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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 
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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
  

  

  



  iv

 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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  דברי תודה
  

נהלי אנו מבקשים להודות למ, ראשית. במהלך המחקר הסתייענו באנשים רבים ותודתנו נתונה להם

 סייעו לנו לקבל את האישורים הדרושים ואף, המחלקות שהשתתפו במחקר על שפתחו בפנינו את דלתותיהם

 אנו מודים לאחיות ,כמו כן. ובכך למעשה אפשרו את ביצוע המחקר כולו, לביצוע המחקר בשלביו הראשונים

ולמנהלות , של המחקרמסורות שסייעו באיסוף הנתונים בבתי החולים בשלביו הראשונים ההמיומנות ו

  .על תרומתן לתהליך בדיקת הנתונים ועל הסיוע שהגישו לנו במהלכו, הרשומות הרפואיות

  

, הדוח על הערותיהם והארותיהם המועילותהשונות של גרסאות את האנו מכירים תודה לאנשים שקראו 

 מנהל האגף למחלות ,ר אהרון כהן"לד, ל המוסד לביטוח לאומי"מנכ, לפרופסור יוחנן שטסמןובמיוחד 

כמו . מנהל המחלקות הגריאטריות בבית חולים מאיר, ר יצהל ברנר"לדו, קנה במשרד הבריאותיממושכות וז

  . אביבית מועלםולדינה רפופורט לכן אנו מודים לכל מי שסייעו לנו בשלבי המחקר השונים ובמיוחד 

  

יעל הימלבלאו לובמיוחד , צות ובהערותתודה לכל חברינו במכון ברוקדייל אשר סייעו במהלך העבודה בע

דפנה סרגוסטי שנתלה חלק משמעותי בשלב ול, שהיתה שותפה פעילה בכל שלבי איסוף הנתונים למחקר

יחידת מנהלת , ני רוזנפלד'גל, מטי מויאל שערכה את הדוח ברוב שכללתודה חמה . עיבוד וניתוח הנתונים

לי קליינמן על ההפקה וההבאה לדפוס ולענבל יוניוב ללס,  על הערותיה והארותיה המועילותהפרסומים

  .שסייעה בהדפסה
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  מבוא. 1
  

והסיבה השלישית בשכיחותה , מבעיות הבריאות המרכזיות בעולם המערבי מהווה אחת שבץ מוח

ת ולנכות בקרב אנשים למוגבלות פיזימשמעותית והסיבה , אחרי מחלות לב ומחלות ממאירות, לתמותה

 Hacke, 2000; Wolfe, 2000; Bonita, 1992; Wolf, Cobb & D'Agostino, 1992; Ebrahim  ומעלה60בני 
&) (Harwood, 1999.  

  

 Stroke, Cerebrovascularשבץ מוח הוא מושג המתייחס לקבוצה של פגיעות שונות בתפקוד המוח
disease,) CVA, Cerebrovascular accident (Brain attack, , המתרחשות כאשר אספקת הדם לאחד

 neurological(תאי מוח באזור נפגעים , אם ההפרעה נמשכת יותר ממספר שניות. מחלקיו מופרעת
deficit( , ועלולים אף להיהרס)infarction( ,ידי -המחלה מוגדרת על. ולגרום לנזק קבוע לאזור שנפגע

 של סימנים קליניים של הפרעה פוקאלית או גלובלית של התפתחות מהירה"ארגון הבריאות העולמי כ

ללא קיום סיבה אחרת מלבד המקור ,  שעות או שגורמת למוות24-הנמשכת יותר מ, תפקוד המוח

  .National) (Stroke Association, 1994-1995"הווסקולארי

  

הדם לאזורים שבץ מוח מתפתח עקב ירידה באספקת , ) לפי מחקרים שונים80%-75%(ברוב המקרים 

או משברים ) thrombus Cerebral(הנגרמת כתוצאה מהיווצרות קרישי דם במוח , )Ischemia(שונים במוח 

 emboli (Bamford et al.,)(אטרוסקלרוטיים הנוצרים במוח או נסחפים אליו ממקומות אחרים בגוף 

ם מחלת לב ולעתים קרובות קשור לקיו, שבץ טרומבוטי שכיח יותר בקרב קשישים. 1991)

ידי -שבץ מוח הנגרם על. ועלול להתרחש מספר פעמים אצל אותם אנשים, אטרוסקלרוטית או סוכרת

שכתוצאה מהפרעות בקצב הלב או ממחלת , שכיח יותר בקרב אנשים עם מחלות לב) Embolism(תסחיף 

טנים התסחיף נתקע בכלי הדם העורקיים הק. מתפתח תסחיף שעובר בזרם הדם עד למוח, לב אחרת

לעתים . ולגרום לפגיעה נוירולוגית מידית ונרחבת, השבץ עלול להתרחש בבת אחת ובהפתעה, ולכן, במוח

כרבע מכלל . ידי קריש דם המתפתח במוח-הפגיעה במוח קשה יותר מאשר בשבץ שנגרם על, קרובות

ואז , )Haemorrhagic stroke(אירועי השבץ מתרחשים עקב קריעת כִלי דם במוח הגורם לדימום במוח 

  . )Russell, 1975; Bamford et al., 1990(יותר תוצאות השבץ חמורות עוד 

  

כמחצית עד שלושה , לפי מחקרים שונים. סמוך לאירועבלוקים בשבץ מוח מתים החלק מהאנשים 

נותרים , לחומרת סימניו ולמאפיינים אחרים של החולים, בהתאם לסוג השבץ, רבעים מהלוקים בשבץ

 כמחצית מקרב כלל .)(Wolfe, 2000; Mcgovren et al., 1993; Gompertz, 1994  לאחר האירועחיים שנהב

 (Shah & Harwood, 1999)הנפטרים מתים בשבועות הסמוכים לאירוע וכמחציתם נפטרים מאוחר יותר 

 ,בימים ובשבועות הסמוכים לאירועגבוה יותר שבץ המורגי בעקבות  (case fatality) שיעור התמותה

 ,.Bamford et al)יכויי ההחלמה והשיקום של השורדים טובים יותר משל הלוקים בשבץ איסכמיאולם ס
, תסחיפי טובים יותרבשבץ שבץ איסכמי טרומבוטי או שלקו בחולים סיכויי ההישרדות של .  (1990

, ככלל. קר בגלל סיבוכים מאוחרים כמו תסחיפים חוזריםיבע,  יותרהגרועהישרדותם המאוחרת אולם 
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 & Williams, Jiang מזו של שבץ מוח המורגיטובה הפרוגנוזה של שבץ מוח איסכמי הרבה יותר 
Matcher,) (1999; Wolf & D’Agostino, 1993; Shahar et al., 1997 גורמים רביםחשוב לזכור ש, אולם ,

-יתר לחץ, שבץת החומר, האירועבעקבות הכרה אבדן . עשויים להשפיע על הפרוגנוזה, בנוסף לסוג השבץ

 ,Ebrahim & Harwoodגיל גבוה הם בין הסימנים העיקריים לפרוגנוזה גרועהפרפור פרוזדורים ו, דם
1999) ( . 

  

, מלבד מוות, וכוללות, בהתאם לאזורי המוח שנפגעו, התוצאות האפשריות של שבץ מוח רבות ומגוונות

, ירידה מלאה או חלקית בתחושה, וףשל כושר התנועה במחצית הג) חולשה(גם אבדן מלא או חלקי 

, )אפזיה מסוגים שונים(פגיעה חלקית או מלאה בכושר הדיבור , בעיות בקואורדינציה ובשיווי משקל

בהתמצאות ובקוגניציה , בשדה הראייה, בשליטה בסוגרים, ביכולת הבליעה, פגיעה במצב ההכרה

(Ebrahim & Harwood, 1999).לשני שלישים מהשורדים את השבץ בין מחצית,  לפי מחקרים שונים 

 ,.Gresham et al( מהם מגיעים ליכולת ניידות עצמאית 80%ועד , חוזרים לתפקוד עצמאי חלקי או מלא
1997; Gresham et al,. 1995.(  

  

ולאחר , השיפור בליקויים המתפתחים בעקבות השבץ מתרחש ברובו בתקופה הראשונה שלאחר השבץ

השיפור , לאחר מכן. )Jorgensen et al., 1995; Barer & Mitchel, 1989(ם שנה הם כמעט תמיד מתייצבי

השלמה פסיכולוגית עם תוצאות המוגבלות , מתבטא בעיקר באימוץ טכניקות תפקוד וכישורים חדשים

לגורמים נוספים עשוי להיות . התאמה של הסביבה הקרובה ורכישת מכשירי עזר לתפקוד, ועם השינויים

, ולכן מועדים לאירועי שבץ נוספים, צב משום שרוב הלוקים בשבץ הם קשישיםתפקיד בהרעת המ

: כמו, לעתים קרובות מתפתחים סימנים מאוחרים של השבץ, בנוסף. למחלות לב ולתחלואה אחרת

עקב (הן מבחינה פיזית , שמאיצים עוד יותר את ההידרדרות, תחושת בדידות וחוסר ניידות, דיכאון

 (,Harwood et al., 1997; Barer & Mitchel, 1989; Pohjasvaarraהן מבחינה נפשיתו) הידלדלות השרירים

(1998.  

  

נערכו מחקרים אפידמיולוגיים רבים במטרה לבדוק את שיעורי ההיארעות , מתחילת שנות הארבעים

ברבים מהמחקרים יש מגבלות מתודולוגיות , אולם. והתמותה משבץ מוח ואת מאפייני הלוקים בשבץ

הסיבות לכך קשורות לעובדה . מקובלים גייםודדים אפידמיולות על השוואה בינלאומית לגבי מהמקש

, הנתוניםשמספקים מקורות מבחינת ה,  השונים זה מזהמבוססים על מאגרי מידע לאומייםשהנתונים 

רישום לובמיוחד , רישום ודיווחל ,שיטות לאיתור החוליםוה, קריטריונים לאבחון ולהגדרת המחלהה

שונות ים במדינות הנערכ יםמחקרהמערכי גם הבדלים בין . אירועי שבץ חוזריםבץ ראשון לעומת ש

 שיעורי ,ארעותילגבי שיעורי הצוא טווח רחב של נתונים יתן למנ, מכךכתוצאה . מקשים על ההשוואה

אלא גם , שאינם משקפים אך ורק הבדלים אמיתיים ,שבץ מוחבעקבות מוגבלות שיעורי תמותה ו

  . )Beech et al., 1996(לים בשיטות החקירה הבד

  

ידי ארגון הבריאות -דחיפה משמעותית למחקר האפידמיולוגי על שבץ מוח ניתנה בשנות השבעים על

המחקר נועד להתגבר על המגבלות המתודולוגיות ועל . WHO MONICAשיזם את מחקר , העולמי

אבחון המחלה וכלי מחקר מובנים ומשותפים באמצעות פרוטוקול אחיד וקבוע ל, ההבדלים בין המדינות
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, שבץ מוחארעות יבדקו הובמסגרתו נ, בעיקר באירופה,  מדינות28-במחקר השתתפו כ. לכל המשתתפים

 (WHO MONICA Project Principalמאפייני החולים ושינויים במהלך הזמן, מוגבלות, תמותה
(Investigators, 1988; WHO MONICA Project, 1989.  

  

שיעורי התמותה משבץ מוח ברוב נראית מגמת ירידה ב,  ועד אמצע שנות השמוניםמצע שנות השבעיםמא

 (,Thorvaldsen et al., 1999; Feinleib et al., 1993; Bonita, Stewart & Beaglehole המפותחותמדינותה
(1985; Thom, 1993; Uemura & Pisa, 1985; Uemura & Pisa, 1988.יות להיות ירידה  הסיבות לכך עשו

- אין עדויות חד. או שניהם, תמותה בקרב הלוקים בההירידה בשיעור , ארעות המחלהיבשיעורי ה

נבחנו בסקרים חוזרים המחלה ארעות יטווח של ה-מגמות ארוכות. סיבה העיקרית לכךלמשמעיות 

הראו רים חלק מהמחק. מצביעים על ממצאים סותריםה, במשך מספר שניםבאותן קבוצות אוכלוסייה 

 McGovern et al., 1992; Broderick, 1993; Tuomilehto והתמותה משבץ מוחארעותיירידה בשיעור הה
et) (al., 1993; Sarti et al., 1994; WHO MONICA Project, 1997,  בשנים יהיעלהראו יציבות או חלקם 

 (,.McGovern et al., 1993; Shahar et al., 1997; Reitsma et alלאחר ירידה בשנים קודמות , האחרונות
וחלקם לא מצאו מגמות שינוי משמעותיות בשיעורי ההיארעות והתמותה משבץ מוח לאורך , )1998

 ,.Brown, 1996;); Stegmayr, Asplund & Wester, 1994; Wolf et el., 1992; Lindenstram et alהשנים 
1992; .(Harmsen, Tsipogianni & Wilhelmsen, 1992; Bonita, 1993; Bonita, Broad & Beaglehole, 
בקרב ) age adjusted(חלק מהמחקרים הראו ירידה בשיעורי היארעות מתוקננים לגיל , זאת ועוד1993

לא נצפתה ירידה בשיעור החולים בשבץ מוח , אולם עקב העלייה בשיעור הקשישים, נשים וגברים

Thorvaldsen et al.,)1999( .ארעות המחלהין כיום תמונה ברורה לגבי מגמות הנראה שאי, לפיכך 

  . והתמותה ממנה

  

 120נע בין ראשון מוח ארעות של שבץ ישיעור הה,  שנערכו בארצות הברית ובאירופה מחקרים37 פי-על

 בארצות 1995בשנת ) ראשון וחוזר(שיעור ההיארעות של כל סוגי השבץ . איש 100,000- מקרים ל270לבין 

והוא גבוה יותר , והשיעור עולה באופן משמעותי עם הגיל, )מתוקנן למין( איש 100,000- ל259הברית היה 

 נמצא ששיעור ההיארעות הכולל MONICAבמחקר ). Williams, Jiang & Matcher, 1999(בקרב גברים 

 (& Williams, Jiang נשים 100,000- ל225- גברים ו100,000- ל272 בשבדיה היה 1995של שבץ מוח בשנת 
(Matcher, 1999 . למרות שמחקרMONICA לאומית לונגיטודינלית -נתן אפשרות ייחודית להשוואה בין

הממצאים מלמדים על הבדלים ניכרים , של האפידמיולוגיה של שבץ מוח על בסיס מדדים דומים

 הראו גם מחקרים אחרים. (Thorvaldsen, 1995) בין מדינות שונות case fatality-בשיעורי ההיארעות וב

אשר לא ניתן ,  בין מרכז אירופה למערבהcase fatality-הבדלים משמעותיים בשיעור ההיארעות ו

  .(Wolfe, 1999) ולפי משאבים של שירותי בריאות case mixלהסבירם לפי 

  

: באופן חד עם העלייה בגיל, ובכללן ישראל, שיעור ההיארעות של שבץ מוח עולה במדינות המערביות

 כחמישה אחוזים .)Williams, Jiang & Matcher, 1999 ( ומעלה65 מהלוקים בו הם בני יםכשני שליש

ארעות של שבץ ראשון נוסק בצורה יההשיעור ו,  ומעלה יסבלו לפחות משבץ מוח אחד בחייהם65מבני 
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 (,Williams, Jiang & Matcher, 1999; Shahar, 1997; Bonita ויותר85משמעותית בין גיל צעיר לבין גיל 
(1992.  

          בכל שנה מתרחשים בישראל .האפידמיולוגיה של שבץ מוח בישראל דומה לזו של העולם המערבי

כל סוגי השבץ בקרב יהודים בני מושיעור התמותה המתוקנן ,  אירועי שבץ מוח חדשים12,000-13,000-כ

בין ). CM-ICD 430-438-9(פש נ 100,000-לבקרב נשים  61- בקרב גברים ו79 על 1995 עמד בשנת  ומעלה25

 בקרב 17%של עור התמותה משבץ מוח בקרב נשים וי בש35% חלה ירידה של 1995 לשנת 1984שנת 

   .גברים

  

מובאים לחדר , )complete stroke(המפתחים סימנים ברורים של המחלה , רוב החולים בעולם המערבי

 Asplund et al., 1995; Jorgensen et al., 2000; Anderson etמיון בבית חולים כללי ומתקבלים לאשפוז 
al.,) (1994 .בעיקר מיפוי ממוחשב של המוח , אבחון המחלה כולל בדיקה נוירולוגית ובדיקות הדמיה

)CT( ,לאבחן את הסיבה לשבץ ולשלול מחלות אחרות, במטרה להגדיר את היקף הפגיעה ואת מיקומה .

בין אזורים ובין , עם הבדלים גדולים בין בתי חולים, ת יותרבדיקות הדמיה אחרות נערכות לעתים רחוקו

 & Nuaden & Bogonsslavsky, 1998; Davenport et al., 1996; Beech et al., 1996; Shah)מדינות 
Harwood, 1999).   

