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תקציר

 מענה לתת מיועד השירות לקשישים. השירותים במערכת יחסית חדש שירות הוא בארץ הנופשון שירות
 בתקופת לקשיש תמיכה להציע )א( הן: המוגדרות מטרותיו לביתם. מחוץ לקשישים שבועות( )מספר זמני

 למשפחות לאפשר )ב( הביתה; החזרה לבין כללי חולים בבית חריפה במחלקה השהות בין המעבר
 לשמש )ג( ;בבית הקשיש את ולהחזיק להמשיך שיוכלו כדי בטיפול זמן ופסק מנוחה תקופת הקשישים

חולף. במשבר לקשישים זמני מקלט

 יום מרכזי כגון משפחותיהם ובני הקשישים לצורכי מענה לתת שאמורים שירותים מגוון קיימים בארץ
 בספרות היום. במשך המשפחה לבני זמן פסק ונותנים לקשישים תמיכה שירותי מעניקים אשר בית, וטיפול

 כפי הנופשון לשירות ורק אך מתייחסים אנו זה, במחקר נופשון. כשירותי אלה מעין שירותים נתפסים
לינה. כולל ואשר הקשיש לבית מחוץ שמסופק קצר-מועד מוסדי שירות היינו, בארץ, מוגדר שהוא

 קיימות אך נופשון, שירותי להספקת ייעודיות ממוסדות מסגרות ארבע רק בישראל קיימות כיום,
 מספקות אשר וכדומה(, סיעודיים מרכזים מוגן, לדיור תכניות אבות, )בתי אחרות מוסדיות מסגרות
הנופשון. שירותי של לאלה דומים צרכים על לענות כדי קצר לזמן אשפוז שירותי

 על השירות, הספקת מקום על מסודר מידע קיים לא כן ועל השירות על מקיף מחקר בארץ נערך לא כה עד
 לקבלת בסיס לשמש יכול כזה מידע וכדומה. השירות את שמקבלת האוכלוסייה על השירות, ארגון

 לבצע ברוקדייל לג׳וינט־מכון לפנות אשל של החלטתה באה זה רקע על השירות. לפיתוח באשר החלטות
הנופשון. שירות על מחקר

ן

 המחקר־ בארץ. הנופשון שירות של והערכה מיפוי על מחקר של העיקריים הממצאים את מציג שלהלן הדוח
 השירות ופיתוח תכנון לצורך מסופקים לא וצרכים קשיים ולזהות מעמיק באופן השירות את לבחון נועד

 השירות היקף ובחינת הנופשון שירות ומיפוי איתור )א( :עיקריים מרכיבים חמישה כולל המחקר בעתיד.
 בריאותי מצב סוציו־דמוגרפיים, )אפיונים בנופשונים המטופלת האוכלוסייה פרופיל )ב( הביקוש; מול

 היבטים )ג( הקשישים; אותם של פורמליים הבלתי התומכים של ומאפיינים הפניתם, מקור ותפקודי,
 שירותים, סל השהות, משך מימון, דרכי לקבלה, קריטריונים הפנייה, )דרכי השירות של ומבניים ארגוניים

 סקירת )ה( תרומתו; והערכת מהשירות העיקרי תומכו ושל הקשיש של רצון שביעות )ד( וכו׳(; כוח-אדם,
אחרות. בארצות הנופשון שירותי על ספרות

 כל )ב( ;נופשון שירות של הממוסדות המסגרות )א( :הבאות המסגרות את כללה למחקר היעד אוכלוסיית
 הפעלה רשיון בעלי שהם ביממה, שעות 24 של לקשישים שירות מסופק בהם בארץ הקיימות המסגרות

 חולים בתי מוגן, דיור של תכניות אבות, בתי כולל הבריאות, ממשרד או והרווחה העבודה משרד מטעם
תת־חריף. לטיפול מסגרות כולל ולא גריאטריים ומרכזים כרוניים לחולים

מהמחקר: שעלו העיקריים הממצאים להלן
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השירות? מסופק היכן
 בקצת מסופק השירות אחד, הבראה ובית הממוסדים, הנופשונים לארבעת בנוסף כי, עולה מהמחקר

 אשר מסגרות 147 על מדובר במחקר, שנכללו בארץ הנוספות הטיפול מסגרות (342) כל מסך 40%מ- למעלה
 בקיבוצים המסגרות במחצית (,90) האבות בתי ברוב קיים השירות שונים. בהיקפים השירות את מספקות

(.12) מוגן לדיור מהתכניות קטן ובחלק (,22) הסיעודיים והמרכזים החולים מבתי בכשליש (,21)

נופשון בשירות והשימוש ההיצע היקפי
 מיטה להם שיש במידה רק לנופשון קשישים מקבלות (82%) המסגרות רוב הממוסדים, מהנופשונים פרט

 שמיועדות מיטות 100כ־ האלה במסגרות הכל בסך היו המחקר ביצוע בעת כי עולה, מהנתונים פנויה.
 נצרת ,16 ־ הרופא שמואל ,21 ־ )ירושלים הממוסדים בנופשונים מיטות 75 ועוד הנופשון, לשירות ספציפית

נופשון. לשירות שמיועדות מיטות 175כ־ הארץ בכל קיימות היו הכל בסך כלומר, (,15 - נתניה ,23 - עלית

 1,144) קשישים 3,000כ־ בשירות השתמשו 1995ב- נופשון, שירות המספקות המסגרות מנהלי הערכת לפי
הממוסדים(. בנופשונים 1,208ו־ ההבראה בבית 648 שונות, מוסדיות במסגרות

 כחמישית מקום. חוסר בגלל מענה להן לתת יכלו לא המסגרות אשר פניות 553 היו ,1995 שבמהלך נמצא
 ו/או התפקודי מצבם עקב נדחים הקשישים כי לקודמת(, נוספת כסיבה )לפעמים ציינו מהמנהלים
 שירותי סיפקו שלא המסגרות מתוך לשירות. אותם לקלוט למוסדות מאפשר שלא , הירוד הקוגניטיבי

 פניות 350כ- היו הכל ובסך ,1995 במהלך זה זמני לסידור פניות קיבלו אחוזים וחמישה ארבעים נופשון,
כאלה.

הנופשון שירות של כלליים איפיונים
ודחייה קבלה, הפניה,
 הכל, בסך כי נמצא, אחר. גורם של הפנייה בעקבות או אישית, פנייה בעקבות לנופשון מתקבל הקשיש

 וגם רווחה לשכות כלליים, חולים. בתי הם זה לשירות קשישים מפנים אשר ביותר הבולטים הגורמים
החולים. קופות

 אחידות נמצאה לא כי לציין, יש לשירות. קשישים לקבלת שונים קריטריונים מפעילים המנהלים
 הקריטריונים את בעצמו קובע מקום כל הנראה, ככל כלומר, השונות, במסגרות אלה בקריטריונים

לו. המתאימים

 מהם אחד אף אך ותשושים, עצמאיים קשישים מקבלים הממוסדים הנופשונים בכל המנהלים, דיווח לפי
 מקבלים (80%) מסגרות 24שב־ נמצא האחרות המוסדיות למסגרות באשר נפש. ותשושי סיעודים מקבל לא

נפש. תשושי (33%) 10וב- סיעודיים מתקבלים (60%) מסגרות 18ב־ תשושים,
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 ואת הקשיש של הניידות רמת את בחשבון לוקחים (60%) המסגרות ורוב הממוסדים הנופשונים כל
 או עצמם בכוחות ללכת מסוגלים שלא קשישים מקבלים ואינם הרפואיות, או הפיזיות מוגבלויותיו

 במצב או סוגריהם על שולטים אינם אשר קשישים מקבלים לא רובם כן כמו אישי. בטיפול מאוד מוגבלים
 השגחה או רפואי מכשיר מיוחד, טיפול הדורשות רפואיות מבעיות הסובלים או מורכב, סיעודי או סיעודי

מתמדת.

ממנו והשחרור בשירות השהייה משך
 תקופה במשך בנופשון שהו מהקשישים 42%) יום 15ל- 7 בין היא בנופשונים השכיחה השהייה תקופת

 השונות המסגרות בסוגי השהייה במשכי הבדלים קיימים ימים. 24 הוא הממוצעת השהיה אורך זו(.
.35 אבות בבתי יום, 20 הוא הממוסדים בנופשונים הממוצעת השהייה אורך למשל, כאשר

 משתחררים בממוצע( 80%) הקשישים רוב המסגרות, של והן הנופשונים של הן המנהלים, הערכת פי על
 למוסד עוברים או קבועים כדיירים במוסד נשארים חמישית זאת, עם יחד בנופשון. השהייה לאחר לקהילה

המחקר. ממצאי את תואמת זה בעניין המנהלים הערכת אחר.

השירותים סל
 פעילות קיימת ובכולם וניקיון( מיטה )סידור מלונאות שירותי אישי, טיפול מספקים הנופשונים כל

 כללי, )רפואי ופרה־רפואיים רפואיים שירותים מסופקים ולא כמעט שבנופשונים בולט בנוסף, חברתית.
 בכל עצמה. המסגרת ידי על מסופקים השירותים כל כמעט האחרות, במסגרות פיזיותרפיה( גריאטרי,
חברתית. פעילות קיימת הנופשונים, בכל וכאמור בכולן, מלונאות. שירותי מסופקים המסגרות

אדם כוח
 וכל בנופשונים, זהים צוותים אין כי נמצא בלבד. הממוסדים הנופשונים בקרב נבדק האדם כוח נושא

 היקף דומה, המרבי הקשישים מספר שבהם בנופשונים מזאת, יתרה צוותו. את שונה בצורה מרכיב נופשון
זהה. אינו תפקיד אותו של המשרה

מימון
 בנופשונים החולים. וקופות הקשיש הרווחה, משרד :עיקריים גורמים שלושה על-ידי ממומן הנופשון שירות

 'נושאים החולים וקופות הקשיש המסגרות בשאר ;במימון העיקרי הגורם הוא הרווחה משרד הממוסדים
המימון. בנטל יותר

המפקד .ביום בנופשונים ששהו הקשישים כלל של כלל■■□ אפיוב■□
:עולה מהנתונים

מאשפוז. לשירות׳ הגיעו (57%) הקשישים רוב .

בלבד. פרטי באופן מומן 26%ו- ציבורי, גורם ידי על מומן השירות (74%) המקרים ברוב .

נשים. הם מהקשישים שלישים שני .

.78 היה הממוצע הגיל .80 גיל מעל הם 40% כאשר ,75 גיל מעל היו מהקשישים 70%כ־ .

vii



(.48%) לבד גרו הקשישים מחצית כמעט ;אלמנים היו 62% .

 הם 19% אסיה/אפריקה, ממוצא הם 28% (,49%) אירופה/אמריקה ממוצא הם מהקשישים כמחצית .
בארץ. נולדו 4%ו- העמים מחבר עולים

לבית. מחוץ בניידות מוגבלים מהקשישים 47% .

אדם עזרת ללא הבית בתוך להסתובב יכולים אינם מהקשישים 20% .
אכילה(. הלבשה, )רחצה, אישי טיפול של מהפעילויות אחת בלפחות מוגבלים מהקשישים 63% ♦

 הבראה( בית מוגן, דיור מוסד, או אבות בית ממוסד, )נופשון השונות המסגרות בין הבדלים קיימים
 בנופשונים שהיו הקשישים ביותר, המוגבלים הם ומוסדות אבות בבתי שהיו הקשישים כאשר

עצמאיים. יותר הקשישים ההבראה בבית ואילו מוגבלים פחות מעט הממוסדים

 נמצא זאת, לעומת הקשיש. של משפחתי ומצב מין גיל, לפי המסגרות בין מובהקים הבדלים נמצאו לא
 ממנו הקשישים ההבראה ובבית המוגן הדיור בתכניות המסגרת. סוג לבין המימון צורת בין מובהק קשר
 זאת ולעומת ההבראה(, בבית 85%ו- המוגן, בדיור 100%) פרטי באופן בנופשון שלהם השהייה את

 פחות האבות, ובבתי פרטי באופן העלות כל את משלמים אינם הקשישים ה״ממוסדים", בנופשונים
בלבד. פרטי באופן השהייה את ממנו מהקשישים מרבע

 של מצבו על בנופשון לשהייה שהייתה ההשפעה את והתומכים הקשישים תפיסת
הטיפול של שונים מהיבטים רצונם ושביעות הטיפול עומס ועל הקשיש

 מצב לגבי (.62%) לטובה עליהם השפיעה בנופשון השהייה כי הקשישים מרבית סברו הבריאות, מצב לגבי
 כי נראה הנפשי, בתחום השפעה. לה הייתה לא בנופשון לשהייה כי סברו מהקשישים שליש שני תפקודי,

 לטובה השפיע זה כי סברו חלק :הנופשון השפעת את הקשישים תפיסת לגבי יותר גדולה שונות קיימת
 השפיע בנופשון שהשהייה הרגישו וחלק (48%) נפשית מבחינה עליהם השפיעה לא זה כי חלק (,31%)

זו. מבחינה לרעה עליהם

 בתחומים בנופשון שהייתו בזמן בקשיש בטיפול הזמן פסק של התרומה את התומך של ההרגשה את בחנו
 מרגישים כשליש למשל שונים, בתחומים הקלה על מדווחים התומכים של מבוטל לא חלק ספציפיים.

רבה. במידה הפיזית בעייפות הקלה

 שלא הרגישו 44%ו־ פעילות מספיק היתה בנופשון השהייה בזמן כי הרגישו הקשישים ממחצית למעלה
פעילות. מספיק הייתה

 ולהשתמש לחזור שלהם העניין מידת נבדקה השירות, מן הקשישים של הרצון שביעות את לבחון כדי
 קצרה לתקופה נופשון לאותו לחזור מעוניינים היו מהקשישים מחצית מעל קצת שנית. שירות באותו
 להיות מעדיפים שהם היא נופשון לאותו לחזור מעוניינים אינם שהקשישים לכך העיקרית הסיבה נוספת.

 במסגרת ששהו מהקשישים )שליש יקר שהשירות היא הסיבה כי ציינו גם קשישים אך (,46%) בבית
הממוסדים(. בנופשונים ששהו מהקשישים 17%ו- כך דיווחו מוסדית
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נופשון שירות■ .בפיתוח סוגיות
:בארץ הנופשון שירותי בפיתוח הדעת את עליהם לתת שכדאי סוגיות מספר עולות מהמחקר

 לפתור שנועד זמני כסידור ובראשונה בראש נתפס הנופשון -שירות מיועד הוא ולמי השירות מטרות .
 כשירות לנופשון התייחסות פחות קיימת אשפוז. לאחר להחלמה כמקום או דחופות חברתיות בעיות

 מבקהילה. לנופשון מגיעים קשישים שפחות ומכאן הקשישים של המשפחות בני על להקל שמיועד
 התומכות המשפחות לבני גם שמיועד כשירות בנופשון בצורך להכרה הדעת את לתת צריך כי נראה

 או ולמנוע זמן לאורך ולטפל להמשיך להם ולאפשר בקשישים הטיפול עומס את עליהם להקל כדי
 למצבם מתייחס נופשון לשירות היעד אוכלוסיית של נוסף היבט מוסדי. בפתרון הצורך את לדחות

 לקשישים מיועדים בארץ הממוסדים הנופשונים מהשירות. ליהנות שיכולים הקשישים של התפקודי
נפש. ותשושי סיעודיים לקשישים גם מענה לספק הצורך ועולה ותשושים עצמאיים

 של העיקרון פי על לרוב הם המוסדיות במסגרות כיום הפועלים הנופשון שירותי - השירות זמינות .
 משתנה השירות של הזמינות שמידת מכאן השירות. את לתת המיועדת מיטה של ולא פנויה מיטה

 ללא רבות פניות היו שני, מצד אך לשירות, גדולה המתנה אין אחד, מצד במוסד. לתפוסה בהתאם
 ההיצע שבהם בארץ אזורים שיש נראה כן כמו נפש(. ותשושי מוגבלים קשישים עבור )במיוחד מענה

ובדרום. בצפון כמו יותר, נמוך השירות של
 שירותי וגם ממוסדים נופשונים קיימים שבארץ העובדה לאור - נופשון שירות לפתח עדיף איפה .

 נופשון שירותי לפתח עדיף האם השאלה מתעוררת מוסדיות, מסגרות על-ידי שמסופקים נופשון
 הממוסדים הנופשונים של בדגם "ייעודיים" נופשון שירותי לפתח או קיימות, מוסדיות במסגרות
 צורך יש המוסדיות, במסגרות המסופקים הנופשון בשירותי האם השאלה, עולה כן כמו הקיימים.

 סוג האם קבע. באורח במוסד השוהים הקשישים לבין בנופשון הנמצאים הקשישים בין להפריד
נפש? ותשושי סיעודיים קשישים ולגבי ותשושים עצמאיים קשישים לגבי שונה המועדף הפתרון

 ולפיכך, זה זמני לשירות באשר ותקנות חוק כיום אין ־ נופשון בשירותי ושונות פיקוח תקנות, •
 בקריטריונים האדם, בכוח השירותים, בסל מתבטאת השונות השירות. בהספקת רבה שונות קיימת

 סל סטנדרטים, לקביעת הדעת את לתת צורך יש וכו׳. הלקוח עם ההתקשרות בנוהלי לקבלה,
המשפחה. בני ועם הקשיש עם החוזה ולאופי לשירות, הפניה דרכי אדם, כוח שירותים,

 כלומר, "מוסדיות", במסגרות רק נופשון שירותי מסופקים כיום - נופשון שירותי של שונים סוגים .
 שירותים של רשת התפתחה בארץ השירות. את לקבל כדי הקשיש לעבור צריך שאליהן במסגרות

 ביטוח חוק הוא שבניהם כשהעיקרים משפחותיהם ולבני לקשישים לסייע שמטרתם קהילתיים
 של הצורך על עונה אינו הללו השירותים הספקת ואופן הסיוע היקף זאת, עם יחד יום. ומרכזי סיעוד

 הקשישים של המשפחה שבני עולה מהמחקר בטיפול. זמן בפסק בקשישים המטפלים המשפחה בני
 ואילו יותר, טובה מוסדית מסגרת כי סברו חלקם :בהעדפותיהם חלוקים היו בנופשון שהשתמשו

 של לצרכים מתאים לא הממוסד שהשירות נראה מכאן להם. עדיף היה בבית ששירות סברו אחרים
הקשיש. בבית נופשון שירותי לפתח הדרכים את לשקול וראוי משפחותיהם, בני ושל הקשישים כלל

 מקומו לבחינת כבסיס משמשים והם השונים המשרדים נציגי עם ההיגוי בוועדת נידונו המחקר ממצאי
לקשישים. השירותים ברצף הנופשון שירות של



תודה דברי

בארץ. הנופשונים מחקר של להצלחתו ותרמו שסייעו אלה לכל להודות היא נעימה חובה

 כרוניים, לחולים חולים בתי אבות, )בתי בארץ המוסדיות והמסגרות הנופשונים למנהלי במיוחד מודים אנו
 על חולים, ובבתי הרווחה בשירותי המקצוע אנשי ולכל מוגן, דיור תכניות למנהלי גריאטריים(, מרכזים
זה. שירות של ההפעלה בדרכי אותנו ששיתפו כך ועל הנתונים, באיסוף זכינו לו הפעולה שיתוף

 ויצמן ולרג׳ינה והרווחה, העבודה במשרד לזקן השירות מנהלת גיורא, בר למרים מיוחדת תודה חבים אנו
שלהם. המקצועי ומהניסיון מהידע לנו תרמו אשר ירושלים, מעיריית

במחקר. ולהשתתף מזמנם לתת הסכימו אשר משפחותיהם ולבני הקשישים לכל להודות ברצוננו

 שערכה רוזנפלד לג׳ני ובמיוחד העבודה, במהלך סייעו אשר ברוקדייל מכון צוות חברי לכל תודה לבסוף,
בהדפסתו. שסייעה שיזגל ולאילנה הדוח את
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מבוא .1
 מענה לתת מיועד השירות לקשישים. השירותים במערכת יחסית חדש שירות הוא בארץ הנופשון שירות

 בתקופת לקשיש תמיכה להציע )א( הן: המוגדרות מטרותיו לביתם. מחוץ לקשישים שבועות( )מספר זמני
 למשפחות לאפשר )ב( הביתה; החזרה לבין כללי חולים בבית חריפה במחלקה השהות בין המעבר

 לשמש )ג( ;בבית הקשיש את ולהחזיק להמשיך שיוכלו כדי בטיפול זמן ופסק מנוחה תקופת הקשישים
חולף. במשבר לקשישים זמני מקלט

 מוסדי שירות כלומר לינה, וכולל לבית מחוץ המסופק לשירות מתייחס נופשון" "שירות הכינוי בארץ,
 יום, מרכזי כגון טיפול, סוגי של רחב מגוון נופשון בשירותי לכלול נוהגים בספרות זאת, לעומת קצר-מועד.

 לבית, מחוץ יום טיפול המשלבות תכניות וכן מוגבלת לתקופה מוסדית שהות ולילית, יומית ביתית השגחה
 Blume et al., 1990; Lawton, Brody & Saperstein, 1989a; Miller & Goldman, 1989; Lawton) בית טיפול

et al., 1989b.) נופשון זאת, לעומת מוגבל. בלתי זמן במשך להינתן יכולים יום במרכז או בבית יום שירותי 
 משתנה השירות של האינטנסיביות שבועות. לשישה עד ימים ממספר ואורכו קצר־מועד תמיד הוא מוסדי

 Petchers, Biegel) בלבד השגחה מספקים אשר ־ כאחד מוסדיים ולא מוסדיים - נופשונים קיימים היא. גם
1991 ,Snyder .)& רפואיים טיפולים של רחב מגוון מספקים זאת, לעומת אחרים, נופשונים .,(Hirsch et al
1991 ,1993; Harper et al., 1988; Van Werkhooven.)

, אחרת טיפולית ממסגרת כחלק או בלעדי, באופן זה לשירות שנועדה במסגרת לפעול יכול מוסדי נופשון  
Skelly, McAdoo & Ostergard, 1993; Seltzer et al., 1988; Harper et) חולים בבית גריאטרית מחלקה כגון

Burdz, Eaton & Bond, 1988; Hirsch et al., 1993;) אבות בית או  (al., 1988 
.(Miller & Goldman, 1989

 על המוטל העומס על להקלה כאמצעי הנופשון שירות חשיבות את מדגישה בנושא העוסקת הספרות
 כרוך הטיפול מתן לכך, ומעבר נפשי, ממתח והן פיזי מקושי הן מורכב העומס פורמליים. הבלתי המטפלים
 על מדווחים המטפלים כך, הסביבה. מן בבידוד ולפעמים המטפל של החיים בסגנון משמעותיים בשינויים

 בגלל במשפחה ומתח האישיים היחסים הזנחת ובבילוי, חברתית בפעילות צמצום האישית, החירות אובדן
 (.Skelly, McAdoo & Ostergard, 1993; Dimling, 1992) לקשיש המוקדשים הלב ותשומת הרב הזמן

 מעניקה לחופש, לצאת לתומך מאפשרת הטיפול, במתן זמן פסק מהווה בנופשון הקשיש של שהייה תקופת
Chi & Wong, 1994; Rosenheimer )& ולבילוי חברתיים לקשרים רפואיים, לטיפולים לסידורים, זמן לו

1992 ,Francis,) מחודשים כוחות ולאגור להתאושש לו מאפשרת (1993 ,Kosloski & Montgomery.) 
 בסוג או הטיפול, במסגרת לבצע שעליו במשימות רק לא תלוי התומך על המוטל שהעומס היא ההנחה
 בטיפול בו ולתמוך לו לסייע הזמינים הקהילתיים במשאבים גם אלא הקשיש, סובל שממנה המחלה

(1994 ,Wykle.) על להקלה משמעותית תרומה הנופשון לשירות כי מראים רבים מחקרים לכך, בהתאם 
 כתוצאה נמצא הוא שבו הלחץ את המטפל של תפיסתו דהיינו, סובייקטיביים, מדדים פי על רק ולו העומס,

(.Chi & Wong, 1994; Stang & Nuefeld, 1990; Kosloski & Montgomery, 1993) הטיפול ממתן

1



 שוחק אלה בחולים הטיפול אלצהיימר. חולי אוכלוסיית בקרב במיוחד הנופשון שירות התפתח בארה״ב,
 משמעותי העומס על בהקלה הצורך מכך, וכתוצאה המחלה את המלווה הקשה ההתנהגות עקב יותר

בעצמם. קשישים הם התומכים כאשר גם במיוחד משמעותי הוא זמן בפסק הצורך במיוחד.

 מיסוד של מניעה או דחייה על השפעה הנופשון לשירות נודעת המטפל, על העומס הקלת באמצעות
(1993 ,Kosloski & Montgomery.) בטיפול להמשיך התומך יכולת על שמירה פרושה העומס, על הקלה 

 של דחייה על או מניעה על דיווחו מחקרים מספר ואכן, בקהילה. הקשיש בהשארת מסייעת ובכך בקשיש
(.Kosloski, Rhonda & Montgomery, 1995; Stang & Neufeld) הנופשון שירות משתמשי בקרב מיסוד

 הביתה. הקשיש של שיבתו ולפני אשפוז לאחר ביניים כתחנת הוא בארץ הנופשון בשירות מאד נפוץ שימוש
 המשך מצדיק שאינו רפואי, טיפול להמשך והזקוקים זמנית ממוגבלות הסובלים קשישים משרת זה דגם

 הוא כאשר ואפילו בספרות נזכר לא כמעט זה שימוש בביתם. זמינה שאיננה להשגחה זקוקים או אשפוז,
 העומס, על הקלה במתן הכרוכה ולחשיבות המטפל לצורכי המערכת מצד גוברת כמודעות נתפס הוא נזכר,

(.Abraham, Bishop & Hernandez, 1991) למטפל כשירות בעיקר להיתפס ממשיך השירות כלומר,

 שיפור על אף ולעתים יציבות על מצביעה הספרות בו, שהיו הקשישים תפקוד על הנופשון להשפעת באשר
 Seltzer et al., 1988; Harper et al., 1988; Burdz, Eaton )& הקשיש של והקוגניטיבי הפיזי התפקודי, במצב
1988 ,Bond.) גבוה בתפקוד המאופיינים חולים מעניין: ממצא על מצביעים וחבריו הירש זאת, לעומת 

 מדמנציה שסבלו מטופלים ואילו הנופשון בעקבות והמנטלי הפיזי בתפקודם זמנית מירידה סבלו יחסית
(.Hirsch et al,. 1993) בנופשון השהייה בעקבות והמנטלי הפיזי בתפקודם זמני שיפור דווקא הפגינו חריפה

 Abrahams, Bishop & Hernandez, 1991); המוסדי הנופשון שירות של תת-ניצול על מדווחת הספרות
1995 .,McCabe et al.) 1995); השירות של גבוהה עלות א( הן: לכך העיקריות הסיבות .,McCabe et al 
1991 ,Petchers, Biegel & Snyder;) )כמו העומס על הקלה לשם הזמינות אחרות אופציות של קיום ב 

 בבית ולילית יומית השגחה כלומר, נופשוני-בית, לכיוון הצרכנים של העדפה ג( ;יום מרכזי בית, טיפול
 (.Brume et al,. 1990) השירות של לקיומו הצרכנים של מודעות חוסר ד( ; (Ehrlich & white, 1991) הקשיש

 גופים של הרב המספר אף ועל בארה״ב, הנופשונים של הנרחב ההיקף למרות כי מציינים, החוקרים
 מצד הן מודעות מחוסר סובל הוא כן ועל הממלכתית ברמה מאורגן השירות אין בהפעלתם, המעורבים

(.Abraham, Bishop & Hernandez, 1991) הפוטנציאליים המפנים הגורמים מצד והן הציבור

 מרכזי כגון משפחותיהם ובני הקשישים לצורכי מענה לתת שאמורים שירותים מגוון קיימים בארץ כידוע,
 היום. במשך המשפחה לבני זמן פסק ונותנים לקשישים תמיכה שירותי מעניקים אשר בית, וטיפול יום

 לשירות ורק אך מתייחסים אנו זה, במחקר נופשון. כשירותי אלה מעין שירותים נתפסים בספרות כאמור,
 כולל ואשר הקשיש לבית מחוץ שמסופק קצר־מועד מוסדי שירות היינו, בארץ, מוגדר שהוא כפי הנופשון

לינה.
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 קבוע ולא ממוסד לא באופן מסופק השירות ובנוסף, ממוסדים, נופשונים ארבעה בישראל קיימים כיום
 על מסודר מידע קיים לא כן ועל השירות על מקיף מחקר בארץ נערך לא כה עד שונות. מוסדיות במסגרות

 יכול כזה מידע וכדומה. השירות את שמקבלת האוכלוסייה על השירות, ארגון על השירות, הספקת מקום
 מחקר להזמין אשל של החלטתה באה זה רקע על השירות. לפיתוח באשר החלטות לקבלת בסיס לשמש

הנופשון. שירות על ברוקדייל מג׳וינט-מכון

 המחקר בארץ. הנופשון שירות של והערכה מיפוי על מחקר של העיקריים הממצאים את מציג שלהלן הדוח
 השירות ופיתוח תכנון לצורך מסופקים לא וצרכים קשיים ולזהות מעמיק באופן השירות את לבחון נועד

בעתיד.

המחקר ומערך המחקר מטרות .2
המחקר מטרות 2.1

 מרכיבים חמישה כולל המחקר ספציפי באופן ובעולם. בארץ הנופשון על מקיפה תמונה לספק נועד המחקר
:עיקריים

 נגישותו. ולמידת בארץ השירות של הזמינות למידת מתייחס זה נושא הנופשון. שירות ומיפוי איתור א.
 שונות, מוסדיות במסגרות מסופק השירות ממוסדות, נופשון תכניות של קטן למספר בנוסף כי ידוע,

 בהן המסגרות את ובנוסף הללו, המסגרות את לאתר נועד המחקר הראשון, בשלב שונים. בהיקפים
 :תחומים במספר אלו במסגרות המסופק הנופשון שירות את לאפיין וכן בקרוב, לפעול מתוכנן השירות

 ותכניות הקשישים של התפקוד רמת מבחינת המשורתת האוכלוסייה סוג הביקוש, מול השירות היקף
השירות. להרחבת

 היו אשר הקשישים של אישיים אפיונים א( :כולל זה פרופיל בנופשונים. המטופלת האוכלוסייה פרופיל ב.
 או פנייתם מקור ב( הקשישים(; של ותפקודי בריאותי ומצב סוציו-דמוגרפיים, )אפיונים בשירות
 מבחינת הקשישים, אותם של התומכים כאן מאופיינים כן, כמו אשפוז. לעומת קהילה :לשירות הפניתם

וכדומה. יום־יום של בפעילויות לקשיש העזרה ואופי מידה הכנסה, רמת עיסוק, בריאותם, מצב
 לקבלה, וקריטריונים דרכים לשירות, הפנייה דרכי הכוללים: השירות של ומבניים ארגוניים היבטים ג.

 המקום, של פיזיים תנאים כוח-אדם, אחרים, שירותים עם קשרים הממוצע, השהות משך מימון, דרכי
 וסל קיים, השירות בהן הטיפול במסגרות מיטות זמינות פי על משתנה או ממוסד השירות בה המידה

 הללו ההיבטים לתיאור הן מתייחס, אלה בנושאים שנאסף המידע השונים. במקומות המוצע השירותים
אליו. קשישים המפנים מקצוע ובעלי השירות מנהלי בעיני עימם, התמודדות ודרכי לקשיים והן

 הרצון שביעות מידת נבדקה תרומתו. והערכת מהשירות העיקרי תומכו ושל הקשיש של רצון שביעות ד.
 סל השהות, משך המקום, של פיזיים תנאים כגון שונים מהיבטים והתומכים הקשישים בקרב

 התפקודי, במצבו כלשהו שינוי חל האם נבדק לכך, בנוסף וכדומה. צוות לקשיש, שסופק השירותים
 תרומתו ומהי והתומך הקשיש הערכת פי על בנופשון שהותו בעקבות הקשיש של הבריאותי או הנפשי

ולתומכו. לקשיש השירות, של העיקרית
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 שירותי של רחבה תמונה מספקת זו סקירה אחרות. בארצות הנופשון שירותי על ספרות סקירת ה.
 האפקטיביות מידת של ממצאים ומציגה השירות בהפעלת עיקריות לסוגיות ומתייחסת הנופשון
הוקמו. שלשמן המטרות לקידום

המחקר אוכלוסיית 2.2
 )ב( ;נופשון שירות של הממוסדות המסגרות )א( :אלה מסגרות של מנהלים כללה למחקר היעד אוכלוסיית

 הפעלה רשיון בעלי שהם ביממה, שעות 24 של לקשישים שירות מסופק בהם בארץ הקיימות המסגרות כל
 חולים בתי מוגן, דיור של תכניות אבות, בתי כולל הבריאות, ממשרד או והרווחה העבודה משרד מטעם

תת־חריף. לטיפול מסגרות כולל ולא גריאטריים, ומרכזים כרוניים לחולים

 269 )ב( ממוסדים; נופשונים ארבעה )א( האלה: המסגרות למנהלי איתור שאלוני נשלחו המחקר במסגרת
 שימוש נעשה כן כמו השאלונים. את והחזירו מילאו מנהלים 252 מתוכן, אשר אחרות, מוסדיות מסגרות

 שהתבצע מורכב סיעוד על מחקר במסגרת סיעודיים, מרכזים מנהלי על-ידי שמולאו נוספים, שאלונים 90ב-
 לארבעת בנוסף הכל, בסך כלומר, 1(.1997 וברודסקי, )בנטור ברוקדייל ג׳וינט-מכון על־ידי לאחרונה

 לדיור תכניות 74 אבות, בתי 159 :ובהן טיפול מסגרות 342 מחקר אוכלוסיית כללה הממוסדים, הנופשונים
 הבראה ובית בקיבוצים, מוסדיות מסגרות 41 גריאטריים, ומרכזים כרוניים לחולים חולים בתי 67 מוגן,
(.1 לוח )ראה אחד

 נשלח אשר האיתור משאלון יותר מצומצם היה השירות לאיתור הוקדש אשר זה שאלון של חלק כי לציין יש1
 ממחקר המסגרות 256 את רק כוללים מסוימים עיבודים ולפיכך הנופשונים, מחקר במסגרת הטיפול למסגרות

 הסיעודיים המרכזים 90 את ולא אחרות( מסגרות 252ר- ממוסדים נופשונים ארבעה )הכוללים הנופשונים
מורכב. סיעוד ממחקר שהוספו

מוחלטים( )במספרים מחוז ולפי המסגרת סוג לפי במיפוי שנכללו חטיפול מסגרות התפלגות :1 לוח
מוסדות מספר

346 סה״כ

טיפול מסגרת
4 ממוסד נופשון -

159 אבות בית -
74 מוגן דיור -
67 סיעודיים חוליס/מוסדות בתי -
41 קימץ -

1 הבראה -בית

מחוז
45 ירושלים -
52 צפון ־
62 חיפה ־
79 מרכז ־
90 אביב -תל
18 -דרום
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 18%) בצפון כשליש מרכז(, במחוז 23%ו- אביב תל במחוז 26%) במרכז ממוקמות המסגרות כמחצית
הארץ. בדרום ממוקמות ממסגרות 5%ו- צפון( במחוז 15%ו- חיפה במחוז

המידע לאיסוף וכלים שיטות 2.3
 בחינה )ב( בארץ; נופשון שירות שמספקות המסגרות ומיפוי איתור )א( שלבים: בשני התבצע המחקר
האיתור. שלב של הממצאים סמך על שנבחר מדגם, על נערכה זו בחינה השירות. של והערכה

 לאחרונה, בנופשון ששהו קשישים הטיפול, מסגרות מנהלי :עיקריים מקורות מארבעה נאסף המידע
המידע: לאיסוף והכלים השיטות פירוט להלן לשירות. קשישים המפנים מקצוע ובעלי שלהם, התומכים

 למנהל מיועד היה זה שאלון לינה. הכוללים בקשישים הטיפול מסגרות לכל שנשלח עצמי למילוי שאלון א.
 הייתה השאלון מטרת טלפוני. ריאיון איתם נערך לשאלון, השיבו לא המסגרות מנהלי כאשר המסגרת.

