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סיפורי היום

אייל טואג

בשנים האחרונות חלה מהפכה בתפישה לגבי הטיפול בבני הגיל השלישי. המהפכה מתייחסת לטכנולוגיה החכמה שבאמצעותה יתחוללו
תמורות בכל הקשור לדאגה ולטיפול בבני הגיל השלישי, ובעיקר בתחום ההשגחה. הטכנולוגיה מסייעת לבני המשפחה וכן לבני הגיל

השלישי.

העלייה בתוחלת החיים הביאה עמה חדשנות טכנולוגית לשיפור איכות החיים של הגיל השלישי, כמו ביטחון ומניעת נפילות, פתרון
לבדידות, אבחון מוקדם של מחלות ועזרים לניידות פיזית והתמצאות טובה יותר במרחב. סטארט־אפים מוקמים ומוקדשים לפיתוחים שנועדו

להקל על בני הגיל השלישי — ומציעים עזרה למעטפת בני המשפחה שחייבים לטפל בקרוביהם בצורה ישירה או עקיפה.

זירת הדעות

טכנולוגיה אינה תחליף לטיפול אישי
מוצרים טכנולוגיים עשויים להיות פתרון מצוין, אך עלינו לנתב את השימוש בהם להגברת רווחת המטופלים

המבוגרים

הקשר האישי הוא חובה
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לגישה מלאה לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי הארץ  
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מוצרים טכנולוגיים עשויים להיות פתרון מצוין. עם זאת, עלינו לנתב את השימושים בהם לאורה של מטרה אחת: הגברת רווחתם ואיכות
חייהם של המבוגרים עצמם. הבעיה מתחילה עם ההתנערות מהאחריות ומהמעקב האישי הצמוד, שדורש טיפול מסור ומגע אנושי —
בשם ההשגחה הטכנולוגית. באחרונה פורסמו מכרזים למערכות לצפייה מרחוק במבוגרים. שימוש בטכנולוגיה מומלץ ומקובל, אבל עד

לגבול האנושי, שמשמעותו הפרת צנעת הפרט והיעדר מגע. גם לבני הגיל השלישי מגיעות זכויות לפרטיות ואינטימיות, וכמובן גם לחברה,
לשיח ולהסרת מחסומי בדידות באמצעות אנשי קשר וחיבור לקהילה. אלה הם תנאים בסיסיים לרווחה.

טכנולוגיה יכולה לסייע לבני המשפחה ולמטפלים, אך אסור לנו לשכוח שהמטופל המבוגר הוא אדם מרגיש, ולכן הקשר האישי הוא חובה.
הרי שיחת טלפון בסקייפ אינה מחליפה מפגש בין נכדים לסבא וסבתא, וכך גם שיחה בחברה פיזית יכולה להפיג את הבדידות לרגע,

ומשחק קלפים עם מטפלת לא ידמה למשחק אונליין.

בנוסף, טכנולוגיה לא מחליפה בקלות מומחיות, נכסים מנטליים, ניסיון וידע. מטפלים מקצועיים מעניקים מעטפת אנושית. הם נותני שירות
מקצועיים, בעלי ידע וניסיון, שערכים ונורמות מעוגנים בפעילותם היומיומית. אלה הם מטענים משמעותיים שמוצרים טכנולוגיים לא יוכלו

להחליפם.

כלומר, מסביב לגורם האנושי המטפל צריכים להתפתח פתרונות במטרה לעזור ולהקל ולהעניק שירות טוב יותר. ניתן לראות זאת
בפתרונות הקיימים כבר כיום, כגון קהילה תומכת, שמאופיינים בגורם האנושי כמו אב שכונה, מפעילה חברתית ומטפלות; וכן בפתרונות

מעולם הטכנולוגיה והמכשירים שתפקידם להקל — כמו לחצן מצוקה. המטרה הכוללת היא הענקת השירות הטוב ביותר למבוגרים.

ישראל היא אומת סטארט־אפ וגם אומה דמוקרטית וחברה מתוקנת שחרתה על דגלה שוויון וסובלנות. מצד אחד, טבעי לאמץ טכנולוגיות
מסייעות או פותרות דאגות בטיפול בבני הגיל השלישי. מצד שני, אין אנו יכולים להרשות לעצמנו להחליף את החום האנושי, הקשר

והקירבה שמשמחים את המבוגרים שבקרבנו באפליקציות ובתוצרי קידמה.
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