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  מצית מחקרת
  

  מבוא ומטרות המחקר
סיונית לקידום יוכנית התערבות נ ת בירושלים"בית באייר"אבות ההופעלה בבית  2005-2003 בשנים

התוכנית הופעלה בשיתוף פעולה בין אשל לבין בית . בריאותם של הקשישים ולשיפור איכות חייהם

שיפור תהליכי ההזנה בהגופנית ופעילות ובפיתוח של ה גברההב: התמקדה בשני תחומיםהאבות ו

מתוך הנחה ,  נועדה להטמיע שינוי מהותי בדפוסי הטיפול בתחומים אלהיאה. והתזונה בבית האבות

הופעלה בידי התוכנית . איכות חייהם של הדייריםעל בריאותם ועל , שתהיה להם השפעה על תפקודם

 באמצעות "בית באייר"ת האבות והנהלת בי, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן, אשל

   .ביולוג מקליפורניה, סטנלי מילס' תרומה שניתנה לאשל מידי פרופ

  

, עצמאיים:  מיטות בחמש מחלקות180יש בו . בית באייר הוא בית אבות ציבורי השייך לעמותת עידן

ונים כמו כן פועל בו מרכז יום ובו כשמ. שתי מחלקות לסיעודיים ומחלקה לתשושי נפש, תשושים

  .מבקרים

  

ה לבניית יחסי אמון וערוצי תקשורת בין צוות בית יוחדהשנה הראשונה . ה שלוש שניםארכהתוכנית 

יה יהשנה השנ. כלי עבודה חדשיםשל נהלים ושל ,  תכניםם שללפיתוחו, האבות לבין צוות התוכנית

המשך ה ליוחד השנה האחרונה .שינוייםלהתאמות ול ו, פיתוחהךלהמש, ה להפעלת התוכניתיוחד

 כדי, האחריות עליה לידי צוות בית האבותושל  ההעברה הדרגתית של הפעלתפיתוח התוכנית ול

  . ה בתום תקופת הניסויכהמשאת להבטיח 

  
של יישום  פרי מחקר הערכה שעקב אחרי התוכנית במשך שלוש שנים וכלל הערכה ואהדוח הנוכחי ה

שלושה דוחות של ולמפעילי התוכנית בבית באייר הוגשו לאבמהלך התוכנית . התוכנית ותוצאותיה

ניתן , התהליכים שנעשו במסגרתה, תשומות התוכנית מבחינת כוח אדם וציודבהם נסקרו שביניים 

וניתנו הצעות כיצד להתמודד עם ,  החוזק והחולשה שלההוצגו מוקדי, חוזר למעורבים בה-היזון

הדוח . התוצאים המידיים של התוכניתעל וסיפקו הדוחות מידע על התהליכים ,  במקביל.בעיות

שלושת דוחות הביניים ובוחן היבטים מרכזיים ביישום התוכנית ושינויים במצבם הנוכחי מסכם את 

  . של הדיירים

  
  מערך המחקר

  מקורות המידע והכלים לאיסוף הנתונים

וד על תוצאי כדי ללמ. תוך שימוש בשיטות חקירה איכותניות וכמותיות, המחקר כלל רכיבים רבים

בו ו, הקצאה מקריתעם קבוצת ביקורת ללא " אחרי-לפני"התוכנית נערך מעקב פרוספקטיבי מסוג 

מקורות המידע למחקר . נערכה השוואה בין בית האבות שבו הופעלה התוכנית לבין בית אבות אחר

ע דמוגרפי איסוף מיד,  פנים עם הדיירים וראיונות טלפוניים עם בני משפחתםאלאיון פנים יהיו ר

ן חברי הצוות ריאיּו, ליונות הרפואיים של הדייריםית של בתי האבות ומהגוימנהלת הוורפואי מהמערכ
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השתתפות בישיבות ,  ניתוח פרוטוקולים,ן עובדיםאיּויר, בבית האבות ובאשל, הבכיר בתוכנית

    :באופן מפורט המחקר כלל. תצפיותביצוע ו בפגישות ובוועדות, מחלקתיות

  

, ן פנים מול פנים עם כחמישים דיירים במחלקות לעצמאיים ותשושים בבית האבות שבניסויאיויר .1

בבית אבות זה אין מחלקה (וכעשרים דיירים במחלקה לתשושים בבית האבות שבביקורת 

 . לפני התחלת התוכנית ובסיומה, באמצעות שאלון מובנה, )לעצמאיים
וכארבעים בני משפחה , ם בבית האבות שבניסויאיון טלפוני של כתשעים בני משפחה של דיירייר .2

 . לפני התוכנית בבית באייר ובסיומה, של דיירים בבית האבות שבביקורת באמצעות שאלון מובנה
איסוף מידע דמוגרפי ורפואי ממערכת מידע אדמיניסטרטיבית ומגליונות רפואיים על כל הדיירים  .3

באמצעות טופס , בבית האבות שבביקורתבבית האבות שבניסוי ועל לדיירי המחלקה לתשושים 

 .מובנה סגור שהוכן לצורך המחקר
ביצוע בדיקות תפקודיות במחלקות לעצמאיים ותשושים בבית האבות שבניסוי ובמחלקה  .4

 .לתשושים בבית האבות שבביקורת
באמצעות , אשר נטלו חלק פעיל בתוכנית, ן כשלושים אנשי צוות בכיר וצוות בדרגות בינייםריאיּו .5

 . לון חצי מובנהשא
תצפית משתתפת בישיבות הצוות הבכיר של התוכנית ובישיבות צוותי המחלקות וכן תצפיות רבות  .6

מסמכים וסיכומי פגישות שנעשו , וניתוח פרוטוקולים, בפעילות שנעשתה במסגרת התוכנית

 .במסגרת התוכנית
  

ומדדים , צב תזונתי כמו רמת תפקוד ומ,הערכת תוצאות התוכנית כללה מדדים אובייקטיביים

, ובאופן מפורט.  כמו שביעות רצון הדיירים ובני משפחתם מבית האבות ומהשינויים בו,סובייקטיביים

