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  תקציר
  

  הקדמה
מעמסה כלכלית משמעותית על מהווה הוא  ובריאות המרכזיות בעולם המערביאחת מבעיות ההוא שבץ מוח 

כשני שלישים מהלוקים , שיעור ההיארעות של שבץ מוח עולה באופן חד עם העלייה בגיל. מערכת הבריאות

בכל שנה  :האפידמיולוגיה של שבץ מוח בישראל דומה לזו של העולם המערבי.  ומעלה65בו הם בני 

,  מאחר שרוב החולים בשבץ מוח הם קשישים. אירועי שבץ מוח חדשים12,000-13,000- כמתרחשים בישראל

ם במערכת הבריאות בעידן שלאחר החלת חוק ביטוח מקשישים ולשיקובעשויה לשמש מדד לטיפול המחלה 

  ).1995בשנת  (בריאות ממלכתי

  

היה השלב הראשון במחקר ו, 1997מכון ברוקדייל ומשרד הבריאות בשנת -וינט'ידי ג-מחקר שנערך על

הטיפול והשחרור של החולים הללו בתקופה שלאחר החלת החוק , לימד על שינויים בדפוסי הקבלה, הנוכחי

בהתגברות הלחץ , השינויים העיקריים התבטאו במגמה לקצר את משך האשפוז). 1999, בנטור ואחרים(

 קפדנית יותר מטעמן באישור המשך שקופות החולים מפעילות לשחרר חולים מהר ככל הניתן ובביקורת

חל , זאת ועוד. בעיקר במחלקות הגריאטריות בבתי חולים כלליים ובבתי חולים לשיקום גריאטרי, האשפוז

  .צמצום בהיקף האישורים להמשך שיקום באשפוז וחל גידול בהיקף ההפניות להמשך שיקום בקהילה

  

גביר את השוויוניות במערכת הבריאות בין אחת ממטרותיו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי הייתה לה

אחד הכלים העיקריים לכך . ולשפר את השירותים לקבוצות חלשות כגון קשישים, קבוצות אוכלוסייה שונות

וכך קופות החולים מקבלות , המתחשבת במספר הנפשות הרשומות בקופה ובגילן, היא נוסחת הקפיטציה

ר להגדיל את אפשרויותיהן לתת מענה טוב יותר לצרכים שינוי זה אמו. תגמול גבוה יותר על קשישים

  .המיוחדים של הקשישים

  

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי נקבע עוד שעל קופות החולים לספק למבוטחיהן את מכלול השירותים 

קיימים בחוק חללים בתחומים שאינם , אולם. במסגרת סל שירותים המוגדר בחוק, בהתאם לצורכיהם

נקבע בחוק שהקופה תממן טיפול שיקומי עד שלושה חודשים לאחר אירוע , למשל. מפורטים די הצורך

מהם סוגי הטיפול שהמבוטח , לא נקבע באיזו מסגרת יינתן הטיפול, אולם; עם אפשרות להארכה, אקוטי

לא נקטו קופות החולים במדיניות קבועה , טרם החלת החוק. זכאי לקבל ומהי תדירות הטיפולים והיקפם

יש בארץ הבדלים משמעותיים בזמינות המשאבים , בנוסף. ולשיקום של חולים אחרי שבץ מוחלטיפול 

הגבירו , בנוסף לכך. והשירותים לטיפול ולשיקום באשפוז ובקהילה בין אזורים שונים ובין קופות החולים

ל על עקב הלחץ המופע,  ואילך את החשש לפגיעה בקבוצות אוכלוסייה חלשות1997חוקי ההסדרים משנת 

  .הקופות לצמצם את גירעונותיהן ולתפקד במסגרת תקציב מוגבל

  

  מטרות המחקר
במהלך שנה לאחר האירוע , בחולים אחרי שבץ מוח, באשפוז ובקהילה, לבחון את איכות הטיפול .1

שירותי נגישות בפערים בין אזורי הארץ ובין קופות החולים בזמינות והיקף הלזהות את , ובסיומה

 . ולאתר מחסומים בקבלת השירותים, בידיהןשיקום הניתנים 



  ii

בהתייחס לתהליכי , לבחון את תוצאות מצבם של החולים עם שבץ מוח במהלך השנה שלאחר האירוע .2