  

לבין השלב , )אקוטי(הטיפול בשבץ מוח מתחלק בין השלב החריף . אין כיום טיפול לריפוי המחלה

עד כדי , הטיפול מתמקד בחומרת סימני השבץ, בשלב החריף. ייצבות המחלה והטווח הארוךשלאחר הת

קיים חשש (מתן תרופות נוגדות קרישה אם השבץ נגרם מתסחיף , דאגה לנשימה ואשפוז בטיפול נמרץ

במידת . ומתן תרופות למצבים המהווים גורמי סיכון לשבץ, )למתן התרופות אם השבץ נגרם מדימום

טיפול , )לסובלים מבעיות בליעה(ורידית או דרך האף -הזנה תוך, החולים מקבלים נוזליםהצורך 

החלו בטיפול תרופתי לצמצום , לאחרונה. שינויי תנוחה במיטה ושמירה על טווח תנועה פסיבי, בסוגרים

 שיעורי תמותה בשעות הראשונות שלאחר האירוע ולצמצום הפגיעה הנוירולוגית בקרב חולים המגיעים

אולם יעילותו עדיין נבדקת במחקרים מבוקרים במקומות שונים בעולם         , לחדר מיון בסמוך לאירוע

)Jones, 1997 ;Brott, 2000 ;1997, שטריפלר.(  

  

. מתמקד הטיפול בתהליך השיקום ובהתמודדות עם סימני השבץ, לאחר התייצבות החולה בשלב החריף

ותלוי בסימנים שהשבץ , טווח משתנה מחולה לחולה- ארוךמשך ההחלמה משבץ מוח והצורך בטיפול

ובכללם , הטיפול השיקומי ניתן בידי בעלי מקצועות שיקומיים. )Ebrahim & Harwood, 1999(מותיר 

, חלק מהחולים זקוקים גם לטיפול בבעיות הבנה והתמצאות. ריפוי בעיסוק וריפוי בדיבור, פיזיותרפיה

חלק מהחולים זקוקים .  השבץ וזקוקים לטיפול תרופתי ותמיכתיוחלקם סובלים מדיכאון בעקבות

  . למכשירי עזר לניידות ולתפקוד בטּוח בבית

  

הוא גורם לעלויות ולעומס כלכלי , מאחר ששבץ מוח הוא הגורם השכיח ביותר למוגבלות לטווח ארוך

. ים האחרוניםההולכים וגדלים במהלך העשור, עצום על מערכות הבריאות בכל המדינות המערביות

ועלות , )Isard and Forbes, 1992( מההוצאה השנתית 5%-4%-באנגליה מהווה הטיפול בשבץ מוח קרוב ל

במדינות רבות , אולם). Forbes, 1993( לנפש £7,500 על 1990טיפול כזה בבית חולים עמדה בשנת 
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עלות הישירה בגין שבץ מוח ה). European Stroke Initiative, 2000(באירופה העלות גבוהה הרבה יותר 

  ).Asplund et al., 1993(לאדם $ 79,000-בשבדיה מחושבת בכ

  

 (& Bentur, Eldarהטיפול והשיקום של חולים לאחר שבץ מוח בישראל דומה לזה שבעולם המערבי
(Davies, 1994 . והיה השלב , 1997בשנת מכון ברוקדייל ומשרד הבריאות -וינט'ידי ג-עלבמחקר שנערך

נבחנו מדיניות האשפוז ודפוסי הטיפול בחולים לאחר שבץ מוח בבתי חולים , שון למחקר הנוכחיהרא

מחלקות רוב החולים מתקבלים לאשפוז בשלימד  המחקר ).1999, בנטור ואחרים (כלליים בישראל

שבץ ה שלקו ב בעיקר אל,חולים מעטים .מחלקה גריאטריתמיעוטם מתקבלים ל, הפנימיות והנוירולוגיות

לזמן מוח מאושפזים בבית חולים כללי שבץ ב הלוקים. משתחררים מחדר מיון מבלי להתאשפז, וח קלמ

קורה  לעתים קרובות , שרואיינו במסגרת המחקר ממנהלי המחלקות קרוב למחציתלדברי,  אולם;קצר

מהמחקר עלה עוד שברוב . עם הבדלים גדולים בין אזורים שונים בארץ, מעכבים את שחרורםש

, יותרבפול בריפוי בעיסוק ובריפוי בדיבור נמוכה יזמינות הטאולם , זיותרפייטיפול פיש ות המחלק

. בין אזורים בארץעם הבדלים גדולים , ותגריאטרילעומת הלוגיות ונוירהפנימיות והמחלקות בעיקר ב

וא היעד השחרור העיקרי מבית חולים כללי של חולים לאחר שבץ מוח המנהלים דיווחו ש, זאת ועוד

  . להמשך שיקום באשפוז או למוסדות סיעודייםם עוברים ורק מיעוט, םבית

  

עוררה בחינת השפעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי על הטיפול בחולי שבץ מוח בבתי חולים כלליים 

. בתקופה שלאחר החלת החוקהללו חולים ההטיפול והשחרור של , תחושה שחלו שינויים בדפוסי הקבלה

התגברות הלחץ שקופות החולים ב, ם מתבטאים במגמה לקצר את משך האשפוזהשינויים העיקריי

בעיקר , אשפוזהר המשך וביקורת קפדנית יותר מטעמן באישבמפעילות לשחרר חולים מהר ככל הניתן ו

המשך שיקום באשפוז וחל גידול בהפניות להמשך אישור חל צמצום ב, זאת ועוד. במחלקות הגריאטריות

  .)1999, ור ואחריםבנט (שיקום בקהילה

  

 לא נקטו קופות החולים במדיניות קבועה לטיפול ולשיקום של  חוק ביטוח בריאות ממלכתיהחלתטרם 

ויוניות במערכת הבריאות בין וחוק הייתה להגביר את השהאחת ממטרותיו של . חולים אחרי שבץ מוח

ם יקרייכלים העאחד ה. םייש ולשפר את השירותים לקבוצות חלשות כגון קש,קבוצות אוכלוסייה שונות

קופות החולים וכך , ןהמתחשבת במספר הנפשות הרשומות בקופה ובגיל, נוסחת קפיטציההיא לכך 

 לתת מענה טוב יותר ןאת אפשרויותיהשינוי זה אמור להגדיל .  קשישיםלמקבלות תגמול גבוה יותר ע

עשוי הטיפול במחלה , שישיםמאחר שרוב החולים עם שבץ מוח הם ק. של הקשישיםלצרכים המיוחדים 

  .זו לשמש מדד לטיפול ולשיקום קשישים במערכת הבריאות בעידן שלאחר החלת החוק

  

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

מפורטים וברורים שאינם קיימים בחוק חללים , אולם.  בחוקמוגדרהשירותים ה במסגרת סל ,הםלצורכי

עם , חוק נקבע שהקופה תממן טיפול שיקומי עד שלושה חודשים לאחר אירוע אקוטיב, למשל. די הצורך

סוגי הטיפול שהמבוטח זכאי לקבל מהם , מהי מסגרת מתן הטיפוללא נקבע , אולם ;אפשרות להארכה

ינות המשאבים בזממשמעותיים הבדלים יש בארץ ,  זאת ועוד. והיקפם הטיפוליםתדירותומהי 

  .בין אזורים שונים ובין קופות החוליםבאשפוז ובקהילה לטיפול ולשיקום והשירותים 
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מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי חלו שינויים במדיניות הבריאות ובדרכי פעולתן של , בנוסף לכך

לוסייה  ואילך הגבירו את החשש לפגיעה בקבוצות אוכ1997חוקי ההסדרים משנת . קופות החולים

  .עקב הלחץ המופעל על הקופות לצמצם את גירעונותיהן ולתפקד במסגרת תקציב מוגבל, חלשות

  

  מטרות המחקר. 2
  

חולים לאחר והשיקום של הטיפול תהליכי סייע בשיפור המחקר הנוכחי מהווה חוליה נוספת בניסיון ל

מחקר הם לבדוק את מצבם של יעדיו של ה. שירותי הבריאות האמונים על הטיפול בהםל וייעבשבץ מוח ו

לבחון את הטיפול שהם קיבלו במהלך השנה , חולים שלקו בשבץ מוח במהלך שנה לאחר האירוע ובתומה

מידע על תוצאות השיקום במסגרות המטרה של כל אלה היא לספק . מסופקים-ולאתר צרכים בלתי

, פיים יעיליםיקום חל מסלולי שיאשר יסייע בפיתוח ,תהליכים ועלויות שונות, בעלות תשומות

.  תוך שימוש מושכל במשאבים,שיקום הולםומבטיחים , השיקומי של החולהמתחשבים בפוטנציאל ה

לגבי שירותי השיקום הקיימות  תקנות חדשות ובעדכון התקנות בקביעתסייע המחקר נועד ל, בנוסף לכך

  .יאות ממלכתי שנקבע בחוק ביטוח בר בהם במסגרת סל השירותיםשקופות החולים מחויבות

  

  המטרות הספציפיות של המחקר 

ההפניה והטיפול בחולים שאושפזו בעקבות שבץ מוח חריף , לבחון ולהשוות בין דפוסי האבחון .1

לבחון , בנוסף. ולבדוק עד כמה הם עונים על צורכי החולים, במחלקות שונות בבתי חולים כלליים

ם מבית חולים כללי ולבדוק באיזו מידה הם ולהשוות בין תהליכי השחרור ויעדי השחרור של החולי

  .מותאמים למצב החולים

לבחון את היקף הטיפול השיקומי שחולים לאחר שבץ מוח מקבלים במערכת האשפוז ובשירותי  .2

לזהות צורכי שיקום לא מסופקים , הבריאות בקהילה מהשלב החריף לאחר האירוע ועד שנה לאחריו

השירותים המטופלים מקבלים את האם כדי לבדוק , זאת. ולאתר קשיים בנגישות השירותים

  .הםצורכים להולוהאם הסל נותן מענה  ,המעוגן בחוקהכלולים בסל 

להשוות את זמינותם ונגישותם של שירותי הבריאות והשיקום בין אזורים שונים בארץ ובין ארבע  .3

  . קופות החולים

 מקום ,נת שיעור ההישרדותלבחון את תוצאי הטיפול בשבץ במהלך שנה אחרי האירוע מבחי .4

  . ולזהות את המאפיינים שתורמים לכל אחד מהתוצאים, הימצאם במהלך השנה ומצב תפקודי

י השיקום בין  תוצאאתהשוות ול, לזהות את מאפייני החולים המפיקים תועלת מהטיפול השיקומי .5

ינו לאמוד את ממצאי הבדיקה הזו יסייעו ביד. באשפוז ובקהילה, חולים שטופלו במסגרות שונות

 בפיתוח מסלולי שיקום וסייעוי, תהליכים ועלויות שונות,  השיקום במסגרות בעלות תשומותיוצאת

בסוגי הטיפול הקיימים ובמשאבי מערכת החולה של אל ימתחשבים בפוטנצה, פיים יעיליםיחל

  .הבריאות
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  מערך המחקר. 3
  

ה אחרי אנשים שהתקבלו לאשפוז שעקב במשך שנ, נערך סקר אנליטי פרוספקטיביבמסגרת המחקר 

  .בבית חולים כללי עם אבחנה של שבץ מוח

  

  אוכלוסיית המחקר 3.1
 מיון של בתי חולים כלליים ואושפזו עם אבחנה י חולים שהגיעו לחדרכללהמחקר  הלשאוכלוסיית היעד 

ר במחלקה במחקר נכללו חולים שאובחנו בידי רופא בכי). 9ICD-CM- 430-433 ,436(חריף של שבץ מוח 

האבחון . המאשפזת כלוקים בשבץ מוח לאחר שערך בדיקה קלינית וקיבל תוצאות של בדיקות דימות

שנפטרו בחדר במחקר אנשים לא נכללו . פי מכתב השחרור-על, אומת בעת שחרור החולה מבית החולים

ן לגבי אין מידע זמיבתי החולים משום שבמרבית , זאת.  או ששוחררו ממנו מבלי להתאשפזמיוןה

  ).ובכללם הנפטרים(שהיו בחדר המיון ולא אושפזו חולים אבחנות ה
  

בבעלויות שונות , רחבי הארץב)  מיטות600מעל (גדולים במחקר נכללו חולים שהגיעו לשבעה בתי חולים 

 שונה ותובעלי הרכב מחלק, )ת אחרתציבורי, ממשלתית-תעירוני, תממשלתי, שירותי בריאות כללית(

  ). עדר מחלקה גריאטריתים או הובמיוחד קיו(
  

 והתאשפזו באחת ת החולים בזה אחר זהישהגיעו לחדר המיון של בעם שבץ מוח נכללו חולים במחקר 

מיום תחילת איסוף לכל בית חולים נקבעה מכסה של חולים שיתאשפזו בו ברציפות . ממחלקותיו

 66בין מחקר מכל בית חולים נע מספר החולים שנכללו ב.  ועד להשלמת המכסההנתונים בבית החולים

מקצת בתי החולים חרגו קלות מן המכסה .  חולים88 על מדוהממוצע והחציון ע; )1לוח  ( חולים118בין ל

מאוד ולכן נכללו מהם פחות לשני בתי חולים הגיעו חולים בקצב איטי משום שבפועל , שנקבעה להם

  .לים לפני השלמת המכסה שנקבעה מראשהחואיסוף אחר נאלצנו להפסיק את בבית חולים ו, חולים
  

בין רובם הגיעו , 1 כפי שעולה מלוחאך  .1999 סרא לבין מ1998החולים הגיעו לחדרי המיון בין אוקטובר 

בבית חולים אחד התחיל  (במשך כחודשיים וחצי, דהיינו, 1999 לבין תחילת ינואר 1998אמצע אוקטובר 

ר מעקב ובקרה של צוות המחקר על תהליך איסוף הנתונים כדי לאפש. )איסוף הנתונים באמצע אוגוסט

אחרי , כלומר .התחלנו את איסוף הנתונים בהפרש של שבועיים בין בית חולים אחד לשני, ועל איכותם

שאיסוף הנתונים בבית חולים אחד נכנס לשגרת עבודה ולאחר שבחנו את איכות הנתונים המתקבלים 

  . תי החוליםכל בעד להכללת , חולים נוסףהתחלנו באיסוף בבית , מבית החולים
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  אוכלוסיית המחקר ותקופות איסוף הנתונים: 1לוח 
  תקופת איסוף הנתונים  מספר חולים  בית חולים

  1999, סוף ינואר-1998, אמצע אוגוסט 69 1
  1999, אמצע ינואר-1998, אמצע אוקטובר 118 2
  1999תחילת ינואר -1998, אמצע אוקטובר  66  3
  ,1998, סוף נובמבר-1998, אמצע אוקטובר  88  4

  1999, סוף מארס-1999, תחילת מארס
  1999, סוף ינואר-1998, תחילת נובמבר 85 5
  1999, תחילת ינואר-1998, אמצע נובמבר 97 6
  1999, תחילת מארס-1999תחילת ינואר   93  7

      
    616  כ"סה

  

כדי לבחון האם כל החולים . ל שבץ מוח אנשים שהתקבלו לאשפוז עם אבחנה ש616במחקר נכללו 

ערכנו השוואה רטרוספקטיבית בין רשימת , שהתקבלו לבתי החולים עם שבץ מוח אכן נכללו במחקר

מההשוואה התברר שלבתי החולים התקבלו . החולים במחקר לבין הרשומות הרפואיות של בתי החולים

, למחלקות נוירוכירורגיה וטיפול נמרץובעיקר , יותר חולים עם שבץ מוח מאשר אלה שנכללו במחקר

אם לא היה מקום פנוי , ואפילו למחלקת ילדים, עיניים, אבל גם למחלקות אחרות כמו אף אוזן גרון

ההשוואה בין . ולכן לא נכללו בו, ידי צוות המחקר-רוב החולים האלה לא אותרו על. במחלקות אחרות

תה גם הבדלים נוספים שנבעו מנשירה מהמחקר רשימת החולים במחקר לבין הרשומות הרפואיות העל

משום שאוספי הנתונים לא הספיקו להגיע אליהם בטרם , של חולים שנפטרו בסמוך לקבלה לאשפוז

. ושכתוצאה ממנו נרשמו בקבלה לאשפוז אבחנות אחרות, או משום זיהוי מאוחר של שבץ מוח, נפטרו

ם אבחנות בין בתי חולים ובין מחלקות שונות וכתוצאה מהבדלים משמעותיים ברישו, כתוצאה מכל אלה

לא ניתן באמצעים שעמדו לרשותנו להגיע למסקנה ברורה מהי מידת הכיסוי של , באותו בית חולים

  .בהשוואה לסך כול החולים שהתקבלו עם שבץ מוח לבתי החולים, החולים במחקר

  

  שיטות המחקר 3.2
  איסוף הנתונים

שחרור עת הב, קבלה לאשפוז בבית החוליםעת ב: במהלך שנהמים  נאספו חמש פעיםחולההנתונים על 

בפעמיים הראשונות נאספו . אחר האירוע חודשים ל12-שישה חודשים ו, שלושה חודשיםו, האשפוזמ

שלושת המעקבים הבאים נערכו במקום הימצאו של . במחלקה שאליה התקבל החולה לאשפוזהנתונים 

  .  סיעודיקרוב משפחה ואם בבית חולים גריאטרי או במוסדשל ית  או בבואם בבית, החולה בזמן הריאיון

  

נאספו הנתונים ) בקבלה ובשחרור מבית החולים ואחרי שלושה חודשים(בשלוש הפעמים הראשונות 

לראיין את החולה לא ניתן במקרים שבהם  או עם בן משפחה ,עם החולה, פנים אל פנים ,בריאיון אישי

נאספו נתונים מהגיליון הרפואי של ) קבלה ושחרור(בפעמיים הראשונות , בנוסף לכך). Proxyריאיון (

על מחלות וגורמי סיכון לפני , הבדיקה והטיפול, ובכלל זה פרטים על תהליכי האבחון, החולה במחלקה

בפעם הרביעית ובפעם החמישית . על מאפייני השבץ וסימנים קליניים ופרטים רפואיים אחרים, האירוע

או עם בן , נאספו הנתונים בריאיון טלפוני עם החולה במקום הימצאו) ה אחרי האירועחצי שנה ושנ(

  .משפחה במקרה שלא ניתן לשוחח עמו בטלפון
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הנתונים במעקבים נאספו בידי אחיות מוסמכות ו) בקבלה ובשחרור מהאשפוז(הנתונים בבית החולים 

. בעלי הכשרה במדעי החברה והבריאותנאספו בידי מראיינים ) שלושה חודשים עד שנה לאחר האירוע(

היו בקשר ו , מצוות המחקר,בכתב ובעל פה, הנתונים קיבלו הדרכה מפורטתהאנשים שעסקו באיסוף כל 

אוספי הנתונים ,  המראיינים עבודתיומעקבים אחראיכות צוות ערך בדיקות ה. קבוע ותכוף עמו

  .והמקדדים

  

  כלי המחקר
. כדי לתת מענה למטרות המחקרטפסים סגורים שנבנו במיוחד שאלונים ואמצעות הנתונים נאספו ב

, המקובלים במחקרים דומים בעולםכלים לצורך הערכת התפקוד והמוגבלות נעשה שימוש במספר 

  :מנים ותקפיםימהשנבדקו בעבר ונמצאו 

 Barthel Index -להערכת המצב התפקודי ב -ADL (Mahoney & Barthel, 1965) 
 Lowton & Brody Scale -להערכת המצב התפקודי ב -IADL (Lowton & Brody, 1969) 
 MSQ Scale -  לבדיקת המצב הקוגניטיבי )Kahn & Goldfarb, 1960) 
 Rankin Scale - להערכת תוצאות השבץ (Rankin, 1957) 

  

  עיבוד הנתונים

- ניתוח דו. SPSS (Statistical Package for Social Sciences)ניתוח הנתונים נעשה באמצעות תוכנת 