 הניתן, השירות היקף על כלליים אפיונים מספר ולקבל נופשון שירות שמספקות המסגרות את לאתר
השירות. להרחבת ותכניות לפניות היענות

 34 כלל זה מדגם נופשון. שירות שמספקות מסגרות של מנהלים מדגם של פנים אל פנים מעמיק ריאיון ב.
 תוך מקרית, בצורה נבחרו אשר מנהלים 30ו־ הממוסדים הנופשונים ארבעת של המנהלים :מנהלים

 הנופשון שירות והיקף וכדומה( סיעודית מחלקה מוגן, דיור אבות, )בית המסגרות סוגי של ייצוג
 ההפניה תהליכי על השירות, של ומבניים ארגוניים אפיונים על ללמוד היתה השאלון מטרת המסופק.
 כוח־אדם על המסופק, השירותים סל על אחרים, גורמים עם קשרים על השירות, מימון על והקבלה,
וכדומה.

 בשירות שהיו הקשישים כל של וכתובות שמית רשימה למסור התבקשו המנהלים לריאיון, בנוסף ג.
 הם אלה פרטים קשישים. אותם אודות אישיים פרטים מספר למלא וכן הריאיון, ביום הנופשון

 זה מידע המנהלים. ריאיון ביום השונות, במסגרות בשירות שהיו הקשישים 123 כל על ומולאו אנונימיים
 לאחר להם שיקרה במה תלוי בלתי הללו, הקשישים כל אודות כללי אישי פרופיל לקבל לנו אפשר

וכף(. פטירה להתראיין, סירוב אבות, לבית )העברה בנופשון השהות
 הריאיון המדגם. של המסגרות 34ב- הנופשון בשירות השתמשו אשר הקשישים של פנים אל פנים ריאיון ד.

 לשירות, להפניה סיבות לזהות הייתה השאלון מטרת הביתה. הקשיש של שובו אחרי כשבועיים בוצע
 על וללמוד קהילתיים בשירותים והשימוש החברתית התמיכה הקשיש, של התפקודית רמתו את לאפיין
 64 רואיינו הכל בסך השירות. של שונים מהיבטים רצונו שביעות ועל הקשיש, בעיני השירות תרומת

(.2 לוח )ראה בנופשון שהיו הקשישים 123 מתוך קשישים
 שעברו או קבועים, כדיירים במוסד שנשארו קשישים אודות הנופשון שירות מנהלי עם טלפוני ריאיון ה.

 רואיינו המנהל, בידי היה לא זה שמידע במידה הנופשון. בשירות השהות תקופת לאחר אחר, למוסד
 והאם יום באותו הקשיש של התפקודי המצב מה בודק זה שאלון שאלון. אותו באמצעות התומכים,

(.2 לוח )ראה כאלה מקרים 20 היו הכל בסך לקהילה. יחזור לא שהקשיש מראש, ידוע או צפוי, היה
 מטרת לבתיהם. הקשישים של שובם לאחר כשבועיים שנערך הקשישים, תומכי עם פנים אל פנים ריאיון ו.

 שהם העזרה את לאפיין תעסוקתי(, )בריאותי, התומכים של הכללי מצבם על ללמוד הייתה הריאיון
 תרומת את הערכתם ועל מהשירות, רצונם שביעות על ללמוד הטיפול, ועומס לקשישים מספקים
(.2 לוח )ראה תומכים 49 רואיינו הכל בסך בקשיש. עיקריים כתומכים ולהם לקשיש, השירות
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השירות מנהלי עם הריאיון ביום הנופשון
בשירות שהיו הקשישים סך מתוך לאי-ריאיון והסיבות שרואיינו והתומכים הקשישים מספר :2 לוח

תומכים קשישים המקרה סטטוס
*112 123 סח״ב

49 64 רואיינו
20 20 אחר אבות/מוסד לבית עברו או קבועים כדיירים נשארו

9 9 מהנופשון השתחררו טרם
11 8 להתראיין סירבו

6 6 נפטר הקשיש
16 16 איתור( בעיות עקב )בעיקר לראיין היה ניתן לא

תומך. אין קשישים 11של- מכך נובע (112) התומכים כל סך לבין (123) המקרים כל סך בין ההבדל "

 רואיינו מהקהילה. או אשפוז לאחר לנופשון קשישים של בהפניה המטפלים מקצוע בעלי 22 עם ריאיון ז.
 לקשיש" "מדור ראשי חולים, בתי בשישה וכירורגיות גריאטריות פנימיות, במחלקות סוציאליים עובדים

 נופשון קיים בהם במקומות רווחה, לשכות 3ב- הקשישים תחום ורכזות עיריות, 4ב- הרווחה במחלקת
 וחלק פנים אל פנים נערכו אלה מראיונות חלק יעקב(. ובאר נתניה עלית, נצרת )ירושלים, ממוסד

לשירות. ההפניה נושא סביב בעיקר מתמקד זה ריאיון טלפונית.

בישראל הנופשון שירותי מיפוי .3
השירות? מסופק היכן ־ הנופשון שירות איתור 3.1

 שזקוקים קשישים עבור לבית מחוץ ושבועות( ימים )מספר זמני כ״סידור בשאלונים הוגדר הנופשון שירות
 יוכל שהוא עד מעבר בתקופת וצורך כללי חולים מבית הקשיש שחרור א. :הבאות הסיבות בעקבות לכך

 שמתגורר בקשיש העיקרי המטפל של נסיעה או מחלה כגון מיוחד, מצב של התעוררות ב. ;לביתו לחזור
 או בביתו שמתגורר בקשיש שמטפלים המשפחה, לבני במנוחה צורך ג. ;משפחתו בני אצל או בביתו

 מסופק השירות אחד, הבראה ובית הממוסדים, הנופשונים לארבעת בנוסף כי, עולה השאלונים מן אצלם".
 לראות שניתן כפי במחקר שנכללו בארץ הנוספות הטיפול מסגרות (342) כל מסך 40%מ- למעלה בקצת
 בתי ברוב קיים השירות שונים. בהיקפים השירות את מספקות אשר מסגרות 147 על מדובר ,3 בלוח

 קטן ובחלק (,22) הסיעודיים והמרכזים החולים מבתי בכשליש (,21) מהקיבוצים במחצית (,90) האבות
(.12) מוגן לדיור מהתכניות

מסגרת סוג לפי נופשון שירות מסופק בחן הטיפול מסגרות ;3 לוח

אחוז
 בהן מסגרות מספר

נופשון שירות מסופק -
 סה״כ

שנסקרו מסגרות מסגרת סוג
43 147 342 סח״כ
57 90 159 אבות בתי
16 12 74 מוגן דיור

כרונייס/מוסדות חולים בתי
33 22 67 גריאטריים סיעודיים/מרכזים
51 21 41 קיבוצים
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 בכל שווה כמעט באופן מסופק השירות כי נמצא, השירות אספקת של הגאוגרפית להתפלגות באשר
 של טווח לעומת נופשון, שירות מספקות פנינו אליהם מהמסגרות 28% רק זה באזור לדרום. פרט המחוזות,

(4 )לוח המחוזות בשאר המסגרות מתוך 47%־ 40%

)באחמיס( מחתות לפי הנופשון שירות התפלגות :4 לוח
 קיים בהן מסגרות מספר
ממוסד לא נופשון שירות

 נופשונים מספר
ממוסדים מחוז

18 1 ירושלים
23 1 צפון
25 - חיפה
36 2 מרכז
41 ־ תל-אביב

5 - דרום

 במחוז המסגרות אחוז
 נופשון שירות המספקות

41
45
40
45
46
28

נופשון בשירות והשימוש ההיצע היקפי 3,2
 הממוסדים, הנופשונים את שלהוציא משום בארץ הנופשון שירותי של ההיצע היקף את להעריך קושי קיים
 התכניות בכל כמעט פנויה. מיטה להם שיש במידה רק לנופשון קשישים מקבלות (82%) המסגרות רוב

 סידור חולים( בתי ולשני אחת מוגן דיור לתכנית )פרט הסיעודיים ובמרכזים החולים בבתי מוגן לדיור
 השירות, את המספקים מהקיבוצים ברבע זאת, לעומת בלבד. פנויה מיטה פי על הוא הקיים השירות
השירות. קיים בהם האבות בתי מתוך 13%ב- גם כך לכך, שמיועדות מיטות קיימות

 הנופשון לשירות ספציפית שמיועדות מיטות 100כ- האלה במסגרות הכל בסך יש היום כי עולה מהנתונים
 (,15 - נתניה ,23-■ עלית נצרת ,16 ־ הרופא שמואל ,21 - )ירושלים הממוסדים בנופשונים מיטות 75 ועוד

 מרכזים 34 כולל )לא נופשון לשירות שמיועדות מיטות 175כ- הארץ בכל קיימות הכל בסך כלומר
 ייעודיות מיטות להם יש אם יודעים אנו אין אך השירות, את מספקים שהם יודעים אנו בהם סיעודיים,

לכך(.

 ברוב כי ונמצא 1995 שנת במהלך נופשון בשירות השימוש היקף את להעריך ניסיון נעשה המחקר במסגרת
 לוח )ראה ׳95 שנת במהלך קשישים עשרה עד בהן היו כלומר, מצומצם, היה השירות היקף (56%) המסגרות

 מבתי שלישים ובשני (69%) הקיבוצים ברוב (,67%) מוגן לדיור התכניות ברוב במיוחד בולט זה ממצא (.5
 אשר מהמסגרות (80%) גדול חלק כי מראים, בנושא שנעשו נוספים עיבודים ועוד, זאת (.65%) האבות

 )רובם מסגרות ובעשר לשירות, קשישים חמישה עד רק למעשה, קיבלו קשישים" 10-0״ בקטגוריה נמצאות
זה. לשירות קשישים לקבל נכונותם למרות ,1995ב- הנופשון בשירות כלל קשישים היו לא אבות( בתי

 ,621 - )ירושלים קשישים 100 מעל ,1995ב־ קיבלו הממוסדים הנופשונים כל המצופה, לפי זאת, לעומת
 המופיע ההבראה בית גם כך (.113 - הרופא שמואל ,210 - גריאטרי-נתניה מרכז ,200 - עלית נצרת

 כמו .1995 בשנת הכל בסך קשישים 648 :קשישים של המרבי המספר את קיבל אשר המחקר, באוכלוסיית
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 ביו זה לשירות התקבלו מתוכם 61%ב- יחסית: גדול השירות היקף סעודיים, חוליס/מרכזים בבתי גם כן,
.1995 במהלך קשישים 100ל- 31

)באחוזים( מחוז ולפי
טיפול מסגרת לפי 1995 בשנת ממוסדות לא במסגרות הנופשון בשירות ששהו הקשישים מספרי :5 לוח

1995ב־ קשישים מספר
100־31 30-11 10-0
32 9 56 סה״כ

טיפול מסגרת
26 9 65 אבות בית
27 7 67 מוגן דיור
61 9 29 סיעודי חוליס/מרכז בית
19 12 69 קיבוץ

מחוז
29 12 54 ירושלים
19 12 65 צפון
38 13 49 חיפה
39 5 53 מרכז
29 8 61 אביב תל
33 - 67 דרום

 1,144) קשישים 3,000כ־ בשירות השתמשו 1995ב־ נופשון, שירות המספקות המסגרות מנהלי הערכת לפי
הממוסדים(. בנופשונים 1,208ו- ההבראה בבית 648 שונות, מוסדיות במסגרות

 לשירות פניות דוחים אשר מהמנהלים 90% כי נמצא, פנויה, מיטה לפי השירות סידור משכיחות כתוצאה
 היו הכל בסך לשירות. הללו הקשישים לקבלת פנויות מיטות להם שאין מפני בעיקר זאת עושים שלהם,
 המרכזים 90 את כולל אינו זה )ממצא מענה להן לתת יכלו לא המסגרות אשר פניות 553 1995 במהלך

 ציינו מהמנהלים כחמישית אך מקום, חוסר היא הפניות לדחיית העיקרית הסיבה כאמור, הסיעודיים(.
 מאפשר שלא הקוגניטיבי, ו/או התפקודי מצבם עקב נדחים הקשישים כי לקודמת(, נוספת כסיבה )לפעמים
 סיעודיים קשישים הם זו סיבה עקב שנדחים הקשישים כי להניח, יש לשירות. אותם לקלוט למוסדות

בעבורם. זה מסוג שירות קיים שלא כמעט להלן, שיפורט שכפי נפש, תשושי ובעיקר

 בהתאמה 67%ו- 65% :הדרום ובמחוז הצפון במחוז ביותר קטן הוא השירות היקף כי לראות ניתן 5 מלוח
 חיפה במחוז זאת, לעומת בלבד. קשישים 10 עד ,1995 במהלך קיבלו, אלו במחוזות הממוקמות מהמסגרות

זו. בשנה לשירות קשישים 30 מעל התקבלו (42%) מרכז ובמחוז (38%)
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לנופשון □1המתקבל הקשישים של התפקוד רמת 3.3
 ולכן המנהלים, כל בקרב נבדק לא הנופשון לשירות המתקבלים הקשישים של התפקוד רמת של הנושא
 ריאיון ממצאי בניתוח בהרחבה יטופל הנושא הממוסדים. הנופשונים בקרב לממצאים רק נתייחס זה בשלב

מנהלים. מדגם על שבוצע המנהל,

 עילית( בנצרת )הנמצא אחד רק אך ותשושים, עצמאיים קשישים מקבלים (4) הממוסדים הנופשונים כל
 נפש לתשושי הזה מהסוג פתרונות העדר נפש. תשושי מקבל לא מהם אחד אף סיעודיים. קשישים מקבל
זה. בנושא שנשאלו המנהלים שאר מממצאי גם עולה

הקיים הנופשון שירות להרחבת תכניות 3.4
 שלושה כי עולה, 6 מלוח אותו. להרחיב מעונינות נופשון שירות היום קיים בהן מהמסגרות 42% הכל בסך

בכך. מעוניינים הממוסדים הנופשונים ארבעת מתוך

 מבתי 43%ב־ השירות, את היום המספקים האבות מבתי 40% בקרב גם מופיע בהרחבה עניין
 לדיור התכניות רוב (.6 לוח )ראה נופשון שירות קיים בהם הקיבוצים ובמחצית סיעודיים החוליס/מרכזים

 ציבוריות מוגן דיור תכניות בין שוני קיים כי לציין יש אך השירות, בהרחבת מעונינות אינן (80%) מוגן
 מעוניינות הפרטיות התכניות כל ואילו השירות את לפתח עניין אין הציבוריות בתכניות כאשר לפרטיות,

 הממוקמים האבות מבתי 67% :והמרכז הצפון במחוזות יותר בולט בהרחבה העניין כן, כמו בהרחבתו.
 מהקיבוצים(; 53%ו- סיעודיים החולים/מרכזים בתי מחצית גם כך השירות, את להרחיב מעונינים בצפון

 מוגן לדיור התכניות וכל הקיבוצים כל בכך, מעונינים סיעודיים, החוליס/מרכזים בתי מתוך 63% במרכז,
הקיים. השירות היקף לבין השירות בהרחבת עניין בין מובהק קשר נמצא לא זה. במחוז הממוקמים

)באחוזיס( טיפול מסגרת לסי הנופשון שידות את להרחיב או לפתח עניין להן שיש מסגרות :6 לוח
 המעוניינים אחוז

השירות בהרחבת טיפול מסגרת
75 נופשון
40 אבות בית
20 מוגן דיור
43 סיעודי חוליס/מרכז בית
50 קיבוץ

 כי ציינו, (63%) הרוב מתוכם, השירות. להרחבת ספציפיות תכניות של קיומן על דיווחו מהמנהלים 30%כ-
 חדשות מחלקות להוסיף או (,15%) הקיים במקום מיטות להוסיף מתכננים אחרים המקום. את ירחיבו הם

(.2%) נפש לתשושי מחלקה לפתוח תכנית על הצביעו בודדים (.20%)

 לדיירים עדיפות על הצביעו אצלם, הקיים השירות את להרחיב מעונינות לא אשר מהמסגרות 58% מנהלי
 השירות להרחבת ביקוש חוסר על המקום, את פיזית להרחיב רצון חוסר על משאבים, חוסר על קבועים,
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 הנופשון בשירות הקיים ההיקף לשמירת עיקריות כסיבות המקום" מטרת אינו הנופשון ש״שירות כך ועל
שלהם.

נופשון שירות קיים לא בהן המסגרות 3.5
 195) מסופק לא זה שירות הנופשון, שירות לאיתור שאלונים מילאו אשר הטיפול ממסגרות 56%ב- כאמור,

 המרכזים 90 את כולל אינו זה )ממצא (93%) בעבר זה שירות הפעיל לא המכריע הרוב מתוכן, מסגרות(.
 התשעים בשנות קיים היה השירות בעבר, השירות סופק בהן התשע מתוך מסגרות בשבע הסיעודיים(.
 בלבד שנה עד פעל השירות המקרים ברוב שנים. 10 לפני ובנותרת השבעים בשנות באחת המוקדמות,

מקום. וחוסר מימון בעיות היו להפסקתו העיקריות והסיבות

 לפועל. יצאו שלא השירות לפיתוח תכניות בעבר היו נופשון, שירות היום אין בהן מהמסגרות 17%ב- רק
 יצאו לא הללו התכניות שבעקבותיהן העיקריות הסיבות הסעודיים(. המרכזים 90 את כולל אינו זה )ממצא
ביקוש. וחוסר מתאימים דיור תנאי חוסר תקציב, חוסר הן לפועל

 במהלך זה זמני לסידור פניות קיבלו נופשון, שירות מספקות שלא מהמסגרות אחוזים וחמישה ארבעים
 מובהקים הבדלים נמצאו הסיעודיים(. המרכזים 90 את כולל )לא כאלה פניות 350כ־ היו הכל בסך .1995

 מבתי ובמחצית (59%) האבות בתי ברוב כאשר אלה, פניות של אי-קיום או קיום לפי הטיפול מסגרות בין
 הביקוש כן, כמו מוגן. לדיור מהתכניות בלבד ברבע לעומת כאלה פניות היו סיעודיים החוליס/מרכזים

האחרים. במחוזות מאשר ובתל־אביב במרכז בחיפה, הממוקמות במסגרות יותר גדול היה לסידור

 זה עניין בעתיד. זה מסוג שירות לפתח עניין הביעו היום, שירות מספקות שלא המסגרות מתוך 15%ב־ רק
 אותו, לפתח מעונינים היו היום השירות את מספקים שלא אלה מתוך 35% :הקיבוצים בקרב יותר בולט

 לדיור התכניות מתוך בלבד 3%ו־ סיעודיים חוליס/מרכזים מבתי 14% האבות, מבתי 19%ל- בהשוואה
מחוז. ולפי טיפול מסגרת סוג כל בתוך זהה כמעט זה נושא מוגן.

 אילוצים הם בכך, העניין למרות השירות, את לפתח האלה מהמסגרות מונעים אשר העיקריים האילוצים
לשירות. ותנאים גודל מבחינת מתאים מקום להם אין :מקום של ואילוצים כלכליים

 הסיעודיים( המרכזים 90 את כולל )לא היום הנופשון שירות קיים לא בהן המסגרות כל סך מתוך 7% רק
.1999 לבין 1997 בין :הקרובות בשנים רובן כזה, שירות לפתח מתכננים

השירות של □*ותבני ארגוניים היבטים .4
 שאלון באמצעות פנים אל פנים רואיינו אשר נופשונים מנהלי 34מ- שנאסף מידע על בעיקר מבוסס זה פרק

 עילית, נצרת )ירושלים, בארץ הקיימים הממוסדים הנופשונים ארבעת נכללים כאן לעיל, כאמור מובנה.
 הבאה: החלוקה לפי נופשון, שירות קיים בהן טיפול מסגרות 30ו- נתניה( גריאטרי ומרכז הרופא, שמואל

 קיבוצים שני סיעודיים, מוסדות או כרוניים לחולי חולים בתי שני מוגן, לדיור תכניות שלוש אבות, בתי 22
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 בנפרד מתייחס הניתוח אולם, ;אלה מסגרות סוג לפי הפרדה נעשתה לא בניתוח אחד. הבראה ובית
 נוסף כשירות הנופשון שירות מסופק שבהן טיפול ולמסגרות "נופשונים"( )להלן ממוסדי□ לנופשונים

"מסגרות"(. )להלן השגרתי לשירות

 אפיונים כוללים: אלה המנהלים. של דיווח□ פי על השירות, של ומבניים ארגוניים היבטים כולל זה פרק
 וקבלה הפניה תהליכי אחרים, גורמים עם קשרי□ בשירות(, קשישים השמת השירות, )פיתוח כלליים

אדם. וכוח השירות מימון בשירות, המסופק השירותים סל בשירות, השהות תקופת משך לשירות,

השירות של כלליים אפיונים 4.1
בארץ הנופשון שירות פיתוח א.

 סופק השירות דרכו, בתחילת בארץ. לקשישים השירותים במערכת יחסית חדש שירות הוא הנופשון שירות
 היתה אשל ושל והרווחה העבודה משרד של המדיניות בהן בזקן, ממושך לטיפול מעונות של במסגרת
 מקומות של הניצול שיעור כי התברר, זה. זמני לשירות רק קבוע באופן מיטות( 5-4) מיטות מספר להקצות

 נפרד. שירות לפתח הוחלט במקומו, בוטל. זה סידור מכך וכתוצאה בלבד(, 30%)כ- למדי נמוך היה אלה
 בתוך נופשון נפתח מכן לאחר שנים וחמש 1984ב- נפתח עלית( )בנצרת ביותר הוותיק הממוסד הנופשון
 ושמואל )ירושלים בארץ היום הקיימים הנוספים הממוסדים הנופשונים שני בנתניה. הגריאטרי המרכז
.90ה- שנות בתחילת נוסדו הרופא(

 אשל, :הם הממוסדים הנופשונים בהקמת מעורבים שהיו הגורמים כי עולה, במחקר שנאסף המידע מתוך
 העבודה משרד הרופא(, שמואל ידידי חוג הקשיש, למען העמותה )כגון ידידים חוג או עמותות העיריות,
הבריאות. ומשרד והרווחה

 שונות מסגרות של בבקשות מטפל והרווחה העבודה משרד נפרדים, נופשונים של פיתוח לתהליך במקביל
 המסופק השגרתי לשירות נוסף כשירות נופשון, שירות לאספקת וכדומה מוגן לדיור תכניות אבות, בתי כגון

 מסגרות עשר ׳.90ה- בשנות רק נופשון שירות לספק החלו (14) אלה ממסגרות כמחצית כי נמצא, ידם. על
יותר. או שנה 20כ- שירות מספקות מסגרות 5 ורק ׳80ה- בשנות נופשון שירות להפעיל החלו נוספות

 נופשון. שירותי לספק החליטו שבעקבותיהן העיקריות הסיבות על נשאלו אלה מסגרות של המנהלים
 היענות כן, כמו למוסד. הכנסות כתוספת פנויות, מיטות של ניצול היא ביותר השכיחה הסיבה כי נמצא,

 על הצביעו אחרים המנהלים. כל כמעט ידי על שצוינה נוספת סיבה היא זה, מסוג סידור של לביקוש
 להקמתו; כסיבות הנופשון מטרות את ציינו מנהלים מספר בנוסף, נוסף. פירוט ללא הומניטריות" "סיבות

 לשיקום", מסגרת "מתן בקשיש", טיפול עקב שחיקה "מניעת למשפחה", חופשה "מתן עלו לדוגמה כך
השירות. אספקת על להחלטה כסיבות או כשיקולים

 אולם, השירות. על מסודר פיקוח קיים לא ולפיכך, זה מסוג זמני לשירות באשר ותקנות חוק כיו□ אין
 האבות בתי ובמסגרת השירות, מצב הערכת לשם השונות במסגרות תקופתיים ביקורי□ מבצע המשרד

המוסד. כל על כללי פיקוח נעשה
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המקום של פיזיים ותנאים בשימת הקשישים השמת ב.
 שמיועדים חדרי□ ו/או מיטות אין לשתים, פרט המסגרות, בכל כמעט לנופשונים, שבניגוד עולה, מהמחקר

 שלישים שני במוסד. בחדר פנויה מיטה יש אם ורק אך קשישים מקבלים אלו במסגרות נופשון. למטרת רק
 אשר אלה לעומתם, בעיה. מהווה לשירות רק שמיועדים שינה חדרי שהעדר סבורים, אינם מהמנהלים

 מסוים, בחדר הקבועים הדיירים בין התפקוד רמת של התאמה בעיות על בעיקר הצביעו בעיה, בזה רואים
 במחלקה תשושים או מבלבול הסובלים דיירים עם צלולים קשישים )לדוגמה, הזמני הקשיש לבין

סיעודית(.

 שתי עד בחדרים יש 60%ב- כי נמצא, המסגרות בשאר בלבד. מיטות שתי עד בחדרים יש הנופשונים בכל
חדר. בכל מיטות ארבע עד מסגרות ובשלוש מיטות שלוש עד 30%ב- בלבד, מיטות

 המקום של הפיזיים התנאי□ דרך הדייר פרטיות על לשמירה אחר מדד בחדרים, הצפיפות למידת בנוסף
 שני כל צמודים שירותי□ קיימי□ נופשונים בשני כי נמצא, לחדרים. צמודים שירותים קיימים האם הוא,

 ובנופשון חדר לכל צמודי□ שירותי□ יש אחר בנופשון ;דיירים( כארבעה ידי על בשימוש הם )כלומר, חדרי□
 שינה, חדר לכל צמודי□ שירותים קיימים (56%) המסגרות שאר מחצית במעל מהחדרים. לחלק רק הנותר,

שינה. חדרי שני. כל שירותים חדר קיים נוספים, 30%וב־

 כגון בו, הקיימים החדרים בכל שימוש עושי□ מוסד, בתוך הנופשון בשירות הנמצאים הקשישים כי נמצא,
 אלה קשישים כן, כמו הקבע. דיירי עם יחד וכדומה, תעסוקה חדרי האוכל, חדר סלון, או לובי מועדון,
הקבועים. הדיירים ע□ יחד אוכלים

אחרים גורמים עם קשרי□ 4.2
 קיום על דיווחו (70%) האחרות המסגרות רוב כן, כמו אחרים. גורמים עם קשרים מקיימים הנופשוני□ כל

 הרווחה מערכת עם המסגרות של והן הנופשונים של הן קשר, על מדובר בעיקר שונים.. גורמים עם קשרים
 בנוסף, הבריאות(; משרד חולים, קופות חולים, בתי עם )כגון הבריאות מערכת ועם רווחה(, לשכות )בעיקר

 ופרטיות ציבוריות עמותות ביטוח, חברות כגון אחרים גורמי□ ע□ קשרי□ מקיימים והמסגרות הנופשונים
כוח-אדם. וחברות

 מפנים, כגורמים חולים ובתי רווחה לשכות עם ובראשונה בראש מתקיים הקשר המנהלים, דיווח פי על
 אודות מידע חילופי קיימים לשירות, וקבלה הפניה על בפרק שנפרט כפיי ההפניה. נושא סביב כלומר,
 סוציאלי, ודוח תפקודי דוח לנופשון להגיש מתחייב המפנה הגורם :הנופשון לבין המפנה הגורם בין הקשיש

הטיפול. המשך לשם באשפוז או בקהילה הרלוונטיים לגורמים הקשיש את לעתים מפנה הנופשון ואילו

 הרפואי הטיפול קצר-מועד, הוא שהשירות מאחר החולים. קופות עם קשרי□ מקיים השירות כן, כמו
 רפואי שירות שקיים פי על אף חבר, הוא בה החולים קופת של האחריות תחת נשאר בקשיש הסדיר

 הקופות עם הסכמי□ קיימים לכך, בנוסף המטפלים. הגורמים בין תיאום דורש זה דבר עצמו. בנופשון
 פסיכולוגי־פסיכיאטרי, טיפול ובעיקר גריאטרי רופא של שירות לאספקת כללית( חולים קופת עם )בעיקר

לנושא. שמוקדש בפרק יפורטו השירות, מימון בהסדרי הכרוכים נוספים, קשרים לצורך. בהתאם

12



וקבלה הפניה תהליכי 4.3
 הכל, בסך כי נמצא, אחר. גורם של הפניה בעקבות או אישית פנייה בעקבות לנופשון מתקבל הקשיש

 לוח )ראה רווחה ולשכות כלליים חולים בתי הם זה לשירות קשישים מפנים אשר ביותר הבולטים הגורמים
7•)

מסגרת סוג לסי הנופשון לשירות מפנים גורמים :7 לוח
 אחרות מוסדיות מסגרות

)באחוזים(
 ממוסדים נופשונים

מוחלטים( )במספרים מפנה גורם
147 4 )במספרים( סה״כ

50 4 כללי חולים בתי
3 2 גריאטריים חולים בתי

27 3 כללית חולים קופת
43 2 אחרות חולים קופות
27 1 בריאות לשכות
50 4 רווחה לשכות
10 4 חירום למצבי יחידה
98 3 פרטיות פניות

 החולים בתי מטעם לשירות הופנו אשר קשישים מגיעים הממוסדים הנופשונים בכל כי עולה, 7 מלוח
 כללית. חולים מקופת פניות מקבלים (3) כולם כמעט חירום. למצבי והיחידות הרווחה לשכות הכלליים,

 בכרבע האחרות. המסגרות במחצית מפנים גורמים מהווים רווחה ולשכות כלליים חולים בתי כן, כמו
 פניות מקבלות המסגרות 43% בנוסף, הבריאות. ומלשכות כללית חולים מקופת פניות מקבלים מהמסגרות

 של 10%לכ- מפנים גורמים מהוות הרווחה לשכות של חירום למצבי יחידות אחרות. חולים מקופות
פרטיות. פניות מקבלים (98%) והמסגרות (3)[הנופשונים כל כמעט כן, כמו המסגרות.

 האחרונה. בשנה מהגורמים, אחד כל ידי על שהופנו הקשישים אחוז של הערכה לתת התבקשו המנהלים
 ;70% - )כלליים חולים מבתי הפניה בעקבות מגיעים הקשישים רוב אחד שלנופשון בעוד כי נמצא,

 לשכות ידי על הופנו (63%) הרוב אחר, בנופשון הרי רווחה, מלשכות הופנו 5% ורק (,20% ־ גריאטריים
 לתת התקשו הנותרים הנופשונים )בשני כלליים חולים בתי ידי על הופנו מהקשישים וחמישית הרווחה
 כרבע שבממוצע מראים, הממצאים המסגרות בשאר מידע(. התקבל ולא אלה אחוזים של הערכה

 מלשכות בממוצע( 28%) דומה ושיעור כלליים חולים בתי ידי על לשירות האחרונה בשנה הופנו מהקשישים
 שפנו הקשישים מכלל 56% בממוצע מהווים הללו למסגרות הפרטית ביוזמתם פנו אשר הקשישים רווחה.

האחרונה. בשנה לשירות שהופנו או

 :מקצועית רב קבלה ועדת קיימת (73%) האחרות המוסדיות המסגרות וברוב הממוסדים הנופשונים בכל
 קיימת לא בהם במקומות בית. אם בודדים, ובמקרים ורופא, ראשית אחות סוציאלי, עובד המסגרת, מנהל
 כלל בדרך שמורכב יותר קטן בפורום מדובר אחר; החלטה או קבלה גורם קיים רשמית, קבלה ועדת

רופא(. או אחות או סוציאלי )עובד אחד מקצוע ובעל ממנהל
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 פי "על מתכנסות האחרות( המוסדיות המסגרות של והן הממוסדים הנופשונים של )הן הוועדות כל כמעט
 הקשיש על מידע המפנה מהגורם מקבל הנופשון מפגשים. של קבועה תדירות להן אין כלומר, הצורך",

 עובד ידי על מולא אשר מהמסגרות( 55%וב- הממוסדים הנופשונים בכל )הנדרש סוציאלי דוח באמצעות
 83%וב- הנופשונים בכל )הנדרש תפקודי וטופס בקהילה, סוציאלי עובד או החולים בית של סוציאלי

 מתבצע המקומות ברוב המנהלים, דיווח פי על באשפוז. או בקהילה רופא או אחות שממלאים מהמסגרות(
 נוספת כתשומה איתו שיחה או הראשית, האחות ו/או הסוציאלי העובד ו/או המנהל ידי על לקשיש ריאיון

מהקהילה. הבאים לאלה הנראה ככל דחייתו, או לשירות קבלתו לקביעת

 לשירות; המתקבלים עם כלשהו חוזה קיים (53%) המוסדיות המסגרות וברוב הממוסדים הנופשונים בכל
 רק חוזה נדרש אחרים במקומות בלבד, פרטיים פונים מחתימים מקומות במספר כלל: אחיד אינו זה חוזה

 ובהתחייבות ביטחון צ׳ק בהפקדת מלווים אחרים חוזים בשירות, ימים לחודש מעבר שנשארים לקשישים
 בתום מהנופשון הקשיש את להוציא מתחייבת אשר המשפחה, אל במיוחד מכוונים אחרים חוזים כספית,
וכדומה. בו השהייה

 האחרונה. בשנה לשירות שפנו קשישים דחו (80%) המוסדיות המסגרות וברוב הממוסדים הנופשונים בכל
 המנהלים זאת, עם יחד מקום. חוסר והיא לשירות הקבלה בתהליך קשורה אינה ביותר השכיחה הסיבה

 אלה בקריטריונים אחידות נמצאה לא כי לציין, יש לשירות. קשישים לקבלת שונים קריטריונים מפעילים
 8 לוח לו. המתאימים הקריטריונים את בעצמו קובע מקום כל הנראה, ככל כלומר, השונות, במסגרות

 כקריטריון הניידות רמת את בחשבון לוקחים (60%) המסגרות ורוב הממוסדים הנופשונים כל כי מראה
 עצמם, בכוחות ללכת מסוגלים שלא קשישים דוחים מתוכם גדול שחלק נמצא כך לשירות. הקשיש לקבלת

למיטה. מרותקים קשישים דוחים ואחרים

 ואין הקשיש של רפואיות או פיזיות במוגבלויות מתחשבים (77%) המסגרות וברוב הנופשונים בכל כן, כמו
 מבעיות הסובלים או מורכב, סיעודי או סיעודי במצב או סוגריהם על שולטים אינם אשר קשישים מקבלים
 לטפל ערוכות אינן שהמסגרות משום מתמדת השגחה או רפואי מכשיר מיוחד, טיפול הדורשות רפואיות

בהם.