 :להלן פירוט המדדים העיקריים שנבחנו במחקר
ירידה במשקל ורמת  :  שני מדדיםלגביליון הרפואי ימצב תזונתי נבחן באמצעות מידע הרשום בג .1

BMI) Body Mass Index .( 
תצפית  Physical Performance Test (PPT) , מצב תפקודי נבחן באמצעות בדיקה תפקודית לפי  .2

 .מדד ברטל באמצעות ADL-תפקוד בלגבי   ן האחות איּוייכולת ניידות ורלגבי 
. ליון הרפואי של הדייריםימידע על שינויים במצב בריאות ועל שימוש בשירותי בריאות נשלף מהג .3

 .נפילות ושברים, פצעי לחץ חדשים, פניות לחדר מיון, שנבדקו היו האשפוזיםהמדדים העיקריים 
מהתוכנית ,  האוכלבחדר םשירותיהמ,  מהמזוןמשפחתםשביעות רצון של הדיירים ושל בני  .4

 .מהחיים  בבית האבות  ולפעילות גופנית
  

  ממצאים
  פיתוח התשתית לתוכנית 

הוקצו לה משאבים ייעודיים , ני משמעותיהפעלת התוכנית הייתה כרוכה בשינוי ארגושמאחר  

מרכז , מרכזת התוכנית: נשכרו שלושה אנשי צוות. ציוד ומרכיבי תשתית אחרים, מבחינת כוח אדם
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 הם העבירו ןובסיומ,  השתלבו בבית האבות למשך שלוש שניםהם .פעילות גופנית ומרכזת תזונה

ואחת  של התוכנית" שינויהסוכני "הם היו . האחריות להפעלת התוכנית לצוות הקבוע של הבית

היה להם גם תפקיד מרכזי בבניית יחסי אמון . הבנייתהובפיתוחה ב, החוליות העיקריות ביצירתה

-בהחדרתה להתנהלות היום,  בית האבותועמדות חיוביות כלפי התוכנית בקרב ההנהלה וצוות

 . אבות הבפתרון קשיים ובעיות ובהתאמתה לתנאים הקיימים בבית, יומית שלו
, ה תשומת לב לשיתוף צוות העובדים בבית האבותיוחד כההתוכנית ובמהלשל  הראשונים המשלבי 

בחלוקת , בקביעת תוכנית העבודה,  בקבלת ההחלטות,במיוחד הדרג הבכיר ודרג הביניים

 נעשו פעולות כדי לשלב עובדים נוספים  לכךבנוסף.  על התוכנית האחריותקבלתהתפקידים וב

אחריות מתמשכת ויקבלו על עצמם תפקידים ו, תוכניתרתמו להשתלב בי שידיכ, ועדותוב

 .בהפעלתה
  

  התוכנית לפעילות גופנית
פעילות גופנית נוספים על אלו שהיו בהן קודם בכל מחלקות בית האבות הופעלו בהדרגה שיעורי  

ות במחלקות לעצמאיים ולתשושים ובמרכז היום הועלה מספר השיעורים וחלה התמקצע. לכן

 כדי ,להולכת דיירים" נאמני הליכה"במחלקה לתשושי נפש הופעלה תוכנית , משמעותית בהם

 .לדיירים שלא יכולים לעמוד" ישיבה"ובמחלקה לסיעודיים הופעלה פעילות ב, לשמר את ניידותם
פעילות גופנית , והוא, במחלקות הסיעודיות גם התרחש אחד התהליכים המעניינים ביותר 

באמצעות מכשיר עזר , יים היושבים בכיסאות גלגלים אך מסוגלים לעמוד בתמיכהלקשישים סיעוד

 זינמן במכון ל שםהפעילות הזו פותחה בידי המכללה לחינוך גופני וספורט ע". עמידון "- לעמידה

לצוות ה  האחריות להפעלתהועברהפיתוח הבתום תקופת ו, )"תוכנית וינגייט"ולכן נקראה (וינגייט 

משך זמן העמידה . מטפלות ומתנדבים, מורים לחינוך גופני, כלל פיזיותרפיסטיתוא ה. בית האבות

כוח גם ב ושיפור חל,  דקות23.6- דקות ל22.07-עלה מבפעילות העמידונים הממוצע של המשתתפים 

 .גמישות בקבוצות שרירים שונותבבגפיים התחתונות ו
 של למעקב ולהערכה שוטפת, לים למיוןהוכנו כ" עמידונים"ת הפעילוכדי לשמר את הידע שנרכש ב 

ת דרבנה פעילוהצלחת ה. ונכתב תיאור התפקיד של כל המעורבים בה, דיירים המשתתפים בפעילות

מצב המשתתפים ולדון כדי להתעדכן בפגש אחת לחודש יאת צוות המחלקות הסיעודיות לה

כה להצלחה הפעלת הדיירים באמצעות העמידונים זו. בהתאמת מועמדים חדשים ובבעיות

 . ולהערכה רבה בבית האבות ומחוצה לו
, שנמצא תקף ומתאים למטרותיו, "מבחן אשל", בתחילת התוכנית פותח כלי להערכה תפקודית 

 .למעקב שוטפים בידי הרכז והמוריםולהערכה , והוא הוכנס לשימוש קבוע לסיווג דיירים לקבוצות
אולם עקב , הכשרה בהפעלת קשישיםבמרבית תקופת התוכנית עבדו בה חמישה מורים בעלי  

ו מאמצים ומשאבים לבניית דפוסי עבודה יוחד. ירד לקראת סיומהאילוצים כלכליים מספרם 

כמו כן הוכנו . הרצאות והשתלמויות, באמצעות ישיבות צוות, קבועים ומתמשכים בקרב המורים