משתני נעשה -ניתוח רב.  לבדיקת קשר בין משתנים לא רציפים2χמשתני נעשה באמצעות מבחני 

באמצעות רגרסיה לוגיסטית כאשר המשתנה התלוי היה דיכוטומי ובאמצעות רגרסיה מולטינומינלית 

את עוצמת  Odds Ratioברגרסיות אלה מבטא מדד . כאשר המשתנה התלוי כלל שלוש קטגוריות או יותר

  .תלויים הנכללים במודל-ההשפעה העצמאית של כל אחד מהמשתנים הבלתי

  

  החולים לאחר שבץ מוחמאפייני . 4
  

מאפייני מחלתם והיעדים שאליהם , בפרק זה יוצגו מאפייני החולים עם שבץ מוח שנכללו במחקר

רכת הטיפול הדנים במע, הממצאים מהווים בסיס להבנת הפרקים הבאים. שוחררו מבית החולים

  .ובתהליכי הטיפול במהלך השנה שלאחר האירוע

  

  מאפיינים דמוגרפיים  4.1
והוא נע בין  ,72הגיל הממוצע של החולים היה . מהחולים לאחר שבץ מוח היו גברים 57%, 2כאמור בלוח 

, ) בהתאמה,71- ו74(גברים הלוש שנים מזה של שנשים גבוה בההגיל הממוצע של . 98 לבין גיל 22גיל 

 מתוכם בני 5%( 65-בני פחות מ - ומעלה ורבע 80היו בני ) 28%(חולים כלל הכרבע מ. וההבדל מובהק

  ). 50-פחות מ
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  רוב האלמנים . גרושים או רווקים, )33%(והשאר אלמנים , )59%(למעלה ממחצית החולים היו נשואים 

 מתוכם היה 73%-ול, היו ילדים) 87%(נשואים בעבר או בהווה הלרוב .  ומעלה75היו בני )  מקרבם73%(

  ).תם בביתיכולל א(לפחות ילד אחד שגר באותה עיר 

  

מברית ) 92%(רובם המכריע , 1989אחרי שנת לארץ עלו ) 21%(האנשים שאינם ילידי הארץ מכרבע 

  . )83% (שיחה פשוטהה המאפשרת להם לנהל רוב העולים אינם יודעים עברית ברמ. המועצות לשעבר

עוד . וההבדלים מובהקים,  בקרב הגברים8%- בהשוואה ל22%ים שלא למדו מעולם עמד על שיעור הנש

 בגלל אםו) 70%(אם בשל היותם פנסיונרים ,  לא עבדו לפני האירועעולה מהממצאים שרוב החולים

 עבדו במשרה חלקית או מלאה 17%רק ). בעיות בריאותאו סבלו מ לא עבדו אף פעם :כגון(סיבות אחרות 

  ). מהגברים24%לעומת ,  מקרב הנשים8%( האירוע וגם כאן היו הבדלים מובהקים בין גברים לנשים לפני
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  )N=616) (באחוזים(מאפייני החולים עם שבץ מוח : 2לוח 
  אחוזים  מאפייני החולים

   מין
 57  זכר
 43  נקבה

   גיל
 5  50 עד

51-64 20 
65-74 30 
75-79 17 

80+ 28 

    משפחתיצבמ
 59  נשוי
 33  אלמן
 8  רווק/חי בנפרד/גרוש
 87  )הווה או בלנשואים בעבר (ילדים יש

 73  באותה עיר או  הגרים איתם בביתילדיםיש 

    מוצאארץ
 15  ישראל
 30  דרום אפריקה/אוסטרליה/אמריקה/אירופה
 10  אסיה

 19  אפריקה
 26   לשעברית המועצותבר

   יהי עלשנת
 29  1949לפני 

1950-1988 41 
 21  1989אחרי 

 9  לא ידוע
 74   לנהל שיחה פשוטה בעברית לפני המחלה יכולת

   השכלה
  12   למד כלללא
 31  חטיבת ביניים,  יסודית ספרבי

 22  תיכוןת ספר  או ביישיבה
 22  מכללה ,אוניברסיטה, תיכוני- עלת ספרבי
 13   ידועלא
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   המשך-) N=616) (באחוזים(מאפייני החולים עם שבץ מוח : 2לוח 
  אחוזים  מאפייני החולים

    אחרונה בשכרעבודה
 17  במשרה חלקית,  מלאהבמשרה

 13  לא עבד בשל בעיות בריאות/מובטל/פעם עבד בשכר אף לא
 70  פנסיונר

   רועי לפני האמגורים
 22  לבד
 36  בת זוג/ בןעם
 36  בני משפחה אחרים/רק ילדים/ילדים+ זוגבן

 2  מטפלת
 4  מוסד

   ולים מבטחת חקופת
 80  כללית
 11  מכבי

 4  מאוחדת
 5  לאומית

    משליםביטוח
 23   כן
 66   לא
 11   ידועלא

    פרטיביטוח
 10   כן
 79   לא
 11   ידועלא
  

ע גילם הממוצ(או עם בני משפחה אחרים לפני האירוע /או עם ילדים ו/גרו עם בן זוג ו) 72%(רוב החולים 

גרו בדיור מוגן או בבית אבות )  איש12( מתוכם 9%, )77 -גילם הממוצע ( גרו לבד 22%, אולם). 70 -

גרו במוסד סיעודי  4%-ו, )84גילם הממוצע (עם מטפלת בשכר רק גרו שני אחוזים מהחולים  .לעצמאיים

שיעור הגברים שגרו לבד נמוך : נמצאו הבדלים גדולים ומובהקים בין המינים. )80גילם הממוצע (

  .ך שיעור הגברים שגרו במוסד סיעודימשיעור הנשים וכ

  

בקופת , )11%(במכבי שירותי בריאות והשאר , )80%(כללית בשירותי בריאות רוב החולים היו מבוטחים 

 10%-לוהיה ביטוח משלים ) 23%( לרבע מהחולים). 4%(ובקופת חולים מאוחדת ) 5%(חולים לאומית 

  .  ביטוח משלים או פרטיאם יש להםה לא ידעו 11%-אך יצוין ש, ביטוח פרטי

  

  מצב בריאות ותפקוד לפני האירוע 4.2
     )ברטל לפי מדד 20/20-18( לפני האירוע תקיןתפקדו באופן ) 70%(שלושה רבעים מכלל החולים קרוב ל

)Mahoney & Barthel, 1965( , וההבדלים בין המינים נמצאו מובהקים)מקרב 81%- מקרב הנשים ו69% 

 לפי 17/20-10(שישה עשר אחוזים מהחולים לקו באופן חלקי בתפקודם . 70 וצע היהגילם הממ; )הגברים
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 שבעה אחוזים מכלל החולים עם שבץ מוח לקו באופן מלא בתפקודם. 77וגילם הממוצע היה ) מדד ברטל

ההבדלים בגיל הממוצע לפי ). 3לוח  (78 וגילם הממוצע היה) ברטל או פחות לפי מדד 9/20(לפני האירוע 

שסבלו מליקוי מלא בתפקוד לפני האירוע גרו במוסד ) 23%(כרבע מכלל החולים . ת תפקוד מובהקיםרמ

  . עם בני משפחה או עם מטפלת-)  איש27(והשאר , עשירית מהם גרו לבד, )תשעה אנשים(סיעודי 

  

לפי  IADL) (23+/21(יומיות אינסטרומנטליות -תפקדו באופן תקין בפעולות יום) 47%(מחצית החולים 

;  מקרב הגברים וההבדלים בין המינים מובהקים56%- מקרב הנשים וBrody & Lowton( ,43%מדד 

 לפי 20/23-13 (IADL-היה ליקוי חלקי בתפקוד ב) 19%(לחמישית מכלל החולים . 68 גילם הממוצע היה

< 12/23( מהחולים לקו באופן מלא בתפקודם 27%-ו; 72וגילם הממוצע היה , )Brody & Lowtonמדד 

  . ורובם גרו במוסד סיעודי או עם מטפלת, 68גילם הממוצע היה , )Brody & Lowtonלפי 

  

עם הבדלים , לא הייתה מטפלת לפני האירוע) 71%( כי לרוב החולים שגרו בקהילה 3עוד עולה מלוח 

 16%-ל. 69 גילם הממוצע היה; ) מקרב הגברים62%- מקרב הנשים ו83%(מובהקים בין המינים 

 שעות עזרה 11- מהם קיבלו יותר מ21%, או מטפלת פרטית/ולים הייתה מטפלת מטעם חוק סיעוד ומהח

 מהם סבלו מליקוי מלא או חלקי במצבם 58%-ו,  שנה80גילם הממוצע היה , בשבוע מטעם חוק סיעוד

לשלושה אחוזים .  לא ידוע אם הייתה מטפלת לפני האירוע10%לגבי ). לפי מדד ברטל(התפקודי 

, גרו רק עם המטפלת)  חולים13( מתוכם 72%,  שעות ביממה לפני האירוע24ולים הייתה מטפלת מהח

 מהם סבלו מליקוי מלא או 83%- ו84הגיל הממוצע שלהם היה ; והשאר גרו גם עם בני משפחה נוספים

חולים בודדים שהיו במצב תפקודי תקין לפני האירוע העסיקו מטפלת בשל מצב . חלקי בתפקוד

  . או שזו הייתה המטפלת של בן הזוג, טיבי ירוד או דיכאוןקוגני

  

בממוצע .  ומגורמי סיכון לפני האירוע אחרותבלו ממחלותס) 95%( רובם המכריע של הלוקים בשבץ מוח

לפני מחלת לב איסכמית סבלו מ) 32%(כשליש  מהחולים .  או גורמי סיכוןמחלותארבע הם סבלו מ

    ספיקת לב- ואי)16% (אוטם שריר הלב, )21% (פרפור פרוזדורים: כגון ,מחלות לב אחרותאו מ, האירוע

 מכלל 67%(דם -יתר לחץהם סבלו בעיקר מ, כמו כן. היה שבץ מוח קודם) 31%( לשליש מהם .)13%(

  ). 31%(ועישנו בעבר או בהווה , )21%(ומרמות שומנים גבוהות בדם ) 34%(סוכרת מ, )החולים
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  )N=616) (באחוזים(תפקוד של חולי שבץ מוח לפני האירוע מצב הבריאות וה: 3לוח 
  אחוזים 

   )מדד ברטל (ADL-מצב תפקודי ב
 7  )0-9 ( מלאקוייל

 16  )10-17(ליקוי חלקי 
 70  )18-20(תפקוד תקין 

 7   ידועלא

   )Brody & Lowtonמדד  (IADL-מצב תפקודי ב
 27  )0-12(ליקוי מלא 

 19  )13-20(ליקוי חלקי 
 47  )21-23(ד תקין תפקו
 7   ידועלא

   )N=594( בקרב החולים שגרו בקהילה מטפלת
  3   שעות24 מטפלת
 16   שעות24-פחות מ, או פרטית/ו מחוק סיעוד מטפלת

 71  אין
 10  לא ידוע

   *סיכון וגורמי מחלות
 31   קודםשבץ

 32   לב איסכמיתמחלת
 13  ספיקת לב- אי

 21   פרוזדוריםפרפור
 16  הלב שריר אוטם
 10   לבניתוח

 13  מחלת לב אחרת
TIA  9 
 67   לחץ דםיתר

 34  סוכרת
 13   יתרהשמנת
 21   שומנים גבוהים בדםרמת
 11  נכות
  9  או בהווה/ ממאירה בעבר ומחלה
 31  או בהווה/ בעבר ועישון
 13   אחרת נוירולוגיותמחלות
 15   דרכי הנשימהמחלות
 12   מערכת העיכולמחלות
 17  דרכי השתן ובכליות בבעיות
 23  היראיות בבעי
 12  שמיעהות בבעי

   כ"סהב מחלות פרמס
0-1  14 
2-4  48 

5+  38 
  .כל תא מציין את אחוז התשובות החיוביות מתוך סך כל התשובות שהתקבלו בתא* 
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  בקבלה לאשפוז ובמהלכושבץ המאפייני  4.3
 ,אירוע של שבץ מוח איסכמיב  לקו73%, פוזלפי הרישום בגיליונות הרפואיים של החולים בקבלה לאש

). 4לוח ") (אחר: "יכונו(ולא נרשם בוודאות  נוספים סוג האירוע לא נקבע 11%-לו, אירוע המורגי ב- 16%

 בצד שמאל של 36%בקרב , חולשה בצד ימין של הגוףב מהחולים התבטא השבץ בשיתוק או 46%בקרב 

  .ולגבי השאר לא ידוע הצד הנפגע, הגוף

  

או סבלו משיתוק חלקי  52%,  במחצית גופם בקבלה לאשפוזהחולים סבלו משיתוק מלאממישית ח

שיתוק מלא גבוה שסבלו מ הגיל הממוצע של החולים .לא סבלו משיתוקים) 28%(והשאר , מחולשה

שיעור ). בהתאמה, 67- ו72, 75 (של חולים עם שיתוק חלקי ושל החולים ללא שיתוקבאופן מובהק מזה 

היו בהכרה חלקית או  (פגיעה במצב ההכרהסבלו מחולים עם שיתוק מלא יותר באופן מובהק של גבוה 

מזווית ).  בהתאמה6%- ו13%, 54%(עם שיתוק חלקי או ללא שיתוק מאשר חולים  ,) הכרהיחוסרמ

מאשר חולים עם אירוע איסכמי או אירוע , עם אירוע המורגי סבלו משיתוק מלאיותר חולים , אחרת

  . וההבדלים מובהקים, )בהתאמה, 18%- ו17%, 35% ("אחר"

  

 היו בהכרה 12%,  כאשר הגיעו לאשפוז בבית החוליםמהחולים היו בהכרה מלאה שבעים ותשעה אחוזים

 בהכרה מלאה היה נמוךשהיו  הגיל הממוצע של החולים .סרי הכרהוחמ היו 9%- ובערפולאו חלקית 

 ). בהתאמה,78- ו74, 71( בהכרה חלקית אלה שהיושל ילם ומגהכרה הסרי וחמ של באופן מובהק מגילם

אירוע המורגי בהשוואה ב שלקובקרב חולים באופן מובהק חוסר הכרה או ערפול היו שכיחים יותר 

  . )בהתאמה, 22%- ו16%, 46%" (אחר"אירוע איסכמי או מסוג ב שלקולחולים 

  

 רוב . נוספים קיבלו חמצן7%-ו, לאשפוז בהגיעם החולים הונשמו בעזרת מכונת הנשמהתשעה אחוזים מ

הנשמה ). 17%(או בהכרה מלאה ) 13%(ערפול ומיעוטם ב) 70% (סרי הכרהוחמהחולים שהונשמו היו 

בהשוואה , בעזרת מכונת הנשמה או מתן חמצן היו שכיחים יותר בקרב חולים שלקו באירוע המורגי

  ). הבדלים מובהקים; בהתאמה, 13%- ו11%, 39%" (אחר"לאלה שלקו באירוע איסכמי או 

  

סבלו  לא 35%- ו, סבלו מירידה בתחושה45%, תחושה בצד הפגועתשעה אחוזים מהחולים סבלו מחוסר 

פגיעה הם סובלים מ מידה והאם ובאיזהיה לבדוק  לא ניתן , מהחולים11%לגבי . פגיעה בתחושהמ

 בתחושה הייתה יותר שכיחה פגיעה מלאה. בעיות בדיבור וסיבות אחרות, עקב חוסר הכרהבתחושה 

מאשר בקרב הלוקים בשבץ איסכמי או בשבץ מסוג , באופן מובהק בקרב החולים שלקו בשבץ המורגי

  ). בהתאמה, 8%- ו7%, 24%" (אחר"

  

)       רצפטיבית(או מאפזיה סנסורית , )אקספרסיבית(סבלו מאפזיה מוטורית ) 21%(חמישית מהחולים 

, בנוסף.  מהחולים סבלו פגיעה כלשהי בדיבור בקבלה לאשפוז45%, כולבסך ה.  מדיסארטריה- 34%-ו

  . מהחולים לא ניתן לבחון את יכולת הדיבור משום שהיו מחוסרי הכרה או בהכרה חלקית22%לגבי 



  16

  )  N=616)* (באחוזים(מאפייני שבץ המוח וחומרתו : 4לוח 
  אחוזים 

   שבץ סוג
  73  איסכמי
 16  המורגי
 11  אחר
   ע פגוצד
 46  ימין

 36  שמאל
 18  לא ידוע

     לאשפוזבקבלה הכרה מצב
 9  חוסר הכרה

 12  חלקיתהכרה 
 79  הכרה מלאה

    בקבלה לאשפוזהנשמה
 9   מכונהבעזרת מונשם
 7  חמצן מקבל
 84  מונשם לא
    לאשפוז בקבלהמוטורי מצב

 20  מלא שיתוק
 52  חלקי שיתוק
 28  שיתוק אין

   אשפוז ל בקבלהתתחושה שטחי
  9   מלאתחושה חוסר
  45  בתחושה ירידה
  35   בתחושהפגיעה אין

 11  לא ידוע
   )**אפזיה או דיסארטריה( לאשפוז  בקבלהדיבור
  45  פגיעה יש
  33  פגיעה אין

  22  לא ידוע
    **התמצאות וקוגניציה

 18  יש פגיעה
 59  אין פגיעה
  23  לא ידוע

   שליטה בסוגרים בקבלה לאשפוז
 31  טה בשני הסוגריםאין שלי

 10  שליטה רק בסוגר אחד
 59  שליטה בשני הסוגרים
    בליעה במהלך האשפוז

 19  בעיות בליעה והזנה בזונדה
 14  בעיות בליעה

 67  אין בעיות בליעה
  *** סיבוכים במהלך האשפוז

 48  יש
 52  אין

   פצע לחץ במהלך האשפוז
 5  יש
 95  אין
  . או יותר מהחולים5%כללת כאשר המידע חסר לגבי נ" לא ידוע"הקטגוריה *    
  ".לא ידוע" אלה נכללים בקטגוריה -לא נבדק בקרב חולים מחוסרי הכרה או שהיו בהכרה חלקית **  
  .או עירוי לווריד, זיהום, תסחיף לריאות, דלקת ריאות: לפחות אחד מאלה*** 
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וגילם הממוצע גבוה יותר באופן , וזסבלו מפגיעה בהתמצאות בקבלה לאשפ) 18%(חמישית מהחולים 

הפגיעה ).  של החולים שלא סבלו מפגיעה כזו69 לעומת גיל ממוצע של 77גיל (מובהק מבחינה סטטיסטית 