לגופשון קשישים קבלת לשט ההחלטה בתהליך בחשבון שגלקחיס קריטריונים : 8 לוח
 אחרות מסגרות

)באחוזים(
 ממוסדים נופשונים

מוחלטים( )במספרים הקריטריונים
60 4 למיטה( ומרותקים בהליכה )מתקשים בניידות מוגבלות
77 4 ניידות( )למעט רפואית או פיזית מוגבלות
70 4 קוגניטיבית מוגבלות
13 3 בודד( קשיש עדיפות )מקבל מגורים הסדר
20 2 "צעירים"( קשישים )נדחים גיל

 עם קשישים מקבלים אינם (70%) האחרות המוסדיות המסגרות ורוב הממוסדים הנופשונים כל בנוסף,
 לעצמם המסוכנות התנהגות מהפרעות שסובלים קשישים נפש, תשישות כגון קוגניטיביות מוגבלויות
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 מהמסגרות 13%וב- נופשונים בשלושה הסביבה. עם לתקשר מסוגלים שאינם וקשישים ולאחרים,
 :מהמסגרות קטן בחלק לקבלה קריטריון הוא גיל גם לבד. גרים אשר לקשישים עדיפות נותנים האחרות,

 70 הוא המינימלי הגיל מסוימים במקומות אך ,60 לגיל מתחת אנשים לשירות מתקבלים לא כללי באופן
לגברים. 65ו- לנשים 60 או 65 או

 אחד נופשון הנופשון. לשירות קשישים קבלת לשם משתמשים הם בו העדיפות סדר על נשאלו המנהלים
 הוא אם מתקבל קשיש כלומר, כלשהו, עדיפויות סדר שלהם במסגרת קיים שלא דיווחו מהמסגרות וכרבע

 מתייחסים שדווחו עדיפויות סדרי פנוי. מקום יש עוד וכל לקבלתו, המינימליים לקריטריונים עונה
 עדיפות )מקבלים הפונה של גאוגרפי אזור התפקוד, רמת כגון הקשיש, של האישי המצב שונים: לתחומים
 עדיפות מקבל )אשפוז ההפניה מקור הפנייה, דחיפות הנופשון(, ממוקם בו מהקיבוץ או מהאזור קשישים

 מקבלים )בודדים מגורים הסדר התאוששות(, לצורך ללכת לאן לקשיש אין אם בעיקר מסוימות, במסגרות
 באשר בלבד. אחד בנופשון העדיפויות בסדר כשיקול צוין זה מסוג בשירות המשפחה של צורך עדיפות(.

 במסגרות מאידך, גבוהה. תפקוד רמת בעלי לקשישים עדיפות ניתנת מסגרות בשבע כי נמצא, תפקוד לרמת
 ומתאים גמיש הוא עדיפויות שסדר דווח אחר בנופשון למוגבלים. או לסיעודיים עדיפות נותנים (6) אחרות

 כי כן, אם נראה, לקבלה, קריטריונים לקביעת בדומה שבוע. באותו הפונים הקשישים כלל למצבי עצמו את
השונות. במסגרות אחיד אינו עדיפויות סדר

 הנופשונים בכל כי נמצא שונות, תפקוד ברמות קשישים מקבל השירות האם המנהלים את שאלנו כאשר
 נפש. ותשושי סיעודיים קשישים מקבל לא מהם אחד אף אך ועצמאיים, תשושים מקבלים הממוסדים

 עצמאיים, (87%) 26ב־ תשושים, מקבלים (80%) מסגרות 24שב־ נמצא האחרות המוסדיות למסגרות באשר
 כך על מצביעים אלה ממצאים נפש. תשושי (33%) 10ב- ורק סיעודיים מתקבלים (60%) מסגרות 18ב-

 לשירות לקבלתו קריטריון אכן הוא המסגרות, בכל עלה לא הקשיש של התפקוד רמת שקריטריון שלמרות
קבלה. לצורך העדיפויות בסדר חשוב חלק הוא וכן

 בחורף הן מהקהילה, מגיעים הקשישים רוב אחד שבנופשון נמצא מפנים, גורמים על לממצאים בהתאם
 שלישי, בנופשון הקיץ(. 60%ו־ בחורף 80%) מאשפוז מגיעים הרוב אחר, בנופשון זאת, לעומת בקיץ. והן

 מה לעומת המקהילה לשירות מגיעים (60%) הקשישים רוב בחורף כי ונמצא עונה לפי משתנה המצב
 האחרות במסגרות הפוכה. היא התמונה הרביעי, בנופשון מאשפוז. מגיעים הרוב כאשר בקיץ, שקורה
 :עונות לפי מעט( )אמנם משתנה אשפוז( או )קהילה הפנייה מקור לפי לשירות המתקבלים שיעור כי נמצא,
 בממוצע( 54%) מחציתם מעל בקיץ אשפוז, לאחר לשירות מגיעים בממוצע( 60%) הקשישים רוב בחורף

 קשישים בקרב אשפוזים של יותר גבוה שיעור היא לכך העיקרית הסיבה כי להניח, יש מהקהילה. מגיעים
 המטפלות המשפחות של לחופשה ויציאה התאוששות( במסגרת יותר רב צורך )ולכן, החורף בחודשי

הקיץ. בחודשי בקהילה, בקשישים

 מהקהילה, בעיקר לשירות, קשישים של חוזרות" "כניסות האחרונה בשנה היו נופשונים, מנהלי שני פי על
 שבשנה כך על דיווחו האחרות המסגרות של המנהלים מן 43% כן, כמו בשני. מאשפוז, ובעיקר מהם, באחד

 בקרב במסגרות, שכיחה פחות היא כזו תופעה מהקהילה. שבאו קשישים של חוזרות" "כניסות היו אחרונה
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 בקרב חוזרות כניסות של קיום על הצביעו מנהלים ארבעה )רק אשפוז לאחר לשירות שמגיעים קשישים
 כך על הצביעו הללו המסגרות של מהמנהלים כשליש זאת, עם יחד מאשפוז(. המגיעים קשישים

בלבד. בודדים הם בכלל, קיימים אם החוזרים, והקשישים כלל בדרך משתנה הנופשון שאוכלוסיית

 מהמסגרות 17%ב- ורק ממוסדים נופשונים בשלושה :מצומצם בהיקף היא אך לשירות, המתנה קיימת
 אחד קשיש בין נע הממתינים מספר טווח לשירות. להיכנס כדי שהמתינו קשישים היו האחרות המוסדיות

 האחרות. במסגרות לשירות המתינו 15ו- לנופשונים שהמתינו קשישים 12 בין הכל ובסך קשישים לעשרה
 מספר להוציא לשירות, ההמתנה לגבי הרגיל המצב את משקף זה מצב המנהלים, רוב של דיווח פי על

לשירות. המתנה קיימת החגים בתקופת שרק ציינו אשר מקומות

 הנופשונים אשר קשישים של המרבי שהמספר נמצא :מקום חוסר היא בנופשונים ההמתנה סיבת כי נראה,
 פועלים נופשונים שני בנוסף, קשישים. 74 בהם היו הריאיון וביום 75 הוא אחת ובעונה בעת לקבל יכולים

 במסגרות .90%ל־ 70% בין הנע גבוה, תפוסה שיעור קיים שלא, אלה אצל וגם מלאה תפוסה של בסיס על
 בעיה קיימת לא כללי שבאופן דומה כלומר, ,54% על עולה המנהלים ריאיון ביום התפוסה שיעור האחרות,

 למקום ולהיכנס להמתין מעדיפים משפחותיהם או הממתינים הנראה, שככל אולם, מקום. חוסר של
אחרת. למסגרת לעבור ולא שונות( )מסיבות ידם על המועדף

 77%ו- נופשונים )שלושה המנהלים רוב לשירות. והקבלה ההפניה בתהליכי בעיות לציין התבקשו המנהלים
 היא המסגרות מנהלי שציינו ביותר השכיחה הבעיה להפניה, באשר זה. בנושא בבעיות נתקלים מהמסגרות(

 שציינו שכפי בעובדה, הבעיה של שמקורה ייתכן מהקהילה. הבאות פניות, או הפניות של מדי מועט מספר
 המטפלים מקצוע אנשי ובקרב הפוטנציאליים המשתמשים בקרב מספיק מוכר לא השירות המנהלים, רוב

 המנהלים מתשובות מזאת, יתרה כך(. סבורים מהמנהלים 60%ל־ 50% )בין ובאשפוז בקהילה בקשישים
 רוב לכך, ובהתאם לשיקום כמקום ובראשונה, בראש מקצוע אנשי בקרב נחשב הנופשון שירות כי עולה,

 123) המנהלים ריאיון ביום בשירות שהיו הקשישים כל סך אודות שנאסף ממידע מאשפוז. באות ההפניות
בקיץ. התבצע שהריאיון בהתחשב אפילו אשפוז, לאחר לשירות הגיעו 57% כי עולה, קשישים(

 המצב על המשפחה, מצד או המפנה מצד הדיווחים של אמינות חוסר היא ההפניה בתהליך נוספת בעיה
 על יותר מקפידות הקבלה ועדות זו, בעיה עם להתמודד מנת על הקשיש. של בכלל הבריאותי או התפקודי

 תוך מהשירות קשיש להוציא הזכות את עצמו על שומר המקום לחילופין, או מפורט רפואי-תפקודי דוח
 הקשיש של תפקודו לבין בדוח הרשום בין סטירה מתגלה אם בנופשון, שהותו של הראשונים היומיים

הקשיש. לצורכי מענה מתן לשם מתאימים שירותים ו/או צוות במסגרת ואין בפועל

 בהסתגלות לקושי התייחסו אלא הקבלה, בתהליך בעיות על דיווחו לא המנהלים הקבלה, לנושא באשר
 מהמשפחות מבקשים המנהלים זו בעיה עם התמודדות לשם קצרה. לתקופה החדשה למסגרת הקשישים

 בלתי או קשה זה מסוג התמודדות האפשר. במידת איתו בקשר ולהיות קרובות לעתים הקשיש את לבקר
בארץ. מרוחק למקום או לחו״ל נוסעת המשפחה כאשר ישימה
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ממנו והשחרור בשירות השהייה משך 4.4
 או אשפוז לאחר התאוששות לשם לקשישים, קצרה לתקופה מוסדי כשירות מוגדר הנופשון שירות כאמור,
 שונות קיימת כי נמצא בקשיש. לטפל המשפחה בני של זמנית יכולת חוסר של למצב מענה מתן לצורך
 ימים. 14 - קבועה היא השהות תקופת הממוסדים הנופשונים בשלושת בשירות. השהות במשך גדולה

 הוא המינימלי כאשר שבועיים, הוא הממוצע השהות ומשך קבועה אינה השהייה תקופת נוסף, בנופשון
כחודשיים. והמקסימלי ימים שבוע

 הוא הממוצע השהות משך כי נמצא, אלו במסגרות קבוע. שהות משך אין (80%) האחרות המסגרות ברוב
 קבועה. השהות תקופת בהן במסגרות שבועיים של ממוצע שהות משך לעומת ימים( 22) שבועות כשלושה
 יש ימים(. 56) חודשיים כמעט והמקסימלית ימים כשבוע היא אלו במסגרות המינימלית השהייה תקופת

מקסימלי. ו/או מינימלי שהות משך מגדירות המסגרות כל לא כי לציין

 משתחררים בממוצע( 80%) הקשישים רוב המסגרות, של והן הנופשונים של הן המנהלים, הערכת פי על
 למוסד עוברים או קבועים כדיירים במוסד נשארים חמישית זאת, עם יחד בנופשון. השהייה לאחר לקהילה

 הערכת כי ולציין להקדים ניתן אולם, זה. בנושא המחקר לממצאי מיוחד פרק יוקדש בהמשך, אחר.
 ריאיון ביום בשירות היו אשר מהקשישים 16% לפחות כי נמצא, המחקר: ממצאי את תואמת המנהלים
 שחלק גם ייתכן אחר. ממושך לטיפול למוסד עברו או קבועים כדיירים במוסד נשארו המנהלים,

 ריאיון בתקופת מהנופשון השתחררו טרם אשר מהקשישים וחלק לאתר הצלחנו שלא מהקשישים
למוסד. הם אף עברו הקשישים,

 בשחרור בעיות על הצביעו (17) האחרות המסגרות של המנהלים מחצית ומעל נופשונים מנהלי שני
 מסגרת להן אין אשר במשפחות וכן הביתה לחזור שמסרבים בקשישים בעיקר מדובר מהשירות. הקשישים
 או ניתוח לאחר )ייתכן הקשיש של התפקודי מצבו הידרדרות לאחר בקהילה, הקשיש להחזרת מתאימה

 אם במיוחד לחזור, לאן להם אין אשר ועריריים בודדים עם בעיה על גם הצביעו המנהלים ממושך(. אשפוז
כלשהי. מסיבה שלהם, היום־יומי בתפקוד ירידה חלה

 המשפחה ואת הקשיש את מחתימים בו חוזה כגון, פורמליות בדרכים אלו בעיות עם מתמודדים המנהלים
 שיחה כגון, רשמיות פחות דרכים או עבורו, שנקבעה השהייה תקופת בתום השירות את לעזוב חובתם על
 קבוע, אינו השהות משך בהן במסגרות לעזיבה". "הכנה לשם הצורך, במידת הקשישים ועם המשפחה עם

 של התע״ס לפי ציבורי(. או )פרטי לכך מימון מקור שיהיה בתנאי השהות, תקופת להארכת אפשרות קיימת
 על תעלה לא בנופשון זקן של השהייה "תקופת (,1994 אוקטובר ,4 פרק ,9 )הוראה והרווחה העבודה משרד

 יאשר חלופי, סידור נמצא וטרם לביתו, הזקן את להחזיר ניתן לא בהם מיוחדים "במקרים ורק יום" 30
 נוספת שהייה כל כספית. זכאות באותה נוספים בשבועיים הסידור המשך לאשר לזקן השירות מפקח

מלא". בתשלום המשפחה את מחייבת

 לצורך שונים גורמים עם קשרים מקיימים המנהלים לביתו הקשיש את להחזיר ניתן לא בהם במקרים
קבע. פתרון הסדרת
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השירותים סל 4.5
 הנופשון ידי על מסופקים השירותים הנופשון. שירות של במסגרת שמסופקים השירותים מפורטים 9 בלוח

 מהלוח השירות. במסגרת כלל מסופקים לא שירותים מספר כן, כמו אחר. גורם באמצעות או המסגרת, או
 קיימת ובכולם וניקיון( מיטה )סידור מלונאות שירותי אישי, טיפול מספקים הנופשונים כל כי עולה,

 )רפואי ופרה-רפואיים רפואיים שירותים מסופקים ולא כמעט שבנופשונים בולט בנוסף, חברתית. פעילות
 שירות גם אחר. גורם באמצעות לעתים נעשה הדבר מסופקים, הם ואם פיזיותרפיה( גריאטרי, כללי,

חיצוני. גורם באמצעות נופשונים בשני מסופק סוציאלי

חחססקח הסדר לפי הנופשון בשירות המסופקיס שירותים :9 לוח

כלל מסופק לא השירות
 השירות להספקת הסדר קיים

אחר גורם באמצעות
 ידי על מסופק השירות

הנופשון/המסגרת
 מסגרות
 אחרות

)באחוזים(

 נופשונים
 ממוסדים

 )במספרים
מוחלטים(

 מסגרות
 אחרות

)באחוזים(

 נופשונים
 ממוסדים

 )במספרים
מוחלטים(

 מסגרות
 אחרות

)באחוזים(

 נופשונים
 ממוסדים

 )במספרים
מוחלטים(

השירות
- 1 - 2 100 1 כללי רפואי טיפול
3 2 13 1 84 1 רפואי־גריאטרי טיפול

פסיכולוגי/ טיפול
20 3 57 1 23 - פסיכיאטרי

3 - - ־ 97 4 (ADL-3 )עזרה אישי טיפול
20 2 13 - 67 2 רפואיים מכשירים הספקת
10 2 17 1 73 1 פיזיותרפיה

3 ־ 3 2 94 1 סוציאלי שירות
־ - - • 100 4 חברתית פעילות

10 2 20 - 70 2 פדיקור־מניקור
7 ־ 20 1 73 2 מספרה

החדר וניקיון מיטה סידור
• ■ ־ ־ - 100 4 והשירותים
3 1 7 - 90 3 כביסה שירותי

 טיפול להוציא עצמה, המסגרת ידי על מסופקים השירותים כל כמעט האחרות, במסגרות
 קיים איתו אחר, גורם באמצעות (57%) המסגרות ממחצית ביותר מסופק אשר פסיכולוגי־פסיכיאטרי,

לצורך. בהתאם השירות לאספקת הסדר

 במקומות מניקור-פדיקור. ושל מספרה שירותי מספקים מהמסגרות בחלק אלה, בסיסיים שירותים מלבד
עיתונים. מספקים בודדים

 בפעילות מדובר חברתית. פעילות קיימת הנופשונים, בכל וכאמור המסגרות בכל כי נמצא, לכך, בנוסף
 צפייה כגון: בלבד ספונטנית פעילות )לעומת (87%) מהמסגרות גדול ובחלק הנופשונים בכל מאורגנת

ובמסגרות בנופשונים המתבצעות הפעילויות סוגי מפורטים 10 בלוח וכוי(. שולחן משחקי בטלוויזיה,
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 האחרות, המסגרות לעומת בנופשונים המוצעות הפעילויות סוג בין הבדל נמצא שלא )מאחר ביחד. השונות
אלה(. ממסגרות אחד בכל המוצעות הפעילויות בין בלוח הפרדה נעשתה לא

הגוסשע בשירות המוצעות החברתיות הפעילויות פירוט :10 לוח
 המסגרות %

*הנופשונים( )כולל
 המסגרות מספר

הפעילות מבוצעת בהן
הפעילות

83 25 בעיסוק חוגים/תעסוקה/ריפוי
23 7 טיולים
30 9 הולדת/אירועים/מסיבות/ריקודים/מוזיקה ימי חגיגות
73 22 סרטים/קונצרטים/הרצאות הופעות/הצגות/הקרנת
40 12 התעמלות
20 6 חברה בקבוצות/משחקי עבודות

אחת מפעילות יותר ציינו שהמנהלים כיוון 100%ב־ מסתכמים לא האחוזים *

 ספונטאנית פעילות מלבד מאורגנת, חברתית פעילות של רחב די מגוון מוצע במסגרות כי מראה 10 לוח
 השתתפו אכן בשירות שהיו הקשישים מידה באיזו נבחון בהמשך נפרד בפרק המקומות. בכל הקיימת

מהן. רצונם שביעות ומהי אלו בפעילויות

השירות ומימון הוצאות 4.6
 נופשונים בשלושה והרווחה. העבודה ומשרד הקשיש :עיקריים גורמים שני בידי ממומן הנופשון שירות

 זאת, לעומת הערכה(. לתת התקשה הרביעי הנופשון )מנהל השירות במימון אחד מספר גורם הוא המשרד
 השירות. מימון בהיקף ראשון במקום נמצא הקשישים מן המתקבל הכסף (610/0) האחרות המסגרות ברוב

 עמותות נופשונים( שני )כולל נוספים מקומות ובמספר מסגרות, בשתי מממן גורם הוא הבריאות משרד גם
 של שהייה ומממנות מפנות החולים קופות גם בנוסף, השירות. של יותר קטן חלק מממנות ותרומות
המוסדיות. במסגרות בעיקר בנופשונים, קשישים

 במימון משתתפים מהקשישים חלק רק האחרות המסגרות ובמחצית אחד בנופשון כי עולה, מהמחקר
 בן ושל שלו הכספיות לאפשרויות בהתאם בתשלום בהשתתפותו לשאת הזקן "על התע״ס לפי השירות.

 היא וקצבתם זוג בן עם חי הקשיש אם הקצבה, מגובה 25% היא התע״ס לפי המינימלית ההשתתפות זוגו״.

 מגובה 50%ב- להשתתף עליו הכנסה, השלמת כולל זקנה מקצבת ומתקיים בודד הינו הקשיש אם אחת.
 עד להשתתף עליו נוספים הכנסה מקורות זוגו לבן ו/או לקשיש אם בנופשון. שהותו ימי בחישוב קצבתו,

 לביטוח מספיק סכום בידיו יישאר לנופשון מלאה עלות תשלום שאחרי בתנאי הנופשון הוצאות גובה
 הקשיש, של הכנסתו בגובה תלוי בלתי מקרה, בכל התע״ס, לפי דהיינו, שונות. והוצאות כיס דמי רפואי,

 במימון משתתפים כולם לא כי נמצא, המנהלים דיווח פי על אולם, הנופשון. בתשלום להשתתף עליו
השירות.

 רמת לכל נפרד תעריף קיים אחרות במסגרות בנופשון, שהות ליום קבוע תעריף קיים מסגרות במספר
זוגי. או ליחיד לחדר שונה תעריף או תפקוד
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 יום לעלות שווה הוא בנופשון שהות יום של במימון קשיש של המרבי ההשתתפות גובה נופשונים בשני
 טווח כך. על לדווח ידעו לא הנותרים, הנופשונים בשני ש״ח. 126ו־ ש״ח 211 אלה: בנופשונים שירות

ליום. ש״ח 30ל־ ש״ח 15 בין נע בנופשונים הקשיש מצד המינימלית ההשתתפות

 טווח עם בשירות, שהות ליום ש״ח 250כ- בממוצע הוא האחרות במסגרות המקסימלית ההשתתפות גובה
 הטווח כאשר ליום, ש״ח 165 בממוצע הוא המינימלית ההשתתפות גובה ליום. ש״ח 596ל־ ש״ח 28 בין שנע

 הוא המסגרות מנהלי של דיווחם פי על בשירות שהות יום של עלות שהות. ליום ש״ח 350 לבין 0 בין נע
ש״ח. 215 בממוצע

 אינם אך לקבלה לקריטריונים עונים אשר במקרים נתקלים המנהלים משאר 70%וכ- נופשונים מנהלי שני
 במימון להשתתף משפחותיהם( של או הקשישים )של רצון חוסר או יכולת אי עקב לשירות נכנסים

בנופשונים. מתוכם 18 זה, במצב קשישים 130כ- הכל בסך היו 1995ב- השירות.

 ובמגוון השירות בהיקף הפוגע לשירות, מוגבל מתקציב הנובעת בעיה על הצביעו נופשונים מנהלי שלושה
 מתייחסות המסגרות, מנהלי כמחצית ידי על הועלו אשר השירות במימון הבעיות להציע. שניתן השירותים

 הם הצוות: לנושא התייחסו המנהלים עקיף, באופן בנוסף, הרשויות. מן במימון העזרה בהעברת לעיכוב
 זמני דייר של בכניסתו אינטנסיבי מטיפול כתוצאה הנוצר הצוות אנשי של בעבודה עומס על דיווחו

 תגבור לפעמים דורש זה דבר לטיפול. באשר הקשישים של הגבוהות" מ״הדרישות וכן אבחונים( )בדיקות,
 מצב כאשר בעיקר מתוכננות, לא מהוצאות הנובעת במימון לבעיה התייחסות יש כן, כמו הקיים. הצוות

מהמצופה. יותר קשה הקשיש של הבריאותי או התפקודי

 מראש כספים בהעברת לקושי קשורה והרווחה העבודה משרד ידי על הועלתה אשר השירות במימון בעיה
 המספקות השונות למסגרות הקשישים יגיעו מניין ידוע שלא מאחר השירות, מימון לשם השונות לרשויות

מקום. מכל יגיעו קשישים וכמה נופשון שירות

 למרות כספית. להם משתלם אינו המוסד, בתוך הנופשון ששירות כך על דיווחו המסגרות ממנהלי כשליש
 מוסריים ממניעים ו/או ריקה", מיטה על עדיף זמני "דייר טענתם, פי על כי להפעילו, ממשיכים הם זאת,

פוטנציאליים. קבועים לדיירים כשיווק וכן לצורך מענה כמתן כלומר וחברתיים,

אדם כוח 4.7
 לא מוסד בתוך הקיים שבשירות כיוון זאת בלבד. הממוסדים הנופשונים בקרב נבדק האדם כוח נושא

 בשירות הנמצאים בקשישים המטפל הצוות לבין הקבועים בדיירים המטפל הצוות בין הפרדה קיימת
 מסופק בהן השונות המוסדיות המסגרות של האדם כוח הרכב את לבחון המחקר במטרות ואין הנופשון,
השירות.
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עובדים ומספר משרת היקף מפקיד/ לפי הממוסדים במפשומם גוה-אדם :11 לוה
4 נופשון 3 נופשון . 2 נופשון 1 נופשון

תפקיד
 מס׳

עובדים
 היקף

משרה
 מס׳

עובדים
 היקף

משרה
 מס׳

עובדים
 היקף

משרה
 מס׳

עובדים
 היקף

משרה
15 16 23 21 בנופשון מיטות מס׳

* 1 1 1 0.50 1 0.20 מנהל
* * * הצורך לפי - בשבוע פעמים 4 גריאטר רופא

2 1 1 0.50 1 0.50 — מוסמכת אחות
— — 1 0.50 1 0.50 מעשית אחות
— *<* 1 0.50 — סוציאלית עובדת

2 1 1 0.25 — — בעיסוק פזיותרפיסט/מרפא
4 4 6 4 21 * 7 6 עזר כוח
1 0.50 — 1 0.50 2 0.15 חברה עובדי

— — 2 1.75 1 0.80 בית אם
1 0.50 — — 1 0.20 מזכירה

— *• — 1 0.90 טבח
3 2.25 2 1 1 0.50 קבלני שירות ניקיון עובדי

— • * 3 1.5 1 0.25 תחזוקה איש
מידע ♦אין

הנופשון ממוקם בה המסגרת ע״י מסופק **השירות



 מזאת, יתרה צוותו. את שונה בצורה מרכיב נופשון וכל בנופשונים, זהים צוותים אין כי מראה, 11 לוח
 ניתן ואפילו זהה, אינו תפקיד אותו של המשרה היקף דומה, המרבי הקשישים מספר שבהם בנופשונים

גדולים. הבדלים קיימים כי לומר

בנופשונים. העובדים בקרב גבוהה תחלופה קיום על כלל דווח לא כי לציין, מעניין

 המיפקד ביום בנופשונים ששהו הקשישים כלל של כלליים אפיונים .5
 התכנית ממנהלי (1) מידע: מקורות משני למדנו הנופשון בשירותי שהשתמשו הקשישים מאפייני על

 קשישים מריאיון (2);המיפקד ביום בנופשון ששהו הקשישים על בסיסיים פרטים מסרו אשר שבמדגם
המיפקד. ביום בנופשון ששהו הקשישים כלל של האפיונים על ראשית נדווח בנופשונים. ששהו

 כל על פרטים מספר למלא נתבקשו תכניות(, 34 )סה״כ במדגם שנבחרו התכניות אותם של המנהלים
 123 כל על מולאו אלה פרטים המיפקד. יום ־ הריאיון נערך בו ביום הנופשון בשירות שהיו הקשישים
 בשירות שימוש עשו אשר הקשישים אוכלוסיית את לאפיין לנו מאפשר זה מידע בשירות. שהיו הקשישים

 סירוב פטירה, אבות, לבית )העברה שונות מסיבות מכן לאחר אישי באופן רואיינו לא אם גם הנופשון,
: (12 לוח )ראה ביותר הבולטים הממצאים להלן וכו׳(. להתראיין

מאשפוז. לשירות הגיעו (57%) הקשישים רוב .

ציבורי. גורם ידי על ממומן השירות (74%) המקרים ברוב .

נשים. הם מהקשישים שלישים שני .

.78 היה הממוצע הגיל .80 גיל מעל הם 40% כאשר ,75 גיל מעל מהקשישים 70%כ- .

(.48%) לבד גרו הקשישים מחצית כמעט נשואים. 27%,.אלמנים מהקשישים 62% .

 הם 19% אסיה/אפריקה, ממוצא הם 28% (,49%) אירופה/אמריקה ממוצא הם מהקשישים כמחצית .
בארץ. נולדו 4%ו- העמיס מחבר עולים

 שהם הקשישים של המאפיינים לבין השונות המסגרות סוגי בין הבדלים קיימים האם לבחון מעניין
 כי הקיבוץ ואת החולים בתי את זה בניתוח נכלול לא הנופשון. של המימון וצורת בנופשונים קולטים

מקרים. של מאד קטן מספר היה בהם

 ומצב מין גיל, לפי המסגרות בין מובהקים הבדלים נמצאו לא הקשישים, של המאפיינים מבחינת
 סוג לבין הקשיש של ההגעה ומקום המימון צורת בין מובהק קשר נמצא זאת, לעומת (.13 )לוח משפחתי

 פרטי באופן בנופשון שלהם השהייה את ממנו הקשישים ההבראה ובבית המוגן הדיור בתכניות המסגרת.
 אינם הקשישים ה״ממוסדים", בנופשונים זאת ולעומת ההבראה(, בבית 85%ו- המוגן, בדיור 100%)

 באופן השהייה את ממנו מהקשישים מרבע פחות האבות, ובבתי פרטי באופן העלות כל את משלמים
 הגיעו הרוב ואילו מאשפוז הגיעו מהקשישים 37% הממוסדים, בנופשונים כי מעניין בנוסף, בלבד. פרטי

 מהקהילה(. והיתר מאשפוז הגיעו 14% רק )בהם המוגן הדיור תכניות את מאפיין גם והדבר מהקהילה
 ובבית (79%) מאשפוז באו לנופשון שהגיעו הקשישים רוב סיעודיים, האבות/מוסדות בבתי זאת לעומת

מאשפוז. באו מהקשישים מחצית ההבראה
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)באחוזים( בנופשונים ששתי הקשישים של נבחרים מאפיינים ?12 לוח
אחוז

גיל
15 70-59
16 75-71
29 80־76
20 85־81
20 86+

63 מיו
37 נשים

משפחתי מצב
27 נשוי
62 אלמן

5 גרוש
6 רווק

מגורים תסדרי
48 לבד גר
25 בלבד זוג בן עם גר
18 אחרים משפחה בני עם גר

8 אחר

מוצא
72 *אירופה/אמריקה
28 אסיה/אפריקה

מימון
26 בלבד פרטי

לנופשון הגיע ממנו מקום
57 מאשפוז
43 מהקהילה

המסגרת סוג
33 "ממוסד" נופשון
47 אבות בית

6 מוגן דיור
2 גריאטרית גריאטרי/מחלקה חולים בית
1 קיבוץ

11 הבראה בית
(4%) הארץ ילידי כולל *
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)גאהוזיס( מסגרת סוג לפי הקשישיס של מאפייגיס :13 לוח

הבראה בית מוגן דיור
 אבות/ בית

סיעודי מוסד "ממוסד" נופשון
58 86 70 64 75+ בני
33 71 39 41 80+ בני
62 57 62 71 נשים
82 57 67 83 אלמנים
85 100 23 0 בלבד *פרטי מימון
50 14 79 37 *מאשפוז באו

סטטיסטי מובהק קשר *

 של מגורים( הסדר משפחתי, מצב מוצא, גיל, )מין, האישים האפיונים בין מובהק קשר נמצא לא
 לבין הפנייה מקור בין מובהקים הבדלים נמצאו אך קהילה(, או )אשפוז הפנייה מקור לבין הקשישים

 לשירות שבאו מהקשישים 16% רק כי, נמצא ציבורית(. השתתפות עם או בלבד )פרטי השירות מימון
מהקהילה. שהגיעו אלה בקרב (37%) יותר גבוה אחוז לעומת בלבד פרטי באופן אותו מימנו אשפוז לאחר

 ועם בנופשונים ששהו הקשישים עם הראיונות מתוך ממצאים .6
תומכיהם

 אותם שהביאו הסיבות על נופשון, בשירותי המשתמשים הקשישים אפיוני על לעומק יותר ללמוד בכדי
 קשישים של ריאיון המחקר כלל שקיבלו, השירות של שונים מהיבטים רצונם שביעות ועל לנופשון,

מהנופשון. שהשתחררו לאחר לחודש שבועיים בין נערך הריאיון זה. בשירות שהשתמשו

 המקורי. מהמדגם 52% המהווים קשישים, 64 רואיינו המיפקד, ביום בנופשון שהיו הקשישים 123 מתוך
 (,11%) אותם לאתר היה ניתן לא (,6%) להתראיין סירבו הבאות: מהסיבות רואיינו לא הקשישים יתר

 לבית עברו או קבועים כדיירים נשארו שהם מאחר מהקשישים 17% רואיינו לא כן כמו (.5%) נפטרו
 נדווח עליו נוסף, מידע נאסף עליהם גם זאת, אם רלוונטי. היה לא השאלון ולגביהם אחר, אבות/מוסד

(.8 פרק )ראה בהמשך

 משתנה שרואיינו הקשישים שיעור מסגרת. סוג לפי שרואיינו הקשישים של ההתפלגות מוצגת 14 בלוח
 בבית ,85% ההבראה בבית ,52% אבות בבתי ,66% רואיינו הממוסדים ובנופשונים מסגרת סוג לפי

ובקיבוץ. מוגן בדיור קשישים רואיינו ולא ,33% גריאטרי חולים

המסגרת סוג לפי שרואיינו חקשישיס התפלגות :14 לוח
אחוז הקשישים מספר

100 64 סה״כ
42 27 ממוסדים נופשונים
39 25 אבות בתי
17 11 הבראה בית

2 1 גריאטרי חולים בית
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 בבואנו כן, על בקשישים. שמטפלים המשפחה בני על להקל הוא הנופשון שירותי של התפקידים אחד
 רואיינו זה לצורך המשפחה. בני של הראייה זווית את לקבל רבה חשיבות יש זה שירות על ללמוד

 שרואיינו הקשישים 64 כל נופשון. בשירותי ששהו קשישים של משפחות בני גם המחקר במסגרת
 אותם העיקרי. התומך - היום־יום בחיי ביותר להם שעוזר האדם מיהו לציין נתבקשו המחקר במסגרת
 עיקריים. תומכים 49 רואיינו הכל בסך זו. למטרה שיועד מובנה שאלון בעזרת רואיינו עיקריים תומכים

להתראיין. סירבו וארבעה פורמלי, בלתי תומך היה לא קשישים 11ל-

 לזו למדי דומה התפלגות מעלה (,15 )לוח הקשיש שהה שבה המסגרת סוג לפי התומכים התפלגות בחינת
 של בייצוגיות פוגע לא תומכים 15 לראיין היכולת חוסר כלומר, עצמם הקשישים עם בראיונות שנמצאה
המסגרת. סוג לפי התומכים

הקשיש שהה שבה המסגרת סוג לפי שרואיינו התומכים התפלגות :15 לוה
אחוז התומכים מספר

100 49 סה״כ
43 21 "ממוסד" נופשון
43 21 אבות בית
14 7 הבראה בית

שרואיינו הקשישים של סוציו-דמוגרפיים מאפיינים 6.1
 בנופשון שהיו הקשישים כלל בין משמעותיים הבדלים אין כללי, באופן כי נראה ,16 מלוח שעולה כפי

מגורים. ודפוסי משפחתי מצב גיל, מבחינת שראיינו, הקשישים לבין המיפקד ביום

)באחוזים( שרואיינו הקשישים של דמוגרפיים סוציו■ מאפיינים :16 לוה
הבראה בית אבות בית ממוסד נופשון סה״כ

64 77 52 64 75+
46 46 37 42 80+

100 79 37 69 *1אירופה/אמריקה ילידי
81 75 74 76 נשוי לא
18 19 30 23 ילדים אין
73 58 48 56 לבד גר

0 4 41 19 *פורמלית השכלה ללא
*בקופ״ח חברות

82 25 92 65 כללית
18 63 4 29 מכבי

0 12 4 6 מאוחדת/לאומית
לשעבר וברה״ט ישראל ילידי כולל1
מובהקים הבדלים *
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 מבוגרים, די הם לנופשונים המגיעים הקשישים כי מראים בנופשונים שהיו הקשישים מריאיון הנתונים
 אין מבוטל לא ולחלק נשואים אינם הגדול רובם בנוסף .80 גיל מעל מהם 42% כאשר 75 מעל שליש כשני

 בחלק מובהקים הבדלים מצאנו לבד. מתגוררים ממחציתם שלמעלה מפתיע לא ולכן, (,23%) ילדים
 להוות יכולה השכלה והשכלה. לידה ארץ השונות: במסגרות ששהו הקשישים של מהמאפיינים

 יותר, חלשה אוכלוסייה קולטים הממוסדים הנופשונים כי נראה זה ולפי סוציו-כלכלי, למצב אינדיקטור
 בבתי 4%ל- בהשוואה פורמלית השכלה חסרי הם אלה לנופשונים שהגיעו הקשישים מתוך 41% כאשר
 הממצאים את תואמים אלה נתונים ההבראה. בבית פורמלית השכלה חסרי קשישים נמצאו לא אבות.
 קשישים נמצאו לא הממוסדים בנופשונים כאשר לעיל, שהוצגו השונות במסגרות המימון דפוסי אודות
ההבראה. בבית מהקשישים 85% לעומת בנופשון השהייה של המלאה בעלות שנשאו