לאבחון ולמעקב אחר טפסים ,  תכנון מערכי שיעור ודיווח על ביצועחדשים הכולליםכלי עבודה 

לכל אלה . ודפי עזר לביצוע תרגילים בדרגות קושי שונות, רמת הביצוע ושינויים בקרב הדיירים

סומנו מסלולי הליכה ,  כמו כן נרכש ציוד חדש.הייתה חשיבות רבה בהבניית התוכנית ובביסוסה

  .צה לוומחובית האבות בדרגות קושי שונות בתוך 
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כדי , כנית לפעילות גופניתומטפלים ומתנדבים בת, ילוב בני משפחה לשניתנהתשומת לב מיוחדת  

כיום . דיירים וסיוע בזמן השיעוריםה בלי להכביד על צוות המחלקות בהבאת ,להבטיח התמדה בה

כיצד להפעיל בני המשפחה ניתנה הדרכה אישית ל, במקביל. רכזת מתנדביםומתנדבים יש כחמישה 

 .מיםילהם דפי הנחיה לביצוע תרגילים מתאוניתנו , בשעת הביקוראת הקשיש 
לגבי  הצוות ו שלבמהלך התוכנית נעשו פעולות פורמליות ובלתי פורמליות להגברת מודעות 

נערכו השתלמויות והדרכות למטפלים כיצד . בקרב הדייריםגופנית הפעילות החשיבות של ה

 מהכיסא מעבר , למשל,כמו, יומי-להפעיל את דיירים וכיצד לנצל את השיפור במצבם לתפקוד יום

 תחושת האחריות בקרב ת תשומת לב רבה להגברניתנה, כמו כן.  וניידותלמיטה או מהמיטה לכיסא

 . בביצוע פעילות גופנית במחלקתןןת מעורבותלהגברהאחיות האחראיות ו
 והוא, שיתוף הפעולה בין הצוות לפעילות גופנית לבין צוות הפיזיותרפיההעמיק בעקבות התוכנית  

מיון שני הצוותים משתתפים כיום ב.  ולא רק במתן טיפול פרטני כבעברשתלב בהפעלה קבוצתיתה

 .םמעקב אחר דיירים ובתכנון תחומים חדשים והפעלתבו
 מהדיירים במחלקות לעצמאיים ולתשושים בשני בית האבות דיווחו בתחילת כשישים אחוזים 

 מהדיירים בבית 75%בור שנתיים וחצי וכע, תוכנית שהם משתתפים בשיעורי פעילות גופניתה

. בבית האבות ששימש כקבוצת ביקורת 54%באייר דיווחו שהם משתתפים בפעילות גופנית לעומת 

 . זמן לפעילות גופניתמיוחד די של הדיירים תםמבני משפחים גם לדעת כשני שליש
  

  התוכנית לתזונה
  טיפול בפרט

הלי עבודה לאבחון תזונתי בעת קבלת ופותחו נ,  למקצע את הטיפול בדיירים בסיכון תזונתיכדי 

לוקים בהשמנת לטיפול שוטף בשאר הדיירים ולטיפול ַּב, לטיפול במצבי סיכון תזונתי, דייר חדש

איתור בבגורמי סיכון והמאפשר התמקדות , ליון למעקב תזונתי שוטףיפותח ג, לשם כך. יתר

ובכלל זה גם במחלקות לעצמאיים , אבותליון משמש למעקב בכל בית היהג. דיירים הלוקים בהם

 דיירים בסיכון מעודכן מדי נם שלליויג. וטפתולתשושים שבעבר לא נעשתה להם בדיקה תזונתית ש

עדכון ל וםרישול ,הטמעהל ,התערבותל םו נהליקבענ,  לכךבנוסף. מדי חצי שנה -ושל השאר חודש 

מצבם של הדיירים בסיכון בודש  מדי חדנותמחלקה בכל התזונאית והאחות הראשית  .מדדיםה

 .תזונתי
כבר בתחילת התוכנית זוהה צוות המחלקות ובעיקר המטפלות כבעל תפקיד מכריע בשיפור צריכת  

פוסטרים צבעוניים עם הוכנו , כדי לסייע להן בחלוקת מנות סטנדרטיות. המזון של הדיירים

וקול להערכת כמות המזון ופרוט" דף צריכת מזון", תמונות של גודל מנות מזון סטנדרטיות

 כיצד לבצע הערכת צריכת מזון באמצעות הכלים הונחוהמטפלות . הנאכלת בידי הדייר בכל ארוחה

 .  של האחיות הראשיותן ובפיקוחתןבהדרכ, פסי מעקבותצפית ישירה ומילוי טשפותחו ובאמצעות 
, המאית ולהגברתעסקה באיתור פעולות לשימור אכילה עצ קבוצת משימה בנושא האכלה ואכילה 

בעקבות זאת נערכה השתלמות . בפיתוח שיטות האכלה מתאימות ובגיבוש תוכנית הדרכה בנושא

מוש בתצפיות ינערכה התנסות בש, בה נידונו קשיי אכילה, לפיזיותרפיסטים ולמטפלים, לאחיות

ות ביקרה קלינאית תקשורת מומחית בהפרע,  לכךבנוסף. הרצאות על בעיות בליעהלהם תנו יונ

בליעה בקרב קשישים בבית האבות ונתנה לצוותים במחלקה ולדיאטניות ייעוץ לאיתור ולטיפול 
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שינוי משמעותי הובילה לוככל הנראה לא , הזו הייתה קצרה מדיהפעילות ,  עם זאת.בבעיות בליעה

 .באבחון ובטיפול בהפרעות בליעה
למניעת התערבויות מוד על בבית אבות אחר כדי ללצוות התוכנית והאחיות הראשיות ביקרו  

 פעילותוהחלה , פותח נוהל טיפול למניעת עצירות, המידע הועבר לכל צוות האחיות. עצירות

 .התערבות למניעה ולטיפול בעצירות
  

 טיפול ברמה מחלקתית
.  השתתפו בהן עובדים מכל הדרגים ומכל המחלקות.פעלו שתי קבוצות משימה ר הארוחותופילש  