מאשר בקרב הלוקים באירוע איסכמי , הייתה שכיחה יותר באופן מובהק בקרב הלוקים באירוע המורגי

 לא ניתן היה לבחון את מצב 23%בקרב , בנוסף. )בהתאמה, 31%- ו30%, 55%" (אחר"או באירוע מסוג 

  .ההתמצאות משום שהיו מחוסרי הכרה או בהכרה חלקית

  

.  שלטו רק באחד מהסוגרים10%ועוד , לא שלטו בשני הסוגרים בקבלה לאשפוז) 31%(שליש מהחולים 

גר אחד הגיל הממוצע של החולים שלא שלטו בסוגרים הוא גבוה מהגיל הממוצע של אלה ששלטו על סו

שליטה בשני -שיעור החולים שסבלו מאי. וההבדלים מובהקים, )בהתאמה, 69- ו74, 77(או על שניהם 

מאשר בקרב חולים עם שבץ , הסוגרים היה גבוה יותר באופן מובהק בקרב חולים עם שבץ המורגי

-מאייותר חולים שסבלו , מטבע הדברים). בהתאמה, 27%- ו34%, 48%(או עם שבץ איסכמי " אחר"

  .שליטה בסוגרים היו מחוסרי הכרה או במצב של ערפול ומצבם המוטורי היה לקוי בעת קבלתם לאשפוז

  

,  נוספים היו בעיות בבליעה14%-ול, )זונדה( מהחולים היו בעיות בליעה שדרשו הזנה בצינור 19%-ל

, 75היה ) לי זונדהעם או ב(הגיל הממוצע של החולים שסבלו מבעיות בליעה . אולם הם הוזנו ללא זונדה

שיעור החולים שסבלו מבעיות בליעה . וההבדלים מובהקים,  בקרב אלה שלא סבלו מהן70לעומת גיל 

מאשר בקרב חולים עם שבץ איסכמי או עם , היה גבוה יותר באופן מובהק בקרב חולים עם שבץ המורגי

ו מבעיות בבליעה היו יותר חולים שסבל, מטבע הדברים). בהתאמה, 30%- ו55%, 30%" (אחר"שבץ 

שליטה -מצבם המוטורי היה לקוי בקבלה לאשפוז והם סבלו מאי, מחוסרי הכרה או במצב של ערפול

  .בסוגרים

  

: סבלו במהלך האשפוז בעקבות שבץ מוח מסיבוך אחד או יותר מאלה) 48%(קרוב למחצית החולים 

 75 שכיחים הרבה יותר בקרב בני הסיבוכים היו. עירוי תרופות ותסחיף לריאות, זיהום, דלקת ריאות

  .באופן מובהק, )43%(בהשוואה לצעירים מהם , )55%(ומעלה 

  

 75ושיעורם גבוה בקרב בני , חמישה אחוזים מהחולים סבלו מפצעי לחץ בזמן האשפוז בבית החולים

ץ שיעור החולים עם פצעי לח, מטבע הדברים). מובהק,  בהתאמה3%- ו8%(לעומת צעירים יותר , ומעלה

  .גבוה הרבה יותר בקרב מחוסרי הכרה ובקרב אלה שסבלו משיתוק מלא

  

   מבית חולים כללישחרורהיעד  הישרדות ו4.4
על יעדי השחרור שלהם מבית החולים הכללי , ממצאים על הישרדות החולים במהלך שנה לאחר האירוע

כדי לסייע . פול בשבץיובאו בהרחבה בפרקים על תוצאי הטי, ועל מעברים ממקום למקום במהלך השנה

  .יוצגו להלן ממצאים אחדים על מצבם של החולים, בהבנת הממצאים על תהליכי הטיפול

  

, )83% (איש 514, והשאר, נפטרו לאחר קבלתם לאשפוז בבית החולים) 17%(מוח השישית מחולי שבץ 

זרו למקום  מקרב השורדים ח61%-וממנו עולה ש,  השחרור של החוליםייעדמוצגים  5לוח ב. שרדו

שלושים . ובודדים לדיור מוגן או למוסד סיעודי,  רובם המכריע לביתם שבקהילה,מגוריהם הקודם

ותשעה אחוזים מהחולים עברו למקום חדש ולא חזרו למקום מגוריהם הקודם עם שחרורם מבית 

)       השורדיםכלל  מקרב 27%והם מהווים (עברו לאשפוז שיקומי  69%,  מקרב החולים האלה.החולים
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 מקרב 12%והם מהווים (כללי או גריאטרי  עברו למוסד סיעודי או למחלקה סיעודית בבית חולים 31%-ו

  ).כלל השורדים

  

  )באחוזים(חולי שבץ מוח  שחרור של ייעד: 5ח לו

  יעד השחרור של החולים
כ "סה

  במספרים
אחוז 

  מהשורדים
אחוז מהחוזרים למקום מגורים 
  דשקודם או מהעוברים למקום ח

  100 514  כ"סה
 100 61 310  חזרה למקום מגורים קודם

 92 55 284  1בית בקהילה
 2 2 8  דיור מוגן או מוסד לעצמאיים

 6 4 18  מוסד סיעודי
 100 39 204  מקום חדש

 69 27 141  שיקום באשפוז
 31 12 63  מוסד סיעודי

  . עברו זמנית לבית של בן משפחה אחר10%,  מתוכם1

  

 שבו גרו  לעצמאייםבית אבותלחולים כללי לביתם שבקהילה או מבית ר והשחרחזרו לאחר החולים שלא 

 כרבע .)6לוח  (ממשרד הבריאותשלהם הרישוי סוג שסווגו לפי , שוניםם  יעדי44- עברו ל,לפני האירוע

שיש בהם ( בתי חולים כללים או לבתי חולים לשיקום גריאטרי 11-עברו ל)  איש61, 27%(מהחולים 

עברו )  איש108, 49%(כמחציתם , )מחלקות לסיעוד מורכב ומחלקות לסיעוד רגיל, לקות לשיקוםמח

, )סיעוד מורכב וסיעוד רגיל, שיקום, שיש בהם מחלקות אקוטיות(לשבעה מרכזים רפואיים גריאטריים 

  .  מוסדות סיעודיים בעלי רישוי לסיעוד מורכב או לסיעוד רגיל26-עברו ל)  איש53, 24%(והשאר 
  

    1יעד שחרור לפי סוג המוסד ולפי בעלות: 6 לוח 
בית חולים כללי 

ובית חולים 
   לשיקום

מרכז רפואי 
  סך הכול   מוסד סיעודי    2גריאטרי

עם רישיון 
   לסיעוד מורכב

עם רישיון 
  לסיעוד בלבד

  בעלות
מספר 
 מוסדות

מספר 
  חולים

מספר 
 מוסדות

מספר 
  חולים

מספר 
 מוסדות

מספר 
 חולים

מספר  
 מוסדות

מספר 
  חולים

מספר 
 מוסדות

מספר 
 חולים

 65 8  0  0  0  0 47 3 18 5  ממשלתית
 76 9  4  3  6  1 51 2 15 3  קופות חולים

  15  1  0  0  0  0  0  0  15  1  הדסה
 2 1  0  0  2  1 0 0 0 0  מיסיון
 16 7  5  4  1  1 10 2 0 0  ציבורית
 48 18  10  9  25  7 0 0 13 2  פרטית
 222 44  19  16  34  10 108 7 61 11  כ"סה

,  חולים לשמונה מוסדות עם רישיון לסיעוד10( למוסד שממנו באו 15 החולים שגרו לפני האירוע במוסד סיעודי חזרו 18 מבין 1
שלושה חולים ; )וחולה אחד חזר למוסד ללא רישיון משרד הבריאות, ארבעה חולים לארבעה מוסדות עם רישיון לסיעוד מורכב

  .למרכז גריאטרי ולמוסד עם רישיון לסיעוד מורכב, ת חוליםהשתחררו לבי
  .חולה אחד השתחרר לבית חולים לבריאות הנפש 2
  . איש שהיו במוסד סיעודי לפני האירוע18 איש שעברו למקום חדש ועוד 204 המספר כולל 3
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   סיכום 4.5
בני כרבע מהם היו , 72היה  הממוצע ם גיל,מהחולים לאחר שבץ מוח היו גבריםחמישים ושבעה אחוזים 

רובם המכריע , 1989עלו לישראל אחרי שנת ) 21%(כחמישית מהחולים . 64-ני פחות מ ומעלה וכרבע ב80

או עם בני משפחה אחרים /או עם ילדים ו/רו עם בן זוג והתגוררוב החולים . מברית המועצות לשעבר

  .גרו במוסד סיעודי 4%-התגוררו בגפם ו 22%, לפני האירוע

  
והשאר לקו באופן חלקי ,  לפני האירועADL-תפקדו באופן תקין ב) 70% (ליםוב לשלושה רבעים מהחוקר

.  ולשאר היה ליקוי מלא או חלקי,  של כמחצית החולים היה תקיןIADL-התפקוד ב. או מלא בתפקודם

ום מטעם חוק סיעוד או מטפלת פרטית למספר שעות בי( מהחולים הייתה מטפלת לפני האירוע 19%-ל

,  ומגורמי סיכון לפני האירוע כרוניותבלו ממחלותסולים רובם המכריע של הח). או מטפלת צמודה

  .  ולשליש מהחולים היה אירוע קודם של שבץ מוח

  

אירוע מוח מסוג  - 11%-ו, אירוע המורגי - 16% ,אירוע שבץ מוח איסכמיב לקו) 73%(רוב החולים 

רוב החולים היו בהכרה מלאה בקבלה . בוודאותנקבע לא ש משום שלא הוגדר או "אחר"שהוגדר 

 יותר בקרב אלה שלקו, סרי הכרהוחמהיו  נוספים 9%-ו, בערפולאו היו בהכרה חלקית  12%, לאשפוז

;  נוספים קיבלו חמצן7%-ו, החולים הונשמו בעזרת מכונת הנשמהתשעה אחוזים מ. אירוע המורגיב

  .ר בקרב הלוקים בשבץ המורגיושיעורם גדול יות, רובם היו מחוסרי הכרה

  

סבלו משיתוק חלקי  52%,  במחצית גופם בקבלה לאשפוזמהחולים סבלו משיתוק מלאעשרים אחוזים 

, סבלו מפגיעה בדיבור) 45%(קרוב למחצית החולים . לא סבלו משיתוקים) 28%(והשאר , מחולשהאו 

או בסוגר / שלטו בסוגר השתן ו לא41%,  סבלו מפגיעה בהתמצאות18%, בעיקר מאפזיה ומדיסארטריה

 נוספים היו בעיות 14%-ול, )זונדה( מהחולים היו בעיות בבליעה שדרשו הזנה בצינור 19%-ל, הצואה

סבלו מסיבוכים במהלך ) 48%(וקרוב למחצית החולים , בבליעה אך הם לא הוזנו באמצעות זונדה

  . ו תסחיף לריאותעירוי תרופות א, זיהום, דלקת ריאות, פצע לחץ: כגון, האשפוז

  

 פחות . שרדו83%-נפטרו לאחר קבלתם לאשפוז בבית החולים ו) 17%(מהחולים עם שבץ מוח שישית 

 -כריע לביתם בקהילה המ רובם -מקום מגוריהם הקודם חזרו ל) 61%(משני שלישים מקרב השורדים 

  ).12%(או למוסד סיעודי ) 27% (והשאר עברו לאשפוז שיקומי

  

  י שבץ מוחהטיפול בחול. 5
  

. בפרק זה נציג את מערכת הטיפול ואת תהליכי הטיפול בחולים עם שבץ מוח במהלך שנה לאחר האירוע

נתייחס בנפרד לתהליכי הטיפול במסגרות . הסיעודי והסוציאלי, נבחן היבטים שונים של הטיפול הרפואי

. י סדר היארעותםפ-בהתאם למקום הימצאותם של החולים בתקופה שתידון ועל, לאשפוז ובקהילה

שבו תוצג מערכת הטיפול , יוקדש להם חלק מיוחד, לאור חשיבותם של תהליכי הטיפול השיקומיים

  . השיקומי בחולים עם שבץ מוח מהאשפוז בבית חולים ועד שנה לאחר האירוע
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  אשפוז בבית חולים כללי תהליכי טיפול רפואי וסיעודי ב5.1
  המקבלת מחלקה ה

טיפול נמרץ , ובכלל זה חולים בודדים למחלקה לטיפול נמרץ לב(מהחולים  42% הועברולמחלקה פנימית 

הועברו מחדר מיון לאשפוז במחלקה ) 56%(למעלה ממחצית החולים , )נשימתי וטיפול נמרץ כללי

). 7לוח  (למחלקה גריאטרית )2%(והשאר , )ובכלל זה חולים בודדים למחלקה נוירוכירורגית (נוירולוגית

  . אחד לא הייתה מחלקה נוירולוגית ובארבעה בתי חולים לא הייתה מחלקה גריאטריתבבית חולים
  

שהועברו הגיל הממוצע של החולים בחינת מאפייני החולים שאושפזו בכל אחד מסוגי המחלקות מעלה ש

, 69- ו76(נוירולוגית עברו למחלקה הושל החולים שמזה גבוה היה פנימית ה המיון למחלקהמחדר 

 15%-בהשוואה ל,  או פחות64 מהחולים במחלקה הנוירולוגית היו בני 33%עוד עולה כי ). בהתאמה

במחלקה ). 64במחלקות הגריאטריות לא אושפז אף חולה מתחת לגיל (מהחולים במחלקה הפנימית 

      10%( לפני האירוע מאשר במחלקה הנוירולוגית ADL-הפנימית אושפזו יותר חולים עם ליקוי מלא ב

בהשוואה למחלקה , וכן אושפזו שם יותר חולים שסבלו מסימנים קשים של השבץ ,)בהתאמה, 5%-ו

לעומת ,  מהחולים שהתקבלו למחלקה הפנימית סבלו מפגיעה במצב ההכרה27%, כך למשל. הנוירולוגית

בבחינת המצב המוטורי בקבלה לאשפוז בבית החולים .  מאלה שהתקבלו למחלקה הנוירולוגית16%

וכן שיותר חולים ,  חולים עם שיתוק מלא התקבלו למחלקה פנימית מאשר לנוירולוגיתעולה שיותר

 בהשוואה ,ADL- בועם ליקוי מלא או חלקישיתוק מלא או חלקי עם המחלקה הפנימית השתחררו מ

חמישית מהחולים שאושפזו במחלקה הפנימית  ,  כמו כן.)7לוח (ת  נוירולוגיהמחלקאלה שהשתחררו מל

  . מהחולים שאושפזו במחלקה הנוירולוגית14%לעומת ,  במהלך האשפוזנפטרו) 20%(
  

  )*באחוזים(לפי מחלקה מקבלת בבית חולים כללי , מאפייני החולים עם שבץ מוח: 7לוח 
 

  כ"סה
(N=616) 

   מחלקות
  פנימיות
(N=260)  

   מחלקות
  נוירולוגיות

(N=345) 

   מחלקות
  גריאטריות

(N=11) 
 2 56 42 100  כ"סה
      גיל
 0 33  15 25  64 עד

65-74 30 30 30 27 
75+ 45 55 37 73 
 81 69 76 72  ממוצע גיל

 18 20 25 22  לבדמגורים 
       רועימטפלת לפני הא

 11 2  5 3   שעות24 
 9 17 22  18  מחוק סיעוד או פרטית

  80 83 73 79   אין
       לפני האירועADL-תפקוד ב

 0 5 10 7  ליקוי מלא
 30 19 15 17  ליקוי חלקי

 70 76 75 76  תקין
      לפני האירוע IADL-תפקוד ב

 40 25 34 29  ליקוי מלא
 20 22 19 21  ליקוי חלקי
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   המשך-)* באחוזים(לפי מחלקה מקבלת בבית חולים כללי , מאפייני החולים עם שבץ מוח: 7לוח 
 

  כ"סה
(N=616) 

   מחלקות
  פנימיות
(N=260)  

   מחלקות
  נוירולוגיות

(N=345) 

   מחלקות
  גריאטריות

(N=11) 
 40 53 5047  תקין

       נוספותמחלותמספר 
0-1  1411 17 9 
2-44851 46 46 

5+  3838 37 45 
      שבץ וגס

 82 77 7369  איסכמי
 0 15 1617  המורגי
 18  8 1114  אחר

      צד פגוע
 27 45  4649  ימין

  73  34  3637  שמאל
 0  21 1814  לא ידוע/אין שיתוק

       לאשפוז בקבלהמוטורי מצב
 36 19 2020  מלא שיתוק
 46 44 5265  חלקי שיתוק
 18 37 2815  שיתוק אין

 0 52 5462  לאשפוזבקבלהיש פגיעה בתחושה שטחית 
 44 46 4538  פגיעה בדיבור בקבלה לאשפוז יש

 22 15 1825  יש פגיעה בהתמצאות בקבלה לאשפוז
      לאשפוז בקבלה הכרה מצב

 0 7 11  9  חוסר הכרה
 18 9 16  12  )סטופור/ערפול(הכרה חלקית 

 82 84 7973  מלאההכרה 
       בקבלה לאשפוזהנשמה
 0 8 910   מכונהבעזרת מונשם
 18 5 78  חמצן מקבל
 82 87 8482  מונשם לא

 12 12 119  )בימים( ממוצע אשפוז משך
      הישרדות

 9 14 1720  נפטר
 91 86 8380  נפטרלא 
        בשחרורמוטורי מצב

 10 9 1010  מלא שיתוק
 60 41 5062  חלקי שיתוק
 30 50 4028  שיתוק אין

 60 57 5447    בשחרוריש פגיעה בתחושה שטחית
ADL בשחרור       

 56 33 4050  ליקוי מלא
 33 24 2732  ליקוי חלקי

 11 43 3318  תקין
   לא ניתן לבדוק מובהקות ההבדלים בגלל מספרם הקטן של החולים בגריאטריה*
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  משך האשפוז 
 110ונע בין יום אחד לבין ,  ימים בממוצע11משך האשפוז של חולי שבץ מוח בבית חולים כללי עמד על 

 -  31%, ) ימים4-7 - 33%-ו,  ימים1-3 - 16%(משבעה ימים היו מאושפזים פחות ) 49%(כמחציתם . ימים

משך האשפוז בנוירולוגיה ובגריאטריה היה .  היו מאושפזים יותר משבועיים20%-בין שבוע לשבועיים ו

  ).בהתאמה,  ימים9- ו12, 12(ארוך יותר בממוצע מאשר במחלקה פנימית 

  