 . ולמאפייני התמהיל שלהם, הטיפול בהם במערכת האשפוז ובקהילה
  

   המחקרשיטות
בתשעה , בזה אחר זהושפזו שא איש 616שעקב במשך שנה אחרי , במסגרת המחקר נערך סקר פרוספקטיבי

 לבין ינואר 1998בין אוקטובר , עם אבחנה של שבץ מוח חריף, בתי חולים כלליים גדולים בכל רחבי הארץ

  . מיון או ששוחררו ממנו מבלי להתאשפזהלא נכללו אנשים שנפטרו בחדר במחקר  .1999

  

  : נקודות זמןחמש בהנתונים נאספו 

 בקבלה לאשפוז בבית החולים .1
  האשפוזר מבשחרו .2
 אחרי האירוע שלושה חודשים .3
 שישה חודשים אחרי האירוע  .4
 אחרי האירוע  חודשים12 .5
 

, כן.  בטלפון-ובפעמיים האחרונות , בשלוש הפעמים הראשונות רואיין החולה או בן משפחתו פנים אל פנים

וחד לצורך הנתונים נאספו באמצעות שאלונים וטפסים שנבנו במי. נאספו נתונים מגיליונות רפואיים

  . נבדקותקפותם ומהימנותםש וכללו כלים מקובלים ,המחקר

  

  תוצאות
  מאפייני החולים

. 64-בני פחות מ - וכרבע , ומעלה80כרבע מהם היו בני , 72היה עם שבץ מוח הגיל הממוצע של החולים  

 . חמישים ושבעה אחוזים מהחולים היו גברים
 גרו 4%- התגוררו בגפם ו24%, ם בני משפחה אחריםעאו /ועם בן זוג  רוב החולים התגוררו לפני האירוע 

  .במוסד סיעודי
היו עצמאיים לא מחציתם כ, לפני האירוע ADL-היו עצמאיים בתפקודם בלא החולים כלל  מכרבע 

 . IADL-בתפקודם ב
 ולשליש ,דם וסוכרת-כגון יתר לחץ, סבלו ממחלות ומגורמי סיכון לפני האירועבשבץ מוח ים לוקרוב ה 

 . יה אירוע קודםה
לא נרשם בזמן האשפוז או  11%-לו, אירוע המורגיב - 16%, שבץ מוח איסכמילקו ב) 73%(רוב החולים  

  .סוג האירועשלא נקבע בוודאות 
הונשמו בעזרת  16%-ו, היו מחוסרי הכרה או בהכרה חלקית בקבלה לאשפוז) 21%(חמישית מהחולים  

אירוע הלוקים בגדול יותר בקרב סרי ההכרה והמונשמים שיעור מחו. קיבלו חמצןאו מכונת הנשמה 

  .המורגי
 סבלו מפגיעה 45%, בקבלה לאשפוזאו חלקי סבלו משיתוק מלא ) 72%(מהחולים שלושה רבעים  

וקרוב ,  היו בעיות בבליעה33%-ל,  לא שלטו בסוגרים41%, מפגיעה בהתמצאות - 18%, בדיבור

  .דלקת ריאות או תסחיף לריאות, פצע לחץ: כגון, שפוזסבלו מסיבוכים במהלך הא) 48% (םלמחצית
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.  החולים שנכללו במחקר616 מקרב 30%המהווים ,  חולים185במהלך השנה שלאחר האירוע נפטרו  

 נוספים 11%-ו, במהלך האשפוז בבית חולים כללי, נפטרו בסמוך לאירוע) 16.5%(למעלה ממחציתם 

משתני עולה שתמותה -מניתוח דו.  חודשים אחרי האירוענפטרו לאחר השחרור מבית חולים ועד שלושה

, מחוסר הכרה או ערפול, בסמוך לאירוע הייתה שכיחה יותר בקרב אלה שסבלו מאירוע של שבץ המורגי

 . מבעיות בבליעה ומסיבוך אחד לפחות במהלך האשפוז, שליטה בסוגר השתן-מאי, משיתוק מלא
  

    בחולי שבץ מוחהטיפול
הטיפול בחולים עם שבץ מוח במהלך השנה שלאחר האירוע נבחנו בהתייחס למהלך תהליכי האבחון ו

קבלת טיפול , בדיקות, סוג מחלקה שאליה התקבל החולה(הטיפול במסגרת האשפוז בבית חולים כללי 