הקשישים של תפקודיים־בריאותיים מאפיינים 6.3
 כמה נתאר ראשית בנופשונים. שהשתמשו הקשישים של ותפקודי הבריאותי מצבם נבחן זה בפרק

 להתרחץ, היכולת הבית, ובתוך מחוץ שלהם הניידות יכולת :הקשישים של התפקודיים מהמאפיינים
 ולוח הקשישים, של התפקודית היכולת של מפורטת תמונה מוצגת 17 בלוח עזרה. ללא ולאכול להתלבש

 ובטיפול בניידות מבעיות סובלים בנופשונים שהיו מהקשישים גדול חלק התפקודי. מצבם את מסכם 18
 לצאת כדי אדם לעזרת זקוקים כלומר, לבית, מחוץ בניידות מוגבלים 47% כי נמצא שונות. בדרגות אישי

 שמתקשים הקשישים את בחשבון לוקחים אם לבית. מרותקים או גלגלים בכסא משתמשים או מהבית,
 כלומר, .94%ל־ מגיע לבית מחוץ בהליכה המתקשים הקשישים שיעור במכשיר, שמשתמשים או בהליכה

 גדול חלק קושי. ללא לבית מחוץ ללכת יכולים הם כי דיווחו בנופשונים שהיו מהקשישים 6%כ- רק
 עזרת ללא הבית בתוך להסתובב יכולים אינם 20% הבית: בתוך ניידות מבעיות גם סובלים מהקשישים

 15% ורק הבית בתוך בהליכה קשיים על 65% דיווחו בנוסף, למיטה, מרותקים או גלגלים כסא אדם,
(.17 לוח )ראה קושי ללא הבית בתוך ללכת יכולים שהם דיווחו

 )רחצה, אישי טיפול של מהפעילויות אחת בלפחות מוגבלים בנופשונים שהיו מהקשישים 63% כי נמצא
 אלה, מפעילויות באחת בלפחות מתקשים הם כי שציינו הקשישים את לוקחים אם אך אכילה(, הלבשה,

שונות. בדרגות אישי בטיפול מתקשים 81%ש־ לומר ניתן

 ביותר, המוגבלים הם אבות בבתי שהיו הקשישים כאשר השונות, המסגרות בין הבדלים קיימים
 יותר הקשישים ההבראה בבית ואילו מוגבלים פחות מעט הממוסדים בנופשונים שהיו הקשישים
(.18 לוח )ראה עצמאיים

 סובלים בנופשונים שהיו הקשישים אחרות. בריאות בעיות של קיומן את בחנו התפקודי, למצב בנוסף
 הגדול הרוב ,19 מלוח שעולה כפי שלהם. המבוגר הגיל לאור מפתיע לא והדבר שונות, בריאות מבעיות

 ראייה מבעיות סובלים 79% טוב, לא או טוב כך כל כלא בריאותם מצב את הגדירו הקשישים של
 משום אין ובכך החולפת בשנה מאושפזים היו 70%כ־ כן, כמו שמיעה. מבעיות סובלים ומחציתם

אשפוז. לאחר שהייה מקום לספק היא הנופשון ממטרות אחת שהרי הפתעה,
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)באחוזים( המסגרת סיג לפי בגופשוגים, ששהו הקשישים של תפקודיים מאפיינים :17 לוה
הבראה בית אבות בית "ממוסד" נופשון סה״כ

לבית מחוץ ללכת יכולת
18 4 4 7 קושי ללא
73 33 48 47 מכשיר בקושי/בעזרת

9 29 22 23 אדם בעזרת
0 13 15 11 גלגלים כסא
0 21 11 13 לבית יכול/מרותק לא

לבית בתוך ללכת יכולת
67 4 8 15 קושי ללא
33 61 81 65 מכשיר בקושי/בעזרת
0 17 4 9 . אדם בעזרת
0 13 8 9 גלגלים כסא
0 4 0 2 לבית יכול/מרותק לא

לכסא מהמיטה לעבור יכולת
78 9 19 24 קושי ללא
22 48 69 53 בקושי
0 44 י 11 22 יכול אדם/לא לעזרת זקוק

רחצה
73 4 4 16 קושי ללא
18 8 30 19 קושי עם

9 88 67 65 עזרה ללא יכול לא

הלבשה
91 17 15 29 קושי ללא

9 25 63 39 קושי עם
. 0 58 22 32 עזרה ללא יכול לא

אכילה
100 . 46 ־59 •61 קושי ללא

0 42 37 32 קושי עם
0 13 4 . 6 עזרה ללא יכול לא
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)באחוזים( מסגרת סוג לפי אישי, בטיפול או/1 בניידות מוגבליט קשישיס ?18 לוח
הבראה בית אבות בית "ממוסד" נופשון סה״כ

9 63 48 47 *1בניידות מוגבל
82 96 96 94 2בניידות מתקשה

9 81 67 63 *3אישי בטיפול מוגבל
27 89 96 81 *4אישי בטיפול מתקשה

9 81 82 69 *5אישי בטיפול או בניידות מוגבל
סטטיסטי מובהק הבדל *
לבית מרותק או גלגלים בכסא משתמש או לבית מחוץ בניידות אדם לעזרת זקוק :בניידות מוגבל1
 או גלגלים בכסא משתמש או בניידות אדם לעזרת זקוק או מכשיר בעזרת או בקושי הולך :בניידות מתקשה 2

לבית מרותק
אכילה( הלבשה, )רחצה, אישי טיפול מפעולות אחת בלפחות אדם לעזרת זקוק = אישי בטיפול מוגבל3
 הלבשה, )רחצה, אישי בטיפול מפעולות אחת בלפחות לעזרה זקוק או לבצע לו קשה = אישי בטיפול מתקשה 4

אכילה(
אדם( לעזרת זקוק של ההגדרה )לפי אישי בטיפול או בניידות מוגבל5

)באחוזים( מסגרת סיג לפי בגופשתיס, ששחו הקשישים של גריאותייס מאפיימס :19 לוח
הבראה בית אבות בית "ממוסד" נופשון סה״כ

70 64 85 74 טוב טוב/לא כך כל לא :בריאות מצב
64 75 89 79 ראייה בעיות
55 50 48 50 שמיעה בעיות
55 79 70 71 האחרונה בשנה אושפזו

העיקריים התומכים של נבחרים מאפיינים 6.3
 לטיפול הקשור המחקר כל את תואם והדבר נשים הס התומכים רוב ,20 בלוח מהנתונים שעולה כפי

 )שני זוגם בנות או הקשישים של הבנות הם התומכים רוב קרבה, ליחס באשר בקשישים. פורמלי בלתי
 צעירים יחסית והינם נשואים התומכים רוב הקשיש. עם יחד גרים מהתומכים כרבע מהתומכים(. שליש

 רוב בעצמם. קשישים הם לרבע קרוב אך ,50 הוא הממוצע והגיל ,50 לגיל מתחת הם ממחציתם למעלה ־
בפנסיה. הם וכחמישית עובדים התומכים
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)באחוזיס( העיקריים התומביס של מאפיינים :20 לוח
אחוזים

31 זכר
69 נקבה

הקשיש אל קרבה יחס
15 זוג בן/בת
55 בן/בת
10 כלה/חתן
4 אח/אחות

10 אחר משפחה בן
6 חבר/שכן

26 הקשיש עם גר

משפחתי מצב
73 נשוי
13 אלמן
4 גרוש

10 רווק

גיל
53 49 עד
23 64-50
19 74-65
4 75+

תעסוקה
58 עובד
21 פנסיונר
17 בית עקרת

לנופשון הקשיש של הכניסה תהליך 6.4
לנופשון הקשיש הגיע בגללן הסיבות א.

 כי השיבו הקשישים מרבית לנופשון. הגיעו שבגללה העיקרית הסיבה הייתה מה לציץ נתבקשו הקשישים
 "לעשות שרצו בגלל הגיעו הם כי ציינו קטן חלק (.69%) אשפוז לאחר החלמה לצורך לנופשון הגיעו הם

 אחד, קשיש ידי על אחת כל שהוזכרו אחרות סיבות (.10%) לחופשה יצאה שהמשפחה או (14%) חופש״
 היו לחופשה, יצאה הפיליפינית נופשון: לשירותי הפניות אופי על ללמוד כדי להזכירן שמעניין חשבנו אך

 אשפוז אחרי להחלמה בעיקר באו הממוסדים הנופשונים לאחד שהגיעו הקשישים בבית. שיפוצים
 זאת, לעומת (.15%) לחופשה יצאה המשפחה כי או (19%) לחופשה שבאו קשישים גם היו אך (,58%)

 כי או לחופשה באו כי ציין לא אחד ואף אשפוז, אחרי להחלמה הגיעו מהקשישים 90% האבות, בבית
 לחופשה ומחציתם אשפוז לאחר החלמה לצורך מחציתם הגיעו ההבראה ולבית לחופשה, יצאה המשפחה

לחופשה. יצאה שהמשפחה בגלל או
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לנופשון ההפניה מקור ב.
 פנו משפחתם בני או הם כי השיבו 28% הנופשון, לשירות אותם היפנה מי הקשישים נשאלו כאשר

 שעובדים ציינו כחמישית אותם, הפנו החולים מבתי סוציאליים עובדים כי ציינו 40%ל- קרוב מיוזמתם,
 בנופשונים שהיו הקשישים שיעור מקופ״ח. אותם שהפנו 12%ו- אותם הפנו הרווחה משירותי סוציאליים
 (19%) האחרות במסגרות מאשר יותר נמוך היה מיוזמתם לנופשון פנו הם כי שציינו הממוסדים

 כי דיווחו (39%) מהם יותר גבוה אחוז זאת לעומת ההבראה. בבית 60%ול־ אבות בבתי 23%ל- בהשוואה
ההבראה. בבית קשיש ואף אבות בבתי 5%ל- בהשוואה הרווחה משירותי סוציאלי עובד על-ידי הופנו הם

 מתאימים די והממצאים הנופשון לשירותי ההפניה לגבי נשאלו הקשישים של העיקריים התומכים גם
 הפניות על שדיווחו התומכים ששיעור הוא הדיווחים בין היחיד ההבדל עצמם. הקשישים של לדיווח

 העובד מטעם הפניה בין להפריד ידעו לא מבי״ח ישר שהופנו שהקשישים ייתכן, יותר. גבוה היה מקופ״ח
 לשירותי חולים קופת של ההפניה עצם החולים. קופת מטעם גורם לבין החולים בית של הסוציאלי

 של אשפוז בימי לצמצם החולים קופות של הניסיונות לאור מעניינת, - אשפוז לאחר החלמה לשם נופשון
 את להאיץ לקופות שכדאי כנראה חולים, בבית משהייה יותר זולים נופשון ששירותי מכיוון קשישים.
 המימון בנושא התומכים דיווח את תואם הממצא הנופשון. למסגרת החולים מבית הקשיש של השחרור

 64% שכן, 60%ה- ומתוך במימון שהשתתף ציבורי גורם היה לא כי ציינו 40%כ־ בנופשון. השהייה של
הרווחה. לשכת את ציינו ושליש חולים, קופת היה הגורם כי ציינו

 היה בנופשון הקשיש של השהייה במימון ציבורי גורם של השתתפות על שדיווחו תומכים של השיעור
 נמוך היה ההבראה בבית ואילו (,57%) הממוסדים בנופשונים כך אחר (,76%) אבות בבתי גבוה יותר

 בנופשונים השונות: במסגרות משתנה במימון המשתתף הציבורי הגורם כן כמו (.28%) יחסית
 של השתתפות על דיווח אחד תומך )רק מממנים כגורמים הוזכרו הרווחה לשכות רק כמעט הממוסדים

 היה זה גורם ציבורי, מגורם מימון שקיבלו הקשישים כל האבות בבית ואילו זו(, במסגרת חולים קופת
 חולים, קופת הוא הגורם למימון, ששותף ציבורי גורם יש שכאשר נמצא ההבראה בבית גם חולים. קופת

בלבד. פרטי באופן השהייה את מממנים הקשישים רוב זו במסגרת כי לזכור יש אך

 כיצד לדעת מעניין היה תומכים אותם לגבי לנופשון. לבד פנו הם כי דיווחו מהתומכים אחוז כשלושים
 (72%) הרוב אך קודמות, מהפניות השירות את הכירו (21%) מהם חלק כי ומתברר השירות על שמעו הם

ומחברים. ממכרים השירות על שמעו

השירות לקבלת המתנה ג.
 שהיו הקשישים לנופשון. להיכנס כדי להמתין צריכים היו לא הם כי ציינו (86%) הקשישים של רובם רוב

 לעומת להמתין. צריך היה אבות בבית שהיה אחד קשיש ורק כלל להמתין צריכים היו לא ההבראה בבית
 כי שציינו הקשישים מתוך להמתין. צריכים היו הממוסדים הנופשונים באחד שהיו קשישים שישה זאת
להמתין. צריכים היו לא הם כי ציינו 93% אשפוז, לאחר להחלמה באו
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הכניסה לפני הננפשע על מידע קבלת ד.
 שיעור כאשר (,71%) לנופשון נכנסו שהם לפני השירות על מידע קיבלו לא הם כי ציינו הקשישים מרבית

 ששהו קשישים זאת לעומת כך(. דיווחו 90%) אבות בבתי ששהו הקשישים בקרב במיוחד גבוה זה
 היה נכנסו שהם לפני המקום על מידע שקיבלו דיווחו אשר ההבראה בבית או הממוסדים בנופשונים

קיבלו. שהם מהמידע מרוצים היו הם כי דיווחו מידע שקיבלו הקשישים אותם (.40%)כ- גבוה יותר

 ארבעים לנופשון. הקשיש של כניסתו טרם השירות על מידע קיבלו האם התומכים את גם שאלנו
 הנופשון. שירות על הסברים או מידע קיבלו לא הם כי ציינו הנותרים 55%ו־ בחיוב ענו אחוזים וחמישה

שקיבלו. מהמידע מרוצים היו ככולם רובם מידע שקיבלו התומכים מתוך

 לא הם כי דיווחו מהקשישים 91%ו־ אליו הקשיש של הכניסה מתהליך חלק מהווה אינו בנופשון ביקור
 הוא אם בעיקר הקשיש, מצד בחששות מלווה להיות יכול לנופשון המעבר כי יצויין בנופשון. ביקור עשו
 חששו אכן הם כי דיווחו מהקשישים כרבע השירות. על מידע קיבל לא וגם כן, לפני בשירות ביקר לא

 כי עולה ומהדיווחים החששות סוג את לפרט נתבקשו הם נכנסו. שהם לפני בנופשון שלהם השהייה לגבי
 לא הם שעליו חדש למקום להיכנס פחדו שהם או בנופשון, האנשים עם יסתדרו לא שהם חששו חלקם
לו. זקוקים שהם והסיעודי הרפואי הטיפול את יקבלו לא שהם חששו או הרבה, יודעים

 עשרים אליו. הקשיש של כניסתו טרם בנופשון השהייה לגבי דאגות להם היו האם נשאלו התומכים גם
 דאגו מהתומכים חלק סוגים: לשני התחלקו אשר חששות על דיווחו מהתומכים אחוזים ותשעה

 הקשיש של מהתמודדותו שחששו או המתאימים הרפואיים וההשגחה הטיפול את יקבל לא שהקשיש
 כיצד גם נשאלו התומכים בנופשון. הנוספים האנשים עם יסתדר הוא וכיצד נפשית מבחינה בנופשון

 די הקשישים כי טענו (59%) התומכים רוב בנופשון. מסוימת לתקופה שהייה של לרעיון הקשישים הגיבו
 כך כל לא הקשישים כי טענו מהתומכים כרבע ואילו חיובית, דעה להם שהייתה או לשם להגיע שמחו

וכוי. פחדו, שהם ללכת, רצו

.בנופשון הקשיש של השהייה תקופת 6.5
 42%) יום 15ל- 7 בין הוא בנופשונים, הקשישים שהו בהם ימים של השכיח המספר ,21 בלוח שעולה כפי

 באופן תואם והממצא ימים, 24 הוא הממוצעת השהיה אורך זו(. תקופה במשך בנופשון שהו מהקשישים
(.4.4 פרק )ראה הנופשונים מנהלי דיווח את כללי

 אורך למשל כאשר השונות, המסגרות בסוגי השהייה במשכי הבדלים קיימים כי רואים אנו כן כמו
יום. 12 ההבראה ובבית יום 35 אבות בבתי יום, 20 הוא הממוסדים בנופשונים הממוצעת השהייה
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)באחוזיס( מסגרת סוג לפי ,בנופשון שהה שהקשיש הימיס מספר :21 לוה
הבראה בית אבות בית "ממוסד" נופשון ' סה״כ

30 5 8 11 ימים 7 עד
50 18 60 42 יום 15־8 בין
20 18 4 12 יום 21-16 בין

0 18 16 14 יום 30-22 בין
0 41 12 21 חודש מעל

12 35 20 24 ממוצע ימים מס׳

 הייתה שהתקופה או רצונם, לשביעות היה בנופשון שלהם השהייה אורך האם הקשישים את שאלנו
 ששהו התקופה ממשך מרוצים היו כי ציינו (63%) מהקשישים שליש כשני מדי. קצרה או מדי, ארוכה

 מתוך מדי. ארוכה הייתה התקופה כי ציינו 9%ו- מדי קצרה הייתה התקופה כי ציינו 28% בנופשון;
 יותר, להישאר מעוניינים היו כי ציינו מהם גדול חלק מדי, קצרה הייתה התקופה כי שסברו הקשישים

 טוב להם שהיה משום יותר להישאר רצו כי ציינו כן כמו מהם. נמנע הדבר השהות, יוקר בגלל אבל
 אלה קשישים מדי. ארוכה הייתה התקופה כי ציינו קשישים( 5 )שהם 9% כנאמר, חברה. עם להיות
 עם להם היה לא כי בנופשון הסתדרו שלא טובים, היו לא והטיפול שהאוכל טוב, להם היה שלא דיווחו

שפה. בעיות בגלל לדבר מי

 בנופשון (.22 לוח )ראה מובהקים אינם ההבדלים כי אם המסגרות, סוגי בין הבדלים מצאנו כאן גם
 מדי קצרה הייתה שהתקופה שסברו קשישים והיו השהייה מתקופת מרוצים היו אנשים פחות הממוסד,
 השהייה מזמן מרוצים היו הקשישים כל כמעט ההבראה, בבית כי מעניין מדי. ארוכה שהתקופה ואחרים

 זמן ההבראה שבבית העובדה עם אחד בקנה עולה מדי. קצר היה שזה סברו מרוצים היו שלא ומי
בעצמו. השירות את מממן לרוב אשר עצמו בקשיש רבה במידה תלוי השהייה

בגופשון השהייה מתקופת הקשיש רצון שביעות :22 לוח
הבראה בית אבות בית "ממוסד" נופשון סה״כ

90 71 46 63 השהייה ממשך רצון שבע
10 24 39 28 מדי קצרה שהייה
0 5 15 9 מדי ארוכה שהייה

 מעניין בחיוב. השיבו שלישים ושני מראש שנקבע הזמן את בנופשון שהה הקשיש האם נשאלו התומכים
 והסיבה מהמתוכנן זמן יותר בנופשון נשארו מראש, שנקבע הזמן את שהו שלא הקשישים מרבית כי

 מהתומכים כמחצית אחרות. בריאותיות סיבות או טוב הרגיש לא עדיין שהקשיש הייתה לכך העיקרית
 להחלים כדי בנופשון זמן ליותר זקוק היה הקשיש כי סבורים אשפוז אחרי לנופשון שהגיעו קשישים של

 )לא אחרת מהפניה לנופשון שהגיעו קשישים של מהתומכים (37%) משליש למעלה הביתה. חזרתו לפני
 זמן כי סבור היה לא מהם אחד אף מדי. קצר היה הקשיש של השהייה זמן כי סבורים אשפוז( אחרי

מדי. ארוך היה השהייה
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 לחזור צריך היה כשהוא כלומר בנופשון, שלו השהות בתום הקשיש הגיב כיצד גם נשאלו התומכים
 רצה הקשיש כי דיווחו 16%ו- הביתה לחזור רצו הקשישים כי דיווחו (720/0) התומכים מרבית הביתה.

בנופשון. להישאר

בנופשון שלהם השהייה במהלך משפחה בני עם הקשישים של קשר 6.6
 בנוסף, (.83%) בנופשון שלהם השהייה במהלך המשפחה בני עם טלפוני קשר קיימו הקשישים מרבית

 28% יום, כל כמעט או יום כל ביקורים קיבלו משליש למעלה :משפחה מבני ביקורים קיבלו מרביתם
כלל. ביקורים קיבלו לא הם כי ציינו 7%ו- בשבוע פעם ביקור קיבלו כחמישית בשבוע, פעמים מספר

 מצבו על בנופשון לשהייה שהייתה ההשפעה את והתומכים הקשישים תפיסת 6.7
הקשיש של
 השהייה השפעת לגבי דעות תמימות אין בעולם, אחרים במקומות הנופשון בשירותי הדנה בספרות
 את תופסים והתומכים הקשישים כיצד ללמוד ביקשנו זה במחקר הקשישים. של מצבם על בנופשון
 )מצב הנפשי ומצבו התפקודי מצבו הבריאותי, מצבו על :היבטים מספר על בנופשון השהייה השפעת

 של ההשפעה בתפיסת הבדלים קיימים ,23 בלוח המוצגים מהנתונים שעולה כפי הקשיש. של הרוח(
השונים. בתחומים הקשישים על הנופשון

)באחוזיס( הקשיש של 13מצ על בנופשון השהיית השפעת את וחתומכיס הקשישים תפיסת :23 לוח
 השפיעה בנופשון השהייה

הורע( )המצב לרעה
 השפיעה בנופשון השהייה
השתפר( )המצב לטובה

 לא בנופשון לשהייה
השפעה היתה

תומכים קשישים תומכים קשישים תומכים קשישים
6 12 55 62 39 26 הבריאות מצב

עצמאי באופן לתפקד יכולת
6 3 35 28 59 69 וכר( להתלבש, )להתרחץ,

14 21 51 48 35 31 הרוח מצב

 מצב לגבי (.62%) לטובה עליהם השפיעה בנופשון השהייה כי הקשישים מרבית סברו הבריאות, מצב לגבי
 כי נראה הנפשי, בתחום השפעה. לה הייתה לא בנופשון לשהייה כי סברו מהקשישים שליש שני תפקודי,
 לטובה השפיע זה כי סברו חלק :הנופשון השפעת את הקשישים תפיסת לגבי יותר גדולה שונות קיימת

 השפיעה בנופשון שהשהייה הרגישו וחלק (48%) נפשית מבחינה עליהם השפיעה לא זה כי חלק (,31%)
זו. מבחינה לרעה עליהם

 מהלוח, שעולה כפי התומכים. של התפיסה את כללי באופן תואם הקשישים של זה דיווח כי מעניין
 של הנפשי מצב של ובתחום הבריאות בתחום בעיקר חיובית השפעה הייתה לנופשון כי סבורים התומכים
 של התפקודי מצבו על תרומה על דיווחו יותר נמוך שיעור ואילו כך, דיווחו כמחציתם כאשר הקשישים

 חלק ראו גם זה בתחום הנפשי, מצבם על חיובית תרומה על דיווחו שהתומכים אף על כן כמו הקשיש.
הקשיש. על שלילית השפעה הייתה לנופשון כי מהתומכים
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 איו בריאות מצב לגבי כי נמצא הקשישים, על השפעתן בתפיסת השונות המסגרות בין הבדלים בבחינת
 הבריאות מצב על לטובה השפעה על המדווחים שיעור כי לציין יש אך המסגרות, בין מובהקים הבדלים

 (.46%) הממוסדים לנופשונים בהשוואה בהתאמה( 80%ו- 73%) ההבראה ובבית אבות בבתי יותר גבוה
 46% האבות בבית כאשר המסגרות, ליתר האבות בית בין מובהקים הבדלים נמצאו תפקודי, מצב לגבי

 ייתכן ההבראה. בבית 10%ו- הממוסדים בנופשונים 19% לעומת שלהם התפקודי במצב שיפור על דיווחו
 מגמה נמצאה הנפשי בתחום rיותר מוגבלים האבות לבית שמגיעים שהקשישים לכך קשור הדבר כי

 שהשהייה כך על שדיווחו הקשישים שיעור סטטיסטית(: מובהקים אינם ההבדלים כי )אם הפוכה
 ההבראה ובבתי (,58%) הממוסדים בנופשונים יותר גבוה היה הנפשי מצבם על לטובה השפיעה בנופשון

(.36%) האבות לבתי בהשוואה (,50%)

בנופשון בפעילויות השתתפות 6.8
 הם מידה באיזו בחנו בנופשון שלהם השהייה בזמן הקשישים של הזמן בילוי דפוסי על ללמוד כדי

 .24 בלוח מוצגים הנתונים פעילות. מספיק שהייתה הרגישו הם מידה ובאיזו שונות בפעילויות השתתפו
 מהקשישים משליש למעלה )קצת תרבות ופעולות התעמלות היו ביותר הנפוצות הפעילויות שתי

 דיווחו מהקשישים 5% שרק שולחן, משחקי הייתה שכיחה הפחות הפעילות אלה(. בפעילויות השתתפנו
 הקשישים של בהשתתפות המסגרות בין הבדלים קיימים כי, לראות יכולים אנו כן כמו בה. השתתפות על

 ורק בהתעמלות השתתפות על דיווחו 70% הממוסדים שבנופשונים העובדה בולטת השונות. בפעילויות
שולחן. במשחקי השתתפו הקשישים כי צוין אלה במסגרות

)באהוזיס( מסגרת סוג לפי בגופשון בפעילויות הקשישיס השתתפות :24 לוה
הבראה בית אבות בית "ממוסד" נופשון סה״כ

0 0 11 5 שולחן משחקי
27 18 14 18 הרצאות
64 32 26 35 הצגה סרט, כגון תרבות פעולות

0 22 22 18 חוגים או יד מלאכת
9 14 70 38 התעמלות
0 14 30 18 שירה

64 50 81 66 לפחות אחת בפעילות משתתפים
9 12 19 14 פעילויות משתי ביותר משתתפים

44 55 62 56 פעילות מספיק היה

 שונות תרבות בפעולות השתתפות על דיווחו הקשישים של גבוה שיעור ההבראה, בבית כי בולט כן כמו
 ששהו הקשישים כי מעניין כן כמו זו. במסגרת השכיחה הפעילות למעשה הייתה וזהו הצגה או סרט כגון

האחרות. במסגרות מאשר מאורגנות בפעילויות יותר השתתפו הממוסדים בנופשונים

 שלא הרגישו 44%ו- פעילות מספיק הייתה בנופשון השהייה בזמן כי הרגישו הקשישים ממחצית למעלה
 שיעור ההבראה. בבית שהיו הקשישים בקרב יותר גבוה זה שיעור כאשר פעילות, מספיק הייתה

 אחת באף השתתפו שלא הקשישים בקרב יותר גבוה היה פעילות מספיק היתה שלא שדיווחו הקשישים
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 להשתתף מעוניינים היו כן הם אך להם, התאימו לא המוצעות הפעולות כי נראה ולכן מהפעילויות
אחרות. בפעילויות

.בנופשון הטיפול של שוני□ מהיבטים הקשישים רצון שביעות 6.9
 השונים: בהיבטיו הנופשון במסגרת שקיבלו הטיפול את הקשישים של להערכתם נתייחס זה בפרק

 והאווירה הניקיון הפיזי, המצב האוכל, רמת וכן המטפלות הרופא, האחיות, של המקצועי הטיפול
.25 בלוח מוצגים הנתונים בנופשון. הכללית

המקצועי מהטיפול רצון שביעות א.
 77%ו־ הנופשון, בצוות ומהמטפלות מהאחיות שקיבלו הטיפול מן רצון שביעות הביעו הקשישים מרבית

 היה והמטפלות האחיות של היחס כי ציינו מהם 85% כן כמו טוב. או מאד טוב היה הטיפול כי ציינו
הבראה. בבית שהיו הקשישים בקרב נמצאה גבוהה יותר מעט רצון שביעות רצונם. לשביעות

 יותר גבוה זה שיעור בנופשון. שהייתם בזמן רופא על־ידי טופלו מהקשישים אחוזים וארבעה ארבעים
 בבית או הממוסדים בנופשונים שהיו לקשישים בהשוואה (,67%) אבות בבתי שהיו הקשישים בקרב

 ומתוכם הטיפול את להעריך נתבקשו מרופא טיפול שקיבלו הקשישים אותם בשניהם(. 30%)כ־ הבראה
מרוצים. היו שלישים כשני כי נמצא

 לא כי דיווחו ורובם בנופשון בקשיש שטיפלו המקצוע בעלי עם קשר היה מהתומכים ממחצית ללמעלה
איתם. בקשר בעיות להם היה

מהאוכל רצון שביעות ב.
 החום מידת ומבחינת טעם מבחינת טוב היה האוכל האם :שאלות מספר הקשישים את שאלנו זה בנושא

 לדיאטה. מתאים אוכל קיבלו והאם מספקת הייתה האוכל כמות האם מגוון, היה האם הרצויה,
 טוב לא או טוב כך כל היה לא האוכל כי דיווחו מהקשישים מרבע למעלה קצת כי עולה מהממצאים

 כל כמעט זאת, לעומת מגוון. היה לא האוכל כי ציינו כרבע כן כמו הרצויה, החום ומידת טעם מבחינת
 או לדיאטה מתאים היה שזה אמרו (88%) ורובם מספקת היתה האוכל שכמות אמרו (0/98°) הקשישים

 מהאוכל רצון לשביעות בהקשר השונות המסגרות בין ההבדלים בבחינת מיוחד. לאוכל זקוקים לא שהם
 גבוהה רצון ששביעות הייתה המגמה כי לציין כדאי אך המסגרות, בין מובהקים הבדלים נמצאו לא

 ההבראה. בבית ופחות אבות בבתי כך אחר הממוסדים, בנופשונים שהיו הקשישים בקרב נמצאה יחסית
 יותר בנופשונים המוגש שהאוכל או גבוהות, יותר ציפיות יש ההבראה לבית שבאים לקשישים כי ייתכן

 של לדיאטה האוכל של ההתאמה מידת לגבי כי זאת, עם לציין, יש הקשישים. של לטעמם מתאים
 מתאים היה לא האוכל כי דיווחו ההבראה ובבית הממוסדים בנופשונים מהקשישים כחמישית הקשיש,
האבות. בבית זאת ציין לא אחד קשיש ואף שלהם, לדיאטה
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הניקיון ורמת פיזיים מהיבטים רצון שביעות ג.
 רמת את וכן הציבוריים בשטחים בשירותים, בחדרים, הניקיון מצב את להעריך נתבקשו הקשישים
 על מצביעים והם 25 בלוח מוצגים הממצאים וכר. הריהוט תקינות הצפיפות, מצב המבנה, של התחזוקה

 כך על דיווחו מהקשישים 90%מ- למעלה כאשר הנופשון, של הפיזיים מההיבטים כללית רצון שביעות
טוב. או מאד טוב שנבחנו השונים בממדים המצב

 שאלנו ממנו, להתרשם ויכלו המקום את ראו (82%) בנופשון הקשישים את ביקרו התומכים שרוב מכיוון
 שבעי היו התומכים של רובם רוב לקשישים, בדומה אלה. פיזיים מהיבטים רצונם שביעות לגבי אותם גם

רצון.

הנופשון של שוניס מהיגטיס חקשישיס של הרצון שביעות :25 לוח
 אחוז   

77__________________________מאד/טוב( )טוב ומטפלות אחיות טיפול
85 מאד/טוב( )טוב ומטפלות אחיות יחס

65 מאד/טוב( )טוב ** רופא של טיפול

96____________________מאד/טוב( )טוב המבנה של כללית תחזוקה רמת
רופא של טיפול שקיבלו הקשישים מתוך *

אחרים קשישים עם ומהקשר מהאווירה רצון שביעות ד.
 הדיירים הדיירים. בין טובה אווירה היתה בנופשון שהותם בזמן כי דיווחו מהקשישים שלישים כשני

 (40%ו־ 80%) אבות בבית שהיו מהקשישים מרוצים יותר היו ההבראה ובבית הממוסדים בנופשונים
 השיבו שליש כשני בנופשון. פרטיות להם שהייתה הרגישו הם האם הקשישים נשאלו כן כמו בהתאמה.

 היה ההבראה בבית בכך. הרגישו לא כלל או פרטיות להם שהיתה הרגישו כך כל לא שליש ואילו בחיוב
האחרות. המסגרות לשתי בהשוואה (80%) גובה יותר פרטיות הרגישו כי שדיווחו הקשישים שיעור

 המוסד של הקבועים הדיירים עם קשרים להם היו האם נשאלו אבות בית במסגרת ששהו הקשישים
 הדיירים עם קשר כלל להם היה שלא השיבו 48%ו־ קשר מעט להם שהיה 16% שכן, ענו וכשליש

מהקשר. מרוצים היו הרוב הקבועים, הדיירים עם קשר להם שהיה הקשישים מתוך הקבועים.

74 מאד/טוב( )טוב אוכל
95 מאד/טוב( )טוב בחדר ניקיון מצב
95 מאד/טוב( )טוב צפיפות מבחינת החדר מצב

98 מאד/טוב( )טוב לחדר וקרבה שירותים חדרי מספר
95 מאד/טוב( )טוב והשירותים במקלחת ניקיון
100 מאד/טוב( )טוב הציבוריים השטחים ניקיון

93 מאד/טוב( )טוב והמיטות הכיסאות תקינות
86 מאד/טוב( )טוב וכו׳ נקיות מגבות סדינים, של סדירה אספקה
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מהנופשון כללית רצון שביעות ה.
 שנועדו שאלות מספר גם אותם שאלנו הקשישים, של רצונם שביעות מידת את לעומק יותר לבחון כדי

 לנופשון לחזור מעוניינים היו הם האם אותם שאלנו השירות. כלפי שלהם הכללית התחושה על ללמוד
 (,54%) בחיוב השיבו מהקשישים מחצית מעל קצת ,26 מלוח שעולה כפי נוספת. קצרה לתקופה שהו שבו

 בנופשונים יותר גבוה היה נופשון לאותו לחזור מעונינים היו כי שדיווחו הקשישים שיעור כי מעניין
 הקשישים את שאלנו כאשר בהתאמה(. 30%ו־ 60%)כ- ההבראה בבית מאשר האבות ובבתי הממוסדים

 שהם מרגישים רובם כי נמצא לכך, העיקרית הסיבה מהי נופשון לאותו לחזור מעוניינים שאינם
 שבעי היו שלא או (23%) יקר שהשירות היא הסיבה כי שציינו גם היו אך (,46%) בבית להיות מעדיפים

 זה כי מקום לאותו לחזור מעוניינים שאינם שאמרו הקשישים שיעור כי מפתיע לא (.12%) מהמקום רצון
 בבתי שליש לעומת כך, דיווחו האלה מהקשישים מחצית כאשר ההבראה, בבית יותר גבוה היה יקר

הממוסדים. בנופשונים 17%ו- האבות

 בנופשון לשהות מעוניינים היו האם אותם שאלנו נופשון לאותו לחזור הקשישים של הרצון למידת בנוסף
 לגבי אלא עצמו המקום כלפי שלהם הרצון שביעות מידת על רק לא ללמוד כדי זאת ;קצרה לתקופה אחר

 מעוניינים שהיו השיבו מהקשישים אחוזים ושניים ארבעים הנופשון. שירות כלפי שלהם הכללית הגישה
 ובבית הממוסדים בנופשונים שהיו הקשישים בקרב יותר גבוה זה שיעור כאשר אחר, במקום לשהות

 הקשישים ששיעור לומדים אנו מכאן (.26%) האבות בבתי שהיו לקשישים בהשוואה (,50%) ההבראה
 גבוה, יחסית היה אחר לנופשון או נופשון לאותו לחזור המעוניינים הממוסדים בנופשונים שהיו

 ואילו אחר למקום מאשר אבות בית לאותו לחזור עניין על יותר מדווחים אבות בבית שהיו הקשישים
 למקום ללכת מעוניינים היו אך מקום, לאותו לחזור עניין פחות הביעו ההבראה בבית שהיו הקשישים

, אחר.