לעומת אירוע (אירוע איסכמי : ינים האלהבחינת מאפייני החולים מעלה שאשפוז ממושך קשור למאפי

, פגיעה מלאה בדיבור בקבלה לאשפוז, מצב מוטורי לקוי, הכרה חלקית, )המורגי או אירוע מסוג אחר

שיעור גבוה ). 8לוח (פגיעה מלאה בהתמצאות בקבלה לאשפוז והתפתחות סיבוכים במהלך האשפוז 

ושבועיים לאחר ) עד שלושה ימים(לה נפטרו בסמוך לקב, מקרב החולים שנפטרו במהלך האשפוז

  . האירוע

  

  )באחוזים(לפי מאפייני החולים , משך האשפוז בבית חולים כללי: 8 לוח 
  משך האשפוז  

  כ"סה  
(N=616) 

   ימים1-3
)N=98(  

   ימים4-7
)N=203(  

   ימים8-14
)N=188(  

  ימים+ 15
)N=127(  

        *גיל
 23 24 27 26 25  64עד 

65-74  30 32 35 26 26 
75+  45 42 38 50 51 
 25 26 21 19 22  לבדגר 

      **מטפלת לפני האירוע
 1 3 3 4 3   שעות24

 26 20 18 6 16  או פרטית/חוק סיעוד ו
 73 77 79 90 71  אין מטפלת בכלל

          10  לא ידוע
       לפני האירוע ADL-תפקוד ב

 10 5 8 7 7  ליקוי מלא
 19 20 16 12 16  ליקוי חלקי

 71 75 74 81 70  יןתק
          7  לא ידוע
         לפני האירועIADL-תפקוד ב

 35 29 28 22 27  ליקוי מלא
 23 23 18 17 19  ליקוי חלקי

 42 48 54 61 47  תקין
          7  לא ידוע
       מחלות נוספותמספר 

0-1 14 22 14 12 11  
2-4 48 52 47 47 49 

5+ 38 26 39 41 40 
       *סוג שבץ

 66 73 79 74 73  כמיאיס
 22 19 9 12 16  המורגי
 12 8 12 14 11  אחר
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   המשך-) באחוזים(לפי מאפייני החולים , משך האשפוז בבית חולים כללי: 8לוח 
  כ"סה  

(N=616) 
   ימים1-3

)N=98(  
   ימים4-7

)N=203(  
   ימים8-14

)N=188(  
  ימים+ 15

)N=127(  
       צד פגוע

 43 48 48 41 46  ימין
 43 38 33 33 36  שמאל

 14 14 19 26 18  לא ידוע/אין שיתוק
       * לאשפוזמצב מוטורי בקבלה

 36 17 14 15 20  שיתוק מלא
 42 61 53 49 52  שיתוק חלקי
 22 22 33 36 28  אין שיתוק

       *הכרה בקבלה לאשפוזמצב 
 74 81 82 76 79  מלאה
 18 11 11 8 12  חלקית

 8 8 7 16 9  סר הכרהוחמ
       * בקבלה לאשפוזשמההנ

 12 8 5 14 9  מונשם בעזרת מכונה
 10 7 6 3 7  מקבל חמצן
 78 85 89 83 84  לא מונשם

 34 43 45 50 45  *יש פגיעה בדיבור בקבלה לאשפוז 
 38 20 22 11 18  *יש פגיעה בהתמצאות בקבלה
 79 54 46 27 48  *יש סיבוכים במהלך האשפוז

        שרדותיה
 20 15 14 20 17  נפטר

 80 86 86 80 83  לא נפטר
       **מחלקה מקבלת

 28 43 46 45 42  פנימית
 66 51 52 54 56  נוירולוגית
 6 6 2 1 2  גריאטרית

       ** בתוך בית החוליםמספר מעברים
 86 96 98 100 95  אושפז במחלקה אחת

 14 4 2 0 5   מחלקותפראושפז במס
*  p<0.05       

  .וק מובהקות בגלל המספר הקטן של חולים בכל תאלא ניתן לבד** 
  

   במהלך האשפוז בבית החוליםרופאבידי בדיקות 
. בהתאם למומחיות המחלקה שאליה התקבלו, כל החולים עם שבץ מוח נבדקו בידי רופאים מומחים

, לוגרובם בידי נוירו:  בידי רופאים בעלי מומחיות נוספת על זו של מחלקתםגםרק חלקם נבדקו , אולם

 91%ניתוח לפי מחלקה מאשפזת מעלה כי . כמחציתם בידי פנימאי ומיעוטם בלבד בידי גריאטר

בדיקה  . מהחולים במחלקה פנימית71%לעומת , ידי נוירולוג בגםנבדקו גריאטרית במחלקה מהחולים 

 5%-לבמחלקה פנימית ומהחולים עם שבץ מוח שהיו מאושפזים  16%-בידי גריאטר נערכה רק ל

ה נבדקו בידי רופא רולוגיינובמהחולים שהיו  22%רק , במקבילו, במחלקה הנוירולוגיתאושפזים מהמ

רופא , ורגרנוירוכי: כגון, שליש מהחולים נבדקו בידי רופאים נוספים בעלי מומחיות אחרת. פנימאי

  .אף אוזן גרוןופסיכיאטר , עיניים
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הגיל הממוצע של חולים  שונים עולה שבבחינת מאפייני החולים שנבדקו בידי רופאים ממקצועות

 ; בהתאמה,ה שנ71-ו 76(ידו -גבוה מהגיל הממוצע של חולים שלא נבדקו עלהיה ידי גריאטר בשנבדקו 

ידו היו מבוגרים בארבע שנים בממוצע מהאחרים  -חולים שנבדקו על :רופא פנימאי גם לגבי ך כ.)מובהק

יותר חולים שהיו מחוסרי הכרה או בהכרה חלקית  רופא פנימאי בדק ).מובהק; בהתאמה, 70-ו 74(

וגריאטר כמעט שלא בדק חולים שהיו , בעוד שרופא נוירולוג בדק רק את מיעוטם, ושנזקקו להנשמה

כמו בעיות בבליעה , רופא פנימאי בדק יותר חולים שהיו עם סימני שבץ קשים, יתר על כן. מחוסרי הכרה

  . רולוג ורופא גריאטרמאשר רופא נוי, שליטה על הסוגרים-ואי

  

  קשר עם עובדת סוציאלית 
בבית חולים אשפוז הבני משפחתם נפגשו עם עובדת סוציאלית במהלך ממהחולים או ארבעים אחוזים 

,  שנים74שלהם היה הגיל הממוצע מבחינת מאפייני החולים שנפגשו עם עובדת סוציאלית עולה כי . כללי

,  ומעלה נפגשו עם עובדת סוציאלית75 מקרב בני 47%וכי , העמלא נפגשו  שנים בקרב אלה ש70 לעומת

 מהחולים הוותיקים בארץ 44%, כמו כן). הבדלים מובהקים( מקרב החולים הצעירים יותר 34%לעומת 

). הבדלים מובהקים (1989 מהחולים שעלו לארץ אחרי 33%-בהשוואה ל, נפגשו עם עובדת סוציאלית

,  לפני האירוע נפגשו עם עובדת סוציאליתADL- חלקי בתפקוד ביותר חולים שסבלו מליקוי מלא או

 IADL-בחינת התפקוד ב). הבדל מובהק; בהתאמה, 40%- ו54%(בהשוואה לחולים שתפקדו באופן תקין 

  . לפני האירוע מעלה תמונה דומה

  

 החולים שנפגשו עם עובדת סוציאלית סבלו מסימני שבץ קשים יותר בקבלה לאשפוז ובשחרור מבית

 מהחולים עם 54%, כך למשל. השליטה בסוגרים וקשיים בבליעה, מבחינת המצב המוטורי, החולים

לעומת ,  מהחולים עם שיתוק חלקי בקבלה לאשפוז נפגשו עם העובדת הסוציאלית45%-שיתוק מלא ו

  ). הבדלים מובהקים( מהחולים שלא סבלו משיתוק 29%

  

לעומת החולים , גריאטרית נפגשו עם עובדת סוציאליתרוב החולים במחלקה ה, בבחינת מערכת האשפוז

, זאת ועוד). מובהק; בהתאמה, 39%- ו42%, 82%(שהיו מאושפזים במחלקה הפנימית או הנוירולוגית 

 מהחולים שעברו למוסד סיעודי נפגשו עם עובדת 65%- מהחולים שעברו לשיקום באשפוז ו75%

  ). הבדלים מובהקים(חזרו ישירות לקהילה  בלבד מקרב החולים ש24%-בהשוואה ל, סוציאלית

  

  דימות בקבלה ובמהלך האשפוזבדיקות 
,  מתוכם בדיקה אחתCT( ,81%( מיפוי ממוחשב של המוח עברו בדיקת) 95%(החולים רובם המכריע של 

עברו את הבדיקה , CT-שנבדקו ב) 68%(כשני שלישים מהחולים . שתי בדיקות או יותר) 19%(והשאר 

 התקבלו לשני CTכל החולים שלא עברו בדיקת . עם הגיעם לאשפוז במחלקה, והשאר, יוןכבר בחדר המ

דופלר בדיקת ,  מהחולים2.5%-ה ל נערכMRIבדיקת . בתי חולים מתוך שבעת בתי החולים שבמחקר

 20%- לב לECO,  מהחולים6%- ל)TCD(ס קרניאלי נדופלר טר,  מהחולים32%-ל לעורקי הצוואר

   . מהחולים23%-ל  EEG-ו, מהחולים
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  ) באחוזים (בדיקות אבחון במהלך האשפוז בבית חולים כללי לפי מאפייני החולים: 9 לוח

 
CT  MRI* 

   עורקידופלר
   לבאקו * טרנסקרניאלידופלר  הצוואר

 20 6 32 2  95  כ"סה
 ***  ***   **  גיל
  30  10  43  6  99  64 עד

65-74 93  3 34 6 18 
75+ 93  0 25 3 17 

 *  ***     האירוע לפניADL-תפקוד ב
  8 0 10  0 90  ליקוי מלא
 18 2 26 1  94  ליקוי חלקי

 23 7 38 3 95  תקין
        נוספותמחלותמספר 

0-1  96 6 39 10 19 
2-4 97 3 32 6  17 

5+ 92 1 30 4 25  
 **  ***  **  שבץ סוג

 20 6 35 2 95  איסכמי
  14 4  17 3 98  המורגי
 30 6 36 6 88  אחר
   **     וע פגצד
 18 5 29 4 93  ימין

 25 6 32 1 97  שמאל
 15 8 43 2 95  לא ידוע/שיתוק אין
  ***  ***    בקבלה הכרה מצב

 0 0 0 0 98  חוסר הכרה
 10 0 10 0 96  )ערפול(הכרה חלקית 

 24 7  39 3 94  מלאההכרה 
 ***  ***     בקבלה הנשמה
 2 0 4 0 98   מכונהבעזרת
 8 0 10 3 92  חמצן מקבל
 24 7 37 3 95  מונשם לא

 ***  ***    קבלה בבסוגרים שליטה
 13 1 12 2 97   בשניהםשולט לא
 31 2 40 0 94   לפחות באחדשולט לא

 23 9 42 3 93  בשניהם שולט
 21 7 32 2 95  פגיעה בדיבור בקבלה יש

 20 3 17 1 98  יש פגיעה בקוגניציה בקבלה
   ***      מקבלתמחלקה
 21 2 24 0 93  פנימית

 20 8 39 4 96  נוירולוגית
 27 18 9 9 100  גריאטרית

 ***  ***    שרדותיה
 8 2 8 2 98   במהלך האשפוזנפטר

 23 6 37 3 94   בחייםהשתחרר
  . ודופלר טרנסקרניאלי בגלל מיעוט החולים שעברו הבדיקותMRIלא נבדקה מובהקות ההבדלים לגבי *    
   **p<0.05         
 ***p<0.01  
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 שעברו בדיקות 64בחינת מאפייני החולים מעלה שיעור יותר גבוה באופן מובהק של חולים מתחת לגיל 

שהיו עצמאיים או שנזקקו לעזרה , שיעור גבוה יותר באופן מובהק של חולים, כמו כן). 9לוח (דימות 

בהשוואה , וןעברו בדיקות אבח,  ושלא היו זקוקים לעזרת מטפלת לפני האירועIADL- ובADL-חלקית ב

שיעור גבוה יותר של חולים עם סימני , במקביל. לשיעור בקרב בעלי מוגבלות מלאה בתפקוד לפני האירוע

עברו בדיקות ) ללא פגיעה בשני הסוגרים, ללא צורך ללא צורך בהנשמה, בהכרה מלאה(שבץ קלים יותר 

שיעור החולים שהתקבלו . ותרבהשוואה לחולים עם סימני שבץ קשים י, דופלר לעורקי הצוואר ואקו לב

למחלקה פנימית ושעברו בדיקות נמוך הרבה יותר מהשיעור בקרב החולים שהתקבלו לנוירולוגיה וברוב 

חשוב לזכור שחלק , עם זאת. וייתכן קשר לגיל החולים במחלקות אלה, המקרים גם לגריאטריה

ולפיכך מדובר באנשים , יםנערכו למעט מאוד חול,  ודופלר טרנסקרניאליMRIובעיקר , מהבדיקות

 ובשני בתי חולים MRIיש לציין שבשני בתי חולים לא נערכה אף בדיקת , כמו כן. בודדים בכל קבוצה

  .אחרים לא נערכה אף בדיקת דופלר טרנסקרניאלי

  

  מעבר בין מחלקות
 הועברו במהלך האשפוז בבית החולים מהמחלקה הראשונה שאליה)  איש29(חמישה אחוזים מהחולים 

הועברו אף למחלקה ) שבעה איש(ואחוז אחד מכלל החולים , התקבלו בעקבות השבץ למחלקה אחרת

ומיעוטם הועברו מהן , רוב החולים הועברו מהמחלקה הפנימית למחלקה הנוירולוגית ולהפך. שלישית

  .לטיפול נמרץ ולכירורגיה, למחלקה נוירוכירורגית

  

יה ושלישית מעלה ששיעור גבוה יותר מִקרבם סבלו בחינת מאפייני החולים שהועברו למחלקה שני

ושיעור , ) בהתאמה3%- ו6%, 9%(בהשוואה לאירוע איסכמי או לאירוע מסוג אחר , מאירוע המורגי

, 2%- ו5%, 7%(הסובלים משיתוק מלא או חלקי בִקרבם היה גבוה מאשר בקרב חולים ללא שיתוק 

החולים שהועברו למחלקות נוספות היה ארוך משך האשפוז הממוצע של , מטבע הדברים). בהתאמה

  ). הבדלים מובהקים;  ימים בקרב אלה שלא הועברו10לעומת ,  ימים23(יותר 

  

   תהליכי טיפול שיקומי במהלך שנה לאחר האירוע5.2
  טיפול  שיקומי במהלך האשפוז בבית חולים כללי

כבר בזמן האשפוז ,  הרפואיטיפול שיקומי בחולים עם שבץ מוח מתחיל מיד לאחר התייצבות מצבם

ריפוי בעיסוק וריפוי , פיזיותרפיה: הטיפול הזה כולל שלושה תחומים עיקריים. בבית חולים כללי

 -ומיעוטם , רוב הממצאים שיוצגו להלן מתייחסים לשלושת המקצועות השיקומיים הללו יחד. בדיבור

  .לכל מקצוע בנפרד

  

לפחות באחד , קומי במהלך אשפוזם בבית חולים כלליקיבלו טיפול שי) 51%(החולים מכלל מחצית כ

בעיקר , קיבלו טיפול בשני מקצועות שיקום או יותר) 22%(כרבע מתוכם , ממקצועות השיקום

  . בפיזיותרפיה ובריפוי בעיסוק

  

 ;אשפוזהזיותרפי במהלך י קיבלו טיפול פארבעים ותשעה אחוזים מכלל החולים שהתקבלו לאשפוז

שליש מהם התחילו לקבל טיפול יום .  שלושה טיפולים או יותר בשבוע קיבלו)73%(מהם שלושה רבעים 
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עשירית מהחולים קיבלו טיפול בריפוי .  במועד מאוחר יותר-והשאר , או יומיים לאחר הגיעם לאשפוז

שליש מהם ; שלושה טיפולים או יותר בשבועמחציתם קיבלו , בעיסוק במהלך אשפוזם בבית החולים

 מהחולים קיבלו טיפול בריפוי בדיבור 3%רק . הטיפול יום או יומיים לאחר הגיעם לאשפוזהתחילו לקבל 

  . במהלך אשפוזם בבית החולים

  

רוב החולים שלא קיבלו טיפול שיקומי בימים הראשונים , פי עדות האחיות בבתי החולים-על, אמנם

כזה או שמצבם לא ִאפשר מתן לא היו זקוקים לטיפול , שלאחר קבלתם לאשפוז או במהלך האשפוז כולו

, חשוב לציין שבארבעה בתי חולים לא ניתנו טיפולים בריפוי בעיסוק ובריפוי בדיבור, אולם. הטיפול

החולים שנפטרו קיבלו פחות . למרות שמאפייני החולים שם לא היו שונים מאלה שבשאר בתי החולים

  .רדו עד לשחרור מבית החוליםבהשוואה לחולים שש, טיפול שקומי בכל אחד משלושת המקצועות

  

         )באחוזים(לפי יעדי שחרור , קבלת טיפול שיקומי במהלך האשפוז בבית החולים הכללי: 1תרשים 
)N=514(  

.  קיבלו טיפול שיקומי במהלך האשפוז בבית חולים כללי59%, מבין החולים שהשתחררו מבית החולים

סד סיעודי קיבלו יותר טיפול פיזיותרפי בבית חולים חולים שהשתחררו להמשך שיקום באשפוז או למו

החולים שעברו להמשך שיקום ). ההבדלים מובהקים(כללי מאשר חולים שהשתחררו ישירות לקהילה 

מאשר החולים שחזרו לקהילה או החולים , באשפוז קיבלו יותר טיפולים בריפוי בעיסוק ובריפוי בדיבור

ממצא זה עשוי לרמז על כך שהחולים שקיבלו ). 1תרשים ) (הבדלים מובהקים(שעברו למוסד סיעודי 

  . טיפול שיקומי בזמן האשפוז אכן היו זקוקים לו

  

כדי להעמיק את הבדיקה לגבי הקשר בין קבלת טיפול שיקומי בזמן האשפוז בבית חולים כללי לבין 