,  בית חולים לשיקום גריאטרי-יעד השחרור (ולהמשך הטיפול לאחר השחרור מבית חולים כללי , )שיקומי

היקף הממצאים על אודות דפוסי הטיפול משמשים לזיהוי ). וקבלת טיפול שיקומי, י או קהילהמוסד סיעוד

ולאיתור המחסומים , בין אזורי הארץ ובין קופות החוליםשירותי השיקום נגישות בפערים בזמינות וה

  . באספקת השירותים הדרושים לחולים האלה

  

  במהלך האשפוז

.  במחלקה גריאטרית- 2%ורק , נימית או במחלקה נוירולוגיתרוב החולים התקבלו לאשפוז במחלקה פ 

מאשר למחלקה , יותר מבחינת סימני השבץ" קלים"למחלקה נוירולוגית התקבלו חולים צעירים ו

בבית חולים אחד לא הייתה מחלקה נוירולוגית ובארבעה בתי חולים לא הייתה מחלקה , אולם. פנימית

 . גריאטרית
 אחרות בדיקות דימות. מיוןהבחדר  -ברוב המקרים פעם אחת , מהחולים 95%- נערכה לCTבדיקת  

. לבית החולים ולמחלקת האשפוז, לסוג הבדיקה, בהתאם למצב הקליני, לשיעור נמוך של החוליםנערכו 

 עצמאיים חולים, "צעירים"חולים . MRIבמקצת מבתי החולים כלל לא נעשו בדיקות דימות כגון 

מאושפזים חולים שהיו . ותמיעברו יותר בדיקות ד "קשים"לים עם סימני שבץ חוובתפקוד לפני האירוע 

  .פנימיתהמחלקה בת עברו יותר בדיקות מאשר אלה שהיו מאושפזים נוירולוגיה הבמחלק
ועל ההבדלים בזמינות , הממצאים על ההבדלים בדפוסי האבחון ובתהליכי הטיפול במחלקות שונות 

מעוררים את השאלה האם כל החולים נבדקו , ת בין אזורי הארץובנגישות האשפוז במחלקות שונו

האם הם עברו אבחון מקיף בהתאם למצבם ולצורכי הטיפול בהם והאם ההבדלים , בבדיקות הדרושות

 . מסופקים-שנצפו אינם עשויים להצביע על צורכי אבחון וטיפול בלתי
 רובם המכריע .בבית חולים כללי קיבלו טיפול שיקומי במהלך האשפוז הלוקים בשבץ מוחמחצית כ 

החולים שסבלו ). 3%(או ריפוי בדיבור ) 10%( ריפוי בעיסוק קיבלו ורק מיעוטם ,פיזיותרפיקיבלו טיפול 

, קיבלו יותר טיפול שיקומי, פגיעה בדיבורהמוטורית והפגיעה המבחינת , מסימנים קשים יותר של השבץ

 לא ניתן לקבוע בוודאות האם כל החולים .רי הארץמוגרפיים ולפי אזודלא הבדלים לפי מאפיינים ל

מפגיעה אולם העובדה ששיעור החולים שסבלו משיתוק ו, שהיו זקוקים לטיפולים אלה אכן קיבלו אותם

עשויה לרמז לכך שלא כל החולים שהיו זקוקים ,  גבוה משיעור החולים שקיבלו שיקוםבהתמצאות

ל הנראה קיימים צורכי שיקום בזמן האשפוז שאינם ועל כך שככ, לטיפול שיקומי אכן קיבלו אותו

יצוין שלדעת חלק מהחוקרים ולדעת חלק מהקלינאים אין צורך לספק לחולים עם , עם זאת. מסופקים

 . שבץ מוח טיפול בריפוי בעיסוק ובריפוי בדיבור בשלבים הראשונים שלאחר האירוע
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 יעד שחרור
הופנו ) 27%(קצת למעלה מרבע , )61%(רות לקהילה שני שלישים מהחולים שוחררו מבית החולים ישי 

 . הופנו למוסד סיעודי) 12%(והיתר , לבית חולים לשיקום גריאטרי
משתני שבחן את הסיכוי של החולה להשתחרר ישירות לקהילה לעומת מעבר להמשך אשפוז -בניתוח רב 

לעומת (ק מלא או חלקי בבית חולים לשיקום גריאטרי או במוסד סיעודי נמצאה השפעה למשתנים שיתו

