממסדיות לרבות
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