 המאפיינים של משתני שבדק את-ערכנו ניתוח דו, חומרת סימני המחלה כמדד לצורך בטיפול שיקומי

נמצא שיעור גבוה יותר של חולים שסבלו משיתוק מלא או . החולים שקיבלו טיפול כזה במהלך האשפוז
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שליטה בסוגרים שקיבלו טיפול שיקומי בזמן -מבעיות בדיבור ומאי, מליקוי מלא או חלקי בתפקוד, חלקי

, פיינים דמוגרפיים של החולים כי אין קשר בין מא10עוד עולה מלוח ). 10לוח (הבדל מובהק ; האשפוז

שנת עלייה וקופת חולים מבטחת לבין קבלת טיפול שיקומי בזמן , השכלה, מצב משפחתי, מין, גיל: כמו

ולגבי אזורי ) נוירולוגיה גריאטריה, פנימית(כך גם לגבי מחלקה מאשפזת . האשפוז בבית חולים כללי

 מהחולים שהיו 70%: קבלת טיפול שיקומינמצא קשר בין משך האשפוז לבין , מטבע הדברים. הארץ

 מהחולים שהיו מאושפזים זמן קצר 49%-בהשוואה ל, מאושפזים יותר משבועיים קיבלו טיפול שיקומי

ממצאים אלה מלמדים ככל הנראה על כך שהחולים שקיבלו טיפול שיקומי אכן היו זקוקים . יותר

י מסוג רגרסיה לוגיסטית שערכנו לא נמצאו משתנ-יש לסייג ולומר כי בניתוח רב, אולם. לטיפול כזה

  .משתנים בעלי השפעה עצמאית מובהקת על קבלת טיפול שיקומי במהלך האשפוז בבית החולים

  

לפחות ( החולים שהיו זקוקים לטיפול שיקומי כלשהו כלהאם : לאור כל אלה מתעוררת שאלה נוספת

נראה . בלו טיפול כזה למרות שהיו זקוקים לוומה מאפיין את אלה שלא קי, אכן קיבלו אותו) פיזיותרפיה

בגלל מספר סיבות ובעיקר בגלל מורכבות המצבים בקרב חולי , שקיים קושי אמיתי לענות לשאלה זו

גם . שבץ מוח המשפיעים על מתן טיפול שיקומי בשלבים מוקדמים שלאחר האירוע או על איסורו

לחולים במצבים , ל שיקומי בסמוך לאירועתפיסות טיפוליות שונות עשויות להשפיע על מתן טיפו

לפיהם לא נמצאו משתנים שהיו קשורים באופן עצמאי עם קבלת , משתני-ממצאי הניתוח הרב. חריפים

ומכאן גם לקושי לענות , עשויים לרמז למורכבות זו, טיפול שיקומי במהלך האשפוז בבית החולים

  . אותו החולים שהיו זקוקים לטיפול אכן קיבלוכללשאלה האם 

  

  טיפול שיקומי לאחר השחרור מבית חולים כללי  
רבים מהם עדיין , אולם. השתחררו החולים מבית החולים, אחרי התייצבות המצב החריף בעקבות השבץ

להלן . שהיה עליהם לקבל במקום הימצאם לאחר השחרור מבית חולים, היו זקוקים לטיפול שיקומי

. ו אחרי השחרור מבית חולים כללי ועד שנה לאחר האירוענתאר את הטיפול השיקומי שהחולים קיבל

שיקומי (אקוטי -בשל ההבדלים הגדולים בתהליכי הטיפול השיקומי בקהילה לבין אלה שבאשפוז פוסט

מאחר ששני שלישים . יוצגו בנפרד הממצאים לגבי החולים בקהילה והחולים באשפוז, )או סיעודי

נציג תחילה את , ר היו בקהילה שלושה חודשים אחרי האירועמהחולים חזרו ישירות לקהילה ורובם כב

  .אקוטי-הטיפול בהם ואחר כך את הטיפול בחולים במסגרות האשפוז הפוסט

  
טיפול שיקומי בחולים הנמצאים בקהילה מעת השחרור מבית החולים ועד שלושה חודשים אחרי 

  האירוע 
י שקיבלו חולים בשלושת החודשים אחת ממטרות המחקר הייתה לבדוק את היקף הטיפול השיקומ

משום שתקופת זמן זו נחשבת לקריטית מבחינת סיכויי החולה לחזור , הראשונים שלאחר האירוע

החולים אמורים לקבל טיפול שיקומי אינטנסיבי ככל , בתקופה זו. לתפקוד ברמה גבוהה ככל האפשר

 מהחולים שהיו 42%- ש עולה2מתרשים . בהתאם למקצועות השיקום שהם זקוקים להם, האפשר

 לא קיבלו כל טיפול 69%-ו, בקהילה לא קיבלו כל טיפול פיזיותרפי לאחר השחרור מבית חולים כללי

 קיבלו טיפול בריפוי 14% מהחולים קיבלו טיפול פיזיותרפי ורק 25%רק , זאת ועוד. בריפוי בעיסוק

החולים קיבלו טיפול פיזיותרפי שליש מ.  שלושת החודשים הראשונים שלאחר האירועכלבעיסוק במהלך 

 קיבלו טיפול 17%-ו, שנגמר עוד לפני תום התקופה של שלושת החודשים הראשונים שלאחר האירוע
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כמחצית החולים שקיבלו טיפול שיקומי כלשהו בתקופה שבין השחרור . בריפוי בעיסוק שגם הוא נגמר

וחמישית ,  קיבלו טיפול מסוג אחד,מבית החולים ועד תום שלושת החודשים הראשונים שלאחר האירוע

  .קיבלו את כל שלושת הטיפולים

  

 10%ועוד ,  מהחולים קיבלו טיפול בריפוי בדיבור לאורך כל שלושת החודשים לאחר האירוע5%רק 

 מהחולים כלל לא קיבלו טיפול 85%, כלומר. קיבלו טיפול בריפוי בדיבור שנגמר לפני תום התקופה

- ממצא זה עשוי לרמז על היקף הצרכים הבלתי.  מבית החולים הכלליבריפוי בדיבור מעת שחרורם

לא ניתן לקבוע , עם זאת.  מהחולים סבלו מליקויים בדיבור בעקבות האירוע45%-משום ש, מסופקים

מסופקים משום שלא ברור מהו שיעור החולים מקרב הלוקים בדיבור -בוודאות את היקף הצרכים הלא

  .פוי בדיבורשאכן היו זקוקים לטיפול ברי

  

טיפול בפיזיותרפיה ובריפוי בעיסוק בקרב החולים הנמצאים בקהילה שלושה חודשים : 2תרשים 
  )באחוזים(לאחר האירוע 
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עשויים להיות , ולכן, קשור כמובן עם חומרת סימני השבץ, הצורך בהמשך טיפול שיקומי בעקבות השבץ

שבחינת שיעור החולים שקיבלו טיפול שיקומי לאחר , מכאן. ים לטיפול שיקומיהבדלים בצורכי החול

איננו מלמד בהכרח האם , השחרור מבית חולים כללי לעומת שיעור החולים שלא קיבלו טיפול כזה

האם היו הבדלים בין חולים בעלי מאפיינים , החולים שהיו זקוקים לטיפול שיקומי אכן קיבלו אותו

  . הבדלים בין אזורים ובין קופות חוליםדומים והאם היו 

  

בדקנו את מאפייני החולים שנמצאו בקהילה , מסופקים-כדי להעמיק את ההבנה לגבי צרכים בלתי

לעומת אלה שלא קיבלו , )שנפסק או שהמשיך(שלושה חודשים אחרי האירוע ושקיבלו טיפול שיקומי 

ומי לבין מצבם התפקודי של החולים בדקנו את הקשר בין קבלת טיפול שיק, ראשית. טיפול כזה

בעת השחרור מבית חולים ושלושה חודשים אחרי : ששוחררו מבית חולים ישירות לקהילה בשני מועדים

ששוחררו ישירות לקהילה עם ליקוי מלא ,  מלמד ששיעור יותר גבוה של חולים3תרשים , אמנם. האירוע

 בהשוואה לאלה שתפקודם בעת השחרור , קיבלו טיפול שיקומי,ADL-ועם ליקוי חלקי בתפקוד ב
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). הבדלים מובהקים, בהתאמה, 31%- ו48%, 53%+) (18ציון ברטל , או כמעט תקין(לקהילה היה תקין 

 עם ליקוי חלקי 52%- מכלל החולים עם ליקוי מלא בתפקוד ו47%-יש לתת את הדעת לכך ש, אולם

י באף אחד ממקצועות השיקום לאחר בתפקוד ששוחררו ישירות לקהילה לא קיבלו כל טיפול שיקומ

בחינת משך הטיפול השיקומי שהחולים הללו קיבלו מלמדת      , זאת ועוד. השחרור מבית חולים כללי

 מבעלי הליקוי החלקי בתפקוד קיבלו  טיפול שיקומי 32%- מבעלי הליקוי המלא בתפקוד ו29%-ש

  . לא מקבלים כל טיפול שיקומיוכי שלושה חודשים אחרי האירוע הם כבר, לתקופה קצרה בלבד

  

קהילה ונמצאים ששוחררו מבית חולים כללי ישירות לקבלת טיפול שיקומי בקרב חולים : 3תרשים 
 )N=256(  בשחרורADL- בתפקודהלפי מצב , שלושה חודשים אחרי האירועבקהילה 

  )באחוזים(

  

מדגיש , שים אחרי האירועהמלמד על קבלת טיפול שיקומי לפי המצב התפקודי שלושה חוד, 4תרשים 

 מהחולים ששוחררו ישירות לקהילה וסבלו 54%-מהתרשים עולה ש. את חומרת הממצאים הקודמים

 שסבלו מליקוי חלקי בתפקוד לא קיבלו כל 56%-מליקוי מלא בתפקוד שלושה חודשים אחרי האירוע ו

רק , יירה בתרשים הקודםבדומה לתמונה שהצט, יתר על כן. אף הליקויים בתפקודם-על, טיפול שיקומי

מהחולים עם ליקוי מלא בתפקוד קיבלו טיפול שיקומי במשך כל שלושת החודשים הראשונים ) 26%(רבע 

  .קיבלו טיפול שכבר נסתיים) 20%(בעוד שהשאר , שלאחר שחרורם מבית החולים

  

כי , 4ם  ומתרשי3בדומה לממצאים שעולים מתרשים , בחינת סימנים אחרים של השבץ מלמדת, בנוסף

המצב המוטורי והתפקודי של החולים בשחרור מבית חולים ושלושה חודשים אחרי האירוע עמד ביחס 

 ישר ומובהק סטטיסטית לקבלת טיפול שיקומי בקהילה בשלושת החודשים הראשונים שלאחר האירוע

ו גם שלושה כמ, שיעור יותר גבוה של חולים שסבלו בזמן השחרור מהאשפוז בבית חולים כללי). 10לוח (

מליקוי בניידות ומליקוי במצב , ) או פחות9ציון ברטל (מליקוי מלא בתפקוד , חודשים לאחר האירוע

מאשר חולים עם ליקוי חלקי בתפקוד או , קיבלו טיפול שיקומי, המוטורי בגפיים תחתונות ועליונות

עיות בדיבור קיבלו יותר חולים עם פגיעה בצד שמאל לעומת ימין וחולים עם ב, כמו כן. שתפקודם תקין

ממצאים אלה מרמזים שהחולים שקיבלו טיפול שיקומי . טיפול שיקומי מאשר חולים ללא פגיעות כאלה

47 52
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)N=34(ליקוי מלא  )N=80(ליקוי חלקי  )N=142(תפקוד תקין 

קיבלו וממשיכים לקבל
קיבלו והפסיקו לקבל
לא קיבלו כלל



  31

 החולים שהיו זקוקים לטיפול כזה אכן קיבלו שכלהם לא מעידים על כך , אולם. אכן היו זקוקים לו

  .אותו

  

 ונמצאים לקהילה חולים כללי ישירות מביתחולים ששוחררו בקרב טיפול שיקומי קבלת : 4תרשים 
 שלושה חודשים אחרי ADL-מצב התפקוד בלפי בקהילה שלושה חודשים אחרי האירוע 

  )באחוזים(האירוע 

  

בדיקת הקשר בין מאפיינים דמוגרפיים וסימני המחלה של החולים בקהילה לבין קבלת טיפול שיקומי 

מצב , מין, גיל: כמו, דמוגרפיים של החוליםעד שלושה חודשים אחרי האירוע העלתה שהמאפיינים ה

השכלה ושנת עלייה לא היו קשורים עם קבלת טיפול שיקומי שלושה חודשים לאחר האירוע , משפחתי

  ). 10לוח (

  

 61%: בחינת מאפייני מערכת הבריאות העלתה הבדלים קלים ולא מובהקים בין קופות החולים

, בנוסף.  ממבוטחי שאר הקופות53%-בהשוואה ל,  שיקומיממבוטחי שירותי בריאות כללית קיבלו טיפול

 מהחולים באזור הדרום קיבלו טיפול שיקומי בהשוואה 40%: נמצאו הבדלים מובהקים בין אזורי הארץ

  ).10לוח ( מהחולים בשאר אזורי הארץ 67%-61%-ל
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לפי שלב , שיקומימאפיינים דמוגרפיים ומאפייני המחלה והתפקוד של החולים שקיבלו טיפול : 10לוח 
    )באחוזים(קבלת הטיפול 

 
  במהלך
  האשפוז

עד שלושה חודשים 
לאחר האירוע 

 )בקהילה(

 חודשים 3-6
  לאחר האירוע

 )בקהילה(

 חודשים 7-12
  לאחר האירוע

 )בקהילה(
 N=514 N=376  N=354 N=336  

  13 19 59 59  כ "סה
   ***    מין
  16 24 60 59  יםגבר
  10 12 58 59  נשים
      גיל
  18 25 60 53  64 עד

65-74 60 58 18 11  
75+ 62 60 16 11  

  6 9* 56 61  )1989 אחרי(עולה חדש 
  *** *** *** ***  מטפלת

  22 38 79 46   שעות24 
  16 23 73 74  או פרטית/ סיעוד וחוק
  5 15 52 56   מטפלת בכללאין

    ** **  מספר מחלות נוספות
0-1  46 49 20 8  
2-4  58 56 16 11  

5+  65 68 25 19  
        האירועלפני  ADL- ב תפקודימצב

  22 )1(9 80 53  ליקוי מלא
  21 20 66 69  ליקוי חלקי 
  12 20 57 57  תפקוד תקין

IADLלפני המחלה   *** *  *    
  18  14  64 59  ליקוי מלא

  18  30  70 73  ליקוי חלקי 
  11  18  55 54  תקין
  *** ** *** ***  באותו שלב ADL- ב תפקודימצב

  17 31 75 75  ליקוי מלא
  25 23 71 62  ליקוי חלקי 
  7 14 49 37  תפקוד תקין

  ***  ***  ***  ***  שיתוק באותו השלב
  )3(19 )7(23 82 71   מלאשיתוק
  19 25 67 73   חלקישיתוק
  )1(1 )7 (7 27 39   שיתוקאין

    ***   )מטר 50( ללכת מחוץ לבית יכולת
  20 23 67 -  לא
  18 23 70 -  עם עזרה, כן
  9 16 50 -  באופן עצמאי, כן

  20 26 62 65  פגיעה בהתמצאות באותו שלב
  * *** *** **  דיבור באותו שלבב פגיעה
  29 42 84 64   מלאהפגיעה
  19 23 64 -   חלקיתפגיעה
  8 15 53 54   פגיעהאין

     ***   בסוגרים באותו שלבשליטה
  17 23 68 72   שולט בשניהםלא
  16 25 63 71  מהסוגרים באחד  שולט לפחותלא

  12 18 55 53   בשניהםשולט
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לפי שלב , מאפיינים דמוגרפיים ומאפייני המחלה והתפקוד של החולים שקיבלו טיפול שיקומי: 10לוח 
     המשך-) באחוזים(קבלת הטיפול 

 
  במהלך
  האשפוז

עד שלושה חודשים 
לאחר האירוע 

 )בקהילה(

 חודשים 3-6
  לאחר האירוע

  )הבקהיל(

 חודשים 7-12
  לאחר האירוע

 )בקהילה(
 N=514 N=376  N=354 N=336  

        מבטחתת חוליםקופ
  14 20 61 59  כלליתשירותי בריאות 

  12  17  53  60  קופות חולים אחרות
   ** **   מחוז

  8 26 67 63  ירושלים
  14 24 62 54  חיפה
  14 20 61 60  מרכזאביב ו-תל

  )2(4 )3(6 40 60  דרום
    * p<0.08     
  ** p<0.05     
 *** p<0.01  

 ( )- n 
  

כדי להעמיק את ההבנה לגבי הקשר בין צורכי החולים לשיקום לבין דפוסי הספקתם בדקנו את הקשר 

אקוטי בבית חולים לשיקום -ישירות לקהילה או להמשך אשפוז פוסט(בין יעד שחרור מבית חולים כללי 

בקרב החולים שהיו שלושה חודשים אחרי , ול שיקומילבין קבלת טיפ) גריאטרי או במוסד סיעודי

 עולה שרובם המכריע של החולים שלא קיבלו כל טיפול שיקומי מתרכזים 5מתרשים . האירוע בקהילה

בעוד שרק בודדים מקרב אלה , בקרב אלה שחזרו ישירות לקהילה לאחר שחרורם מבית חולים כללי

גם בקרב החולים שקיבלו , זאת ועוד. טיפול שיקומיאקוטי לא קיבלו כל -שעברו להמשך אשפוז פוסט

החולים שעברו ישירות לקהילה מהווים יותר , טיפול שיקומי שנפסק עוד לפני תום שלושת החודשים

  . ממחצית

  

יעדי השחרור של החולים שקיבלו טיפול שיקומי בקרב אלה שנמצאו בקהילה שלושה : 5תרשים 
  )באחוזים (לפי היקף טיפול, חודשים לאחר האירוע
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 מהחולים שעברו מבית חולים כללי להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום      47%-מזווית אחרת עולה ש

 מהחולים שעברו למוסד סיעודי לפני שחזרו לקהילה קיבלו טיפול שיקומי במשך כל שלושת 42%-ו

). 6תרשים (לבד מקרב אלה שחזרו ישירות לקהילה  ב14%לעומת , החודשים הראשונים לאחר האירוע

אקוטי קיבלו טיפול שיקומי שנפסק לפני תום שלושת -כמחצית החולים שעברו לאשפוז פוסט, בנוסף