 . שליטה בסוגרים ובעיות בבליעה-אי, )היעדר שיתוק
, אולם. שיעור החולים שחזרו לקהילה אחרי האירוע היה דומה בקרב מבוטחי ארבע קופות החולים 

שלמבוטחי שירותי בריאות כללית היה סיכוי , בפיקוח על מאפייני החולים ועל חומרת המחלה עולה

, כמו כן. וטחי שאר קופות החולים לעבור לאשפוז בבית חולים לשיקום גריאטריגדול יותר מאשר למב

לחולים ממחוז דרום היה סיכוי קטן יותר לעבור לאשפוז בשיקום גריאטרי ולחולים ממחוז חיפה היה 

 . סיכוי קטן יותר לעבור למוסד סיעודי
מחסומים בנגישות האשפוז הממצאים על ההבדלים בין קופות החולים ובין אזורי הארץ מלמדים על  

אשר העבירו את המבוטחים שלא יכלו לחזור , "קטנות"השיקומי בקרב מבוטחי קופות החולים ה

הממצאים על ההבדלים בין אזורי הארץ . ישירות לביתם למוסדות סיעודיים ולא למסגרות שיקום

חוז במחוזות על המחסור הקיים במקומות שיקום במ, המיטות  ידוע לגבי היצעה לאור, מרמזים

 .הצפון והדרום
 

  טיפול שיקומי אחרי השחרור מבית חולים

 מהחולים שהיו 58%שלושה חודשים לאחר האירוע קיבלו ועד השחרור מבית החולים בתקופה שבין  

רוב החולים שזכו לקבל טיפול , אולם.  קיבלו טיפול בריפוי בעיסוק31%-ו, בקהילה טיפול פיזיותרפי

 בטרם שעברו להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי או במוסד סיעודישיקומי היו מקרב אלה 

הטיפול ,  זאת ועוד.רק מיעוט החולים שחזרו ישירות לקהילה קיבלו טיפול שיקומי. חזרו לקהילה

, שלושה חודשים מהאירועתום נגמר עוד לפני  מכלל החולים שקיבלו טיפול כזה של מחציתהשיקומי 

 . מהלך כל התקופה בופלורק כמחציתם טו
בחלק או בכל שלושת החודשים הראשונים החולים שקיבלו טיפול שיקומי משתני נמצא ש-בניתוח רב 

בפיקוח על מאפייני החולים וחומרת השבץ ). חלקי או מלא(שלאחר האירוע היו אלה שסבלו משיתוק 

 . במחוזות אחרים במחוז הדרום קיבלו פחות טיפול שיקומי מאשרעולה ש
 מהחולים 19% שבין שלושה חודשים לבין שנה לאחר האירוע קיבלו טיפול שיקומי רק בתקופה 

, מצבם התפקודי של אלה שקיבלו טיפול לימד שהם אכן היו זקוקים לטיפול הזה. בקהילהשהתגוררו 

אולם שיעורם הגבוה של האנשים שהיו מוגבלים שנה לאחר האירוע מרמז לכך שרבים מהם היו זקוקים 

  . קומי אולם לא זכו לקבלולטיפול שי

  

  במהלך שנה אחרי האירועוהטיפול בו שבץ התוצאי 
למידע על תוצאות המחלה במהלך השנה שלאחר האירוע ובסופה יש חשיבות רבה להבנת תפקודה של 

לאיתור בעיות בזמינות ובנגישות השירותים ולאיתור , האמונה על הטיפול בחולים אלה, מערכת הבריאות

מקום : שני מדדים מקובלים להערכת התוצאות של שבץ מוח שימשו במחקר זה. פקיםצרכים לא מסו

  .הימצאות במהלך השנה והמצב התפקודי של החולים במהלך השנה שלאחר האירוע ובסופה
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 מקום הימצאות
, שמונים ותשעה אחוזים מהחולים ששרדו את האירוע החריף כבר היו בקהילה שלושה חודשים לאחריו

  . עודייםיוהשאר היו במוסדות ס, היו בקהילה שנה אחרי האירוע) 91%(ריע מהחולים ששרדו והרוב המכ

 
 מצב תפקודי

, 25%- ו40%( בשחרור מבית חולים ADL-שני שלישים מהחולים סבלו מליקוי מלא או חלקי ב 

 . ורק שליש תפקדו באופן תקין) בהתאמה
י מלא בתפקוד בשחרור מבית חולים העלה משתני שבחן את סיכויי החולים לסבול מליקו-ניתוח רב 