 החליפו את הם . האבותטיים שמתאימים לצורכי ביתתיתור כלי אוכל אסקבוצה אחת עסקה בא

יה הכינה תוכנית לשיפור יהקבוצה השנ.  לכלים מארקופלכלי הפלסטיק המשמשים בו שנים רבות

הקבוצות החלו . אוכלהיחסי מטפל מטופל בחדר לשיפור עריכת שולחן האוכל ול, הגשת האוכל

אולם ,  אכן יושמוןהמתוכננים וחלק מהמלצותיהיים לשינולפעול במרץ ובתחושת מחויבות 

בכל המחלקות נעשו  .ככל הנראה בגלל הסמכויות המוגבלות שניתנו להן, בהדרגה נחלשה פעילותן

 נרכשו מפות ומפיות ; אוכלהושם אגרטל עם פרח על כל שולחן: כגון, שינויים בחדרי האוכל

, מלחיות ופלפליות, ת קש ללחם קנקני מיםנקנו סלסילו; נרכשו כלי הגשה אסתטיים ;צבעוניות

 חלוקת האוכל מתחילה כל פעם מצד אחר של חדר ;הוכנסו לשימוש תחתיות נייר במקום מגשו

 והוטמע  דקות45- ל דקות30-ארוחת הצהריים הוארך ממשך , ם מלא לכל דייר"ניתן סכו; האוכל

 . הרק רבע שעה מתום הארוחבמיטתו דייר  הלפיו משכיבים אתשנוהל 
 ,הן נמצאו יעילות. הייחודיים של כל מחלקהבצרכים ועדות תזונה מחלקתיות הוקמו כדי לטפל  

תוכנית התערבות קובעות ,  במחלקהבדיירים בסיכון תזונתיודנות  מתכנסות בקביעות משום שהן

 .מהאחר יישוועוקבות   ספציפיתתזונתית
תברואת , למשל, כמו, תזונה שונים השתתף בהשתלמויות בנושאיצוות בית האבות מכל הדרגים  

 . וחשיבות שתיית מים ודרכים לשיפור צריכת המים, חשיבות ומשמעות הרכב המזון, מזון
 על . משמעותית לשיפור חדרי האוכלהצטרף ותרםיועץ בנושא שירותי מזון ואווירה בחדרי האוכל  

בהתאם , ם במחלקותהתקיימו ימי הדרכה בנושא הגשה ומלצרות לצוותי, בסיס תוכנית שהכין

, ימי ההדרכה זכו להצלחה רבה. בעיות הספציפיות שהוגדרו בידי הצוות בכל מחלקהללצרכים ו

 .קש לקיים הדרכות נוספות בנושאים אחריםיבו הפיק מהם ידע רב ואווח כי היהצוות ד
  

  שירותי המטבח

אחד הכלים החשובים . ה לו תשומת לב רבהיוחד ולכן ,בתוכניתה אחת החוליות החשובות יהמטבח ה

. עבודה מפורטת לשיפור האוכלתוכנית שהכין תוכנית הדרכה ו) שף(היה שילוב של יועץ בתחום זה 

במסגרתה נעשו פעולות ו, בית האבות במשך שלושה חודשים לצוות  הדרכה אינטנסיביתנתןהוא 

שלחות הופעלה בקרה על עגלות מזון שנ, תפקידים במטבחההוגדרה חלוקת . בתחומים רבים

על , רוכז מידע על תפריטים, מחלקותהחוזקה התקשורת בין צוות המטבח לבין צוותי , למחלקות

שונו שיטות , כמו כן. והוכן אוגדן מתכונים, שיטות בישול שונותעל אפשרויות לגיוון טעם האוכל וה

אמצעי ונו גּו, הורחב מאגר המוצרים לשימוש המטבח,  תבלינים נוספים לשימושהוכנסו, בישול

בסיום התוכנית הייתה תחושה שהמאמצים , עם זאת. חדש למטבחנרכש ציוד העשרת המזון ואף 
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יש צורך  עדיין  וכיבאופן חלקיפרי רק לשדרוג המטבח באמצעות הדרכה ותמיכה מקצועית נשאו 

לא הורגשה בבית האבות עוד יצוין כי . להמשיך ולהעלות את רמתם המקצועית של עובדי המטבח

  . בתלונות הדיירים וצוותים במחלקות על איכות האוכלירידה

  

  עמדת הדיירים ובני משפחתם כלפי התוכנית

על הפעילות , כדי ללמוד מהי עמדתם של הדיירים ובני משפחתם על האוכל וההזנה בבית האבות 

. ולאחר שנתיים וחצי, הם רואיינו עם תחילת התוכנית, הגופנית ועל השינויים בבית האבות

 היו מרוצים ובבית האבות שבביקורת מהדיירים בבית באייר יםכשני שליש :ונות עולה כיראיהמ

בשני , יה קלה בשיעורם לאחריהילפני התוכנית עם על, מאוד או מרוצים מהאוכל שהם מקבלים

 מטעם האוכל בכל שלוש "מרוצים"ה או "מרוצים מאוד"יה בשיעור היעלגם חלה .  האבותבתי

ייתכן כי השינויים הדומים בשני בתי האבות קשורים לכך שבבית . אבות ההארוחות בשני בתי

לפני התוכנית , אם כי שונה ומצומצמת בהיקפה, האבות שבביקורת נעשתה תוכנית לשיפור המזון

 . בבית באייר
, צפיפות, קיוןינ,  כמו רעש,הציון הממוצע שהדיירים נתנו להיבטים אינסטרומנטליים בחדר האוכל 