 אחר לנופשון לא וגם נופשון לאותו לחזור מעונינים אינם שהם שאמרו הקשישים של השיעור את בחנו
 נמצא, זאת לעומת נופשון. לאף ללכת מעונינים לא בנופשונים שהיו מהקשישים לשליש קרוב כי ונמצא,

 ושיעור (,26%) אחר למקום ללכת מעונינים לא אבל נופשון לאותו לחזור מוכנים שהיו קשישים יש כי
 היו לא קשישים של יחסית נמוך ושיעור (,27%) אחר למקום וגם מקום לאותו לחזור מעונינים דומה

 התומכים גם נשאלו זה בעניין (.14%) אחר לנופשון ללכת מוכנים היו אבל נופשון, לאותו ללכת מוכנים
 80%כ- נופשון. באותו צורך, יהיה אם בעתיד, זמנית לשהייה הקשיש את לסדר רוצים היו האם

 העיקרית כסיבה הקשיש של הרצון חוסר את בעיקר ציינו בשלילה שהשיבו אלה בחיוב. ענו מהתומכים
לכד■

 לחברים ממליצים היו האם הייתה הנופשון כלפי הקשישים של הרגשתם על להעיד שיכולה נוספת שאלה
 ללכת שלהם לחברים ממליצים היו (80%) הקשישים של המכריע הרוב בו. שהיו לנופשון ללכת שלהם

 הופנתה דומה שאלה (.90%) הבראה בבית שהיו הקשישים בקרב במיוחד גבוה זה ושיעור לנופשון
 לתקופה זוג בן או ההורים את להכניס שלהם לחברים ממליצים היו מהם 96% כי ונמצא לתומכים,

בכך. צורך יהיה אם בנופשון, קצרה
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)באחוזיס( נופשון בשירות הקשישים של מעניין מידת :26 אח
הבראה בית אבות בית "ממוסד" נופשון סה״כ

30 60 58 54 נופשון לאותו לחזור מעוניינים
50 26 50 42 אחר לנופשון ללכת מעוניינים
90 85 73 80 לנופשון ללכת לחברים ממליצים היו

 השהייה והשפעת לקשיש טיפול במתן העיקריים התומכים של הקשיים 6.10
בעומס ההקלה על בנופשון

 הגשת במהלך קשיים להרגיש עשויים התומכים ולכן ונפשי פיזי מאמץ לעתים דורש בקשיש הטיפול
 ,27 מלוח שעולה כפי לכך. המיועדת בסקלה השתמשנו התומך של והעומס הקשיים בחינת לצורך העזרה.

 להם ומשאיר גדול פיזי מאמץ דורש שהטיפול כך על ובמיוחד קשיים, על דיווחו התומכים של מרביתם
 בקשיש הטיפול כי דיווחו מהתומכים מבוטל לא אחוז כן כמו האחרים. משפחתם ולבני לעצמם זמן מעט

 מאד כבד עליהם המוטל שהעומס מרגישים הם כי ציינו אף מהתומכים שליש בריאותם. על לרעה משפיע
כבד. עליהם המוטל שהעומס כשליש ועוד

)באחוזים( עזרה במתן התומכים של קשיים :27 אח
אחוזים הקושי סוג

53 מדי גדול פיזי מאמץ דורש
39 בלילה פעמים מספר לקום דורש
39 נעימות בלתי פעולות כולל
55 וכו׳ אישיים בעניינים לטפל לעצמו, זמן מעט משאיר
51 אחרים משפחה בבני לטיפול זמן מעט משאיר
35 והילדים הזוג בן עם בבית, למתח גורם
43 בריאותו על לרעה משפיע
29 כלכליים לקשיים גורם
24 רוצה שהיה כפי בעבודה השקעה מונע
33 מדי כבד עליו המוטל העומס

 של שהשהייה מרגישים הם מידה באיזו לבחון מעניין התומכים, נתקלים שבהם המרובים הקשיים לאור
עליהם. מקלה בנופשון הקשיש

 הגיע בגללה העיקרית הסיבה כי ציינו לקשישים, בדומה התומכים, מרבית כי לציין חשוב זו בנקודה
 היה זה כי דיווחו 12% ורק שליש(, )כשני הקשיש של אשפוזו לאחר החלמה לצורך היתה לנופשון הקשיש
 לצורכי בעיקר משמש הנופשון כלומר, התומך. של בריאותיות מסיבות 2% ועוד התומך של חופשה לצורך

מנוחה. תקופת לו לאפשר כדי או העיקרי התומך על הקלה לצורכי ולא הקשיש

 התומכים כי נמצא בנופשון, שהה הקשיש כאשר הזמן את ניצלו הם כיצד התומכים נשאלו כאשר אולם,
 סידורים ביצוע (;31%) לעצמם״ ״זמן (;33%) וטיולים נסיעות חופש, של לפעילויות הזמן את ניצלו

 הקשיש הגיע בגללה העיקרית הסיבה אם גם כלומר, (.10%) חברים וביקור (16%) פנאי פעילויות (;27%)
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 אישיים בדברים לעסוק זה זמן ניצלו מהתומכים חלק אשפוז, לאחר החלמה לצורך היתה לנופשון
וחופש. פנאי פעולות ולעשות

 של כניסתו לפני שהיה למצב בהשוואה העומס בהרגשת שוני מרגיש התומך האם ישירה לשאלה בתשובה
 בלבד 12%ו- עומס יותר אפילו מרגישים שליש שינוי, שאין אמרו (55%) מרביתם לנופשון, הקשיש

 שהיו לכך קשורה להיות יכולה עומס יותר מרגישים מהתומכים שחלק העובדה עומס. פחות מרגישים
 כיום כי דיווחו מהתומכים שליש לדוגמה, וכוי(. אשפוז בריאות, בעיות )בגלל הורע שמצבם קשישים
לנופשון. כניסתו לפני למצב בהשוואה יותר מצומצמת לבד להישאר הקשיש של היכולת

 בנופשון שהייתו בזמן בקשיש בטיפול הזמן פסק של התרומה לגבי התומך של ההרגשה את גם בחנו
 בתחומים הקלה על מדווחים התומכים של מבוטל לא חלק ,28 מלוח שעולה כפי ספציפיים. בתחומים

 35% מסוימת, במידה 25% ועוד רבה במידה הפיזית בעייפות הקלה מרגישים כשליש למשל שונים,
מסוימת. במידה 29% ועוד רבה, במידה הנפשית העייפות על הקלה מרגישים

העיקרי התומך על בגופשע הקשיש שהיית השפיעה שבה המידה :28 לוה
 אין )לתומך רלוונטי לא

זו( בעיה לא כלל
 במידה
מועטה

 במידה
מסוימת

 במידה
רבה

12 22 10 25 31 פיזית עייפות על הקלה
10 20 6 29 35 נפשית עייפות על הקלה
45 20 6 20 12 בבית מתח על הקלה
20 20 6 29 25 הרוח במצב שיפור

מוסדי לסידור שלהם והיחס התומכים על־ידי המועדף הסיוע סוג 6.11
 לקחת ייאלצו שבעתיד במידה ביותר, הרבה במידה להם עוזרים שהיו סידור סוגי לגבי נשאלו התומכים

 סידור מעדיפים מהתומכים כמחצית חלוקות, די היו התומכים בין הדעות בקשיש. מהטיפול זמן פסק
 כולל הקשיש בבית מטפלת מעדיפים ממחצית פחות וקצת הנופשון כמו במסגרת לבית מחוץ הקשיש

עמם. מתגוררים שאינם אלה לבין הקשישים עם המתגוררים התומכים בין הבדלים נמצאו לא לינה.

 המטפלים אנשים של תמיכה בקבוצות להשתתף מעונינים אינם מהתומכים 90% כי לציין יש כן כמו
משותפות. בבעיות ודנים בקשישים

 לסידור ממתינים או רשומים בנופשון ששהו הקשישים האם היא לתומכים שהופנתה נוספת שאלה
 ממתינים קשישים )שלושה שלא דיווחו מהתומכים אחוזים ושניים תשעים מוגן. לדיור או קבוע מוסדי
 שהשתחררו קשישים אותם של התומכים רק רואיינו כי לזכור יש מוגן(. לדיור אחד וקשיש אבות לבית

 מוסדית למסגרת מהנופשון ישר עברו המיפקד ביום בנופשון שהיו מהקשישים 16% וכי לביתם מהנופשון
 לנושא התייחסותם על השפיעה בנופשון הקשיש שהיית האם התומכים את שאלנו בנוסף קבוע. לסידור

 מהתומכים אחוזים ואחד שישים קבע. כדייר למוסד ללכת ייאלץ הקשיש אחד שיום ולאפשרות המיסוד,
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 כי שענו התומכים 39% מתוך מוסדות. כלפי התייחסותם על השפעה הייתה לא בנופשון לשהייה כי אמרו
 התדמית את שיפר הדבר כי ציינו רובם המיסוד, לנושא התייחסותם על השפיעה בנופשון השהייה אכן

שרואיינו(. התומכים מכלל 25% מהווים אלה )תומכים מוסדות לגבי להם שהיתה השלילית

קבוע מוסדי לסידור ועברו בנופשון שהיו קשישים .7
 מהנופשון ישר עברו שהם מאחר רואיינו, לא המפקד ביום בנופשון שהיו מהקשישים חלק לעיל, כנאמר

 בנופשונים שהיו מהקשישים 16% מהווים במספר(, 20) אלה קשישים קבע. לסידור מוסדית למסגרת
 למסגרת ועברו המיפקד ביום בנופשונים שהיו הקשישים שמספר ייתכן כי לציין יש המפקד. ביום

 שהשתחררו לאחר קשישים 16 לאתר הצלחנו לא המחקר שבמסגרת משום יותר, גבוה הוא מוסדית
 מהם שחלק כן, אם ייתכן, לביתו, השתחרר הקשיש כי דיווח הנופשון תכנית שמנהל אף על מהנופשון.

מוסדית. למסגרת עברו

 של המשפחה לבני או התכניות למנהלי פנינו לביתם השתחררו שלא הקשישים על מידע לקבל כדי
 20 מתוך 15 אודות מידע קיבלנו מאפייניהם. על וללמוד בסיסיות שאלות מספר לשאול כדי הקשישים
קבוע. מוסדי לסידור עברו ואשר המיפקד, ביום בנופשון שהיו הקשישים

 לביתם(. שהשתחררו מהקשישים מבוגרים יותר הם )כלומר, 80 גיל מעל הם הקשישים מתוך 11 גיל:
 לקשישים בהשוואה )כלומר, לבד גרו 10ו־ נשואים היו קשישים שני רק מגורים: והסדרי משפחתי מצב

בודדים(. יותר אלה קשישים לביתם, שהשתחררו
 כי לומר )ניתן נפש תשושי שני סיעודיים, שלושה תשושים, שבעה עצמאיים, שלושה תפקודי: מצב

לביתם(. שהשתחררו לקשישים בהשוואה יותר מוגבלים האלה הקשישים
 מהקהילה הגיעו תשעה חולים; בבית אשפוז לאחר הגיעו שישה לנופשון: הגיעו שבעקבותיה סיבה

 י סוציאליות(. )סיבות בהם שיטפל מי להם שאין בגלל וחמישה הפיזי במצב ירידה בעקבות )ארבעה
 למעשה הגיעו קשישים תשעה ומתוכם הביתה, יחזרו שלא מראש ידוע היה קשישים, 11 - רובם לגבי

 ספק היה קשישים שני לגבי במוסד. לסידור ניסיון לתקופת הגיעו ושניים קבוע, לסידור המתנה לתקופת
 הביתה. לחזור להם מאפשר לא הבריאותי מצבם קשישים שני ולגבי הביתה, לחזור יוכלו האם מראש
 גורם של בהשתתפות בנופשון שהו לבתיהם חזרו ולא בנופשון שהיו הקשישים כל כמעט מממן: גורם

פרטי. באופן אחד ורק חולים קופת במימון אחד הרווחה, לשכת במימון 13:ציבורי
 ארבעה אחר, אבות בבית נמצאים שניים בנופשון, נמצאים עדיין שישה המעקב: בזמן שהייה מקום

. גריאטרי. במרכז אחד הנופשון, של מסגרת באותה אחרת במחלקה

 מהקשישים במאפייניהם שונים לביתם השתחררו ולא בנופשון ששהו הקשישים כי ולומר, לסכם ניתן
הנופשון. במסגרת מועד קצרת תקופה לאחר לביתם השתחררו שאכן

40



לנופשונים □1קשיש המפנים מקצוע אנשי של עמדותיה□ .8
מבוא א.

 העיקריים הגורמים של הראייה לזווית גם התייחסנו הנופשון שירותי על מקיפה תמונה לקבל כדי
 על ללמוד חשוב הרווחה. ובלשכות חולים בבתי סוציאליים עובדים כגון לשירות, הקשישים את המפנים

 ובאילו השירות את מציעים למי לשירות, המתאימה היעד אוכלוסיית את השירות, מטרות את תפיסתם
 עשרים רואיינו כך לצורך בעתיד. השירות לפיתוח המערכת וצורכי בהם, וקשיים הפנייה תהליכי נסיבות,
"ממוסד׳? נופשון קיים שבהם האזורים באותם סוציאליים עובדים ושניים

 חולים, בבתי סוציאליים עובדים א. כלליות: קבוצות לשתי התפלגו שרואיינו הסוציאליים העובדים
 סוציאליים עובדים ב. (;1) טיפול להמשך אחראית (,2) וגריאטרית (,4) כירורגית (,5) פנימית במחלקות:

 רווחה במחלקות הקשישים מדורי מנהלי רואיינו כן כמו בקשישים. בטיפול העוסקות רווחה בלשכות
 בעלי של פירוט להלן עילית. ונצרת נתניה, אביב, תל בחיפה, בירושלים, רווחה בלשכות קשישים ורכזי

:העבודה מקום לפי שרואיינו המקצוע

(N=12) חולים בבתי שרואיינו הסוציאליים העובדים :29 לוח
מחלקה מפנים שאליו הנופשון שם החולים בית שם
ב׳ בפנימית מחלקה ירושלים נופשון צדק שערי בי״ח
ב׳ בכירורגית מחלקה
גריאטריה מחלקה

ב' פנימית מחלקה ירושלים נופשון הצופים הר הדסה בי״ח
א' פנימית מחלקה ירושלים נופשון ■ כרם עין הדסה בי״ח

כירורגית הרופא שמואל בי״ח נופשון הרופא אסף בי״ח
פנימית מחלקה
גריאטרית מחלקה

וגריאטרית כירורגית נתניה מ.ג. נופשון נתניה לניאדו, בי״ח
פנימית מחלקה
טיפול להמשך אחראי עילית נצרת נופשון עפולה העמק, בי״ח
כירורגית מחלקה
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הדיותה במערכת שרואיינו הסוציאליים העובדים :30 אח
תפקיד . מפגים אליו הנופשון ושס עיר הרתחה, לשכת
 בירושלים הרווחה מחלקת צפון, לשכת
בירושלים נופשון
 בירושלים הרווחה מחלקת דרום, לשכת
בירושלים נופשון
 בירושלים הרווחה מחלקת מערב, לשכת
בירושלים נופשון

 מידע מרכז בירושלים, הרווחה מחלקת
לקשיש
בירושלים נופשון

נתניה הרווחה, מחלקת
נתניה מ.ג. נופשון

עילית ,נצרת הרווחה מחלקת
עילית נצרת נופשון
 ת״א הרווחה, מחלקת מרכז, לשכת
הרופא שמואל בי״ח נופשון

חיפה הרווחה, מח"
נופשון אין

סה״כ:

הקשישים בתחום רכזת
הקשישים בתחום סוציאלי עובד
הקשישים בתחום סוציאלי עובד

הקשישים בתחום סוציאלי עובד

קשישים של והשמה מידע, לייעוץ, המרכז מנהלת

לזקן מדור ראש
 הקשישים בתחום סוציאליים עובדים 2

לזקן מדור ראש

הקשישים בתחום רכזת

לזקן מדור ראש

הקשישים בתחום סוציאליים עובדים 5
ומנהלים רכזים 6

לנופשון ההפניות היקף ב.
 מספר האחרונה. השנה במהלך נופשון לשירות ההפניות היקף על נשאלו לרכזים, פרט המקצוע, בעלי

 היה ההפניות מספר השנה. במהלך הפניות 17 היה לעובד והממוצע קשישים, 75 היה המקסימלי הפניות
 שני למשל, בקהילה. סוציאליים עובדים בקרב מאשר חולים בבתי סוציאליים עובדים בקרב יותר גבוה

 בבתי מהעובדים שליש לעומת האחרונה, בשנה לנופשון קשישים 10 עד הפנו בקהילה מהעובדים שליש
 הקשישים של שהצרכים החולים, מבית לשירות ביקוש יותר שיש כגון לכך, סיבות מספר ייתכנו חולים.

 החולים בבתי הסוציאליים שהעובדים או מציע, הנופשון ששירות למה יותר מתאימים המאושפזים
יותר. אותו מנצלים ולכן יותר טוב הנופשון שירות את מכירים

לנופשון להפניה סיבות ג.
 שהקשיש משום אם אשפוז, לאחר התאוששות היתה לנופשון קשישים להפניית ביותר השכיחה הסיבה

 היה שהקשיש משום אם ;שם בו שיטפל מי היה שלא או הביתה לחזור מכדי מדי חלש או מדי מוגבל היה
 ללכת יכול לא עדיין אך חולים, בית של מזו פחותה ברמה רפואית להשגחה או לפיזיותרפיה זקוק

 שבגללם אחרות סיבות חולים. בבית שהייה לאחר מיד הביתה לחזור פחד שהקשיש משום ואם הביתה;
 מוסדית, למסגרת כהתנסות שהייה המשפחה, על הטיפול נטל הפחתת :היו לנופשונים קשישים מפנים
 מקום חירום, מצבי בחגים(, )במיוחד אחרות חברתיות וסיבות ערירים קשישים של בדידות הפגת

 אזור לפי להפניה סיבות על בתשובות הבדלים נמצאו לא לקשיש. וחופש קבוע מוסדי לסידור להמתנה
גיאוגרפי.

42



נופשון לשירות קשישים בהפניית והתלבטויות שיקולים ר.
 העובדים, דיווח לפי התפקודי. מצבו הוא לנופשון קשישים בהפניית המרכזיים השיקולים אחד

 מוגבלים אחרות, דמנטיה מחלות או אלצהיימר מחלת עם קשישים מקבלים אינם הציבוריים הנופשונים
 זקוקים אלה בעיות עם שקשישים סבורים המקצוע בעלי אם גם לכן, הסוגרים. על בשליטה בעיה עם או

יתקבלו. לא שהם בידיעה לנופשון, אותם מפנים היו לא מקרה בכל לשירות,

 צורות: במספר שמתבטאת הקשיש, של החברתית ההתאמה הוא מאוד, כחשוב שצוין אחר, שיקול
 לדעת לחדר. שותף עם להיות ויכולתו אחרים אנשים בחברת להיות יכולתו פעולה, לשתף הקשיש נכונות

 יש אולם חברתית בפעילות ולהשתתף הנופשון של מהאווירה ליהנות שיכולים קשישים יש העובדים,
 אחד בנופשונים. שקיימת בפרטיות ההגבלה עם מסתדרים לא והם להם מתאים לא שזה קשישים
 הם שלדעתו בגלל וגבוהה בינונית סוציו־כלכלית מרמה אנשים להפנות נוהג אינו כי ציין העובדים
מהסביבה. יתאכזבו

 נזקקים רק להפנות להם חשוב כי וציינו לשירות הקשיש של ההזדקקות מידת את גם שוקלים העובדים
ההזדקקות. מידת על מחליטים הם כיצד במפורש להגדיר יכלו לא כי אם "אמיתיים",

 מחליטים שהם לפני שיקולים של רחבה קשת מפעילים הסוציאליים שהעובדים כך על מצביעים הנתונים
 ולהישאר להתקבל סביר סיכוי עם למועמדים השירות את מציעים הם וכי לנופשון, קשיש להפנות
הנקבעת. לתקופה בנופשון

וקשיים הפנייה תהליכי ה.
 בבית או בלשכה הסוציאלי, העובד דומים. הפנייה תהליכי יש הציבוריים הנופשונים ארבעת לכל

 המקום. על מידע לו/להם ומספק ומשפחתו הקשיש בפני לנופשון ללכת האפשרות את מעלה החולים,
 דוח כגון: הנדרשים, המסמכים את ואוסף מכין הסוציאלי העובד שם, לשהות מעונין שהקשיש במידה

 מי או הנופשון מנהלת עם טלפוני דיון יש לפעמים הכנסה. ואישורי תפקודי, דוח מחלה, סיכום סוציאלי,
 קובעת הרווחה מחלקת למסגרת. בכלל מתאים מסוים קשיש האם לברר כדי הקבלה, תהליך את שמנהל

 לגורם נמסר החומר מכן, לאחר בתשלום. ההשתתפות גובה ואת הפונה, של הכספית היכולת את
 מנהלת עילית(, ונצרת הרופא, שמואל חולים בית בנתניה, גריאטרי )מרכז נופשונים בשלושה המחליט:

 זאת, לעומת בירושלים, בנופשון המקום. רופא/אחות הסכמת עם ביחד ההחלטה את מקבלת הנופשון
 קשישים לקבלת מיוחדת ועדה ויש בעירייה, לקשיש המדור של וההשמה המידע למרכז מגיעות הבקשות
 המייעץ והרופא חברתיים, צרכים בסיס על החלטות המקבלת המרכז ממנהלת מורכבת הוועדה לנופשון.

 לאחר בשבוע. פעם מתכנסת הוועדה הנופשון. של הבית ואם רפואיות, מסיבות בקשות לגבי הנופשון של
 מסוים. כסף סכום להפקיד מתבקשים משפחתו בני או הקשיש לנופשון, קשיש לקבל ההחלטה קבלת
 התשלום את לאסוף יכולים ושהיו מיותרת, הטרדה מהווה לתשלום זה שהסדר דיווחו מהעובדים חלק

הכניסה. בזמן בנופשון
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 עובדים מספר שבוע"(. )"תוך ימים שבעה .עד כלל בדרך לוקח ההפניה שתהליך דיווחו המתראיינים רוב
 בנופשון מקום שהעדר ציין אף העובדים ואחד שבועיים, עד להימשך עלול שהתהליך דיווחו בירושלים

 לסידור לחכות כדי החולים מבית הביתה המשתחררים קשישים שיש ארוכים, כך כל לעיכובים גורם
לבית. החולים בית בין המעבר על להקל למעשה הייתה שכוונתו בנופשון,

 והאישורים המסמכים כל ושאיסוף מסובך די ההפניה שתהליך דיווחו במספר( )שמונה מהעובדים חלק
 האישורים ושקבלת מסמכים,. מדי יותר שיש ציינו מתראיינים קרובות. לעתים בעייתי הדרושים
לפעמים. בעייתית קצרה, תקופה תוך ומאחיות, מרופאים

נזקקים. פונים של לדחיות ואפילו לעיכובים שגורמות תקציב בעיות על דיווחו עובדים ארבעה

שנדחות הפניות ו.
 ונדחו. לנופשון קשישים הפנו שהם האחרונה השנה במהלך להם שקרה כך על דיווחו העובדים מרבית
 מכיוון הנופשון. של הקבלה לתנאי נפשית או פיזית התאמה אי היא לדחיות העיקרית הסיבה

 לא כבר שהם דיווחו (16) המתראיינים רוב בלבד, עצמאיים־יחסית או עצמאיים קשישים שמתקבלים
דמנטיים. ו/או מוגבלים אנשים להפנות מנסים

 סיבה כך(. על דיווחו מרואיינים )חמישה פניות לדחיית נפוצה אחרת סיבה מהווה בנופשונים מקום חוסר
 עובדים אוזל, הרווחה שתקציב בתקופות מרואיינים(. )שלושה רווחה תקציב חוסר היא נוספת

 של באזור העובדים של בתשובות בלט זה )דבר לקשישים נופשון שירותי להציע נוהגים לא סוציאליים
הרופא(. שמואל החולים בבית הנופשון

נופשון לשירותי הביקוש ז.
 משפחותיהם ובני שהקשישים לעניין להתייחס העובדים נתבקשו נופשון, לשירותי הביקוש על ללמוד כדי

 מידת מה השירות, את להם מציעים כאשר המשפחה ובני הקשישים מגיבים כיצד בשירות, מגלים
השירות. של בהרחבה והצורך הביקוש מידת את והערכתם נופשון, שירותי עם לציבור שיש ההיכרות

המשפחה ובני הקשישים תנובות ח.
 לבני או הקשישים לאוכלוסיית מוכרים אינם הנופשון שירותי כי ציינו מהעובדים גדול חלק

 שהקשישים כך על דיווחו אשר עילית בנצרת הסוציאליים העובדים של הדיווח בלט אולם, משפחותיהם.
 יותר טוב מתמצאים יחסית קטנה שבעיר מכך נובע הדבר כי ייתכן השירות. את מכירים אכן והמשפחות

השירות. של ושיווק הסברה פעולות שנעשו או השירותים במערכת

 לפחות מעונינים היו נופשון, של האפשרות הוצעה לה□ הקשישים, שרוב דיווחו (13) רבים מרואיינים
 הקשישים שרוב דיווחו מהקהילה סוציאליים עובדים יותר כי נמצא הרעיון. את ולשקול פרטים לשמוע

 הקשישים יותר. מעורבות תגובות קיבלו חולים בבתי עובדים ואילו בנופשון, בשהייה מעונינים היו
 הפרטיות רמת ולגבי בנופשון, הפיזיים התנאים לגבי התשלום, לגבי :תחומים במספר חששות מביעים
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 מהם )אחד חולים בתי בתוך שממוקמים לנופשונים שמפנים (4) מרואיינים כמה בנופשון. לה שיזכו
 הסוציאליים העובדים אלה, במקרים מוסד. של מהסטיגמה חששו שקשישים ציינו כרוניים( לחולים
חיובית. אווירה ובעל נעים מקום הוא שהנופשון הקשישים את לשכנע כאמצעי במקום ביקור על המליצו

 מספיק קיבלו אם במיוחד הרעיון, בעד היו המשפחות שרוב דיווחו במספר( 19) המרואיינים כל כמעט
המשפחות. בשכנוע חשוב מרכיב היה המידע של המרכיב ומהנופשון. הסוציאלי מהעובד מראש פרטים

נופשון לשירותי הביקוש הערכת ט.
 שני ורק פנויים, מקומות של ההיצע על עולה נופשון לשירותי שהביקוש העריכו (14) העובדים רוב

 בהמתנה בתור חיכו לא לעולם שלהם ושהפונים ביקוש, מאשר היצע יותר שיש מאמינים מרואיינים
 על דיווחו עובדים יחסית. שווים הם וההיצע הביקוש שלדעתם אמרו מרואיינים שלושה לנופשון. לכניסה

 שיש לזכור יש כי ציינו גם העובדים בודדים. קשישים בקרב ובמיוחד החגים, בתקופות בביקוש עלייה
מספק. פתרון נותנים אינם הציבוריים ושהמשפחתונים מוגבלים לקשישים נופשון לשירותי רב ביקוש

 להם שאין מפני נופשון, בשירותי רב צורך על הצביעו עפולה ומאזור מחיפה אביב, מתל מרואיינים
 ולמשפחותיהם לקשישים מוסרים סוציאליים עובדים בחיפה, שלהם. באזור בכלל ציבוריים נופשונים

 רשיונות לתת התחילו הרווחה שמשרד בגלל ואולם, זמני; כפתרון פרטיים משפחתונים על פרטים
 המחלקה השתתפות עם רשמית, הפנייה לתת הסוציאליים לעובדים אסור ,1996ב־ רק למשפחתונים

 למשפחות מציעים בירושלים החולים מבתי מאחד הסוציאליים העובדים גם פרטי. למשפחתון במימון,
 מחלקת של לנופשון להתקבל מכדי מדי מוגבלים שהם לקשישים כפתרון רשיון ללא למשפחתונים ללכת

הרווחה.

השירות לשיפור המלצות י.
 יהיו נופשון ששירותי כדי היעד אוכלוסיות ובהרחבת השירות בהרחבת צורך רואים העובדים .

 לנופשון מחלקה להוסיף הציעו אפילו מהעובדים חלק נפש. ותשושי מוגבלים לקשישים גם זמינים
ציבורי. גוף על-ידי ימומן לא השירות אם גם קיימים, מוסדות בתוך

נופשון. לשירותי הציבורי המימון הגדלת .

 לייעול ולהביא עיכובים למנוע כדי ההפניה בתהליך בשינויים צורך רואים מהעובדים חלק .
בירושלים. הנופשון בעבור התשלום הסדרי

כפרי. באזור ואפילו לא-רפואית באווירה נופשונים הקמת .

החגים. לקראת נופשון שירותי של הזמינות הרחבת .

בנופשון. ופסיכיאטרייה סיעוד צוותי הגברת .

נופשון. שירותי על ולמשפחות לקשישים מידע הפצת .
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ודיון סיכום .9
הקדמה

 מיועד הנופשון שירות לקשיש. השירותים מערכת במסגרת יחסית חדש שירות הוא בארץ הנופשון שירות
 הקשיש שחרור א. הבאות: הסיבות עקב לבית מחוץ ושבועות( ימים )מספר לקשישים זמני מענה לתת

 כגון מיוחד, מצב של התעוררות ב. ;לביתו לחזור יוכל שהוא עד מעבר בתקופת וצורך כללי חולים מבית
בקשיש. שמטפלים המשפחה, לבני במנוחה צורך ג. ;בקשיש העיקרי המטפל של נסיעה או מחלה

 מוסדיות מסגרות קיימים אך נופשון, שירותי להספקת ממוסדות מסגרות ארבע רק קיימות בארץ
 לזמן אשפוז שירותי מספקים אשר וכדומה(, סיעודיים מרכזים מוגן, לדיור תכניות אבות, )בתי אחרות

הנופשון. שירותי של לאלה דומים צרכים על לענות כדי קצר

 על השירות, הספקת מקום על מסודר מידע קיים ולא השירות על מקיף מחקר בארץ נערך לא כה עד
 באשר להחלטות בסיס לשמש יכול אשר וכדומה, השירות את שמקבלת האוכלוסייה על השירות, ארגון

הנופשון. שירות על ברוקדייל בג׳וינט-מכון מחקר להזמין אשל החליטה זה רקע על השירות. לפיתוח

:עיקריים נושאים לארבעה מתייחס והוא זה שירות על מקיפה תמונה לספק נועד המחקר
 מאפייני בחינת (2) בשירות; ושימוש היצע נופשון, שירותי המספקות מסגרות ומיפוי איתור (1)

 הפעלת של וארגוניים מבניים היבטים בחינת (3) לפנייה; והסיבות בשירות, המשתמשים הקשישים
תרומתו. והערכת מהשירות משפחתם בני ושל הקשישים של רצון שביעות (4);השירות

 בהם בארץ הקיימות המסגרות כל הממוסדים, הנופשונים ארבעת מלבד היו, למחקר היעד אוכלוסיות
 או והרווחה העבודה משרד מטעם הפעלה רשיון בעלי ביממה, שעות 24 של לקשישים שירות מסופק
 מרכזים כרוניים, לחולים חולים בתי מוגן, דיור של תכניות אבות, בתי נכללו הבריאות. ממשרד

 מסגרות 346 כוללת המחקר אוכלוסיית הכל בסך תת-חריף. לטיפול מוסדות נכללו לא גריאטריים.
טיפול.

במחקר. שעלו העיקריים הממצאים את להלן נציג

הנופשון שירות מסופק היכן
:ב מסופק כיום השירות

ממוסדות נופשון מסגרות ארבע ♦
אחד הבראה בית .
:אחרות מוסדיות מסגרות 145 .

האבות( מבתי 57%) אבות בתי 90 -
מוסד( יש בהם מהקיבוצים )מחצית קיבוצים 12 -
הסיעודיות( מהמסגרות )כשליש גריאטריים ומרכזים סיעודיים חולים בתי 22 -
מוגן( דיור מתכניות 16%) מוגן דיור תכניות 12 -
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נופשון בשירות והשימוש ההיצע היקף
 רק לנופשון קשישים מקבלים (82%) האחרות המוסדיות המסגרות רוב הממוסדים, לנופשונים פרט .

לכך. פנויה מיטה להם יש אם

 הממוסדים בנופשונים 75 מתוכן לשירות'נופשון, רק שמיועדות מיטות 174כ- הכל בסך היום יש .
(.15 ־ ונתניה 23 - עילית נצרת ,16 - הרופא שמואל ; 21 ־ )ירושלים

 קשישים עשרה עד בהן היו כלומר, מצומצם, היה השירות היקף (56%) המוסדיות המסגרות ברוב .
.1995 שנת במהלך

 ,621 - )ירושלים קשישים 1,144ל- הגיע הממוסדים הנופשונים בשירותי שהשתמשו הקשישים מספר ..
 כלל מנהלי הערכת לפי ובסה״כ (,113 - שמואל.הרופא ,210 - נתניה גריאטרי מרכז , 200 עילית: נצרת

קשישים. 3,000כ- בשירות היו 1995ב- נופשון, שירות המספקות המסגרות

והדרום. הצפון במחוזות ביותר קטן הוא כי מראה מחוז לפי השירות היקף .

לשירות והמתנה דחיות, הביקוש, היקף
 לדחיית העיקרית הסיבה מענה. להן לתת יכלו לא המסגרות אשר פניות 55כ-ס היו ,1995 במהלך .

 בגלל גם נדחים הקשישים לפעמים כי ציינו מהמנהלים כחמישית אך מקום, חוסר הייתה הפניות
לשירות. אותם לקלוט להם מאפשר שלא הירוד, הקוגניטיבי ו/או התפקודי מצבם

 25)כ- הללו מהמסגרות 45%ו- כלל השירות את מספקות שאינן במסגרות גם נופשון לשירות פניות היו
 זהו כי לציין )יש כאלה פניות 350כ־ היו הכל בסך .1995 במהלך זה זמני לסידור פניות קיבלו מסגרות(

 לנו אין עליהם סיעודיים, אבות בתי של מסגרות 90 כוללים אינם שהנתונים מכיוון מינימום אומדן
דחיות(. על מידע

 17%וב- ממוסדים נופשונים בשלושה רק מצומצם: בהיקף היא אך לשירות, המתנה היום קיימת .
 קשיש בין נע הממתינים מספר טווח להיכנס-לשירות. כדי שהמתינו קשישים היו האחרות מהמסגרות

 לנופשונים הממתינים קשישים 12 הנתונים, איסוף היו.בזמן הכל ובסך קשישים, לעשרה אחד
 יותר גדולה המתנה קיימת החגים בתקופת האחרות. במסגרות לשירות ממתינים 15ו- הממוסדים

לשירות.

נופשון שירות של להרחבה תכניות
השירות. בהרחבת מעוניינים הממוסדים הנופשונים ארבעת מתוך שלושה .

 חולים ובבתי אבות )בבתי בהרחבתו מעוניינות שירות, קיים בהן. האחרות מהמסגרות 40%כ- .
ומרכז. צפון במחוזות יותר בולט בהרחבה והעניין סיעודיים(,
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 זה מסרג שירות לפתח עניין להן יש כי דיווחו 15% רק השירות, את מספקות שאינן המסגרות מתוך .
בקיבוצים. יותר בולט זה עניין בעתיד.