, שיתוק מלא או חלקי בעקבות האירוע, השפעה חיובית של המשתנים ליקוי מלא בתפקוד לפני האירוע

  . ומעלה75סיבוך רפואי אחד לפחות במהלך האשפוז וגיל , ליקויים בהבנה ובהתמצאות

. ADL- בתפקוד תקיןלגיעו שהבמהלך השנה שלאחר האירוע חלה עלייה הדרגתית בשיעור החולים  

מצבם התפקודי . החולים סבלו מליקוי מלא או חלקי בתפקוד שנה אחרי האירועממחצית קרוב ל, אולם

 . של אלה שהיו בקהילה שנה אחרי האירוע היה טוב הרבה יותר ממצבם של אלה שהיו במוסד סיעודי
לושה חודשים לאחר האירוע בחינת השינויים במצב התפקוד בין השחרור מבית חולים כללי ועד ש 

בקרב רבע מהם חלה הרעה ובקרב רבע לא חל , לימדה שבקרב מחצית החולים חל שיפור במצב התפקודי

בחינת השינויים במצב התפקודי בין ). רובם היו ונשארו במצב תפקודי תקין(שינוי במצב התפקודי 

החולים כבר לא חל שינוי במצב שלושה חודשים לבין שנה לאחר האירוע לימדה שבקרב כשני שלישים מ

  . חלה הרעה19% חל שיפור ובקרב 22%בקרב , )רובם היו ונשארו בתפקוד תקין(התפקודי 
משתני שבחן את סיכויי החולים לשיפור במצב התפקוד לעומת יציבות או הרעה בתפקוד בין -ניתוח רב 

ית של המשתנים שיתוק השחרור מבית חולים ועד שלושה חודשים אחרי האירוע העלה השפעה חיוב

בשחרור מבית חולים ושחרור להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי לעומת ) מלא או חלקי(

לאלה , כאשר פיקחנו על מצב החולים בשחרור, כלומר. שחרור ישירות לקהילה או למוסד סיעודי

ור במצב התפקוד שהשתחררו מבית חולים כללי לבית חולים לשיקום גריאטרי היה סיכוי כפול לשיפ

. בהשוואה לאלה שהשתחררו לקהילה וסיכוי גדול פי שבעה בהשוואה לאלה שהשתחררו למוסד סיעודי

נמצאה ליעד השחרור מבית חולים , יצוין שגם כאשר לא פיקחנו על מצב התפקוד בשחרור מבית חולים

רור לקהילה או למוסד נמצא יתרון מובהק לשחרור לשיקום גריאטרי על פני שח, כלומר. השפעה חיובית

 .סיעודי
-בניתוח רב. היתרון שהיה ליעד השחרור שלושה חודשים אחרי האירוע נשמר גם שנה לאחר האירוע 

, לעומת יציבות או הרעה בתפקוד שנה לאחר האירוע, משתני שבו נבדק הסיכוי לשיפור במצב התפקוד

שיתוק , פקוד בשחרור מבית חוליםבת) מלא או חלקי(ליקוי : נמצאה השפעה חיובית למאפיינים האלה

שחרור לבית , היעדר שבץ מוח נוסף במהלך השנה שלאחר האירוע, בשחרור מבית חולים) מלא או חלקי(

כאשר מפקחים על מאפייני , כלומר. חולים לשיקום גריאטרי על פני שחרור לקהילה או למוסד סיעודי

בקרב אלה שעברו לשיקום גריאטרי היה פי החולים עולה שהסיכוי לשיפור בתפקוד שנה אחרי האירוע 

שניים יותר גדול בהשוואה לאלה שחזרו ישירות לקהילה ופי חמישה יותר גדול בהשוואה לאלה שעברו 

גם כאשר לא פיקחנו על מצב התפקוד בשחרור מבית . לאשפוז במוסד סיעודי בטרם חזרו לקהילה

רו להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום נמצא שהסיכוי לשיפור במצב התפקוד של אלה שעב, חולים

   .גריאטרי היה גדול יותר באופן מובהק
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  השלכות המחקר ומסקנותיו

. לממצאי המחקר יש השלכות על מדיניות הטיפול בקשישים ובמוגבלים במערכת הבריאות בישראל

יפול הט, האבחון, הממצאים מלמדים על הבדלים בין בתי חולים ובין מחלקות בדפוסי הקבלה לאשפוז