 6.24-עלה בבית באייר מ,  השימוש בהםקיון הכלים ונוחותימקום ישיבה ונ, נותשולחהגודל 

 בתקופה המקבילה 7.46- ל6.73-מובבית האבות שבביקורת ,  בסיומה6.60-התוכנית ל בתחילת

היחס בחדר של  וםנוחות זמני הארוחות וגמישותשל מוצע מגם הציון ה). 9-0טווח הציונים בין (

 .  בתי האבותבשניבמקצת אוכל עלה ה
ללא הבדלים ,  מהאוכל"מרוצים" או "מרוצים מאוד"היו  תם של הדייריםרוב בני משפח 

 "מרוצים מאוד" שיעור העלהבבית באייר . בתי האבות ובמהלך הזמןשני משמעותיים בין 

 86%- לפני התוכנית ל76%-מ, ארוחותהגיוון ו, כמותו, טעמומבחינת , איכות האוכלמ "המרוצים"ו

בסיום ).  בהתאמה86%- ו88%(לא חל שינוי בתחום זה אך בבית האבות שבביקורת  .הלאחרי

 השפעה על שביעות הרצון - ירקות ושתייה, רותֵּפ - האוכלמספקת של יתה לכמות יהתוכנית ה

 . הכללית מהאוכל
לפני התוכנית ,  של הדיירים מרוצים מחדר האוכלתם בני משפח, האבות בשני בתי,באופן כללי 

סאות י הנמוך יחסית של המרוצים מנוחות הכם בבית באייר בולט שיעור.ת באייר ולאחריהבבי

 84%-מ(המרוצים מהסידור היפה של השולחנות של גבוה ה םושיעור) תי נקודות הזמן בש77%(

לא נצפו שינויים בתחום זה בבית האבות שבביקורת , לעומת זאת).  אחריה95%-לפני התוכנית ל

  .בתקופה המקבילה
דיווחו כי הם נהנים מהשיעורים ) 84%(רובם המכריע של הדיירים , בבחינת הפעילות הגופנית 

הדיירים גם דיווחו כי הם נהנים ". ם לבריאותתוֵר"ו" עושה להם טוב"וכי זה , לפעילות גופנית

חשבו כי שני בתי האבות ב מבני המשפחה יםכשני שליש. מהמוזיקה שמלווה את השיעורים

 77%, חודשים ספורים לאחר התחלת התוכנית בבית באייר, כמו כן. זמןדי  יוחדפנית מלפעילות גו

-אולם שיעורם ירד כעבור כשנתיים ל, גופניתה שינויים חיוביים בפעילות עלמבני המשפחה דיווחו 

36%. 
 מבני המשפחה בבית באייר שהם שמעו על 62%לת התוכנית דיווחו הפעמספר חודשים לאחר  

נראה כי בתחילת התוכנית נעשו .  אמרו זאת50% כעבור שנתיים וחצי רק ;שההתוכנית החד
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, מכתב שנשלח אליהם מבית האבותלמשל באמצעות , על התוכניתפעולות ליידוע בני המשפחה 

לא נעשו ,  עליהוההודעהבעוד שלאחר ייזום התוכנית , פגישה אישית וקבוצתית ודיווח הדייר עצמו

בני המשפחה של מי , נראה כי בשל תחלופת הדיירים בבית האבות .פעולות נוספות בתחום זה

 .לא ידעו על קיומה, שהתקבלו לאחר הפעלת התוכנית
  

  שינויים בתפקוד התזונתי והבריאותי של דיירי בית באייר

 לפני הפעלת התוכנית םנערכה השוואה בין מצבבבית באייר  לבחון את השינויים במצב הדיירים כדי

נמצאה רק קבוצה , הגבוהה של הדייריםלאור התחלופה . ובין שני בתי האבות, ריהמצבם לאחבין ל

קטנה של דיירים ששרדו במשך שנתיים וחצי ושהיה ניתן להשוות בין מצבם לפני התוכנית  לבין מצבם 

כהשוואה בין  (לפני הפעלת התוכנית ולאחריהולכן השווינו גם בין כלל הדיירים בכל מחלקה , לאחריה

לא ניתן גם , בשל מספרם המצומצם של הדיירים בכל מחלקה. cross section studies) –ך קרי חתסשני 

  .לבחון מהם המאפיינים של הדיירים שמצבם השתנה

  

  מצב תפקודי

 של רוב הדיירים ששרדו במחלקות ADL-במהלך שנתיים וחצי הידרדר מצבם התפקודי ב 

 .אר יציבאך כושר הניידות שלהם נש, ולתשושיםלעצמאיים 
כמו למשל הרמת מטבע (של הדיירים בפועל  תפקודהיכולת את באמצעות תצפית  הבודק PPTמדד  

קלה ביכולת התפקוד של הדיירים במחלקות לעצמאיים ולתשושים ה יעל עלימלמד ) מהרצפה

 . ששרדו בבית באייר
השתפר מצבם התפקודי וכושר הניידות של המבקרים במרכז היום ששרדו במשך כל התקופה  

  .במידה קלה

  

  מצב תזונתי

ווחה על ירידה במספר הדיירים בסיכון תזונתי במחלקות ידבבית באייר תזונאית התוכנית  

 דיירים 19 זוהו במחלקה לעצמאיים 2004אוגוסט -ביולי,  למשל,כך. לעצמאיים ולתשושים

 6 לעומת  דיירים21ובמחלקה לתשושים , 2005 באוקטובר 7כסובלים מליקוי תזונתי לעומת 

 .בתקופות המקבילות
נמצא , BMIאשר מתייחס לירידה במשקל ולרמת , תזונתי של הדייריםה םבחינת השינויים במצבב 

נשאר ,  החודשים האחרונים3-ג או יותר ב" ק3כי שיעור הדיירים בבית האבות שבניסוי שאיבדו 

מאיים ולתשושים חלה במחלקות לעצ,  למשל,כך.  עם הבדלים בין המחלקות10%-יציב ועמד על כ