רק מיעוט החולים שעברו להמשך .  מקרב אלה שעברו ישירות לקהילה25%-בהשוואה ל, החודשים

  . מקרב שחזרו ישירות לקהילה61%עומת ל, אקוטי לא קיבלו טיפול שיקומי בכלל-אשפוז פוסט

  

היקף הטיפול השיקומי בקרב החולים בקהילה בין השחרור מבית חולים כללי ועד שלושה : 6 תרשים
  )באחוזים (לפי יעדי שחרור, חודשים לאחר האירוע

  

כדי ללמוד על המשתנים שיש להם השפעה עצמאית על קבלת טיפול שיקומי כלשהו מעת השחרור מבית 

משתני -ערכנו ניתוח רב, לים ועד שלושה חודשים לאחר האירוע בקרב החולים המתגוררים בקהילההחו

 עולה שלשיתוק מלא או חלקי שלושה חודשים לאחר האירוע יש 11מלוח . מסוג רגרסיה לוגיסטית

למשתני מערכת הבריאות נמצאה , אולם). R.O=3.3(השפעה עצמאית חיובית על קבלת טיפול שיקומי 

לחולים שהשתחררו להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי או . עה העצמאית הגדולה ביותרההשפ

 לקבל טיפול 30היה סיכוי גבוה פי ) ושכבר היו בקהילה שלושה חודשים לאחר האירוע(למוסד סיעודי 

כאשר מנטרלים את מאפייני החולים , כלומר. לעומת חולים שהשתחררו ישירות לקהילה, שיקומי

עצם המעבר להמשך אשפוז במסגרת , ינת מצבם המוטורי והתפקודי ומאפיינים אחרים של השבץמבח

, בנוסף. שיקומית או סיעודית מגביר את הסיכוי לקבל טיפול שיקומי והוא אינו תלוי במצבו של החולה

אזור  לקבל טיפול שיקומי בהשוואה לחולים מ2.4לחולים מכל אזורי הארץ היה סיכוי גדול ועצמאי פי 

  .הדרום

14

47
42

25

49 53
61

4 5

0
10
20
30
40
50
60
70

לקהילה לשיקום באשפוז למוסד סיעודי

אחוזים

קיבלו והמשיכו לקבל קיבלו והפסיקו לקבל לא קיבלו כלל



  35

 לפי ,שלושה חודשים לאחר האירועלים ועד ושחרור מבית החבין הקבלת טיפול שיקומי : 11לוח 
  )רגרסיה לוגיסטית( בקרב החולים הגרים בקהילה ,ני רקעתמש

בין קבלת טיפול שיקומי : המשתנה התלוי 
 חודשים שלושהשחרור מבית החולים ועד ה

  אחרי האירוע

  B Odds Ratio 
  1.7923 0.5835 <74לעומת + 75:  גיל

 1.0274 0.0270  י המורג: מוחשבץ סוג 
 1.1037 0.0986  שמאל: צד פגוע

ADLלעומת )  או פחות9ברטל (ליקוי מלא :  לפני האירוע
 1.4937 0.4012   +)10ברטל (ליקוי חלקי או תקין 

ADLאו 17ברטל (ליקוי מלא או ליקוי חלקי :  בשחרור 
 1.7023 0.5320  +)18ברטל (ן לעומת תקי) פחות

שיתוק מלא או חלקי : אחרי שלושה חודשיםמצב מוטורי 
 3.3297 *1.2029  לעומת תקין

 1.4142 0.3466  אין: עזרה ממטפלת אחרי שלושה חודשים
להמשך אשפוז שיקומי או סיעודי : בית חוליםמיעד שחרור 

 30.0960 *3.4044  לעומת לקהילה
 2.3953  *0.8735 ת דרום שאר המחוזות לעומ: מחוז

 * p<0.05    
 

  טיפול שיקומי של חולים שהיו בקהילה בין שלושה חודשים לשנה לאחר האירוע

). 19%(חצי שנה לאחר האירוע קיבלו טיפול שיקומי רק חמישית מהחולים ששרדו ונמצאו בקהילה 

שנה . יבלו שני סוגי טיפולוהשאר ק) בעיקר פיזיותרפיה(קיבלו טיפול מסוג אחד ) 58%(למעלה ממחציתם 

  . מהשורדים בקהילה טיפול שיקומי13%אחרי האירוע קיבלו רק 

  

אחר האירוע מעלה תמונה דומה לחצי שנה ושנה בקהילה בחינת מאפייני החולים שקיבלו טיפול שיקומי 

י עם ליקו, חולים עם שיתוק מלא או חלקי. אחרי שלושה חודשיםלגבי החולים בקהילה לזו שהצטיירה 

 24שבביתם נמצאת מטפלת , יכולת ניידותעם ליקוי חמור ב, ) או פחות9ברטל ( ADL-תפקוד בב מלא

 חולים מאשר קיבלו יותר טיפול שיקומי באופן מובהק ,שעות ביממה ושיכולת הדיבור שלהם נפגעה

קשורים  מעניין להיווכח שמאפיינים דמוגרפיים וקופת חולים מבטחת אינם ).10ח לו(טוב יותר שמצבם 

שיעור החולים , גם במקרה זה. לקבלת טיפול שיקומי בקהילה בתקופה מאוחרת יותר לאחר האירוע

  .באזור הדרום שקיבלו טיפול שיקומי נמוך בהשוואה לאזורים אחרים

  
  טיפול שיקומי בחולים במסגרות אשפוז במהלך שנה אחרי האירוע

וז בבית חולים לשיקום גריאטרי או במוסד היו עדיין באשפ)  איש54(שלושה עשר אחוזים מהחולים 

רובם קיבלו טיפול פיזיותרפי לאחר השחרור מבית החולים . סיעודי שלושה חודשים אחרי האירוע
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למעלה ממחציתם קיבלו גם . ורובם אף המשיכו לקבל טיפול שלושה חודשים אחרי האירוע, הכללי

כרבע מהחולים . שלושה חודשים לאחר האירוע איש המשיכו לקבל טיפול גם 25-ו, טיפול בריפוי בעיסוק

  ). 12לוח (הללו קיבלו טיפול בריפוי בדיבור במסגרות שבהן היו מאושפזים 

  

  חולים שלא נמצאו בקהילה עד שנה לאחר האירוע שקיבלו טיפול שיקומי : 12לוח 
  עד שלושה חודשים  

  לאחר האירוע
  עד חצי שנה

  לאחר האירוע
שנה לאחר 

  האירוע
  N=54  N=41 N=33 

 19 21 41  פיזיותרפיה
 8 13 31  ריפוי בעיסוק
 1 3 13  ריפוי בדיבור

 19 22 41  טיפול שיקומי כלשהו
  

מחציתם , )בעיקר במוסד סיעודי( איש באשפוז 41עוד עולה מהלוח כי חצי שנה לאחר האירוע נמצאו 

ושלושה חולים קיבלו )  איש13(שליש קיבלו טיפול בריפוי בעיסוק , ) איש21(קיבלו טיפול פיזיותרפי 

)  איש19(ולמעלה ממחציתם ,  חולים במוסדות סיעודיים33שנה אחרי האירוע היו . טיפול בריפוי בדיבור

  . שמונה קיבלו טיפול בריפוי בעיסוק וחולה אחד קיבל טיפול בריפוי בדיבור, קיבלו טיפול בפיזיותרפיה

  

 בית חולים כלליור מ תהליכי טיפול רפואי וסיעודי בקהילה מהשחר5.3
  ועד שנה אחרי האירוע

רוב החולים שלקו בשבץ מוח זקוקים להמשך טיפול ומעקב רפואי וסיעודי לאחר שחרורם מבית חולים 

להלן נתאר את הטיפול הרפואי והסיעודי שהחולים קיבלו בקהילה אחרי השחרור מבית חולים . כללי

 אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי או במוסד החולים שעברו להמשך. כללי ועד שנה לאחר האירוע

  .ודפוסי הטיפול בהם לא נבדקו, קיבלו טיפול במסגרות אלה, סיעודי

  
  רופא משפחה

וכן גם במהלך השנה , רובם המכריע של החולים נפגשו עם רופא משפחה לאחר שחרורם מבית החולים

היו בקשר עם רופא משפחה אחרי  מהחולים דיווחו שהם לא 5%, עם זאת). 13לוח (שלאחר האירוע 

כשני ,  מהחולים שחזרו לביתם בקהילה24%בית אצל -הרופא ערך ביקור. השחרור מבית החולים

ומקצתם רק דיברו עמו בטלפון מבלי לפגוש , שלישים נפגשו עם רופא המשפחה במרפאת קופת חולים

ים לשיקום גריאטרי או יותר חולים שהשתחררו מבית חולים כללי להמשך אשפוז בבית חול. אותו

מאשר חולים שהשתחררו ישירות , בית-במוסד סיעודי ורק אחר כך חזרו לקהילה קיבלו יותר ביקורי

  . לקהילה
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  )באחוזים(קשר עם רופא ועם אחות בקהילה במהלך שנה לאחר אירוע של שבץ מוח : 13לוח  
   חולים כללימהשחרור מבית

 9-12   ועד שלושה חודשים אחרי האירוע
חודשים 

לאחר 
  האירוע

3-6 
חודשים 

לאחר 
  האירוע

שוחררו 
ישירות 
  לקהילה

שוחררו להמשך אשפוז 
בשיקום או במוסד וחזרו 

  לקהילה

חולים בקהילה 
 3לאחר 
   חודשים

336N= N=354  256N=  N=120  N=376  
  רופא משפחה      

 *מקום הפגישה      
  בית-ביקור  24 36 18 22 22
  את קופת חוליםבמרפ  63 42 72 62 61

8 9 6 14 8  
החולה או בני משפחתו דיברו 

  איתו בטלפון
  לא היה בקשר  5 8 4 7 9

  N=226 N=93 N=319  מספר הפעמים* 
- - 31 47 36  1-2 
- - 35 35 35  3-6 
- - 34 18 29  7+ 
  N=241  N=109  N=350  שביעות רצון מהטיפול  

  מרוצה מאד  42 42 42 33 31
  מרוצה  46 45 47 59 54
  לא מרוצה+לא כל כך מרוצה   12  13  11  8  15

  אחות בקהילה      

 *מקום הפגישה      
  בית-ביקור  23 39 16 21 22
  במרפאת קופת חולים  36 23 41 39 40

1 2 1 2 1  
בני משפחה או החולה דיברו 

  איתה בטלפון
  לא היה בקשר  40 36 42 38 37

  N=142 N=73 N=215  מספר הפעמים  
- - 40 54 43  1-2 
- - 26 24 25  3-6 
- - 36 22 32  7+ 
  N=145 N=75 N=220  שביעות רצון  

  מרוצה מאד  40 45 38 18 31
  מרוצה  55 50 57 73 66
  לא מרוצה+לא כל כך מרוצה   5 5 5 9 3

  *p<0.05  
  

אחר שני שלישים מהחולים נפגשו עם רופא משפחה אחרי השחרור מבית חולים ועד שלושה חודשים ל

החולים שחזרו ישירות לקהילה נפגשו עמו יותר פעמים , מטבע הדברים. האירוע שלוש פעמים או יותר

מאשר החולים שעברו להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי או במוסד סיעודי ורק אחר כך חזרו 

  .םרוב החולים היו מרוצים מאוד או מרוצים מהטיפול שקיבלו מרופא המשפחה שלה. לקהילה

  

משתני נבחנו ההבדלים במאפייני החולים בין אלה שנפגשו עם רופא המשפחה לאחר השחרור -בניתוח דו

בניתוח נמצא שיותר חולים . מבית חולים ועד שלושה חודשים לאחר האירוע לבין אלה שלא נפגשו עמו
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יותר , כמו כן). מובהק; בהתאמה, 81%- ו91%( ומעלה 65נפגשו עמו לעומת בני ) 64עד גיל (צעירים 

אם כי לא נמצא , )מובהק; בהתאמה, 80%- ו89%(חולים נשואים נפגשו עמו מאשר חולים לא נשואים 

שיעור גבוה יותר של חולים לאחר אירוע , בנוסף. הבדל בין הגרים לבד לבין אלה שגרים עם בן משפחה

, 88%" (אחר"וע שסווג כאיסכמי או אירוע המורגי נפגשו עם רופא המשפחה בהשוואה לחולים לאחר איר

ייתכן שהסיבה לכך קשורה בצורך למעקב תכוף אחרי רמת התרופות ). מובהק; בהתאמה, 74%- ו82%

  . בדמם של הנוטלים תרופות למניעת אירועים חוזרים

  

  אחות בקהילה

וכן גם במהלך , כשני שלישים מהחולים נפגשו עם אחות קופת החולים לאחר שחרורם מבית החולים

. והשאר פגשו אותה במרפאה, בית-אצל כחמישית מהם ערכה האחות ביקור. לאחרי האירועהשנה ש

כמחציתם פגשו את האחות יותר משלוש פעמים מהשחרור מבית החולים ועד שלושה חודשים לאחר 

  ). 13לוח (רובם המכריע היו מרוצים מאוד או מרוצים מהטיפול שהם מקבלים מהאחות . האירוע

  

 שבחן את מאפייני החולים שנפגשו עם האחות בקהילה עד שלושה חודשים לאחר משתני-בניתוח דו

, 65%(יותר ותיקים בארץ , )מובהק;  מהגברים53%לעומת , 67%(האירוע נמצא שנפגשו עמה יותר נשים 

 43%לעומת , 63%(יותר מבוטחים בשירותי בריאות כללית , )מובהק;  מהעולים החדשים31%לעומת 

, מאשר במחוזות חיפה, ויותר חולים הגרים באזור ירושלים, )מובהק; חולים האחרותממבוטחי קופות ה

שיעור גבוה יותר של חולים , כמו כן). בהתאמה, 49%- ו60%, 54%, 76%(אביב ומרכז ובעיקר הדרום -תל

;  מהחולים ללא בעיות אלה54%לעומת , 68%(עם בעיות בשליטה בסוגרים נפגשו עם אחות בקהילה 

וכן גם שיעור גבוה יותר של חולים עם סיבוכים רפואיים מאשר החולים ללא סיבוכים      , )בהקהבדל מו

  ). מובהק;  בהתאמה56%- ו68%(

  

  עובדת סוציאלית

ארבעים ואחד אחוזים מהחולים נפגשו עם עובדת סוציאלית אחרי השחרור מבית החולים ועד שלושה 

יאלית בבית חולים לשיקום גריאטרי או במוסד הם נפגשו עם עובדת סוצ. חודשים לאחר האירוע

, או שפגשו עובדת סוציאלית מטעם לשכת הרווחה, הסיעודי שבו היו מאושפזים לפני שחזרו לקהילה

מבחינת מאפייני . מטעם הביטוח הלאומי או מטעם קופת החולים המבטחת לאחר שחזרו לביתם

יותר חולים עם ליקוי מלא או חלקי בתפקוד החולים שנפגשו עם העובדת הסוציאלית עולה שנפגשו עמה 

הבדלים ; בהתאמה, 25%- ו57%, 64%(בהשוואה לחולים במצב תפקודי תקין , בעקבות האירוע ADL-ב

שליטה -תמונה דומה מצטיירת גם לגבי החולים עם שיתוק מלא ולגבי חולים הסובלים מאי). מובהקים

  .בהשוואה לחולים ללא פגיעות אלה, בסוגרים
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עם עובדת ) 36%(פה שבין שלושה חודשים מהאירוע ועד חצי שנה לאחריו נפגשו שליש מהחולים בתקו

רוב העובדות .  מהחולים23%ובמהלך מחצית השנה הבאה ועד שנה לאחר האירוע נפגשו עמה , סוציאלית

ומיעוטן מטעם המוסד שבו החולה היה מאושפז או מטעם , הסוציאליות היו מטעם הביטוח הלאומי

  .  ת הרווחה המקומיתלשכ

  

  פנייה חוזרת לחדר מיון
פנייה חוזרת לחדר מיון לאחר השחרור מבית חולים כללי מבלי להתקבל לאשפוז עשויה להצביע על בעיה 

בתקופה שבין השחרור מאשפוז בבית . רפואית שלא מוצאת את פתרונה במסגרת השירותים בקהילה

,  מהחולים לחדר מיון מבלי שהתקבלו לאשפוז14%פנו , חולים כללי ועד שלושה חודשים לאחר האירוע

חצי שנה ושנה לאחר האירוע חלה ירידה בשיעור הפונים .  יותר- מהם פנו למיון פעם אחת והשאר 57%

  . רובם פעם אחת בלבד,  מהחולים ששרדו פנו לחדר מיון9%-8%: לחדר מיון

  

 כללי ועד שלושה חודשים לאחר האירוע שפנו לחדר מיון מעת שחרורם מבית חולים) 85%(רוב החולים 

מיעוטם שוחררו להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום . שוחררו מהאשפוז בעקבות השבץ ישירות לקהילה

 פנו בשנית לחדר מיון      64יותר חולים עד גיל . ופנו לחדר מיון רק לאחר שחזרו משם לקהילה, גריאטרי

שליטה -וכך גם יותר חולים שסבלו מאי, )ל מובהקהבד;  ומעלה65 מחולים בני 11% לעומת 21%(

  ). מובהק;  מהחולים שלא סבלו מכך11%- בהשוואה ל20%(בסוגרים 

  

  אשפוז חוזר 

: כגון, יכולות להיות סיבות שונות, לאשפוז חוזר בבית חולים כללי לאחר שחרור מאשפוז בעקבות שבץ

ופה שבין השחרור מאשפוז בבית חולים בתק. התפתחות שבץ חוזר או מחלה אחרת, סיבוך של האירוע

הם ).  איש70( מהחולים עם שבץ מוח 19%ועד שלושה חודשים לאחר האירוע התקבלו לאשפוז חוזר 

ורובם אושפזו בשנית , אירוע שבץ חוזר ונפילות, התקף לב, התקבלו לאשפוז בעיקר עקב דלקת ריאות

זרו לאשפוז גם בתקופה שבין שלושה שבעה עשר אחוזים נוספים ח. לתקופה של שבוע לכל היותר

  . חודשים ועד שנה לאחר האירוע

  

) 47%(בחינת מאפייני החולים שאושפזו בשנית תוך שלושה חודשים לאחר האירוע העלתה שיותר חולים 

 18%- שסבלו מליקוי חלקי ו14%לעומת , ) או פחות9ברטל (סבלו לפני האירוע מליקוי מלא בתפקוד 