 נופשון שירות לפתח יכולת או עניין להעדר השונות המסגרות מנהלי על-ידי שנמנו העיקריות הסיבות .
ומימון. תקציב ובעיות קצועים, לדיירים העדפה מתאימים, פיזיים תנאים חוסר היו

השירות בהפעלת ארגוניים היבטים
 לנופשון קשיש מקבלים ה״ממוסדים", לנופשונים פרט המסגרות, של המכריע הרוב ההספקה: אופן .

לכך. פנויה מיטה להם יש אם רק

 מבצע הרווחה משרד אולם, זה. מסוג זמני לשירות באשר ותקנות חוק כיום אין ופיקוח: תקנות .
 פיקוח נעשה האבות בתי ובמסגרת השירות, מצב הערכת לשם השונות במסגרות תקופתיים ביקורים

המוסד. כל על כללי

 המתקבלים עם כלשהו חוזה קיים (53%) המסגרות וברוב הנופשונים בכל הלקוח: עם התקשרות .
 אחרים במקומות בלבד, פרטיים פונים מחתימים מקומות במספר כלל: אחיד אינו זה חוזה לשירות;

 צ׳ק בהפקדת מלווים אחרים חוזים בשירות, ימים לחודש מעבר שנשארים לקשישים רק חוזה נדרש
 את להוציא מתחייבת אשר המשפחה, אל במיוחד מכוונים אחרים חוזים כספית, ובהתחייבות ביטחון
וכדומה. בו השהייה בתום מהנופשון הקשיש

 הממצאים אך השונות, למסגרות לקבלה בקריטריונים אחידות נמצאה לא לקבלה: קריטריונים .
:הם הבולטים

 לקבלת כקריטריון הניידות רמת את בחשבון לוקחים האחרות המסגרות ורוב הנופשונים כל -
 דוחים אחרים עצמם, בכוחות ללכת מסוגלים שלא קשישים דוחים גדול חלק לשירות. הקשיש

למיטה. מרותקים קשישים

 על שולטים אינם אשר קשישים מקבלים אין המוסדיות המסגרות וברוב הממוסדים הנופשונים בכל -
מיוחד. טיפול הדורשות רפואיות מבעיות הסובלים אלה או סיעודי, במצב או סוגריהם

 כגון קוגניטיביות מוגבלויות עם קשישים מקבלים אינם המסגרות ורוב הממוסדים הנופשונים -
 שאינם וקשישים ולאחרים, לעצמם המסוכנות התנהגות מהפרעות שסובלים קשישים נפש, תשישות
הסביבה. עם לתקשר מסוגלים

לבד. גרים אשר לקשישים עדיפות נותנים האחרות, מהמסגרות 13%וב־ נופשונים בשלושה -
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ממנו והשחרור בשירות השהייה משך
 זקן של השהייה "תקופת (,1994 אוקטובר ,4 פרק ,9 )הוראה והרווחה העבודה משרד של התע״ס לפי .

 וטרם לביתו, הזקן את להחזיר ניתן לא בהם מיוחדים "במקרים ורק יום" 30 על תעלה לא בנופשון
 זכאות באותה נוספים בשבועיים הסידור המשך לאשר לזקן השירות מפקח יאשר חלופי, סידור נמצא

כספית.

:למסגרת ממסגרת משתנה בשירות השהייה משך .
 של קבועה שהות תקופת שקובעת מדיניות ישנה ממוסדים נופשונים בשלושה המנהלים, דיווח לפי -

 הממוצעת השהייה משך בנופשונים, ששהו קשישים של ממדגם שהתקבל דיווח לפי אבל ימים, 14
 משך אך קבועה, אינה השהייה תקופת הנוסף, בנופשון יום. 15 עד היה והשכיח יום, 20ל־ הגיע

שבועיים. הוא הממוצע השהות

 במסגרות ששהו קשישים של מדגם דיווח ולפי קבוע, שהות משך אין האחרות המסגרות ברוב -
יום. 35*ל הגיע הממוצעת השהייה משך מוסדיות,

מדי. קצרה הייתה השהייה כי דיווחו וכרבע בנופשון השהייה ממשך רצון שבעי היו הקשישים מרבית ♦

 הזמן את בנופשון שהה הקשיש כי דיווחו הקשישים של פורמליים הבלתי מהתומכים שלישים שני .
 יותר רב זמן בנופשון נשארו מראש שנקבע הזמן את שהו שלא הקשישים מרבית מראש. שנקבע

 הביתה. ללכת כדי טוב מספיק הרגיש לא שהקשיש היא לכך העיקרית הסיבה כאשר מהמתוכנן
 זמן ליותר זקוק היה הקשיש כי סבורים אשפוז אחרי לנופשון שהגיעו קשישים של מהתומכים מחצית
הביתה. חזרתו לפני להחלים כדי בנופשון

 הקשישים רוב האחרות, המסגרות של והן הממוסדים הנופשונים של הן המנהלים, הערכת פי על .
 במוסדות קבועים כדיירים נכנסים והיתר בנופשון השהייה לאחר לקהילה משתחררים בממוצע( 80%)

 אחר למעקב המתייחסים המחקר ממצאי את תואמת המנהלים הערכת כי לציין יש ממושך. לטיפול
בנופשון. ששהו הקשישים

הנופשונ■□ של פיזיים תנאים
 למטרת רק שמיועדים חדרים ו/או מיטות אין המסגרות בכל כמעט הממוסדים, לנופשונים פרט .

 מהווה לשירות רק שמיועדים שינה חדרי שהעדר סבורים, אינם מהמנהלים שלישים שני נופשון.
 של התפקוד רמת בין התאמה בעיות על בעיקר הצביעו בעיה, בזה רואים אשר אלה לעומתם, בעיה.

הזמני. הקשיש לבין מסוים, בחדר הקבועים הדיירים

 כגון בו, הקיימים החדרים בכל שימוש עושים מוסד, בתוך נופשון בשירות הנמצאים הקשישים .
 אלה קשישים כן, כמו הקבע. דיירי עם יחד וכדומה, תעסוקה חדרי האוכל, חדר סלון, או לובי מועדון,
הקבועים. הדיירים עם יחד אוכלים
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 כי נמצא, המוסדיות המסגרות בשאר בלבד. מיטות שתי עד בחדרים יש הממוסדים הנופשונים בכל .
 בכל מיטות ארבע עד מסגרות ובשלוש מיטות שלוש עד 30%ב־ מיטות, שתי עד בחדרים יש 60%ב-

חדר.

הפניה מקורות
 למצבי יחידות הרווחה, לשכות כלליים, חולים בתי :הם נופשון לשירות השכיחים ההפניה מקורות .

פרטיות. ופניות חולים קופות חירום,

 57% קשישים, 123 מתוך כי נמצא, יום, מיפקד נערך שבהן תכניות 34ב־ שנערכה מעמיקה בבחינה .
 במוסדות במיוחד שכיחה זו תופעה בקיץ. התבצע שהריאיון אף וזאת אשפוז, לאחר לשירות הגיעו

 הממוסדים בנופשונים ופחות מאשפוז(, הגיעו מהקשישים 80% כי נמצא )בהם ממושך לטיפול
מאשפוז(. הגיעו בהתאמה, 14%ו- 37%) המוגן הדיור ובתכניות

 מהקהילה. הבאות הפניות של מדי מועט מספר היא המסגרות מנהלי שציינו העיקריות הבעיות אחת .
 המטפלים מקצוע אנשי ובקרב הפוטנציאליים המשתמשים בקרב מספיק מוכר לא השירות לדעתם

 אנשי בקרב נחשב הנופשון שירות כי עולה, המנהלים מתשובות מזאת, יתרה בקהילה. בקשישים
מאשפוז. באות מההפניות הרבה לכך, ובהתאם להחלמה כמקום ובראשונה, בראש מקצוע

שירותים סל
 כאשר חברתית פעילות קיימת ובכולם מלונאות ושירותי אישי טיפול מספקים הנופשונים כל .

 שיעור הממוסדים בנופשונים סרטים. הקרנת הצגות, הופעות, ותעסוקה, חוגים שבהן: הבולטות
האחרות. במסגרות מאשר גבוה יותר מאורגנת בפעילות שהשתתפו הקשישים

 למסגרות בהשוואה ופרה־רפואיים רפואיים שירותים לספק פחות נוטים הממוסדים הנופשונים .
האחרות.

השירות מימון
 החולים. וקופות הקשיש הרווחה, משרד עיקריים: גורמים שלושה בידי ממומן הנופשון שירות .

 קשישים נמצאו ולא השירות במימון העיקרי הגורם הוא הרווחה משרד הממוסדים, בנופשונים
 המממן הגורם הוא הקשיש המסגרות בשאר זאת, לעומת בלבד. פרטי באופן השירות בעלות שנשאו

 ובמיוחד השירות, במימון השתתפה חולים קופת מהמקרים משליש בלמעלה כי אם העיקרי,
 ההבראה בבית בלבד, פרטי במימון נמצאו הקשישים כל המוגן, הדיור בתכניות המוסדיות. במסגרות

בלבד. פרטי במימון שהו מהקשישים כרבע ־ המוסדיות ובמסגרות 85% -

 להם משתלם אינו המוסד, בתוך הנופשון ששירות כך על דיווחו המוסדיות המסגרות ממנהלי כשליש .
 ו/או ריקה", מיטה על עדיף זמני "דייר טענתם, פי על כי להפעילו, ממשיכים הם זאת, למרות כספית.

פוטנציאליים. קבועים לדיירים כשיווק וכן לצורך מענה כמתן כלומר וחברתיים, מוסריים ממניעים
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בנופשון ששהו הקשישים אפיוני
 בודדים היות□ בגלל בסיכון אוכלוסייה ומהווים מאוד מבוגרים הם לנופשונים שבאים הקשישים .

:הבולטים מהממצאים כמה להלן שונות. תפקודיות מבעיות וסובלים

סוציו־דמוגרפיס מאפיינים א.
.78 הממוצע והגיל ,80 גיל מעל ה□ 40% ,75 גיל מעל 70% גיל: .

נשים. הם שלישים כשני מין: .

לבד. גרים וכמחצית נשואים מהקשישים כרבע מגורים: והסדרי משפחתי מצב .

 וכחמישית אסיה/אפריקה ממוצא כרבע אירופה/אמריקה, ממוצא הם מהקשישים כמחצית מוצא: .
העמים. מחבר עולים

תפקודייס-בריאותיים מאפיינים ב.

 לעזרת זקוקים 47% כאשר לבית, מחוץ בהליכה מתקשים מהקשישים (94%) המכריע הרוב ניידות: .
 זקוקים שהם או אדם, עזרת ללא הבית בתוך להסתובב יכולים אינם מהקשישים כחמישית אדם.
 במסגרות ששהו הקשישים בקרב במיוחד גבוה זה שיעור כאשר למיטה, מרותקים או גלגלים לכסא

 לקבלה הקריטריונים לאור מפתיע זה ממצא (.12%) הממוסדים בנופשונים מאשר (34%) מוסדיות
 ניידות קשיי עם קשישים מקבלים לא הם כי דיווחו רובם כאשר התכניות, מנהלי על-ידי שצויינו

הנופשון. למסגרת

 לעזרת זקוקים 63% כאשר שונות, בדרגות אישי בטיפול מתקשים מהקשישים 81% אישי: טיפול .
 במסגרות שהיו הקשישים אכילה(. הלבשה, )רחצה, אישי: טיפול מפעולות באחת לפחות אדם

הממוסדים. בנופשונים שהיו לאלה בהשוואה מוגבלים יותר הם מוסדיות

בנופשון הטיפול של שונים מהיבטים הקשישים רצון שביעות
המקצועי מהצוות הקשישים רצון שביעות א.
 מהאחיות שקיבלו מהיחס והן המקצועי מהטיפול הן רצון שביעות הביעו הקשישים מרבית .

 מרוצים היו השהייה בזמן רופא של טיפול שקיבלו מהקשישים שלישים שני כן כמו והמטפלות.
מהטיפול.

מהאוכל רצון שביעות ב.

 מבחינת טוב" "לא או טוב" כך כל "לא היה האוכל כי דיווחו מהקשישים מרבע למעלה קצת כי נמצא .
 היתה האוכל שכמות אמרו הקשישים כל כמעט זאת, לעומת הגיוון. ומבחינת הרצוי והחום טעם

לדיאטה. מתאים היה שזה אמרו ורובם מספקת
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הציקיון ומרמת פיזיים מהיבטים רצון שביעות ג.
 החדר, )ניקיון הנופשון של הפיזיים ההיבטים מכל מרוצים היו מהקשישים (95%)כ- המכריע הרוב .

 דיווחו (86%) במקצת נמוך שיעור והמיטות(. הכיסאות תקינות צפיפות, הציבוריים, השטחים ניקיון
ומגבות. סדינים של סדירה מאספקה מרוצים היו כי

מהאווירה רצון שביעות ד.

 הדיירים הדיירים. בין טובה אווירה הייתה בנופשון שהותם בזמן כי דיווחו מהקשישים שליש כשני .
 80%) המוסדיות במסגרות ששהו לקשישים בהשוואה מרוצים יותר היו הממוסדים בנופשונים

 להם היה שלא דיווחו מוסדיות במסגרות מהקשישים'שהיו מחצית כי לציין יש בהתאמה(. ,40%ו-
הקבועים. הדיירים עם קשר

הקשישים של כללית רצון שביעית ה.
 שירות באותו ולהשתמש לחזור שלהם העניין היא הקשישים של הרצון שביעות של הביטויים אחד .

 הסיבה נוספת. קצרה לתקופה נופשון לאותו לחזור מעוניינים היו מהקשישים מחצית מעל קצת שנית.
 בבית להיות מעדיפים שהם היא נופשון לאותו לחזור מעוניינים אינם שהקשישים לכך העיקרית

 במסגרת ששהו מהקשישים )שליש יקר שהשירות היא הסיבה כי ציינו גם קשישים אך (,46%)
הממוסדים(. בנופשונים ששהו מהקשישים 17%ו־ כך דיווחו מוסדית

 היו (80%) הקשישים של המכריע שהרוב בכך גם ביטוי לידי באה הקשישים של רצונם שביעות .
לכך. זקוקים היו אם לנופשון ללכת שלהם לחברים ממליצים

 התפקוד׳ הבריאותי, מצבו על בנופשון השהייה של ההשפעה את הקשיש תפיסת
והנפש■

(.62%) בריאותית מבחינה לטובה עליהם השפיעה בנופשון השהייה כי דיווחו הקשישים מרבית .

 28%ו־ התפקודי מצבם על השפעה הייתה לא בנופשון לשהייה כי סברו שליש( )שני הקשישים מרבית .
 על דיווחו מוסדיות במסגרות ששהו הקשישים של יותר גבוה שיעור לטובה. השפיעה שהשהייה סברו

 גבוה ששיעור לכך קשור הדבר כי ייתכן הממוסדים. הנופשונים לעומת שלהם התפקודי במצב שיפור
ושיקום. החלמה לשם מאשפוז ישר באים האבות לבית שמגיעים מהקשישים יותר

 אחרים הנפשי, מצבם על חיובית השפעה הייתה בנופשון לשהייה כי סברו (31%) מהקשישים חלק ♦
 השפיעה בנופשון שהשהייה הרגישו ומקצתם (48%) נפשית מבחינה עליהם השפיע לא זה כי סברו

 על לטובה השפיעה בנופשון שהשהייה כך על שדיווחו הקשישים שיעור (.21%) זו מבחינה לרעה עליהם
המוסדיות. למסגרות בהשוואה הממוסדים בנופשונים יותר גבוה היה הנפשי מצבם
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הנופשון משירות הקשישים תומכי של רצון שביעות
 נוספת זמנית שהייה לסדר רצון הביעו 80%וכ־ הנופשון משירותי גבוהה רצון שביעות הביעו התומכים •

בעתיד. בכך צורך שיהיה במידה נופשון, באותו הקשיש עבור

 את להכניס שלהם לחברים ממליצים היו מהתומכים 96%ש- הוא רצונם לשביעות נוסף ביטוי .
בכך. צורך יהיה אם לנופשון, קצרה לתקופה הזוג בן את או ההורים

התומכ>ם על־ידי מועדף שירות סוג
 העדפה הביעו מהתומכים כמחצית בקשיש, מהטיפול זמן פסק לקחת בעתיד צורך שיתעורר במידה .

 בבית מטפלת מעדיפים ממחצית פחות וקצת הנופשון, כמו במסגרת לבית מחוץ הקשיש לסידור
 גרים שלא אלה לבין איתם שגרים קשישים של תומכים בין הבדלים נמצאו לא לינה. כולל הקשיש
איתם.

נופשון שירותי בפיתוח סוגיות
:בארץ הנופשון שירותי בפיתוח הדעת את עליהם לתת שכדאי סוגיות מספר עולות מהמחקר

מיועד הוא ולמי השירות מטרות ♦
 בראש הנופשון שירות את רואים ובקהילה החולים בבתי הסוציאליים העובדים הנופשון, תכניות מנהלי

 היתה אשפוז. לאחר להחלמה כמקום או דחופות חברתיות בעיות לפתור כדי זמני כסידור ובראשונה
 זמן פסק להם ולאפשר הקשישים של המשפחות בני על להקל שמיועד כשירות לנופשון התייחסות פחות

 נופשון, לשירותי שזקוקים מצוקה במצבי קשישים הרבה שיש היא לכך שניתנו הסיבות אחת בטיפול.
הקשישים. של לתומכים השירות את להציע כדי ומשאבים מקומות מספיק ואין

 מתבססת שעליהם המסמכים לשירות. לקבלה ובדרישות הקבלה בתהליכי גם ביטוי לידי בא הדבר
 התומכת. המשפחה לצורכי פורמלית התייחסות ואין לקשיש מתייחסים לנופשון קשיש לקבל ההחלטה

 כדי התומכות המשפחות לבני גם שמיועד כשירות בנופשון בצורך להכרה הדעת את לתת צריך כי נראה
 את לדחות או ולמנוע זמן לאורך ולטפל להמשיך להם ולאפשר בקשישים הטיפול עומס את עליהם להקל
מוסדי. בפתרון הצורך

 ליהנות שיכולים הקשישים של התפקודי למצבם מתייחס נופשון לשירות היעד אוכלוסיית של נוסף היבט
 צורך עולה מהמחקר ותשושים; עצמאיים לקשישים מיועדים בארץ הממוסדים הנופשונים מהשירות.

נפש. ותשושי סיעודיים לקשישים גם מענה לספק

השירות זמינות .
 נופשון של מסגרות הן ארבע רק כאשר נופשון, שירות שמספקות מסגרות 150כ- קיימות בארץ כי נמצא

 מוגן דיור כרוניים, לחולים חולים בתי אבות, )בתי מוסדיות במסגרות פועלים הנופשונים ויתר "ממוסד"
 מיטה של העיקרון פי על לרוב הם המוסדיות במסגרות כיום הפועלים הנופשון שירותי כי לציין יש וכר(.
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 בהתאם משתנה השירות של הזמינות שמידת מכאן השירות. את לתת המיועדת מיטה של ולא פנויה
 75 ומתוכן נופשון, לשירות רק שמיועדות מיטות 174כ־ הכל בסך יש הממצאים, פי על במוסד. לתפוסה

הממוסדים. בנופשונים

 כן כמו מענה. ללא רבות פניות היו שני, מצד אך לשירות, גדולה המתנה אין אחד, מצד כי עולה מהמחקר
 השירות, בהרחבת הצורך על דיווחו ובקהילה החולים בבתי סוציאליים ועובדים התכניות מנהלי

 של ההיצע שבהם בארץ אזורים שיש נראה כן כמו נפש. ותשושי מוגבלים קשישים בעבור ובמיוחד
ובדרום. בצפון כמו יותר, נמוכה השירות

 המשפחה וכני הקשישים בקרב השירות עם ואי-היכרות מודעות חוסר יש כי ציינו הנופשון תכניות מנהלי
 של ושיווקית הסברתית פעילות ושדרושה הקשישים אל להפנות האמורים המקצוע בעלי בקרב וגם

השירות.

נופשון שירות לפתח עדיף איפה .
 מסגרות על־ידי שמסופקים נופשון שירותי וגם ממוסדים נופשונים קיימים שבארץ העובדה לאור

 שירותי לפתח או קיימות, מוסדיות במסגרות נופשון שירותי לפתח עדיף האם השאלה עולה מוסדיות,
 בשירותי האם השאלה, נשאלת כן כמו הקיימים. הממוסדים הנופשונים של בדגם "מיועדים" נופשון

 לבין בנופשון הנמצאים הקשישים בין להפריד צורך יש המוסדיות, במסגרות המסופקים הנופשון
 עצמאיים קשישים לגבי שונה המועדף הפתרון סוג האם קבע. באורח במוסד השוהים הקשישים
נפש? ותשושי סיעודיים קשישים ולגבי ותשושים

 קשישים אותם כלומר, יום. מרכז של במסגרת נופשון שירות הספקת הוא בארץ שהתפתחו הדגמים אחד
 לאפשר כך ועל-ידי המרכז של בנופשון שבוע( סופי )כמו זמן לפרקי להישאר יכולים יום במרכז המבקרים
 דבר הקשיש, את מכירים המקצוע שבעלי בעובדה נעוץ זה דגם של היתרון בטיפול. זמן פסק למשפחות
 משברי ולחוות מוכרת לא למסגרת לעבור צריך ולא המסגרת את מכיר הקשיש וגם טיפולי, רצף המבטיח

 של וארגונים מבנית פיזית, בהיערכות כרוך זה דגם שיישום כמובן בכך. המלוות החרדות עם קליטה
בהרחבתו. הכרוכות ההשלכות את ולבחון זה דגם לעומק יותר לבחון כדאי ולכן היום מרכזי

נופשון בשירותי ושונות פיקוח תקנות, .
 השונות השירות. בהספקת רבה שונות קיימת ולפיכך, זה זמני לשירות באשר ותקנות חוק כיום אין

 יש וכר. הלקוח עם ההתקשרות בנוהלי לקבלה, בקריטריונים האדם, בכוח השירותים, בסל מתבטאת
 החוזה ולאופי לשירות, הפניה דרכי אדם, כוח שירותים, סל סטנדרטים, לקביעת הדעת את לתת צורך

המשפחה. בני ועם הקשיש עם

נופשון שירותי של שוניס סוגים .
 הקשיש לעבור צריך שאליהן במסגרות כלומר, "מוסדיות", במסגרות רק נופשון שירותי מסופקים כיום
 ולבני לקשישים לסייע שמטרתם קהילתיים שירותים של רשת התפתחה בארץ השירות. את לקבל כדי
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 ואופן הסיוע היקף זאת, עם יחד יום. ומרכזי סיעוד ביטוח חוק הוא שביניהם כשהעיקרים משפחותיהם,
 בטיפול. זמן בפסק בקשישים המטפלים המשפחה בני של הצורך על עונה אינו הללו השירותים הספקת

 סברו חלקם ■ בהעדפותיהם חלוקים היו בנופשון שהשתמשו הקשישים של המשפחה שבני עולה מהמחקר
 שהשירות נראה מכאן להם. עדיף היה בבית ששירות סברו אחרים ואילו יותר, טובה מוסדית מסגרת כי

 לפתח הדרכים את לשקול וראוי משפחותיהם, בני ושל הקשישים כלל של לצרכים מתאים לא הממוסד
הקשיש. בבית נופשון שירותי
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ספרות סקירת - לקשיש נופשון שירות נספח:

מבוא
 באחריות הנושאים לאלה ומתוכננים קצובים פסקי־זמן המספק טיפולי "שירות להיות מיועד נופשון שירות

 Skelly!־, כמצוטט ,Scharlach & Firenzel, 1986) בבית״ המטופלים כרוניים מוגבלים של לטיפולם

1993 ,McAdoo & Ostergard.)

טיפול סוגי :המשפחה לבני לעזור שמיועדים שירותים של רחב מגוון נופשון כשירותי מוגדרים בספרות,  
Blume et al., 1990; Lawton, Brody) ,מוגבל זמן לפרק מוסדית ושהות לילית, או יומית ביתית השגחה יום

.(& Saperstein, 1989a; Lawton et al., 1989b; Miller & Goldman, 1989

 שכוונה למיסוד, ההתנגדות מן בעיקר נבעו השבעים. שנות בתחילת בארה״ב החלו ממוסדים נופשון שירותי
 לטיפול העיקרית האחריות העברת עם ופיזיות. נפשיות ממוגבלויות הסובלים ולמבוגרים לילדים בעיקר

 המוטל וגובר ההולך העומס על יקלו אשר אלו לאוכלוסיות נופשון בשירותי הצורך התעורר המשפחות, לידי
 נופשון שירותי לחפש ומוגבלים תשושים בקשישים המטפלים גם החלו השמונים, בשנות המטפלים. על

(.Montgomery, 1992; Van Werkhooven, 1991) עליהם המוטלת האחריות עם להתמודד כאמצעי

 באנגליה קיימים שונים מסוגים נופשון שירותי אחרות. לארצות גם התרחב נופשון בשירותי השימוש
 גופים של חסותם תחת ופועל ביותר מפותח השירות בארה״ב קונג. בהונג וכן באירופה, אחרות ובמדינות

 Hirsch et al., 1993; Petchers, Biegle & Snyder, 1991; Miller )& ופרטיים וולונטריים ממשלתיים,
1989 ,Goldman.) המעורבים גופים של הרב המספר אף ועל בארה״ב, הנופשונים של הנרחב ההיקף למרות 

 והן הציבור מצד הן מודעות מחוסר סובל הוא כן ועל הממלכתית, ברמה מאורגן השירות אין בהפעלתם,
(.Abrahams, Bishop & Hernandez, 1991) בריאות וביטוחי בריאות שירותי ספקי מצד

 העובר בקשיש מדובר מוסדית. במסגרת המסופק קצר-מועד לנופשון בעיקר נתייחס זו ספרות בסקירת
 שבועות, לשישה ועד ספורים מימים רוב פי על האורכת קצרה לתקופה לנופשון, חולים מבית או מביתו

 רק נתייחס נופשונים של אחרים לסוגים בארץ(. הקיים הוא נופשון של זה )סוג לביתו שב הוא שבסיומה
השוואה. לצורך

 הסוגיות על לעמוד הנופשון, שירותי של האפשר ככל רחבה תמונה להציג היא זו ספרות סקירת של מטרתה
נוצרו. שלמענן המשימות ביצוע אפקטיביות על ממצאים ולהציג נופשונים, בהפעלת הקשורות העיקריות

 העומדות וההצדקה הפילוסופיה תיאורטיות: בסוגיות עוסק הראשון חלקים. לשני מתחלקת הסקירה
 החלק היחסיים. ויתרונותיהם נופשון שירותי של השונים הסוגים פירוט הנופשון, שירות הקמת מאחורי

58



 דיון יובא זה בחלק הנופשון. שירותי לתפעול הקשורות בסוגיות עוסק וממצאי□" מעשי "ניסיון - השני
ומועילות□. הנופשונים הפעלת נושא על אור השופכות מגוונות, מחקר עבודות מתוך ממצאים על שיתבסס

תיאורטיות סוגיות :1 חלק
הנופשון תפקיד 1.1

 במסגרת מסופק בקשישים הטיפול כאשר העולים צרכי□ מספר על לענות במטרה מוקמים נופשון שירותי
:אלה לצרכים זמני( )לפחות מענה לספק אמורה בנופשון שהות לא-פורמליים. מטפלים בידי הקהילה

 את להפסיק כלשהי, מסיבה חייב, שלו העיקרי המטפל כאשר חולה או מוגבל תשוש, לקשיש טיפול .1
;המיסוד את לדחות או למנוע וכך בו הטיפול

 של הנפשי או הפיזי תפקודו את מאזנת או המשפרת התערבות באמצעות מיסוד של דחייה או מניעה .2
;הקשיש

 למצבו מתאים אינו שביתו או מטפל לו שאין לקשיש חולים, מבית שחרור לאחר וטיפול השגחה הספקת .3
ן הנוכחי

 של תיאור נוספת: בסוגייה נתמקד כן כמו אלה. צרכים בנושא יתמקד הסקירה של התיאורטי החלק
נופשונים. של השונים והסוגים הרב המגוון

 כדי בקהילה. הקשיש מהשארת הנובעות ונפוצות קשות לבעיות כפתרון במיוחד הוקם הנופשון שירות
 הבעיות אותן את ובראשונה, בראש לבחון, יש בקשיש, הטיפול ברצף הנופשון של תפקידו את להבין

 כתוצאה התומך על ונפשי פיזי עומס צבירת :הן הבעיות פתרון. להן מספק הנופשון וכיצד להקמתו שהביאו
 התאוששותם לפני חולים מבית קשישים של שחרור מדי, מוקדם ומיסוד הכרחי לא מיסוד טיפול, ממתן

 הטיפול את בהם לקבל אפשר שאי או מתאימים אינם הדיור תנאי שבהם ליעדים שחרור ו/או המלאה
הנצרך.

הטיפול ממתן הנובע העומס להפחתת כאמצעי נופשון שירותי א.
 Harper et) כאחת וגופנית נפשית מתישה, חוויה להיות עלול קשיש משפחה בקרוב או בבן־זוג טיפול מתן

1988 .,al.) בשבוע ימים שבעה במשך ולעתים ביממה, שעות 24 נוכח להיות חייב המטפל קרובות לעתים 
(1994 ,Wykle.)

 בעלי מטופלים המטופל. וניקוי האכלה הלבשה, רחצה, כגון IADL-1 ADL פעולות לכלול יכול עצמו הטיפול
 ונפשית גופנית מבחינה המטפל את שמעייף באופן להתנהג גם יכולים אלצהיימר, כגון דמנטיות, מחלות
(.Ehrlich & White, 1991) ושכחה הזיות שוטטות, כגון בתופעות מדובר כאחת.
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 לא תלויה המטפל נמצא שבו הלחץ רמת נפשי. ממתח והן פיזי מלחץ הן מורכב הטיפול ממתן הנובע העומס
 בתמיכה בטיפול, לו לסייע הזמינים הקהילתיים המשאבים בכמות גם אלא עליו, המוטלות במשימות רק

 Wykie), והמטופל המטפל של המגורים ובהסדרי המטופל, סובל שממנה המחלה בסוג במטפל, משפחתית
 המטפלים מן 24% כי מדווח (Wykle (1994 בעצמם. קשישים שהם למטפלים במיוחד קשה הטיפול (.1994
 בעיות על בעצמם מדווחים מהמטפלים 24% כי מציינים (1995) ועמיתיו McCabe .65 גיל מעל הינם

.65 גיל את כבר עברו מהם ושרבים בריאות,

 את ומשאירים הזמן עם נערמים והנפשיים הפיזיים הלחצים מצטברת. השפעה יש המטפל על לעומס
 לבחון שכדאי הניחו נופשונים, של שונים סוגים על במחקרם (1989) ועמיתיו Lawton כוחות. חסר המטפל

טיפול. של לפחות אחת שנה במשך שהצטבר לאחר העומס מידת את

 חלק רק מהווים אלה כל - הטיפול מתן מפעולות הנובעים הנפשית והמצוקה הבריאות בעיות הגופני, הלחץ
 מן המטפל של בידוד ואפילו החיים, בסגנון משמעותיים שינויים גם פירושו טיפול מתן התמונה. מן אחד

 האישית, החירות אובדן החיים, מן יותר נמוכה רצון שביעות על מדווחים המטפלים והסביבה. החברה
 בגלל אחרים. משפחה בני לבין בינם ומתחים האישיים, היחסים הזנחת ובבילוי, חברתית בפעילות צמצום

(.Skelly, McAdoo & Ostergard, 1993; Dimling, 1992) למטופל המוקדשים הלב ותשומת הזמן

 שתאפשר דיה ארוכה תקופה במשך בטיפול, הכרוכים והנפשיים הפיזיים הלחצים על להקל נועד הנופשון
(.Kosloski & Montgomery, 1993) מחודשים כוחות ולאגור להתאושש למטפל

 לצרכים גם להיענות חשוב מעומס. הנובעת עייפות של למניעה מעבר מתפרסים המטפל של הצרכים
 לב תשומת להפנות למטפל מאפשר הנופשון שמציע הזמן פסק שחיקה. ולמנוע פנאי, זמן ובילוי חברתיים

 הבריאות בבעיות בטיפול או בסידורים, בחופשה, לבד, להיות באפשרות מדובר אם בין האישיים, לצרכיו
 נכונותו להמשך חיוניים הינם המטפל של רצונו ושביעות רווחתו (Rosenheimer & Francis, 1992) שלו

בקשיש. לטפל

 נועד שהנופשון סבורים רבים חוקרים המטופל, על המוטל העומס על הקלה על שהושם הרב הדגש לאור
 השירות של העיקרי ה״תוצר" את מהווה להם מאפשר שהנופשון הפנוי הזמן למטפלים. ובראשונה בראש

(1990 ,Strang & Neufeld.) בעוד השירות. מן נהנים המטופל וגם המטפל שגם סבורים אחרים חוקרים 
 המטופלים חברה, חיי ולחדש העומס מן להתאושש להם המאפשר החופשי, הזמן מן נהנים המטפלים
 למצבם המותאמות שונות מפעילויות גילם, בני עם ממפגשים חברתית, מפעילות נהנים הקשישים
 ־ הצדדים לשני עוזר הנופשון (.Rosenheimer & Francis, 1992) מקצועיים מטפלים עם ומהמגע התפקודי,

(.Kosloski & Montgomery, 1993) חייו איכות בשיפור ולמטופל ישיר באופן למטפל

 קונג, בהונג הממשלה אולם, למטופל. בעיקר מיועד שהנופשון טען לא אחד אף שנבדקו, המאמרים מבין
 הנופשון משירות העיקריים הנהנים הם שהמטפלים מכך מודאגת הנופשונים, תכנית את המממנת

 כסיוע נתפס לא שהוא משום השירות, את לממן שהחליטה לפני היססה הממשלה זו מסיבה במוסדות.

60



 מתן זו, בצורה קשישים. בעצמם הינם מהמטפלים מרבע שלמעלה להם כשהוכח רק השתכנעו הם לקשיש.
(.Chi & Wong, 1994) לקשישים ישיר סיוע מהווה למטפלים הטבה

דחייתו או מיסוד למניעת באמצעי הנופשון ב.
 מיסוד ו/או הכרחי לא מיסוד למניעת לתרום יכול הנופשון שירות הטיפול, מעומס הזמן לפסק בנוסף

לפרט. חשובות השלכות וגם הבריאות מערכת לכל השלכות יש מיסוד למניעת מוקדם.

 (.Montgomery, 1992) הנופשון שירות הרחבת של ביותר החשובות ההשלכות אחת היא מיסוד מניעת
 מן יותר נמוכה היא בקהילה הטיפול שעלות וידוע בקהילה, הקשיש בהשארת מסייע בנופשון השימוש
 Lawton, Brody & Saperstein, 1989a); הרפואית למערכת והן משפחתו ולבני לקשיש הן המוסדי, הטיפול

1988 .,Seltzer et al.)