על , ככל הנראה, ממצאים אלה מלמדים. ירידה בשיעורם בעוד שבמחלקה לתשושי נפש חלה עלייה

בבית . תפקיד שלא היה שם בעבר, תרומתה החשובה של תזונאית במחלקות לעצמאיים ולתשושים

בעיקר במחלקה , דה קלה בשיעור המאבדים במשקליחלה יר, האבות שבביקורת לעומת זאת

 חלה ירידה קלה בשיעורם בשני בתי  נמצא כי)>22( נמוך BMI-בבחינת שיעור הלוקים ב. הסיעודית

יצוין כי בקרב הדיירים משני בתי האבות ששרדו בשני שלבי המחקר כמעט שלא היה שינוי . האבות

 . נמוךBMI-בשיעור הלוקים בירידה במשקל וב
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והן בקרב כלל הדיירים הן , ר הלוקים בעצירותיה משמעותית בשיעויבקרב דיירי בית באייר חלה על 

 בתקופה בשיעורםחלה ירידה משמעותית בעוד שבבית האבות שבביקורת . העוקבה ששרדהבקרב 

 איתור הסובלים מעצירותללשיפור במודעות לבעיה ו, הבמידה רב, הסיבה לכך קשורה. המקבילה

, ולא על העדרה, ידע ומודעות לבעיההשיעור הנמוך בתחילת התוכנית מעיד על חוסר . בבית באייר

 .גבוה יותר, בהמטופלים אך גם ה, שיעור הלוקים בעצירות, בתום התוכנית, ולפיכך
 

  מדדי בריאות ואיכות חיים

  שיעור הנפילות בשלושת החודשים האחרונים בקרב כלל הדיירים בבית באייר ירד  

ובמחלקה , 21%- ל42%-ים מבמחלקה לתשוש, 13%- ל21%-במחלקה לעצמאים מ (11%- ל19%-מ

שיעור הקשישים שנפלו . 1%- ל2%-חלה גם ירידה בשיעור השברים מ). 0%- ל6%-הסיעודית מ

גם בבית האבות . ובשיעור השברים לא היה שינוי, )9%- ל20%-מ(בעוקבה ששרדה ירד משמעותית 

בקרב ). 1%- ל4%-מ(השברים בשיעור ו) 6%- ל8%-מ(שבביקורת חלה ירידה בשיעור הנפילות 

 ).אחדלא  לאף 3%-מ(שיעור השברים ירד  אך ,הקשישים ששרדו לא חל שינוי בשיעור הנפילות
נמצא כי למעלה ממחצית מהדיירים , כאביםדיווח על בבחינת ממדים המייצגים איכות חיים כמו  

סובלים מהם לפעמים כרבע דיווחו שהם אולם , לעתים רחוקותרק סובלים מכאבים דיווחו כי הם 

 מדווחים על הרגשת בדידות םדייריהשיעור לא מבוטל מ, כמו כן. או לעתים קרובות או כל הזמן

בשל מיעוט .  בסיומה23%- בתחילת התוכנית ל38%-אך שיעורם ירד מ, לעתים קרובות

  . לא ניתן ללמוד מהם הגורמים הקשורים לכך, המרואיינים

  

  תערבותתוכנית בבית האבות בתום תקופת הניסוי והההפעלת ה

בתשתית ובתהליכי הפעילות בבית , תוכנית ההתערבות בבית באייר חוללה שינויים חיוביים רבים 

, מוש כלים לאבחון ולמיון דייריםיפותחו והוכנסו לש, הצטרפו אנשי צוות חדשים. האבות

המאפשרים ללמוד על המצב התפקודי והתזונתי שלהם ולעקוב אחר שינויים במצבם והשתתפותם 

ונרכשו , להזנה ולמעקב אחר שינויים, כמו כן פותחו שיטות חדשות להפעלת דיירים. יותבפעילו

 . כלים המסייעים בכך
חלק משמעותי מפעילות התוכנית בשנתה השלישית יוחד להעברת האחריות להמשך הפעלתה לצוות  

; האבותלהגדרת תפקידיהם וסמכויותיהם של אנשי צוות בית ; בית האבות באופן הדרגתי ומתוכנן

להטמעת ,  כדי שיקבל על עצמו את האחריות לניהול התוכנית,לליוויו ולהדרכתו של הצוות המוביל

, הנהלת הבית מינתה צוות מוביל לתוכנית. לריכוז הידע שנצבר ולהפצתו, נוהלי העבודה שפותחו

ית  עובדת בכירה מונתה לרכז את פעילות התוכנ.הגדיר את תחומי האחריות של משתתפיווהוא 

 . ולהיות אחראית עליה
רכיב משמעותי להבטחת המשכיות התוכנית הוא ריכוז תוצריה והפצתם בקרב מנהלים ובעלי  

לומדה ", בראשות אשל, מכין צוות רב מקצועי, לשם כך.  תפקידים בבתי אבות אחרים ברחבי הארץ

הלי וונית ובכלל זה נסייתכלול את תוצרי התוכנית הנהלומדה  ."לפעילות גופנית ותזונה בבית אבות

הלומדה תאפשר ללמוד רבות מהתוכנית וליישם חלקים . מערכים וטפסים, פרוטוקולים, עבודה

 . ממרכיביה בבתי אבות אחרים
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  כיווני פעולה להטמעת מרכיבי התוכנית בבתי אבות אחרים

, ים בארץמרכיבים משמעותיים ורבים מתוכנית ההתערבות זכו לתהודה ולהתעניינות בבתי אבות אחר

אין ספק כי ניתן ללמוד ממנה רבות וליישם חלקים גדולים . במשרד הבריאות ובמשרד הרווחה

לתת ממצאי מחקר ההערכה מלמדים על כיווני פעולה אפשריים שכדאי . מרכיביה בבתי אבות אחרים