סטנדרטים והנחיות , מדגישים את הצורך בפיתוח נהליםההבדלים האלה . השיקומי ודפוסי השחרור

ניתן להסתייע בכך בעבודות . קליניות לביצוע האבחון ולטיפול בחולי שבץ מוח בבתי החולים כלליים בארץ

  .ידי צוותי פעולה במקומות שונים בעולם-שנעשו בעשור האחרון על

  

מדגישים את הצורך , נוגעים לשירותי השיקום באשפוז ובקהילה בידי קופות החוליםממצאי המחקר ה

ולאיתור הסיבות לקשיים , בבחינה מעמיקה של הסיבות לכך ששירותים אלה ניתנים רק למקצת החולים

העובדה שההשפעה החיובית של האשפוז השיקומי נשמרת שנה לאחר . בנגישות שירותי שיקום בקהילה

לאור חולשת שירותי השיקום . שה את היתרון שבמתן טיפול שיקומי אינטנסיבי בסמוך לאירועהאירוע מדגי

ולאור ההשפעה החיובית שנמצאה לאשפוז שיקומי לאחר אירוע של שבץ מוח על פני חזרה ישירה , בקהילה

 כדי להבטיח, זאת. נראה שכדאי לבחון בקפידה את יעד השחרור המועדף מבית חולים כללי, לקהילה

כל עוד לא קיימים בישראל . שהחולים יוכלו למצות את מרב הפוטנציאל התפקודי שלהם בעקבות האירוע

ייתכן שכדאי לשקול האם לא מוטב לאפשר לחולים , שירותי שיקום אינטנסיביים ומבוססים בקהילה

יתם במקום לחזור לב, להמשך אשפוז במסגרות לשיקום גריאטרי, ולו גם לתקופת זמן קצרה, לעבור

  . שבקהילה תוך ימים ספורים לאחר האירוע

  

, כמו כן. קיים צורך להרחיב את שירותי השיקום בקהילה ולפתח מסלולי שיקום חליפיים לאשפוז, במקביל

עולה הצורך בבחינה ובהרחבה של התקנות בחוק ביטוח בריאות ממלכתי לגבי סל שירותי השיקום בקהילה 

כדי להבטיח שהקופות , שוב שמשרד הבריאות ייתן את הדעת לנושא זהח, במקביל.  שהקופות מחויבות בו-

  . תספקנה טיפול שיקומי בקהילה למבוטחים הזקוקים לו

  

המשרד גם . ממצאי המחקר נדונו במועצה הלאומית לגריאטריה ושימשו בסיס לדיונים במשרד הבריאות

לוח מבוטחים הזקוקים לשיקום העביר נוהל לקופות החולים ולמנהלי בתי חולים המבקש מהן שלא לש

  . גם אם הם מאוישים בצוות שיקומי, לאשפוז במוסדות סיעודיים

 
ייעול שירותי הבריאות בשיפור ובתרומה לידע שעשוי לסייע בהווה חוליה נוספת ממחקר ה, לסיכום

נות לאור הזדק.  ושיקומם בעידן שלאחר החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתיקשישיםבטיפול ההאמונים על 

גוברות הדרישות ממערכת הבריאות לאתר את הדרכים , האוכלוסייה והעלייה הצפויה במספר המוגבלים

  .המועילות והיעילות ביותר להספקת שירותי הבריאות ושיקום לקבוצת אוכלוסייה זו
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  41.........................................אוכלוסיית המחקר מהקבלה לאשפוז ועד שנה לאחר האירוע : 7תרשים 
  

  52.............................................רי האירועהחולים ששרדו שנה אח יעדי שחרור ומעברים בקרב : 8תרשים 
  

  56........)אחוזים( בקרב חולים אחרי שבץ מוח במשך שנה אחרי האירוע ADL-מצב תפקודי ב : 9תרשים 
  

  , שבץ מוחבקרב חולים לאחר , שנהבמשך ADL- בליקוי מלא וחלקי בתפקוד: 10תרשים 
  57....................................................................................................םלפי מקום הימצא                   

  
  ב החולים הנמצאים בקהילה שלושה חודשיםבקר ADL-תפקוד בהציון ממוצע של מצב : 11תרשים 

  58................................................................לפי יעד שחרור מבית החולים, אחרי האירוע                   
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