 עשוי הקשיש של בריאותו מצב ראשית, סיבות. מכמה כתוצאה להתרחש יכולה במוסד קשיש של השמה
 של זמנית היעדרות שנית, מתאימים. והשגחה רפואי טיפול לקבל יוכל שבה למסגרת העברתו את להכתיב
 במסגרות מחסור בגלל קבועה, מוסדית למסגרת הקשיש את להעביר חייבים שבו מצב ליצור עשויה המטפל

 העיקרי שהמטפל משום למוסד מועברים אך בקהילה טיפול המקבלים קשישים יש שלישית, זמניות. שהות
 Lawton, Brody )& הטיפול( עומס בגלל ואם שלו מוגבלות בגלל )אם הטיפול את לספק מסוגל אינו כבר

Saperstein, 1989a.) תומכים רוב פי על הינם המטפלים לא־הכרחי. מיסוד לדחות או למנוע נועד הנופשון 
 Abraham, Bishop & Hernandez), מחיר בכל בקהילה קרוביהם על לשמור עמוקה מחויבות להם שיש

זה. תפקידם את ולבצע להמשיך להם מאפשר הנופשון כן, על (.1991

 מנצלים והקשיש המשפחה שבו ניסיוני", כ״מיסוד בנופשון שימוש נעשה כי נמצא המיסוד נושא של בהקשר
 המשפחה וכיצד לקשיש, מתאימה המוסדית המסגרת מידה באיזו לבחון כדי בנופשון השהות את

 בגלל השירות של לרעה כניצול אותה רואים זו בתופעה שעסקו שהמחברים לציין יש העדרו. עם מתמודדת
(.Abraham, Bishop & Hernandez, 1991) קבוע במיסוד הקשיש השמת מעודד שהוא

לבית חולים מבית שחרור בין המעבר על להקל כאמצעי הנופשון ג.
 בודדים אנשים הם חלקם לבתיהם. לחזור מסוגלים שאינם קשישים יש חולים בבית אשפוז לאחר

 זקוקים אחרים קשישים בעצמם. לטפל מסוגלים אינם מסוימת תקופה ולמשך זמנית, ממוגבלות הסובלים
 שאינן השגחה או תרפיה דורשות אך אשפוז, המשך להצדיק דיין אינטנסיביות שאינן רפואיות להתערבויות

 במצבם בהם לטפל מסוגלים אינם אלה אולם מטפלים, יש אחרים לקשישים המטופל. של בביתו בנמצא
הנוכחי.

 מבית השחרור בין הקשיש, לאדם תחנת-ביניים מהווה שהוא בכך פתרון לספק נועד הנופשון אלה, במקרים
 שמקורה זו, בסקירה הספרות אבל, בישראל. מאוד נפוץ בנופשון זה שימוש הביתה. השיבה לבין החולים
 באחד רק מוזכר זה שימוש למעשה, זו. למטרה בנופשון השימוש את מזכירה ואינה כמעט בארה״ב, בעיקר

(.Abraham, Bishop & Hernandez, 1991) אלה משתמשים של מיוחדת הערכה נעשתה ולא המאמרים,
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מחקרים וממצאי מעשיות סוגיות :2 חלק
 הנופשון בשירות העוסקים המחקרים סוגי :הבאים הנושאים את נבדוק הספרות, סקירת של זה בחלק

 לגבי תוצאות הטיפול; מקבלי לגבי תוצאות השירות; להפעלת הנוגעות סוגיות קצרה; מוסדית לשהות
ובעיות. שימוש דפוסי ;המטפלים

 הנופשון. שירות של לאפקטיביות המתייחסות בתוצאות שונות של רבה מידה קיימת כי עולה מהספרות
 בנושא חד־משמעיות מסקנות להסיק מאוד קשה ולפיכך, סותרים ממצאים העלו רבים מחקרים

 שנבחנו הנופשון תכניות :השונים בממדים אחידות שאין העובדה מן נובע שהדבר ייתכן האפקטיביות.
 שונה במסגרת ומתקיימת שונה גודל בעלת היא מהתכניות אחת כל ;שונות קשישים אוכלוסיות משרתות
 המחקרים רוב לכך, בנוסף המחקר. יעדי גם וכך למחקר, ממחקר משתנות המחקר שיטות שונה. ובחסות
 שבחנו בעת בנפרד, שירות כל של ההשפעות את בודדו לא שונים מסוגים נופשונים שכללו בתכניות שעסקו

 לשהות בנופשון השימוש על ורק אך מבוססים זה בפרק הנדונים הממצאים כל לא שכך, מכיוון תוצאות.
לילה.

הנופשון בשירות למשתמשים הקשורות סוגיות 2.1
הקשישים המטופלים א.

השירות. של כצרכנים למטפל והן למטופל הן מתייחסת הספרות כאמור

 הממוצע הגיל כללי שבאופן לומר ניתן התכנית. לסוג בהתאם קשישים, שירות מקבלי של שונים סוגים יש
 תלוי סובלים הם שממנה המוגבלות סוג (.Montgomery, 1992) גברים של ייצוג-יתר ושיש 80 על עומד

רשומים. הם שבה התכנית בסוג רבה במידה

 McCabe et al),. המחלה של האמצעי בשלב רובם ודמנטיה, אלצהיימר לחולי נועדו שנבדקו התכניות רוב
 ומוגבלים. תשושים בקשישים למטפלים מיועדות אחרות תכניות גבוה. ייצוג אלה למטופלים לכן, (.1995
 והטיפול למטפלים, המיועד לשירות נחשב הנופשון שכן מפתיע, אינו ודמנטיה אלצהיימר חולי על הדגש

 Skelly, MacAdoo )& פיזית במוגבלים הטיפול מאשר יותר המטפלים את שוחק דמנטיים בחולים
1993 ,Ostergard.) ,למטופלים הרי בנופשון, יותר רב צורך יש דמנטיים בקשישים שלמטפלים מכיוון כלומר 

יותר. גדול ייצוג יש הדמנטיים

המטפלים ב.
 מכל שליש עד כרבע המוגבל. הקשיש של בתו או אשתו שהיא העמידה, בגיל אישה היא האופיינית המטפלת

 Wykle), כמטפלות לתפקידן בנוסף עובדות, המטפלות מהנשים מחצית בעצמם. קשישים הם המטפלים
1994.)

 להשפיע שעלול הטיפול, עומס ובגלל גילם בגלל הנראה כפי המטפלים, בקרב למדי נפוצות בריאות בעיות
 התחלואה ששיעור מצוין המחקרים באחד (.Skelly, McAdoo & Ostergard, 1993) הבריאות על לרעה
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 בריאה איננה עצמה המטפלים שאוכלוסיית מעיד זה נתון החוקרים, לדעת .16% הוא מטפלים בקרב
(1988 .,McCabe .(Haiper et al בעיות על דיווחו שלהם במחקר מהמרואיינים 25%ש- מצאו (1995) ועמיתיו 

בריאה. כך כל לא אוכלוסייה על מצביע זה שאחוז מכך מסיקים הם וגם בריאות

 במחקר קצרה. לתקופה מוסדי בנופשון השימוש לבין המטפלים גיל בין למתאם מתייחס מעניין ממצא
 בנופשון להשתמש יותר נוטים קשישים ומטופלים קשישים מטפלים כי נמצא נופשונים, של מגוון שבדק
(.Lawton et al., 1989b) בית טיפול כגון נופשונים, של אחרים בסוגים מאשר מוסדי

הנופשון לשירות קשורות סוגיות 2.2
השירות ומיקום סוגים א.

 המשלבות תכניות יש מציעים. שהם השירותים בסוגי מאוד גמישים להיות אמורים ככלל, הנופשונים,
 Lawton, Brody & Saperstein, 1990a; Miller )& קצרת-מועד מוסדית ושהייה יום טיפול ביתי, טיפול

1989 ,Goldman.) אלה. ממרכיבים אחד על רק מבוססות אחרות תכניות

1992) Montgomery) טיפול. ורמת מקום זמן, :ממדים לשלושה הנופשון שירות את לחלק ניתן כי מציין 
 בתוך השניים. בין ושילוב מלא( או )יומי מוסדי טיפול בית, טיפול טיפול: מסגרות שלוש בין מבחין גם הוא

 להשתנות עשוי המוסדי הנופשון שלו. ובאינטנסיביות הטיפול במשך גם שונות קיימת אלה, מסגרות
 אך ספורות, שעות לארוך יכול טיפול כל יום לטיפול בתכניות ואילו שבועות, לשישה ועד אחד מיום באורכו

מוגבל. בלתי זמן להימשך יכול גם

 שהייה הכוללות תכניות יש היא. גם משתנה "נופשון" הכותרת תחת הניתן הטיפול של האינטנסיביות
 למטופלים המיועדות אחרות רבות ויש (Petchers, Biegel & Snyder, 1991) בלבד השגחה המספקות לילית

(.Hirsch et al., 1993; van Werkhooven, 1991-92) מקצוע אנשי בהנהלת רפואית, לסביבה הזקוקים

שוטטות למניעת סגורות, המחלקות אלצהיימר. לחולי נועדו חולים בתי במחלקות התכניות מן רבות
.(Hirsch et al., 1993)

אבות בבתי חולים, בתי במחלקות נופשון מיטות יש שונות. במסגרות להינתן יכול המוסדי הנופשון שירות  
ביתם את שעזבו קשישים מתאר  ,(Petchers, Biegel & Snyder, 1991) המחקרים אחד אחרות. ובמסגרות  

הדדיים לחילופים תכנית במסגרת אחרים, קשישים של מטפלים של בביתם קצר־מועד לנופשון .

מתוכן מוסדי. נופשון רק סיפקו שמונה במחקרים, שנבדקו וחצי-ניסיוניות הניסיוניות התכניות 13 מתוך , 
במחלקות היו  (Harper et al., 1988; Skelly, McAdoo & Ostergard, 1993; Seltzer et al., 1988) שלוש 

Hirsch et al., 1993; Burdz, Eaton & Bond, 1988; Miller &) אחרות שלוש חולים. בתי של גריאטריות  
עצמאיים לקשישים מיוחד בהוסטל - ואחת אבות בבתי הופעלו (Chi & Wong, 1994). זו  (Goldman, 1989
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 אחרים, מטפלים של בקרובים טיפלו מוגבלים קשישים של מטפלים שבה משותפת תכנית היתה האחרונה
(.Pechers, Biegel & Snyder, 1991) יותר מאוחר בתאריך שירות אותו תמורת

Rosenheimer & Frances, 1992); יותר גדולה נופשון מחבילת כחלק מוסדי נופשון הציעו תכניות ארבע
1990 .,Lawton, Brody & Saperstein, 1989a; Blume et al.) נופשון־בית הציעו הללו התכניות כל כמעט 
 כללה לא (1990) ועמיתיו Blume שחקרו התכנית המוסדי. לנופשון בנוסף יום, במרכז שימוש עם ביחד

 ונופשונים בית, נופשוני יום, נופשוני בדק (Kosloski & Montgomery, 1995) אחר מחקר יום. במרכז טיפול
 כי אם רבים, גופים על־ידי אלא אחת, מבצעת רשות על-ידי ניתנו לא אלה שירותים מסוים. באזור מוסדיים

אזור. אותו בתוך

היחידה גודל ב.
 אלו מיטות מיטות. 2-6 - קטן היה המוסדי הנופשון לשירותי שהוקדשו המיטות מספר התכניות, ברוב

 מאושפזיס/דיירים של מיטותיהם עם ביחד חולים, בתי של במחלקות או אבות בבתי קרובות לעתים נמצאו
 מיטות את ומיקמה רפואית, פחות אווירה ליצור ניסתה (Miller & Frances, 1989) התכניות אחת אחרים.
 המחקרים בכל חולים. בית של מחלקה בתוך שמוקמו איש, 3-4ל- אחת כל מיוחדות, דירות בשתי הנופשון
נופשון. במחלקת האופטימלי המיטות מספר את לקבוע ניסיון נעשה לא שנסקרו

מימון ג.
 תכניות (.Montgomery, 1992) כאחד ופרטיים ציבוריים - מקורות של גדול ממגוון ממומנות נופשון תכניות

 Blume et al,. 1990); הלקוחות של תשלום בתוספת וולונטרי, ארגון על-ידי או ציבור מכספי ממומנות רבות
Rosenheimer & Francis, 1992; Lawton, Brody & Saperstein, 1989a.) חינם, ניתן שהנופשון מקרים היו 

Lawton et al., 1989b).) השירות כל את מממנת הלקוח משפחת רק אחרים ובמקרים

 זהו זאת בכל אבל בתשלום, מטפל כמו יקר אינו הנופשון אמנם לתכנית. מתכנית משתנה הנופשון עלות
Abrahams), ליום( $125-565) המטפל על העומס להקלת לרכוש שניתן ביותר היקרים השירותים אחד
1991 ,Bishop & Hernandez.)

 בעיות הנופשון. שירות של להישרדותו חיוניים - חיצוניים מימון מקורות מציאת ו/או בעלויות, צמצום
 על היא לשלם היכולת מכך, כתוצאה (.Blume et al,. 1990) ובקיומה התכנית בהצלחת לפגוע יכולות מימון

 Abrahams, Bishop )& נופשון שירות לקבלת הזכאות בדרישות העיקריים השיקולים אחד רוב פי
1991 ,Hernandez.)

אדם כוח ד.
 של התפקוד ביכולת התכנית, ביעדי תלויים האדם כוח תקני השונות. בתכניות האדם בכוח אחידות אין

(.Montgomery, 1992) המימון וברמת היעד אוכלוסיית
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 בידי שנבדק אלצהיימר לחולי הנופשון בשירות בפירוט. האדם כוח בנושא עסקו מאמרים שני רק
1992) Rosenheimer & Francis) אחיות כמו מקצועיים, עובדי□ הועסקו שבהן מלאות משרות 0.1 רק היו 

 שעבדו )סייעות(, אישיות מטפלות בידי בוצעה העבודה רוב יחידה. מנהלי של בתפקיד שעבדו סיעודיות,
 במסגרת זו לעבודה הכשרתן את קיבלו אלה עובדות (.Rosenheimer & Francis, 1992) יותר רבות שעות

התכנית.

 התנהגות את מבינות אינן הן קרובות לעתים גבוהה. לתחלופה בסיכון הנמצאת קבוצה מהוות המטפלות
 והתנהגות אי-הבנות יוצר הדבר דמנטים. בקשישים כשמדובר בעיקר לאי-נוחות, להן הגורמת הקשישים,

 בטיפול הכרוכות בלתי-נעימות משימות לבצע לסירוב מביא פעם ומדי העובדות, מצד דיקטטורית
(.Rosenheimer & Francis, 1992) בקשישים

 בדקו אלה שחוקרי□ התכנית (.Blume et al,. 1990) נוסף במחקר ג□ נצפתה מטפלות של גבוהה תחלופה
 הכשרת המטפלות, לבחירת וקפדני ארוך מימון תהליך באמצעות הגבוהה התחלופה עם התמודדה
 נרשמים קשישים מספיק שיש עד גבוה יהיה העובדות נשירת ששיעור הציפייה עם והתמודדות העובדים,

עובדת. לכל מלאה עבודה שעות מערכת להבטיח בשירות

בנופשון השהות תקופת משך ה.
 Hirsch et al., 1993; Van Wekhooven), יום 14כ- הוא הממוצע השהות משך מהתכניות, גדול בחלק

 קצרות שהויות מספיקים. כבלתי המטפלים על-ידי נתפסו ימים( )כשלושה קצרים שהות פרקי (.1991-92
(.Blume et al,. 1990) השירות של ולתת-ניצול בשירות להשתמש לאי-רצון גרמו כאלה

 מדעי ניסוי ביצוע של במסגרת הוצע שהשירות היה רבות בתכניות השהות משך על שהשפיע הגורמים אחד
 דחיית של הנושאים את למדוד כדרך נוצלה בנופשון השהות השהות, אורך על השפיעו הניסוי של וצרכיו
 לדעת קשה זאת, לאור הטיפול. עומס על וההשפעה דמנטים, של הקוגניטיבי התפקוד על ההשפעה מיסוד,

הלקוחות. מבחינת האופטימלי הזמן לפי או המחקר, ומערך החוקר נוחיות לפי נקבעו הזמן משכי אם

הנופשון שירות השפעת 2.3
 למדוד אלה מחקרים נועדו ברובם, חצי-ניסיוניים. או ניסיוניים במחקרים עסקו שנסקרו המאמרים רוב

 קוגניטיביות השפעות ובעיקר ־ הקשישים הלקוחות בריאות על הנופשון השפעת (1:דברים משלושה אחד
 או מיסוד דחיית על הנופשון השפעת (3 הטיפול; עומס על הנופשון השפעת (2 דמנטיים; קשישים אצל

מניעתו.

 להצלחת כאות כלל בדרך נתפסת שהוא סוג מכל חיובית תוצאה כי לציין יש לתוצאות, נתייחס בטרם
 מציינים (1990) ועמיתיו Blume שונים. אנשים על-ידי שונה בצורה מוגדרת הצלחה זאת, עם יחד הנופשון.

 (;Montgomery, 1992) מיסוד דחיית עקב עלויות בריסון הנופשון הצלחת את רואים מממנים גופים כי
 אחרים, חוקרים אצל (;Deimling, 1991) הטיפול בעומס כמותי כצמצום הצלחה רואים אחרים חוקרים
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 Blume et al),. אובייקטיביים לשינוים התייחסות ללא רצון, שביעות על דיווחים כשיש נחשבת גם הצלחה
 להגיע מאוד שקשה כך הנופשון, שירות בהערכת שניים או אחד ממד רק בחן מחקר כל כי לציין יש (.1990

השירות. של האפקטיביות לגבי כללית להערכה

המטופל תפקוד לגבי תוצאות א.
 תוצאות המטופל. של רצונו לשביעות לב תשומת ניתנת ולא כמעט קצר-המועד המוסדי הנופשון על במחקר

 שרוב היא לכך שהסיבה ייתכן והקוגניטיבי. הפיזי בתפקוד תוצאות בעיקרן הן קשישים בקרב הנבדקות
 העובדה לאור רצון. שביעות למדוד קשה שלגביהם דמנטיים, בקשישים עסקו תוצאות שבחנו המחקרים
 Hirsch) זו הטבה בעבור המשולם המחיר מהו השאלה נשאלת המטפל, עם להיטיב בעיקרו נועד שהנופשון

1993 .,et al.)

 מייצג זה ממצא (.1988) ועמיתיו Seltzer מצאו כך - בלתי-מזיקה״ התערבות הוא הנופשון כללי, ״באופן
 לגבי הנתונים כל לא נופשונים. שהייה בעקבות קוגניטיבי ובתפקוד פיזי בתפקוד התוצאות את כללי באופן

 נזק גרימת על מצביע אינו המחקרים מן אחד אף אך אחד, בקנה עולים והנפשיות הבריאותיות התוצאות
בנופשון. מהשהות כתוצאה לקשיש משמעותי

 בקרב תחלואה ששיעור מצא מוגבלים, לקשישים נופשון תכנית שבדקו (1988) ועמיתיו Harper של מחקרם
לנופשון. התקבלו שלא קשישים בקרב שונה היה לא לשנה(, 37%) הנופשון מטופלי

 בעקבות אחרים, ודמנטים אלצהיימר חולי ־ מטופלים של והמנטלי הפיזי תפקודם את שבדקו חוקרים
 גבוה בתפקוד המאופיינים חולים :אחד ממחקר ביותר המופיעה מעניינת, תגלית גילו - בנופשון שהות

 שסבלו מטופלים זאת, לעומת הנופשון. בעקבות והמנטלי הפיזי בתפקודם זמנית מירידה סבלו יחסית
 Seltzer et) בנופשון השהות בעקבות והפיזי המנטלי בתפקודם זמני שיפור דווקא הפגינו חריפה מדמנטיה

1993 .,al., 1988; Hirsch et al.) סברו הם אך התופעה, לגבי ברור הסבר היה לא ולחבריו להירש 
שלילי. באופן כך על והגיבו חדשה בסביבה נמצאים שהם תפסו יותר הגבוה התפקוד בעלי שהמטופלים

 כאחד, ולא-דמנטים דמנטים נופשונים, שמטופלי נמצא הקשישים, בתפקוד שינויים בחנו שבו אחר במחקר
 בהשוואה זאת כל המנטלי, בתפקודם שיפור הפגינו הדמנטים ואילו הפיזי, בתפקודם ניכר שיפור הפגינו

(.Burdz, Eaton & Bond, 1988) בנופשון היו שלא לקשישים

מיסוד מניעת או ודחייה עומס על הקלה ב.
 העומס סובייקטיביים. מדדים לבין הטיפול עומס של אובייקטיבים מדדים בין מבחינה הספרות

 הסובייקטיבי העומס לבצען. הדרושה הזמן וכמות המבוצעות הטיפול משימות מספר הוא האובייקטיבי
 ידי על המדווח העומס כלומר, הטיפול, ממתן כתוצאה נמצא הוא שבו הלחץ את המטפל של תפיסתו הוא

 יש לעומס במטפל. פורמלית ובלתי פורמלית תמיכה חוסר היא העומס לתחושת העיקרית הסיבה המטפל.
Skelly, McAdoo )& הקשיש של מוקדם למיסוד להוביל שעלול דבר לשחיקה, הגורמת מצטברת, השפעה
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1993 ,1990) Strang .(Ostergard, 1993; Kosloski & Montgomery) המטפל של גבוהה רצון שביעות מצא 
 לנטל הנוגע בכל מובהקות השפעות נמצאו שלא למרות וזאת החיים, שיפור של ותחושה בשירות משימוש

הסובייקטיבי. העומס על הקלה בעיקר מספק הנופשון שירות כי נראה, בטיפול. הכרוך האובייקטיבי

 העומס הפחתת על גבוהה השפעה לנופשון כי מראה (Skelly, McAdoo & Ostergard (1993 של מחקרם
 Burdz, Eaton & לכך, בדומה קשות. והתנהגות זכרון בעיות עם בקשישים המטפלים בקרב הסובייקטיבי

1988) Bond) זאת, לעומת מאוד״. ״עזר או ״עזר״ הנופשון שירות לפיהם ממטפלים דיווחים קיבלו ,Lawton 
1989a) Brody & Saperstein) ברווחת שינוי תחושת על בנופשון השימוש של בלבד קטנה השפעה מצאו 

 של ביותר הגבוהה הרמה על שדיווחו המטפלים אצל אפילו והנפשית. הגופנית בבריאותם או המטפלים,
 הוא מציעים שהחוקרים ההסברים אחד ניכרת. השפעה הסתמנה לא ההערכה, שנת בתחילת מצוקה

 רוב זאת, למרות משבר. לממדי כבר הגיע העומס כאשר - מדי מאוחר הנופשון את ניצלו שהמטפלים
הטיפול. עומס על הקלה על ודיווחו מהשירות רצון שביעות הביעו המטפלים

 שלהם הקשישים כלפי יותר שליליות עמדות היו שלמטפלים מצא (Chi & Wong, 1994) קונג מהונג מחקר
 במצבו משינוי כתוצאה אינו ההבדל השימוש. לפני עמדות לבדיקת בהשוואה בשירות, השימוש לאחר

 יותר קשה הטיפול, ממתן חופש תקופת לאחר במטפל: משינוי כתוצאה אלא המטופל, של התפקודי
 עליהם. מוטל שהיה העומס מידת על פרספקטיבה קיבלו שהם מפני בקשיש בטיפול להמשיך למטפלים

(1988) Budz, Eaton & Bond) עד להבין המטפלים את הביאה בשגרה ההפסקה לפיו דומה, ממצא העלו 
 סבלנות כחסרי מטופליהם את תפסו מטפלים יותר Chi &Wong של במחקרם קשה(. מצבם כמה

 להם שקשה דיווח מטפלים יותר לנופשון(, הקשיש של כניסתו לפני כך שסברו מטפלים למספר )בהשוואה
 כי לציין יש אלה, ממצאים למרות כמלחיץ. הטיפול את תפס יותר גבוה מספר וכן הקשישים, עם להסתדר

 בזמן העומס הפחתת על דיווחו וכן בעתיד זה בשירות ולהשתמש לשוב רצונם את הביעו מהמטפלים 76%
בשירות. השימוש

 בתקופת משתמשים המטפלים כי דווח כך אישיים. בעניינים לעיסוק זמן למטפלים מפנה העומס על הקלה
 עצמם עם זמן בילוי או לחופשה, יציאה וקרובים, ידידים אצל לביקורים בנופשון הקשיש של שהייתו

(1992 ,Rosenheimer & Francis.) 1994 של במחקר) Chi and Wong) הזמן את ניצלו המטפלים שרוב נמצא 
 נוספת, ספציפית מטרה ללא הטיפול במתן בהפסקה הצורך את הביעו 16% רק מה. לזמן העיר מן לצאת
 המטפלים רוב (,Miller & Goldman, 1989) אחר במחקר בעצמם. לאשפוז הזמן את ניצלו 12%מ- ופחות
 אחד ובמקרה טיפול, ממתן חופש אישיים, סידורים טיול, כגון - מיוחד״ ״משהו לעשות הזמן את ניצלו
ניתוח. לעבור ־23 מתוך

 טיפול למסגרת העברה על שהחלטה מכיוון מיסוד דוחה הנופשון שירות האם להעריך בכדי קושי קיים
 זאת, עם יחד בתפקידו. להמשיך העיקרי המטפל של יכולתו מחוסר רק ולא רבות מסיבות נובעת ממושך

 חולי של מטפלים לגבי במיוחד שעות, 24 במשך שוטפת מאחריות זמנית הקלה להשיג האפשרות חוסר
Brody כן, כמו (.Berman et al,. 1987) למיסוד העיקריות הסיבות כאחת מטפלים ידי על זוהה דמנטיה,
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(1978,) Karus 1986 (,1976) ועמיתיו) Colerick and George) של כישוריו שבריאות, לכך עדויות מצאו 
 אם המטופל. של הפיזי מצבו כמו מידה באותה מיסוד בניבוי חשובים להיות עשויים הנפשי, ומצבו המטפל

 אותו ומחזק בקשיש בטיפול זמן פסק למטפל מספק שהוא כך על-ידי המיסוד את לדחות עשוי הנופשון כך,
בקהילה. הקשיש את ולהחזיק להמשיך בכדי

 Lawton, Brody )& נופשון משתמשי קשישים של במיסודם מסוימת דחייה על מוכיחים שונים מחקרים
1990 ,Saperstein, 1989; Strang.) של במחקרם Blume חודשים שבעה במשך כי מצוין (1990) ועמיתיו 

 כנמוך. רואים שהחוקרים שיעור אבות, בבתי הושמו מהמשתמשים 8.50/0 רק בנופשון, השימוש לאחר
1989a) Lawton, Brody & Saperstein) בממוצע יום 28 אלצהיימר חולי של מיסוד דחה שהנופשון מצאו 

ביקורת. לקבוצת בהשוואה

 של מניעה או דחייה על עקיפה חיובית השפעה יש הנופשון שלשירות כך על מצביעה הספרות לסיכום,
 לסוגיות נחשבות מיסוד של מניעה או דחייה זו, עובדה לאור המטפל. על העומס הקלת באמצעות מיסוד,
(.Montgomery, 1992) הנופשון בשירותי הציבורית ובתמיכה נופשונים לגבי מדיניות בקביעת מפתח

בנופשונים שימוש דפוסי 2.4
 Abrahams, Bishop & Hernandez 1991; McCabe et al),. הנופשון שירות של תת-ניצול יש רוב, פי על

רבים. הסברים יש זה למצב אולם, (.1995

1992) Kosloski & Montgomery) מדעות מושפע בנופשונים שהשימוש בטענתם התומכים ממצאים מציגים 
 את לנסות המטפל נכונות על משפיעות בכלל השירות כדאיות ולגבי הטיפול איכות לגבי דעות :המטפלים
 בטיפולו הקשיש השארת לגבי המטפל של האשמה רגשי גם מצטרפים הטיפול איכות לגבי לדעות הנופשון.

(.Rosenheimer & Francis, 1992) חירום במקרי מלבד אחר, מישהו של

 עלה מהמחקרים תועלת-עלות. לגבי המטפל של שיקוליו הוא בשירות השימוש בדפוס המרכיבים אחד
 ובאיזו בנופשון להשתמש האם להחלטה הדוקות קשורים המשתמש של הכלכלי ומצבו הנופשון שעלות
 זמינות עם )יחד ביותר הגדולים המכשולים כאחד העלות על מצביעים Petchers, Biegel & Snyder מידה.

 להשתמש היסוס שיש מציינים (1995) ועמיתיו McCabe כן כמו השירות. לניצול הצורך( בעת השירות
 הוצעו בהם מקרים שהיו לציין יש זאת עם יחד בעבורו. לשלם היכולת לגבי ספק שקיים זמן כל בשירות

 שירות של ההקצאה כל את ניצלו לא והם מראש, משולמים שירותים סלי מחקרים, במסגרת לאנשים,
 שיקולים קיימים השרות, עלות שמלבד נראה מכאן (.Abrahams, Bishop & Hernandez, 1991) הנופשון
בשירות. השימוש דפוסי את הם אף הקובעים אחרים

 כמו העומס, על הקלה לשם הזמינות אחרות אופציות שיש הוא הנופשון שירות של לתת-הניצול הסבר עוד
 לשלב והן משנהו, על אחד שירות להעדפת הן קשור הדבר יום. ומרכזי בבית שכירים ומטפלים משגיחים

(.Knight, Lutzky & Macofsky-Urban, 1993) המטופל נמצא שבו המחלה
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1991) Ehrlich & White) של הממצא את מזכירים Mutchler & Callahan השתמשו תשושים קשישים לפיו 
 פיתוח על המחקר תחילת מיום שנה ולאחר חודשים שישה לאחר בקהילה שונים שירותים בהרכבי

 טיפול בשירותי יותר השתמשו הראשונים המחלה בשלבי אלצהיימר חולי לקשישים. חדשניים שירותים
 עומס היוצרת הטורדנית ההתנהגות כן, על יתר במוסדות. נופשון בשירות מאשר חמות, ארוחות כגון בית,

(.McCabe et al,. 1995) המחלה התקדמות עם ונרגעת הולכת

 לכן, משתנה. הקשיש של והמנטלי הפיזי התפקוד דמנטיות, מחלות של שונים שבשלבים מצאו המחקרים
 שלב. לאותו מתאימים פחות שהם שירותים ויש המחלה, של מסוים לשלב יותר שמתאימים שירותים יש

 מחלתו. של המתאים בשלב נמצא לא הקשיש אם מתאימה איננה פשוט בנופשון שהשהות ייתכן מכאן,
 של התנהגותו :האמצעי השלב הוא לנופשון ביותר שמתאים אלצהיימר של שהשלב ציינו המקורות אותם

 על ביותר כבד עומס גורם הוא כתוצאה, יחסית. טובה שלו התפקוד יכולת אך מאוד, בעייתית היא הקשיש
התומך.

 נופשוני-בית. של לכיוון רוב פי על נוטות אשר צרכנים של העדפות הוא השרות של לתת-ניצול אפשרי הסבר
Ehrlich and White כאשר לפיהם ממצאים מזכירים דמנטים, לחולים יום טיפול תכנית על במחקרם 

 Lawton מוסדי. בנופשון השהות פני על בבית הניתנים לשירותים ברורה העדפה יש בחירה, ניתנת לאנשים
 עלה וטיפול-יום בנופשוני-בית שהשימוש מצאו שונים, מסוגים נופשונים על במחקרם (,1989) ועמיתיו
הסבר. לכך הציעו לא החוקרים המוסדיים. בנופשונים השימוש על בהרבה

 השירות. של לקיומו הצרכנים של מודעות מחוסר עולה הנופשון שירות של לתת-הניצול האחרון ההסבר
Blume מכך, כתוצאה מספקת. איננה הנופשון מהות את הציבור של ההבנה כי מציינים (1990) ועמיתיו 
 השירות שירות. בהספקת להתמקד יכולים ואינם בשיווק, רבה עבודה להשקיע צריכים נופשון שירותי
 שסוקרו מתוקשרים ואירועים מטפלות לארגוני פניות ביקורים, בעיתונים, השתמש בלום של במחקר

 שעסק הרכז היה שעות הרבה הכי שעבד האדם זה, בשירות לשירות. דרישה לעורר כדי הערב, בחדשות
 בעשירית שעבדה התכנית, את שניהלה האחות )לעומת משרה ברבע מועסק שהיה התוכנית, בשיווק
 המטפלים, הדרכת את הנופשון מיעדי כאחד מזכירים (Abraham, Bishop and Hernandez (1991 משרה(.

 מן הטיפול". משימות לביצוע בהדרכה הצורך ועל בנופשון, שלהם הצורך "על אותם מלמדים שבה
 תנאי הוא זה בעניין ושהחינוך הנופשון, בנושא הציבור בחינוך רבה עבודה להשקיע שיש עולה הממצאים

הנופשון. של לתפקודו מוקדם

 לצורך במיוחד גויסו המשתמשים כלומר ניסיוניות, היו שנסקרו התכניות מן שרבות העובדה כי לציין יש
 שמטפלים ייתכן בנופשון. שלהם העניין ומידת המטפלים של המודעות מידת אמידת על הקשתה המחקר,

 מזאת, יתרה אליהם. פנו לא אילו בו, להשתמש מוכנים היו ולא הנופשון, של לקיומו מודעים היו לא אלה
 המחפשת מודעה פרסמו הם השרות, של לקיומו הציבור בקרב מודעות חוסר על החוקרים ידיעת בעקבןת
בנופשון שמדובר במפורש שציינו מכלי הטיפול, בעומס הקלה על במחקר להשתתף המעוניינים אנשים

.(Lawton, Brody & Saperstein, 1989a)
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ומסקנות סיכום
 נתמך או נפוץ לא השירות זאת למרות מטפלים. של ביותר הבוערים הצרכים לאחד נחשב הנופשון שירות

 שאין כמעט להיפך, ועצמאיות. מוצלחות נופשון תכניות מוזכרות ולא כמעט בספרות הציבור. ידי על
 לצורך וולונטריים, או ממשלתיים זמניים, מענקים בידי כלכלית נתמכות שאינן מוסדי נופשון תכניות
מחקר. תכנית השלמת

 :סיבות ממספר קצר־מועד מוסדי נופשון של האפקטיביות נושא לגבי חד-משמעיות .למסקנות להגיע קשה
 יום וטיפול בית טיפול עם מוסדי נופשון של השילוב (2);שנסקרו התכניות מן רבות של הניסיוני האופי (1)

 התפקודי במצב והקלה שיפור על הן המצביעים השונים, המחקרים בממצאי הרב והשוני (3) מחקר; באותו
אלה. בנושאים הרעה על והן הקשיש של

 הנופשון שם. בו ולטפל בקהילה הקשיש את להשאיר הקשישים לתומכי מסייע הנופשון התיאוריה, לפי
 דוחה או מונע טיפול, ממתן הפסקה שצריכים קשישים של לתומכים זמני פתרון מספק :רב־תכליתי הוא

 זמנית היעדרות בגלל או בתפקידו להמשיך התומך של אי־יכולת בגלל למוסד נכנסים שהיו קשישים מיסוד
 מטפלים כך, לבית. החולים בית בין המעבר בתקופת בקשיש טיפול ו/או השגחה ומספק התומך של

 שעומד והידיעה בחייהם, מהשינוי ליהנות יכולים קשישים מהשירות, תועלת להפוך יכולים לא-פורמליים
כשלעצמה. מרגיעה היא כלשהו, משבר של בזמן אפשרי פתרון לרשותם

 לחסוך יכולה דחייתו או המיסוד שמניעת מפני הבריאות, מערכת לכל השלכות יש לנופשון הכלכלי, במישור
ומשאבים. כסף למערכת

 אך ומוגבלים, עצמאים שמקבלים נופשונים גם יש דמנטיים. לקשישים בעיקר מיועדים נופשונים בארה״ב,
 כתוצאה, ביותר. הכבד הנטל תחת נמצאים דמנטיים בחולים שמטפלים מאמינים הנופשונים מקימי

לסיוע. ביותר הזקוקים הם אלה מטפלים

 זיקנה. לגיל העמידה גיל בין והיא בתו, או הקשיש של זוגו בת רוב,. פי על אישה היא הנפוץ המטפל)ת(
 בדעתם מאוד נחוש בנופשון ששהו הקשישים של מטפליהם כי נמצא .75 גיל מעל גבר הוא הנפוץ המטופל
רבים. לקורבנות מוכנים הם הזו המטרה לטובת בבית. הקשיש את להשאיר

 הוא הטיפול מתן ונפשיים. פיזיים בקשיים המתבטא הטיפול, נטל או עומס הוא העיקרי הקושי כאמור,
 זמן פסק בהענקת הזה העומס את מפחית הנופשון נפשית. מבחינה ומשעמם ומבודד פיזית מבחינה קשה

 בבית,, מנוחה נסיעות, :כגון שימושים, למגוון הנופשון בתקופת השתמשו המטפלים כי נמצא הטיפול. ממתן
משלהם. רפואיים בצרכים וטיפול וידידים, משפחה בני אצל ביקורים סידורים, ביצוע

 מיני ובכל קהילתיים( שירותים ברצף חולים, בבית עצמאי, )כגון: מתכונות מיני בכל מופיעים נופשונים
מיטות(. 35 ועד 3)מ- גדלים
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 של משילוב מתקיים נופשון כל כמעט המימון. בעיית היתה הנופשונים לכל כמעט המשותפת הבעיה
 מנסים הנופשון שירותי משתמשים. ומימון קרנות, תורמים, מימון ציבורי, מימון כגון: מימון, מקורות

 מימון בהיעדר השירות. בעבור בעצמם לשלם שיכולים מטופלים יותר לגייס כדי שירותיהם את לשווק
שנסקרו. מהנופשונים כמה כולל להסגר, עלולים רבים נופשונים מספיק,

 שמצאו היו חד־משמעית. היתה לא המטופלים בריאות על השפעתם מבחינת הנופשונים אפקטיביות
 בהמשך צורך יש הפוכות. טענות גם היו אך הקשיש של והמנטלי הפיזי התפקוד על לטובה משפיע שהנופשון

זה. בעניין ברורות למסקנות להגיע יהיה שאפשר לפני נוספת ובבדיקה המחקר

 זאת, למרות במיוחד. משמעותיים היו לא השינויים אך הטיפול, בעומס ירידות נמצאו המטפלים, מבחינת
 שלהם שהקשיש ומהיחס שקיבלו הזמן מפסק רצון שביעות של גבוהה רמה הביעו המחקרים מרוב מטפלים

 הקשיש, בבית המוגשים שירותים מעדיפים וקשישים שמטפלים הוא החשובים הממצאים אחד קיבל.
 הקשיש הוצאת לבית. קרובים יום ומרכזי בבית, ארוכות שירותי בבית, שכירים ומשגיחים מטפלים כגון:

המטפל. מצד ולדאגה לקשיש לאי-יציבות לגרום שעלולה כחוויה רבים, בעיני נחשבת מהבית

 יותר רב סיכוי להן ויש מאחרות, יותר אפקטיביות הנן המוסדי הנופשון של מסוימות שגרסאות נראה
:למנות ניתן ביניהן לשרוד.