  . לשם הרחבת התוכנית ורכיביה בבתי אבות אחרים בארץ,עליהם את הדעת

אחת השאלות שחזרו ועלו במהלך פיתוח והפעלת התוכנית הייתה האם : ניהסתייעות ביועץ ארגו 

אנשי הצוות שגויסו לתוכנית . ם השינויים ובהטמעתתבהפעל, יעוץ ארגוני חיצוני בתכנוןיעזר בילה

 להם יואולם לא ה, פעילות גופנית ובריאות הציבור, תזונה, היו בעלי הכשרה וידע רב במקצועם

.  שזה היה אחד מתפקידיהם העיקרייםאף, בהפעלה ובהטמעת שינוי ארגוני, סיון בתכנוןיהכשרה ונ

לאור . כתוצאה מכך הם אכן נתקלו בקשיים רבים בהנעה ובהפעלת השינויים המקצועיים שיזמו

ועד כמה רצוי להשקיע משאבים הן ,  החלופות הרצויות ביותרהן אתנראה שכדאי לבחון , זאת

בהפעלה ובהטמעה , בהכוונה, בהדרכה, סיון בייזוםיוני בעל ידע ונבצוות מקצועי על פני צוות ארג

 .  ארגוניים ושילוב בין מרכיביהםהשל השינויים 
, תהליכי הפעלת התוכנית לימדו כי לצוותי המחלקות:  הגברת מעורבות צוות בית האבות בפעילות 

 וד הדיירים להשתתףבעיד, ובעיקר לאחיות האחראיות ולמטפלים יש תפקיד חשוב ומרכזי בפיתוחה

לשם כך יש צורך להשקיע מאמצים ומשאבים כדי להביא למודעותן של . ובהדגשת חשיבותה, בה

עליו להיות , לרכז התוכנית יש תפקיד חשוב בכך. האחיות האחראיות את מקומן המרכזי בתוכנית

שיות לקיים פגישות קבועות ולעודד באופן שוטף את מעורבות האחיות הרא, בקשר הדוק עמן

כמו כן יש צורך להרחיב ולהעמיק את מעורבותם של המטפלים ולאתר . וצוותי המחלקות בתוכנית

 .דרכים נוספות להגברת מעורבותם ואחריותם
ה תשומת לב יוחדבתחילת התוכנית בבית האבות : הדרכה ושיתוף בני המשפחה בתוכנית, יידוע 

באמצעות מכתב אישי , ן הסברים לגביהאודותיה ולמתעל רבה ליידוע בני המשפחה של הדיירים 

לא הוקדשה לכך כל תשומת שלאחר מכן כמעט , ואולם. כרות עם צוות התוכניתיוהזמנה לפגישת ה

כרות וההבנה של בני המשפחה עם התהליכים והשינויים יומעט מאוד פעולות נעשו להעמקת הה, לב

 הסברים לבני המשפחה עשויים הדרכה ומתן, יידוע, נראה כי עדכון. שנעשים במסגרת התוכנית

, יםיבהפעלה בשעות אחר הצהר, בהולכה, להגביר את מעורבות בני המשפחה בטיפול בקשיש

 . ובהתנדבות לפעילות הכללית בבית האבות
התוכנית לימדה כי שימוש : זמינים לאבחון ולמעקב אחר המצב התזונתי של הדיירים מוש בכליםיש 

וזמינות בידי האחריות , והלי המוסד באופן שגרתי ותכוףבבדיקות פשוטות המתבצעות לפי נ

מוצע לשקול לבסס את , לפיכך. מאפשרות מעקב שוטף וקל אחרי המצב התזונתי של הדיירים

ולא על מדדים תזונתיים , BMIהמעקב התזונתי השוטף על בדיקת אבדן משקל בתקופה קצרה ועל 

צוות הרפואי מה ה ותובענית יקרבדיקתם .מורכבים שלעתים קרובות אינם זמינים בבית האבות

ואולי , נראה שרצוי לשקול בדיקת אלבומין מחוץ לשגרה. ולכן מעכבת ומקשה את המעקב השוטף

רק כאשר שני המדדים הפיזיים המבוססים על שקילה נמצאים , גם מדדים ביוכימיים אחרים

 . לקויים
דיווח על יכולת ימדו על פער ַּבממצאי המחקר ל: שימוש במדדים רלוונטיים לאבחון ולמעקב 

, התופעה מוכרת.  כאשר הבדיקה נעשית בכלים שונים וממקורות מידע שונים,התפקוד של הדיירים
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 הוא מבצע פעולות פשוטות לבין כאשר תפקודו של הקשיש תוך צפייה בוובעיקר הפער בין מדידת 

 פעילהעקב מעורבותן ה, יותר כהתפקוד נמורמת עתים קרובות מדווחות על לש,  של אחיותןדיווח

לעומת , ממצאי המחקר לימדו על שיפור מסוים ביכולת הביצוע של הקשישים. לקשיש" עזרה"ב

רצוי לעקוב אחר תפקודם של הקשישים , לפיכך. דרדרות בתפקוד לפי דיווח האחיותייציבות או ה

נמצא תקף וכנית ושפותח לצורך הת" מדד אשל"מדדים הבוחנים את התפקוד בפועל כמו באמצעות 

חשוב מאוד להמשיך להדריך את המטפלים בנושא החשיבות , במקביל. מן במחקר הנוכחייומה

, לסייע להם במידת הצורך ולעודד אותם, בעצמםלתפקד לדיירים  הזדמנות וזמן שבמתןהעצומה 

  .אולם לא לעשות הפעולות במקומם

  

ים ולשיפור איכות חייהם שהופעלה בבית סיונית לקידום בריאותם של הקשישיהתוכנית הנ, לסיכום

הרחבת הפעילות הגופנית ושיפור : התמקדה בשני תחומים עיקריים, בירושלים" בית באייר"אבות 

הוטמעו מרכיבים רבים שלה ו, התוכנית חוללה שינויים חיוביים בבית האבות. תהליכי ההזנה והתזונה