 למשפחות מאפשרת השירות באופציות הגמישות בית. וטיפול יום טיפול עם המשולב מוסדי נופשון .1
 יותר שקל ייתכן כן, על יתר הקשיש. של המשתנה הבריאות ולמצב למצבן מתאים שירות איזה להחליט

 הציבור בעיני לגיטימציה קיבלו שכבר אחרים שירותים דרך המוסדי הנופשון את הציבור בפני להציג
 האחרים השירותים באמצעות תעסוקה למצוא יוכלו הנופשון שירות עובדי בנוסף, יום(. מרכזי )כמו

 במערכת העובדים את להעסיק מספיק אינו המוסדי בנופשון המטופלים מספר שבהן לתקופות בתכנית,
 ומאפשר חסכוני שהוא דבר משותפים, ובמשאבים משותף בציוד להשתמש גם ניתן שלימה. שעות

 מבטיח נוספים שירותים קבוצת עם המוסדי הנופשון שילוב אחרון, נמוכה. בעלות שירותים מגוון להציע
 לסגירת לגרום יכולים הם כן שאילולא זמניים מחסורים לכיסוי האחרות, התכניות מן כספים הכנסת

התכנית.

 לשירות גס אבות. בבית או חולים בבית המחלקות באחת מיטות 6-1מ- המורכבות מוסדי נופשון תכניות .2
 טיפולים להציע יכול הנופשון - לגודל יתרונות :למעלה שפורטו הסיבות אותן מכל להצליח סיכוי זה

 החולים מבית כחלק יקרה, תשתית ולקנות במיוחד רפואי צוות להעסיק או להזמין מבלי רפואיים
 שאפשר הלא-רפואיים השירותים ורצף עצמאי, נופשון מכירים היו שלא אנשים ידי על יוכר השירות

יותר. גדול יהיה בנופשון להציע

:השירות ופיתוח תכנון לצורך הדעת את לתת חשוב עליהן וסוגיות שאלות מספר עולות זאת כל לאור
בבית? הניתנים לשירותים עדיפות כשיש מוסדי נופשון שירות לפתח בכלל כדאי האם .1
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 מחפשים הנופשונים כיום, בעולם. הנופשונים מספר להרחבת עקרונית בעיה היא מימון מקורות מציאת .2
 נמוך כלכלי ממעמד לאנשים גם לאפשר זה ועם השירות את לממן ניתן כיצד לשלם. יכולת בעלי לקוחות

השירות? את לנצל

 נזקקים אלצהיימר חולי של התומכים כי נראה שירותים? לפתח כדאי הכי תפקוד אוכלוסיות לאילו .3
 ויקר מיומן בצוות צורך יש יותר, יקרה אלצהיימר בחולי לטיפול הדרושה התשתית שני מצד אך יותר,
אחרות. תפקוד מרמות קשישים עם אלצהיימר חולי לשלב אפשר שאי רפואית כך כל והאווירה יותר,

 השירותים עיצוב על הגישות שתי בין ההבדל משפיע כיצד למטפל? או לקשיש - מיועד השירות למי .4
הדרושים? והמשאבים

 בפריסה השירות של הפעלה שיאפשר זמינים לא-מוסמכים מטפלים של עבודה כוח מספיק יש האם .5
ארצית?

 בקרה ממערכות שונה בקרה במערכת צורך יש האם תקינות? או הצלחה ולמדוד להגדיר אפשר איך .6
חולים? בבתי ופועלות קיימות שכבר

השוק? התפתחות על ישפיעו אך בסקירה, עלו שלא ביטוחיות או משפטיות סוגיות יש האם .7

 הטובים הם הפרטיים הספקים אמנם האם הפרטי? בשוק. נופשון שירותי התפתחות לעודד כדאי האם .8
מיומן? ובצוות בתשתית השקיעו כבר שהם משום ודמנטיים למוגבלים נופשון שירותי בהספקת ביותר
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שנסקרו המחקרים של מסכם לוח

 בדק לא (Ehrlich and White (1991 של המחקר :אחד במחקר להוציא אחרת, או זו בצורה הנופשון שירות נבדק בכולם שנסקרו. המחקרים כל מוצגים להלן בלוח
 או הסוגים(" )כל "נופשון התיאור נופשון. שירותי גם בדקה זה במחקר הספרות סקירת זאת, עם יחד אלצהיימר; בחולי למטפלים הכשרה תכנית אלא נופשונים,
יחד. גם הסוגים שלושת כל את ובדקו במוסד, קצרה נופשון שהות וכן בית, וטיפול יום טיפול הנופשון בהגדרת שכללו למחקרים מתייחס "מעורב"

ממצאים מתודולוגיה המחקר מטרות ביבליוגרפי מידע
 כל לגבי ממצאים של רחב מגוון

נופשון הספקת של ההיבטים
 נופשונים ספקי של טלפוני סקר
הסוגים( )כל

 רבים נופשון שירותי ספקי לסקור
 מאורגן השירות איך להבין כדי

ומסופק.

Abrahams, Bishop & Hernandez, 1991 
"Respite Service Delivery: Learning from 

Current Programs". Pride Inst Journal 
10(3):16-28.

 דרך זמן פסק שקיבלו מטפלות
home care זמן יותר קיבלו 

 מטפלות נופשון. בימי חופשי
 יום ממרכזי זמן פסק שקיבלו

 שביעות חופשי. זמן פחות קיבלו
גבוהה. היתה מהשירותים רצון

20=N עם בקשישים מטפלות 
AD. פנים־אל-פנים אחד ריאיון 

טלפוניות. ראיונות 5ו-

 כמות בין הבדל קיים האם לבדוק
 המטפל ידי על מוקדשת הזמן

 ביום AD עם בקשיש לטיפול
 יום לעומת נופשון בשרות שהוא
נופשון. בשרות לא שהוא

Berry, G.; Zarit, S.; Rabatin, V. 1991. 
“Caregiver Activity on Respite and Days: 

A Comparison of Nonrespite Two Service 
Approaches”. 31(6):830-835.
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 כלכליים מכשולים יש לנופשון
 חיוני הוא המימון ותכניים.
 צורך יש התכנית. להצלחת

 כדי בקהילה הנושא בהפצת
 דיו גדול לקוחות מאגר ליצור

הצלחה. להבטחת

 שירות על מקרים ניתוח
מוסדי ונופשון טיפול-בית

 של בפועל ביצוע משווים במחקר
 עם DA חולי של למטפלים תוכנית
שהיה. המקורי התכנון

Blume et al. 1990. “Anatomy of the 
Alzheimer’s Respite Care Program 

(ARCP)". Home Health Care Services 
Quarterly ll(3/4):75-90.

 לגבי חיוביות השפעות על דיווח
 החולים של הן והתנהגות זיכרון

 הלא-דמנטיים. והן הדמנטיים
 חוויית את דירגו המטפלים רוב

 או מאוד" כ״עוזרת הנופשון
"עוזרת".

 על המבוסס מחקר מערך
N=55 .pretest-posttest את בדק 

 על המוסדי הנופשון השפעת
 של והפיזי הקוגניטיבי תפקודם

 ולא-דמנטיים, דמנטיים חולים
 לדיווח לב תשומת מתן תוך

רווחתם. על המטפלים

 מוסדי נופשון של ההשפעה הערכת
 על ולא-דמנטיים דמנטיים לחולים
 במתן הקלה ועל הקשישים תפקוד
 אחרי מטפלים ידי על .טיפול

מהשרות. שחרור

Burdz, Eaton & Bond. 1988. “Effect of
Respite Care on Dementia and 

Non-Dementia Patients and their 
Caregivers”. Psychology and Aging 

3(l):38-42.

 של הממוצע הניצול שיעור
 והשתנה נמוך היה השירות
 93% לעונה. בהתאם

 מרוצים היו מהמטפלים
 שנויים ממצאים היו מהנופשון.
 יחסי לגבי במחלוקת

 השהות בעקבות מטפל-מטופל
בנופשון.

 על המבוסס מחקר מערך
43=N.pretest-posttest. את בדק 

 הטיפול מקבלי של עמדותיהם
הנופשון. ואחרי לפני והמטפלים

 פרוייקט של מועילות הערכת
T0L1P מוסדי נופשון בניהול 

קונג. בהונג

Chi & Wong. 1994. “Respite Service for 
the Elderly in Hong Kong: Evaluation of 
Pilot Project". Journal of Gerontological

Social Work22(3!fy2M-2\Q.
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 השפעה שיש רומזים הממצאים
 הטיפול, נטל על הנופשון לשרות

 במידה הנטל, את שמוריד
 בשלב DA^ סובל שהקשיש

 שהשירות נמצא ביניים.
 ואת הלחצים את "מייצב"
 לא השרות המטפל. של הרגיעה

 בטיפולו שהקשיש למטפל עוזר
 בשלבים DA^ סובל

האחרונים.

על המבוסס מחקר מערך
N=78 .pretest-posttest .משפחות 

 שימוש לפני אישי בראיון שימוש
כך. אחר טלפון וראיונות בנופשון

 )לא נופשון שירות האם לבדוק
 על הטיפול נטל מפחית מוסדי(
התומך.

Deimling, G. 1992. “Respite Use and 
Caregiver Well-Being in Families Caring 

and Declining AD for Stable Patients". 
Journal of Gerontological Social Work 

18(1/2):117-134.

 עצמאות את מדגישה התכנית
 הצרכים של במטריצה המטפל

 המטפל של המשתנים
והמטופל.

 למטפלים בתכנית מקרים ניתוח
אלצהיימר. בחולי

 תוכנית הפעלת את לתאר
^SPOT בחולי מטפלים DA.

Ehrlich and White. 1991. “TOPS:
Consumer Approach to Alzheimer’s 

Respite Programs". Gerontologist 
31(5):685-691.

 היתה הנופשון מטופלי תחלואת
 לא אך לשנה(, 37%) גבוהה
 בקרב מהתחלואה שונה היתה

בנופשון. שהו שלא קשישים

.N=104 לונגיטודינלי מחקר  השהות לאחר התחלואה את בדק
 תשושים, מטופלים בקרב בנופשון

שנה. פני על

Harper, McDowell, Turner & Shanna. 
Stay Admission to a 1988. “Planned Short 

a Geriatric Unit: One Aspect of Respite 
Care”. Age and Aging 17:199-204.
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 בתפקוד קלה ירידה נמצאה
 המטופלים בקרב המנאלי
 אחרי הראשונה בבדיקה
 עד נעלמה הירידה הנופשון.
השנייה. לבדיקה

על המבוסס מחקר מערך
N=39.pretest-posttest . בדיקה 

 לפני קוגניטיבי תפקוד של
 אבות, בבית בנופשון השהות
אחריו. יום 14ו- אחריו, יומיים

 השהייה השפעת את לבדוק
 של התפקוד על מוסדי בנופשון

.DA עם קשישים

Hirsch, Davies, Boatwright & Ochango. 
1993. “Effects of a Nursing Home Respite 

Admission on Veterans with Advanced 
Dementia”. Gerontologist 33(4):523-528.

 עצמית שליטה בעלי למטפלים
 התמודדות וכישורי יותר טובה

 עומס תפיסת היתה יותר טובים
 רבה ויכולת יותר נמוכה טיפול
 בעיות עם להתמודד יותר

 מטפלים מאשר אותם ולפתור
 וכישורי עצמית שליטה עם

חלשים. התמודדות

 ענו המטפלים .N=44 סקר
 רמת עצמית, שליטה על לשאלון

טיפול. ועומס כישורים,

 תכונות של ההשפעה את לבדוק
 של והתמודדות לשליטה-עצמית

 במתן מיומנותם על מטפלים
טיפול.

Intrieri & Rapp 1994. “Self-Control, 
Skillfulness and Caregiver Burden 

Among Help-Seeking Elders". Journals 
of Gerontology: Psychological Sciences 

49(1): 19-23.

 נמצא לציפיות, בניגוד
 להקלה פרטניות שלהתערבויות

 היתה המטפלים מצוקת על
 התערבויות בינונית. השפעה

אפקטיביות. היו לא קבוצתיות

 של מטה־אנליטית סקירה
 למצוקת התערבויות על מחקרים
.N=20 מטפלים

 התערבויות על מחקרים של סיכום
 למטפלים פסיכו-סוציאליות

 לברר היתה המטרה בקשישים.
 התערבויות של האפקטיביות את

לקבוצות. והתערבויות לפרט

Knight, Lutzky & Macofsky-Urban. 
1993. “A Meta-Analytic Review of

Interventions for Caregiver Distress: 
Recommendations for Future Research".

Gerontologist 33(2):240-248.
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Kosloski & Montgomery. 1993a. 
“Perceptions of Respite Services as 

Predictors of Utilization". Research on 
>lg1״gl5(4):399-413.

 הגורמים את ולחקור למיין
 בשרותי שימוש על שמשפיעים

 מטפלים ידי על ציבוריים נופשון
.DA עם קשישים של

Kosloski, K. & Montgomery, R. 1993b. 
“The Effects of Respite on Caregivers of 

Alzheimer’s Patients: One-Year 
Evaluation of the Michigan Model 

Respite Programs". Journal of Applied 
Gerontology 12(1):4-17.

Kosloski & Montgomery. 1995. “The 
Impact of Respite Use on Nursing Home 
Placement”. Gerontologist 35(l):67-74.

 נופשון שרות השפעת לבדוק
 הסובייקטיבי, הנטל על לא-מוסדי

 הרוח ומצב האובייקטיבי, הנטל
.DA עם קשישים של מטפלים של

 שרות על נתונים של מחדש ניתוח
 האם לבדוק היא הכוונה נופשון.

 השרות כמות בין ליניארי קשר יש
 שהקשיש להצתברות נצרך המטפל
 במוסד להשמה יזדקק בטיפול

קבוע.

 .114 היענות: }N= 178 סקר

:של ההשפעה של הערכה
;השירות שימושיות תפיסת (1
;השירות איכות תפיסות (2
השירות. נוחיות תפיסת (3

72=N .מחקר מערך מטפלים 
 עם pre-test-post-test על המבוסס

לא-שווה. ביקור קבוצת

 ניסיוני מחקר של מחדש ניתוח
 השימוש של השפעות שבדק

 אבות. בבתי ההשמה על בנופשון
541=N מטפלים־מטופלים. זוגות

 היבטים על מטפלים של דעות
 הנופשון שירות של רלבנטיים
 בשירות. השימוש על משפיעות

 לכך יוחסה בתשובות השונות
 במגוון השתמשו שהמרואיינים

 שירותים. סוגי של רחב
 לגרום הצליח לא הנופשון שרות
 הנטל סוגי לשני משמעותי שינוי
 היו המטפלים. של הרוח ומצב

 לא אך חיוביים, שינויים
משמעותיים.

 השימוש בין שלילי קשר קיים
 בבית ההשמה לבין בנופשון

אבות.

77



 רצון שביעות הביעות המטפלים
 למרות הנופשון, משירות גבוהה

 עומס בתפיסת שינוי חל שלא
 הנפשית. ובבריאותם הטיפול

 הנופשון בשירות המשתמשים
 22 רק בממוצע בקהילה נשארו

 היו שלא ממטופלים יותר יום
בנופשון.

 עם לונגיטודינלי מחקר
 זוגות N=642 פרה־טסט.

 על לעמוד נועד מטפלים־מטפלים.
 נופשון שירותי של ההשפעה
 אבות בבית מיסוד על משולבים

 על הנופשון השפעת את ולבדוק
 הנפש, בריאות הטיפול, עומס

רצון. ושביעות

 בשרות השימוש השפעת לבדוק
 הנטל, על DA עם לקשישים נופשון
 של הרצון ושביעות הנפשי, המצב

המטפל.

Lawton, Brody & Saperstein. 1989a. “A
Controlled Study of Respite Service for

Caregivers of Alzheimer’s Patients".
Gerontologist 29(1):8-16.

 השתמשו מהנבדקים 58%
 שירותי ממגוון לפחות באחד

 מכל 27% שהוצעו. הנופשון
 בשירותי השתמשו המשתמשים

 לא קצר-מועד. מוסדי נופשון
 לכך הוכחות נמצאו

 הפורמליים שהשירותים
 לשירותים תחליף מהווים

הלא-פרומליים.

 .N=316 אקראי ניסיוני מחקר

 של הדגמה תכנית של הערכה
אלצהיימר. לחולי נופשון

 נופשון בשרות פרוייקט להעריך
.DA עם לקשישים

Lawton, Brody, Saperstein & Grimes. 
1989b. “Respite Service for Caregivers 

Research Findings for Service Planning”. 
Home Health Services Quarterly. 

10(l/2):5-32.
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 הצרכנים במספר עלייה היתה
 היתה ולא עירוניים, באזורים

 יש כפריים. באזורים עלייה
 באזורים נענו שלא הפניות יותר

 בשירותים ומחסור כפריים
בכלל. זמינים

NM8 .משלוח פרוייקטים 
שאלון. של חד-פעמי

 אזורים בין ההבדלים בדיקת
 עירוניים לאזורים כפרייים
 למתנדבים תוכנית בהפעלת
קשישים. עם שעובדים

Lee, C. & Gray, L. 1992. “Respite
Service to Family Caregivers by the 

Rural-Companion Program: A Senior 
Urban Comparison". Journal of Applied 

Gerontology. ll(4):395-406.

 בשירותים השימוש את לבדוק
 של מטפלים ידי על קהילתיים

 כפרי באזור DA עם קשישים
 באזורים למטפלים בהשוואה
עירונים.

 בנושא ידיעון מנויי N=212 סקר.
 באקראי. שנבחרו אלצהיימר

 הקשר של בדיקה .108:היענות
 למודעות דמוגרפיים נתונים בין

 דמוגרפיים נתונים בין ;לשירות
 כפר ומיקום ;השירות לניצול
עיר. לעומת

 בעיות מספר בין התאמה נמצאה
 חולי שהפגינו ההתנהגות
 השירותים מספר לבין אלצהיימר

 המטפלים. השתמשו שבהם
 מודעים היו לא רבים מטפלים

 באזורים להם. הזמינים לשירותים
 שירותי פחות היו שבהם כפריים,
 בבתי השמות יותר היו תמיכה,

אבות.

McCabe, Sand, Yeaworth & Nieveen.
1995. “Availability and Utilization of 

Respite Services". Journal of Geriatric
Nursing 21 (1): 14-22).
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 רצון הביעו מהמשיבים 78%
 הנופשון בשירות שוב להשתמש

 הנפשי למצבם שהועיל משום
 הנופשון זמן הטיפול. במשך

 לטיפול לחופשה, הוקדש
 לחופש אישיים, בסידורים

ולניתוחים. טיפול ממתן

 ;N=48 פוסט-טסט. סקר

 של עמדות בדק .23:היענות
 והשימוש נופשון לגבי מטפלים

הנופשון. שמאפשר הפנאי בזמן

 בפסק עושים מטפלים מה ללמוד
 להם מעניק הנופשון ששרות הזמן
 הרצון שביעות שיעור ומהו

בקרבם.

Miller & Goldman. 1989. “Perceptions of
Caregivers About Special Respite

Services for the Elderly". Gerontologist 
29(3):408-410.

 בהקשר פותח לא הנופשון
 נוסה אלא מטפלים, לתוצאות

 שונות ניסיוניות בצורות
 יכול הוא האם לבדוק במטרה
 המיסוד. עלות את להחליף

 סובלים הקיימים המחקרים
 המקשה דבר שונות מבעיות

 חד-משמעית קביעה על מאוד
הנופשון. שימושיות לגבי

 שונות צורות על ספרות סקירת
הנופשון. שירות של

 החשובים ההיבטים כל את לסקור
 מיוחד יחס עם הנופשון, שרות על

מדיניותיים. להיבטים

Montgomery. 1992. “Examining Respite:
Its Promises and Limits". In: In-Home 

Care for Older People Ory and Duncker 
(eds), London: Sage pp. 75-96.
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Petchers, Biegel & Snyder. 1991. 
“Barriers to Implementation of a 

Cooperative Model of Respite Care”. 
Journal of Gerontological Social Work 

16(3/4): 17-31.

 מקור של המקצועיות מידת
 כגורם התגלה לנופשון ההפניה
 השימוש על המשפיע העיקרי

 של בדרכה המכשולים בנופשון.
 לתוספת קשורים היו התכנית
 בקשיש בטיפול הכרוך העומס

נכשלה. התכנית כללי, באופן נוסף.

Rosenheimer & Francis. 1992. “Feasible 
Without Subsidy? Overnight Respite for 

Alzheimer’s”. Journal of Gerontological 
Nursing 18(4):21-29.

 נופשון לשרות תוכנית לתאר
 ולהעלות DA עם לקשישים מוסדי
 בהפעלתה שעלו חשובות סוגיות

התוכנית. של

 לבדיקת סקר עם מקרים חקר
 N (52%=35 משתתפים משוב

 תכנית של בדיקה מהפוטנציאל(.
 תשושים בקשישים מטפלים של

 לזה. זה שירותים שנתנו בקהילה
 המטפלים עמדות את בדק הסקר

 ומכשולים תמריצים לגבי
בנופשונים. לשימוש

 שירות נבדק מקרים. ניתוח מערך
 בית מיטות 6 על המבוסס נופשון
דמנטים. לקשישים חולים

 שנצבר הניסיון את לתאר
 נופשון לשרות תוכנית בהפעלת

 איפה ולנתח מוצלח היה שלא
נכשלה. היא

 השירות, של תת־ניצול אותר
 של לאי-מודעות קשור שהיה
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Different types of respite service. Despite Israel’s growing network of community services for the 
elderly, respite care is presently provided only outside the home. In the meantime, community 
services such as those provided under the Community Long-Term Care Insurance Law and day care 
centers do not sufficiently meet families’ need for relief from the burden of caregiving. This study 
revealed that families of elderly people who took advantage of respite services were divided in their 
preferences for institution- or home-based respite care: some felt the institutional setting was 
preferable, while others felt that home-based respite care would be preferable. This suggests that 
institution-based respite care may not be appropriate for all of the elderly and their families, and that 
it is worth considering how to develop home-based respite services.

The findings of this study were discussed in the steering committee with representatives of the 
different Ministries. The findings may serve as a basis for examining the service’s place on the 
continuum of services for the elderly.



More than half of the elderly felt that the respite setting offered sufficient activity, but 44% felt that 
there was insufficient activity.

Another measure used to assess the satisfaction of the elderly with respite care was their interest in a 
repeat stay in a respite setting. Slightly more than half of the elderly reported a willingness to return 
to the same respite setting. The primary reason given for not wanting to return to the same respite 
setting was the preference for being at home (46%). However, elderly respondents also ascribed 
their unwillingness to return to a respite setting to the high cost of the service (one-third of the 
elderly people who had been in an institutional setting, and 17% of the elderly who had been in a 
respite center).

Issues in the Development of Respite Services
The study raised a number of issues for consideration when developing respite care services in 
Israel.
Service goals and target population. Respite services are perceived first and foremost as being a 
temporary solution to an urgent social problem, or as a solution for someone needing a place to 
recover from hospitalization. Less attention has been paid to respite care as a way of easing the 
burden on family caregivers, and thus fewer clients arrive at the respite service directly from the 
community. The need of families to take a respite from the arduous task of caring for an elderly 
relative should be acknowledged and considered in the further planning of this service, so that it 
may enable families to continuing maintaining their elderly relative in the community, thereby 
delaying or preventing institutionalization. In addition, Israel’s respite care facilities are geared 
primarily for semi-independent and frail elderly; more attention needs to be paid to the needs of 
nursing and mentally frail elderly for respite care.
Availability of the service. At present, institution-based respite care settings usually offer services 
contingent on the availability of a bed , rather than setting aside beds specifically for respite care. As 
a result, the availability of the service changes in accordance with an institution’s occupancy. On 
one hand, there is no long waiting line for service; on the other, many requests for respite care can 
not be met (particularly those made by disabled and mentally frail elderly). In addition, it appears 
that, in some regions of Israel (such as the north and south), the supply of this service is smaller. 
Optimal settings for developing respite services. In Israel, respite centers and institutional settings 
offering respite care are out-of-home solutions. It is important to discuss whether it is preferable to 
develop respite services within existing institutions or to establish more separate respite centers, 
whether elderly receiving respite care in an existing setting should be kept separate from permanent 
residents of that setting, and whether different solutions should be devised for semi-independent and 
frail elderly, and for nursing and mentally frail elderly.
Regulations, surveillance, and variation in respite services. At present, there are no legal 
regulations or surveillance of respite care; as a result there is a great deal of variation in the 
provision of such care. This is reflected in the baskets of services offered, in staff composition, in 
admissions criteria, and in practices for maintaining contact with clients. It is necessary to consider 
standardizing the basket of services, necessary personnel, methods of referral, and the character of 
the contract with the elderly person and his family.



General Characteristics of the Elderly in Respite Care on the Day of the Survey
The data indicate the following:
. Most (57%) of the elderly came to respite care from the hospital.
♦ In most (74%) cases, respite care was funded by a public agency; in 26% of the cases it was 

funded from private sources only.
. Two-thirds of the elderly patients were women.
♦ Approximately 70% of the elderly were over age 75, and 40% of them were over age 80. The 

average age was 78.
♦ Sixty-two percent of the elderly were widowed. Nearly half (48%) of them were living alone.
♦ About half (49%) of the elderly were of European-American origin, 28% were of Asian-African 

origin, 19% were immigrants from the former Soviet Union and 4% were bom in Israel.
. Forty-seven percent of the elderly were disabled in mobility outside the home.
♦ Twenty percent of the elderly needed the assistance of another to be mobile in their home.
♦ Sixty-three percent of the elderly were disabled in at least one area of personal care (bathing, 

dressing, eating).

We found differences in the patient populations by setting (e.g., respite center, long-term care 
institution, sheltered housing program, convalescent home). The elderly in long-term care 
institutions were the most disabled, those in respite centers were somewhat less disabled, and those 
in the convalescent homes were relatively more independent.

We did not find significant differences by setting in the elderly clients’ age, gender or marital status. 
However, we did find a significant correlation between the type of setting and the type of funding. 
One hundred percent of the elderly receiving respite care in sheltered housing programs paid for that 
care privately, and 85% of those in convalescent homes paid for respite care privately. Conversely, 
elderly clients in respite centers did not pay the entire cost of care privately, and fewer than 
one-quarter of the elderly receiving respite care in long-term care institutions paid for their stay 
privately only.

Perceptions of the Elderly and their Caregivers of the Effect of Respite Care on the 
Elderly Person and on the Burden of Care, and Satisfaction with Care
Most (62%) of the elderly felt that their stay in respite care had a positive effect on their health 
status. Two-thirds of the elderly believed that their stay in respite care had no effect on their 
functional status. There appears to be greater variance in the responses regarding emotional state: 
some (31%) felt that respite care had a positive effect on their emotional state, some (48%) felt that 
it had no affect on their emotional state, and some felt that respite care had a deleterious affect on 
their emotional state.

We examined the feelings of the caregiver regarding the contribution of the rest that respite care 
gave them in various areas of caring for their elderly relative. A not insignificant portion of the 
caregivers reported reduced burden in various areas, for example one-third felt relief of physical 
fatigue to a great extent.



According to directors, all of the respite centers admit independent and frail elderly, and none of 
them admit nursing and mentally frail elderly. As for the other institutional settings, it was found 
that 24 settings (80%) admit frail elderly, 18 settings (60%) admit nursing elderly, and 10 settings 
(33%) admit mentally frail elderly.

All of the respite centers and most (60%) of the other settings consider the elderly applicant’s levels 
of mobility, physical disability, and medical conditions, and do not admit applicants who are unable 
to walk independently or are very limited in ADL. Most of them do not admit an elderly person who 
suffers from urinary incontinence or needs complex nursing care, or who has medical conditions 
that require special care, medical equipment or constant surveillance.

Length of Stay in Respite Care and Discharge
The prevalent length of stay in respite care is between seven and 15 days (42% of the elderly were in 
respite care for this length of time). The average length of stay is 24 days. The length of stay differs 
depending on the type of settings. For example, the average length of stay is 20 days in a respite 
center, and 35 days in an old age home.

In the estimate of directors of settings offering respite care, the majority (80%, on average) of the 
elderly are discharged from the respite setting to the community. However, one-fifth of the elderly 
become permanent residents of the institution where they received respite care, or are transferred to 
another institution. These estimates corroborate the findings of the study.

The Basket of Services
All of the respite centers provide personal care and hotel services (bed making, housekeeping), and 
all of them offer social activities. It is worth noting that respite centers practically do not offer 
medical or para-medical services (general or geriatric medicine, physical therapy). In the other 
settings, almost all services are provided in any case by the setting itself. All of the settings provide 
hotel services. As noted, all of them, including respite centers, offer social activities.

Personnel
Personnel were examined in respite centers only. It was found that the staffs of the centers are not 
identical, and that each respite center composes its staff of different personnel. Even respite centers 
with a similar number of patients have different staff compositions, and the “sizes” of a given 
position (e.g., half-time, full-time) may differ widely.

Funding
Respite services are funded by three main sources: the Ministry of Social Affairs, the elderly person 
himself, and the sick funds. In the respite centers, the Ministry of Social Affairs is the largest 
funder; in the other frameworks, the elderly person and the sick funds carry most of the financial 
burden.



The target population comprised facilities that provide respite care only (“respite centers”); all of the 
institutions and settings in Israel that provide 24-hour services to the elderly, and which are licensed 
wither by the Ministry of Labor and Social Affairs or the Ministry of Health (e.g., old age homes, 
sheltered housing programs, hospitals for the chronically ill, and geriatric centers, but exclusive of 
sub-acute care settings).

Following are the study’s principal findings.

Where is the service provided?
The study revealed that, in addition to respite centers and one convalescent home, respite care is 
provided at slightly more than 40% of all (342) of the other settings included in the study. That is, 
147 settings provide respite care to some extent. The service exists in most (90) old age homes, in 
half (21) of the kibbutzim, in about one-third (22) of the nursing homes, and in a small number (12) 
of sheltered housing programs.

The Supply of and Demand for Respite Care
With the exception of respite centers, most (82%) of the other settings admit elderly people for 
respite care if they have beds available. The data reveal that, at the time of the study, approximately 
100 beds had been set aside for respite care in these other settings, and another 75 beds existed in 
respite centers (21 in Jerusalem, 16 at Shmuel Harofe Hospital, 23 in Upper Nazareth, and 15 in 
Netanya). In other words, there are approximately 175 respite care beds in all of Israel.

In the estimation of directors of settings providing respite care, approximately 3,000 elderly people 
used this service in 1995 (1,144 in various institutional settings, 648 in convalescent homes, and 
1,208 in respite centers).

During 1995, there were 553 requests for respite care which could not be accommodated due to a 
lack of available beds. About one-fifth of the directors noted (sometimes in addition to the above) 
that an elderly person might have been rejected because of poor functional or cognitive status, 
which precludes admission to most respite care facilities. Forty-five percent of the settings that did 
not provide respite care received requests for such care in 1995; in all, there were some 350 such 
requests during that year.

General Characteristics of Respite Care Services
Referral, Admission, Rejection
An elderly person is admitted to a respite care facility after requesting admission himself, or after 
having been referred by an agency. It was found that, overall, the most active referring agents to 
respite care were general hospitals, social welfare bureaus and sick funds.

Directors of settings offering respite care use a variety of criteria when deciding whether to admit an 
elderly person for this care. These criteria are not uniform; it appears that each settings chooses the 
criteria it deems appropriate.



Abstract

Respite care is a relatively new component of Israel’s system of services for the elderly. This type of 
care is provided on a temporary basis (usually for a few weeks) outside the home. Specifically, 
respite care is intended to support the elderly person who must make the transition from an acute 
ward in a general hospital to his home; to give the family of the elderly person a rest from caring for 
him, so that they may have the strength to continue to maintain him at home; and to serve as a 
temporary shelter for an elderly person in crisis.

In Israel, a variety of services meet the needs of the elderly and their families, including day care 
centers and home care, which support the elderly and give their families a rest from caregiving 
during the day. In the literature, services of this type are considered “respite care”. However, this 
study addressed only those services which are defined in Israel as being “respite care services” - 
that is, short-term institutional services provided outside the elderly person’s home which include 
over-night stay.

At present, there are only four settings established specifically to provide respite care (hereafter, 
“respite centers”), although various institutional settings - old age homes, sheltered housing 
projects, long-term care institutions - provide short-term services that meet needs similar to those 
met by respite care.

To date, no comprehensive survey has been conducted in Israel on respite care, such that no 
systematic data were available on where this service is provided, how it is organized, who uses it, 
and so on. Since such information could provide a basis for making decisions about the 
development of respite care, ESHEL - The Association for the Planning and Development of 
Services for the Aged in Israel approached the JDC-Brookdale Institute to carry out a study of this 
service in Israel.

This report presents the principal findings of that study, which mapped and evaluated respite care 
services in Israel. The study’s goal was to examine these services in depth and identify problems 
and unmet needs, for the benefit of future planning and development. The study had five principal 
components: (1) identification and mapping of respite services, and examination of the supply 
versus demand for the service; (2) description of the population using respite services (e.g., 
socio-demographic characteristics, health and functional status, referring agent, characteristics of 
informal caregivers); (3) description of the organization and structure of the service (e.g., referral 
methods, admissions criteria, funding sources, lengths of stay, baskets of services, personnel, etc.); 
(4) assessment of the satisfaction with the service of the elderly and their primary caregivers, and 
assessment of the service’s contribution; (5) review of the literature on respite services in other 
countries.
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