ווה אותה הוצגו בפני י ומחקר ההערכה שלהתוכנית. ו ולמשאביוצרכיבהתאם ל, בשגרת בית האבות

, חברי ועדת קידום בריאות וועדת שירותים מוסדיים של אשל ,ובהם מנהלי בתי אבות, גורמים רבים

התוכנית עוררה התעניינות . ובכנסים בין לאומיים לשירותי בריאות ורווחה לקשישים ובכנסים בארץ

 ממרכיביה בבתי אבות אחרים וליישם חלקבות ממנה רראה כי ניתן ללמוד ונ, גורמים רביםבקרב 
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  :מחקרלפי מחלקה ושלב , ים של הדיירים בשני בתי האבותימאפיינים תפקוד: 28לוח 

   המחקרבשני שלבישהשתתפו  דיירים              

  

51  

    

  56  לפי מחלקה ושלב מחקר, מאפיינים תזונתיים של הדיירים בשני בתי האבות: 29לוח 

    

  : לפי מחלקה ושלב מחקר, מאפיינים תזונתיים של הדיירים בשני בתי האבות: 30לוח 

  רשהשתתפו בשני שלבי המחק דיירים              

  

57  

    

  59  לפי מחלקה ושלב מחקר, יכולת ההזנה של הדיירים בשני בתי האבות: 31לוח 

    

  : לפי מחלקה ושלב מחקר, יכולת ההזנה של הדיירים בשני בתי האבות: 32לוח 

   המחקרבשני שלבישהשתתפו  דיירים              

  

60  

    

  65   מחלקה ושלב מחקרלפי, תוצאים בריאותיים של דיירי שני בתי האבות: 33לוח 

    

  : לפי מחלקות ושלב מחקר, תוצאים בריאותיים של הדיירים בשני בתי האבות: 34לוח 

   המחקרדיירים שהשתתפו בשני שלבי              

  

66  

    

  74  לפי מחלקות, מאפיינים דמוגרפיים של דיירי בית באייר: 1לוח א

    

  75  לפי מחלקות, האבות שבביקורתמאפיינים דמוגרפיים של דיירי בית : 2לוח א

  



 

  

  רשימיםרשימת ת
  

  , לפי בית האבות, בכלל המחלקות) 20-0, ברטל (ADL-ציון ממוצע בתפקוד ב: 1תרשים 

  מחלקה ושלב המחקר                 

  

47  

    
  של הדיירים שהשתתפו בשני שלבי ) 20-0, ברטל (ADL-ציון ממוצע בתפקוד ב: 2תרשים 

  מחלקה ושלב המחקר, לפי בית האבות, המחקר                

  

47  

    
  מחלקה ושלב , לפי בית האבות, בכלל המחלקות) PPT) 28-0ציון ממוצע במדד : 3תרשים 

  המחקר                 

  

48  

    
  לפי בית , של הדיירים שהשתתפו בשני שלבי המחקר) PPT) 28-0 במדד עציון ממוצ: 4תרשים 

  מחלקה ושלב המחקר, תהאבו                 

  

48  

    
  בקרב כלל שלפני הסקר  בשלושת החודשים ג ומעלה"שלושה קדיירים שאיבדו : 5תרשים 

  מחלקה ושלב המחקר, לפי בית אבות, הדיירים                 

  

52  
    

   בקרב שלפני הסקרבשלושת החודשים ומעלה ג "קשלושה דיירים שאיבדו : 6תרשים 

  מחלקה ושלב המחקר, לפי בית אבות, יירים שהשתתפו בשני שלבי המחקרהד                 

  

53  
    

  53  מחלקה ושלב המחקר, לפי בית אבות,  נמוך בקרב כלל הדייריםBMIדיירים בעלי : 7תרשים 

    
  לפי בית ,  נמוך בקרב הדיירים שהשתתפו בשני שלבי המחקרBMIדיירים בעלי : 8תרשים 

  חלקה ושלב המחקרמ, אבות                 

  

54  

    
  , לפי בית אבות, בקרב כלל הדיירים 3.5-שרמת האלבומין שלהם קטנה מדיירים : 9תרשים 

  מחלקה ושלב המחקר                 

  

55  
    

  לפי , שהשתתפו בשני שלבי המחקר 3.5-שרמת האלבומין שלהם קטנה מדיירים : 10תרשים 

  שלב המחקרמחלקה ו, בית אבות                   

  

55  
    

  מחלקה , לפי בית אבות, הדיירים הסובלים מעצירות תכופה בקרב כלל הדיירים: 11תרשים 

  ושלב המחקר                   

  

58  
    

  הדיירים הסובלים מעצירויות תכופות בקרב הדיירים שהשתתפו בשני בלבי : 12תרשים 

  רלפי בית אבות ושלב המחק, המחקר                   

  

58  
    

  , לפי בית אבות, בקרב כלל הדיירים, דיירים שנפלו בשלושת החודשים לפני הסקר: 13תרשים 

  מחלקה ושלב מחקר                   

  

61  
    

  בקרב הדיירים שהשתתפו ,  החודשים האחרונים לפני הסקר3-דיירים שנפלו ב: 14תרשים 

  מחלקה ושלב מחקר, ותלפי בית אב, בשני שלבי המחקר                   

  

62  



 

  

    
  בקרב כלל ,  החודשים שלפני הסקר3-דיירים שפיתחו פצעי לחץ חדשים ב: 15תרשים 

  מחלקה ושלב מחקר, לפי בית אבות, הדיירים                   

  

63  
    

  בקרב הדיירים ,  החודשים שלפני הסקר3-דיירים שפיתחו פצעי לחץ חדשים ב: 16תרשים 

  מחלקה ושלב מחקר, לפי בית אבות, שהשתתפו בשני שלבי המחקר                   

  

63  
    

  64  לפי בית אבות ושלב מחקר, שעמום וכאבים,  הרגשת בדידות: 17תרשים 
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