כך גם לגבי חולים שנרשמו להם מספר רב של אבחנות ). הבדלים מובהקיםה(שתפקודם היה תקין 

 מאלה שהשתחררו מבית החולים ישירות לקהילה התאשפזו מחדש 22%, כמו כן. אחרות מלבד השבץ

 מהחולים שעברו להמשך 12%לעומת , בבית חולים כללי במהלך שלושת החודשים שלאחר האירוע

ההבדלים (ורק מאוחר יותר חזרו לקהילה ,  או במוסד סיעודיאשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי

  ).מובהקים

  

   סיכום5.4
מהאשפוז בבית , הוצגו לפי רצף התרחשותם, הממצאים על תהליכי הטיפול בחולים אחרי שבץ מוח

  . חולים כללי בעקבות האירוע ועד שנה לאחריו
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 במחלקה - 2%ורק , גיתרוב החולים התקבלו לאשפוז במחלקה פנימית או במחלקה נוירולו .1

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

  .למחלקה פנימית

אך מחצית החולים היו מאושפזים פחות ,  יום11משך האשפוז הממוצע בבית חולים כללי עמד על  .2

  .היו מאושפזים למשך זמן ארוך יותר" קשים"חולים . משבוע
בולט שיעורם . מיעוט החולים נבדקו בידי רופאים שלא היו בצוות המחלקה שבה הם היו מאושפזים .3

 . הנמוך של חולים שנבדקו בידי רופא גריאטר
ומיעוטם ,  מרביתם נבדקו פעם אחת בחדר מיון;CTרובם המכריע של החולים נבדקו באמצעות  .4

חולים . אחרות נעשו לחולים מעטיםבדיקות הדמיה . לאחר המעבר לאשפוז, פעמיים או יותר

" זקנים"וחולים עצמאיים בתפקוד לפני האירוע עברו יותר בדיקות הדמיה מאשר חולים " צעירים"

עברו יותר בדיקות הדמיה " קשים"חולים עם סימני שבץ . וחולים עם ליקויים בתפקוד לפני האירוע

ירולוגיה וגריאטריה עברו יותר חולים במחלקות נו, כמו כן". קלים"מאשר חולים עם סימנים 

  .מאשר חולים במחלקה פנימית, בדיקות הדמיה

רובם המכריע קיבלו טיפול ; מחצית החולים קיבלו טיפול שיקומי במהלך האשפוז בבית חולים כללי .5

החולים שהשתחררו ). 3%(או בריפוי בדיבור ) 10%( בריפוי בעיסוק -ורק מיעוטם , בפיזיותרפיה

 חולים לשיקום גריאטרי או במוסד סיעודי קיבלו יותר טיפול שיקומי מאשר להמשך אשפוז בבית

מבחינת שיתוק , החולים שסבלו מסמנים קשים יותר של השבץ. החולים שהשתחררו לקהילה

לא נמצאו הבדלים לפי מאפיינים דמוגרפיים של . קיבלו יותר טיפול שיקומי, מוטורי ופגיעה בדיבור

לא ניתן לבדוק האם כל החולים שהיו זקוקים לטיפול שיקומי , עם זאת. החולים ובין אזורי הארץ

ומהי ההשפעה שיש לכך על עתיד החולה מבחינת והפרוגנוזה התפקודית , באשפוז אכן נשלחו אליו

  .שלו

נפגשו עם רופא , רובם המכריע של החולים שחזרו מאשפוז בבית חולים כללי ישירות לקהילה .6

כשני שלישים מהחולים נפגשו עם אחות , השנה שלאחר האירועמשפחה לאחר שחרורם ובמהלך 

רוב החולים נפגשו עם . וכשליש נפגשו עם עובדת סוציאלית במהלך השנה שלאחר האירוע, בקהילה

בית או שבני המשפחה היו -ומיעוטם במסגרת ביקור, הרופא והאחות במרפאה של קופת החולים

  .בקשר עם הרופא והאחות

 14%ר מבית החולים ועד שלושה חודשים לאחר האירוע פנו בשנית לחדר מיון בתקופה שבין השחרו .7

.  נוספים התקבלו לאשפוז חוזר בתקופה זו19%-ו, מהחולים שהיו בקהילה מבלי שהתקבלו לאשפוז

בתקופה . אירוע חוזר ונפילות, התקף לב, הסיבות העיקריות לקבלה לאשפוז חוזר היו דלקת ריאות

 התקבלו לאשפוז 17%-ו,  מהחולים לחדר מיון מבלי להתאשפז8%- פנו כמאוחרת יותר מהאירוע

  .חוזר

 מהחולים 58%בתקופה שבין השחרור מבית חולים כללי ועד שלושה חודשים לאחר האירוע קיבלו  .8

רק כמחציתם קיבלו , ואולם.  קיבלו טיפול בריפוי בעיסוק31%-ו, שהיו בקהילה טיפול בפיזיותרפיה

בעוד שהטיפול של מחציתם נגמר עוד לפני תום שלושה חודשים , קופההטיפול במהלך כל הת

רובם המכריע של החולים שקיבלו טיפול שיקומי היו מקרב אלה שעברו מבית , יתר על כן. מהאירוע

ורק מעטים מבין החולים , החולים להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי או למוסד סיעודי

הסיכוי לקבל טיפול שיקומי ). בעיקר בפיזיותרפיה(שם טיפול שיקומי שחזרו ישירות לקהילה קיבלו 

עם העובדה שהחולה השתחרר להמשך אשפוז , היה קשור באופן עצמאי עם שיתוק מלא או חלקי
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. ועם מגורים לא באזור הדרום, בשיקום או בסיעוד לפני שחזר לקהילה לעומת חזרה ישירות לקהילה

 מהחולים 19%קיבלו טיפול שיקומי רק ,  שנה לאחר האירועבתקופה שבין שלושה חודשים ועד

אולם הממצאים , נראה שהחולים שקיבלו טיפול שיקומי אכן היו זקוקים לו. שהתגוררו בקהילה

 . מרמזים לכך שלא כל החולים שהיו זקוקים לטיפול שיקומי אכן קיבלו אותם
  

  תוצאי השבץ והטיפול בו במהלך שנה אחרי האירוע. 6
  

שלושה מדדים שימשו . המחלה נחשבים לחשובים ביותר במעקב אחרי חולים עם שבץ מוחתוצאי 

, יעד שחרור מבית החולים) 2; הישרדות במהלך שנה אחרי האירוע) 1: במחקר זה להערכת התוצאים

כל אחד ממדדי . המצב התפקודי במהלך השנה ובסופה) 3; מקום הימצאות ומעברים במהלך השנה

  .תוך התייחסות לקשרים ביניהם, פרדהתוצאים יוצגו בנ

  

   הישרדות במהלך שנה לאחר האירוע6.1
היא אחד משני מדדי התוצאה החשובים ביותר להערכת , ביחד עם מוגבלות, תמותה בעקבות שבץ מוח

. בשעות ובימים הראשונים ועד חודש לאחריו, מרבית הפטירות מתרחשות סמוך לאירוע. תוצאות השבץ

תמותה בעקבות שבץ מוח עלולה להתרחש . יחסות לתמותה עד שנה לאחר האירועהערכות רחבות מתי

בפרק זה נציג . למצבו הרפואי לחומרת השבץ ולטיפול בו, הקשורות למאפייני החולה, בגלל סיבות רבות

ונסקור את המשתנים שנמצאו קשורים אליה , את הממצאים לגבי התמותה בכל אחד משלבי המחקר

  .בכל שלב

  

. בכל אחד משלבי המחקר, )case fatality( מציג את הנפטרים במהלך השנה שלאחר האירוע 7תרשים 

ואי לכך ידוע שהיו , הנתונים בתרשים כוללים גם את החולים שנשרו מהמחקר עקב סירוב להתראיין

שרובם היו בין החיים באותו , חיפוש יסודי אחריהם העלה. או משום שלא אותרו, בחיים באותו שלב

והן מתוך , ניתן לבחון את התמותה בעקבות השבץ הן מתוך אלו שאותרו ונכללו במחקר,  לפיכך.שלב

  .שגם אלו שלא אותרו היו בחיים) מבוססת(מתוך הערכה , כלל החולים

  

 החולים שנכללו 616 חולים מתוך 185 ניתן ללמוד שבמהלך השנה שלאחר האירוע נפטרו 7מתרשים 

 מקרב אלה שהשתחררו מהאשפוז ללא המסרבים 33.4%- מקרבם ו30%והם מהווים , במחקר בהתחלה

תוך .  בשלבים שונים במהלך השנהcase fatality-מהתרשים עולים הבדלים גדולים ב. ואלה שלא אותרו

.  מהחולים שנכללו במחקר16.5%המהווים ,  איש102נפטרו , סמוך לאירוע, כדי האשפוז בבית החולים

,  איש55ז בבית החולים ועד שלושה חודשים לאחר האירוע נפטרו בתקופה שבין השחרור מהאשפו

, מכאן והלאה יורד שיעור התמותה באופן משמעותי.  מהחולים ששוחררו מבית החולים10.7%המהווים 
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 מקרב השורדים אחרי 3%( איש 13כך שבין שלושה חודשים לשישה חודשים לאחר האירוע נפטרו 

 מקרב השורדים אחרי חצי 3.8%( איש נוספים 15 לבין שנה נפטרו ובין שישה חודשים, )שלושה חודשים

  ). שנה

  

 נפטרו בין השחרור עד שלושה 30%,  נפטרו מהקבלה ועד השחרור מבית החולים55%, מבין הנפטרים

  .  נפטרו לאחר שלושה חודשים ועד שנה לאחר אירוע השבץ15%-חודשים ו
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  ד שנה לאחר האירועאוכלוסיית המחקר מהקבלה לאשפוז וע: 7תרשים 

  

  

  
   איש616

  איש514 

   איש395 

    איש430 

 חודשיםשלושהאחרי

 קבלה לאשפוז בבית חולים כללי

 שוחרר 

(83%) 514
 נפטר  

(17%) 102

 רואיין 

(84%) 430
לא אותר/ סרבן     

(5%) 29
 נפטר  

(11%) 55

  חודשיםשישהאחרי 

 רואיין 

(92%) 395
לא אותר/ סרבן     

(5%) 22
 נפטר  

(3%) 13

  חודשים12אחרי 

 רואיין 

(93%) 369
לא אותר/ סרבן     

(3%) 11
 נפטר  

(4%) 15
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משתני העלתה שהמאפיינים -בחינת מאפייני החולים שנפטרו בכל אחד מהשלבים בניתוח דו

שרדות במהלך השנה י לא היו קשורים עם תמותה וה,לבדמגורים  ו ומעלה75למעט גיל , הדמוגרפיים

לים שסבלו מליקוי בתפקוד בבחינת מצב התפקוד לפני האירוע עולה שיותר חו). 14 לוח(שלאחר האירוע 

למשתנים . כמו גם אחרי שלושה חודשים ואחרי שנה,  לפני האירוע נפטרו בסמוך לוIADL- ובADL-ב

חוסר : ובכלל זה,  במהלך האשפוזהיה קשר סטטיסטי מובהק עם תמותההקשורים לחומרת השבץ 

ת בבליעה והזנה בזונדה בעיו, שליטה בשני הסוגרים-אי, שיתוק מלא, צורך בהנשמה, הכרה או ערפול

אחרי שלושה , גם בשלבים מאוחרים יותר). כמו פצע לחץ ודלקת ריאות(והתפתחות סיבוך אחד לפחות 

. נמצא שהמשתנים המייצגים את חומרת השבץ היו קשורים עם תמותה, חודשים ושנה אחרי האירוע

.עומת שבץ איסכמיל, שבץ המורגי היה קשור באופן מובהק עם תמותה בסמוך לאירוע, כמו כן
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  )באחוזים(מאפייני החולים שנפטרו וששרדו במהלך שנה לאחר האירוע : 14לוח 

בין שלושה חודשים לבין 
  **שנה אחרי האירוע

מהשחרור מבית חולים עד 
 חודשים אחרי שלושה

  ת חולים האשפוז בביבמהלך  רועיהא

 

  ונפטר
)28=N(

לא 
  ונפטר

)369=N(
  כ"סה

)397=N(  
  ונפטר

)55=N( 
  ולא נפטר

)431=N( 
  כ"סה

)436=N(  
  ונפטר

)102=N( 
  ולא נפטר

)514=N( 
  כ"סה

)616=N( 

 

  מין                  
  יםגבר 57 56 58 56 57 51  57  57  50
  נשים 43 44 42 44 43 49  43  43  50

  גיל        *          
  64עד   25  26  19  26  29  2  28  30  14
39  30  32  20  33  31  27  31  30  65-74  
47  40  40  78  39  43  54  43  45  75+  

  גר לבד  22  21  30  21  20  29  14  15  0

  ארץ מוצא        *          
  ישראל  15  15  10  15  16  7  16  16  14
  אמריקה/אירופה  30  30  32  30  28  45  29  30  18
  אפריקה/אסיה  29  28  31  29  29  25  30  30  29
   לשעברברית המועצות  26  26  27  26  27  22  25  24  39

  השכלה *        
  לא למד 14 12 24 12 12 15 12 12 11
  נייםיחטיבת ב + יסודי 35 35 36 36 36 31 36 35 58
  ^תיכון 51 53 40 52 52 54 52 53 31

  מחלות נוספות                   
7  14  14  11  14  14  16  14  14  0-1  

50  50  50  49  50  50  40  50  48  2-4  
43  36  36  40  36  36  44  36  38  5+  
  IHDיש  32 31 39 30 29 38 30 29 46
  CHFיש  *13 11 24 11 10 18 11 11 11
  AFיש  *21 18 36 18 17 20 18 17 25
  שבץ מוח חוזר  31  30  36  *29  29  42  3  3  7

   לפני האירועADL-תפקוד ב *     *         
  ליקוי מלא 7  6  12 6  4  20 4  4  11
  ליקוי חלקי 17  17  23 16  13  38 14  12  28
  תפקוד תקין 76  77  65 78  83  42 82  84  61
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   המשך-) באחוזים(מאפייני החולים שנפטרו וששרדו במהלך שנה לאחר האירוע : 14לוח 

בין שלושה חודשים לבין 
 **שנה אחרי האירוע

מהשחרור מבית חולים עד 
 חודשים אחרי שלושה

  ת חולים האשפוז בביבמהלך  רועיהא

 

  ונפטר
)28=N(
  ולא נפטר

)369=N( 
  כ"סה

)397=N(  
  ונפטר

)55=N( 
  ולא נפטר

)431=N( 
  כ"סה

)436=N(  
  ונפטר

)102=N( 
  ולא נפטר

)514=N( 
  כ"סה

)616=N( 
 

  

   לפניIADL-תפקוד ב    *      *        
  האירוע

  ליקוי מלא  29  26  47  26  22  62  21  19 52
  ליקוי חלקי  20  20  20  21  21  18  21  21 26
  תפקוד תקין  50  53  32  53  57  20  58  60 22

  וג שבץס *        
  איסכמי  73  77  58  77  78  73  78  77 82
  המורגי  16  11  36  12  11  13  11  11 11
  אחר  11  12  6  11  11  14  11  12 7

  ימין: צד פגוע *46 44 58 *44 41 64 40 40 32
  ^ מצב הכרה  *   *     
  חסר הכרה/ערפול 21 11 74 5 3 25 3 3 11
   מלאההכרה 79 89 26  95  97  75  97  97  89

  ^הנשמה *16 7 63  7*  5  19  6  5  18

  ^מצב מוטורי *   *     
  מלאשיתוק   20  12  64  10  8  25  8  7  18
  שיתוק חלקי  52  57  29  50  49  59  48  49  41
   שיתוקאין  28  31  7  40  43  16  44  44  41

    בשחרור מאשפוזADL-תפקוד ב   *     
   מלאקוייל        40  35  86  34  33  48
  חלקיליקוי         27  29  12  30  30  26
  תקיןתפקוד         33  36  2  36  37  26

  ^שליטה בסוגרים  *      *          
   בשניהםלא שולט  31  23  78  21  16  69  16  15  36
  שולט לפחות באחד  10  10  6  10  11  4  11  12  3

  שולט בשניהם  59  67  16  69  73  27  73  73  61

  ^בעיות בליעה  *   *     
  זונדה+ פגיעה מלאה   19  11  62  7  3  33  3  3  11
  בעיות בליעה 14 13 22 7 7 12 7 7 4

  אין בעיות בליעה  67  76  16  86  90  55  90  90  85
  ^סיבוך אחד  *48  41  84  *9  6  27  6  5  18

  מבטחתת חולים קופ                  
  כלליתשירותי בריאות   80  78  86  78  78  78  79  79  75
  חולים אחרות קופות  20  22  14  22  22  22  21  21  25

  מחוז         
  ירושלים 11 12 10 11 12 11 11 11 7

  חיפה 19 19 18 20 20 18 20 20  29
  מרכזאביב ו-תל 56 55 58 55 55 51 56 56  47
  דרום 14 14 14 14 13 20 13 13 17

   *p<0.05  
  .לא ניתן לבדוק מובהקות בגלל מספר קטן של אנשים בכל תא** 
ובשלושה חודשים ושנה אחרי האירוע נבדקו בתקופה , דקו בקבלה לאשפוזהנתונים לגבי הנפטרים במהלך האשפוז בבית חולים נב    ^ 

  .הקודמת לפטירתם
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כדי ללמוד מהם המשתנים בעלי ההשפעה העצמאית על סיכויי התמותה של חולים עם שבץ מוח אחרי 

 עולה כי למצב ההכרה יש את 15מלוח . משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-נערך ניתוח רב, הקבלה לאשפוז

 את סיכויי 15חוסר הכרה או ערפול בקבלה לאשפוז מגבירים פי : עה העצמאית החזקה ביותרההשפ

ולליקוי , )O.R=9.3(השפעה עצמאית נמצאה גם להתפתחות סיבוך אחד לפחות במהלך האשפוז . התמותה

בבחינת מערכת הבריאות ). O.R=3.2(לעומת תפקוד תקין לפני האירוע  , ADL-מלא או חלקי בתפקוד ב

למחוז חיפה ולמחוז דרום יש השפעה עצמאית מובהקת על סיכויי , אביב ומרכז-ולה שלמחוז תלע

מעניין לציין שלגיל גבוה לא נמצאה ). R.O=3.3(בהשוואה למחוז ירושלים , התמותה בעקבות שבץ מוח

  .השפעה עצמאית על תמותה בעקבות האירוע

 
רגרסיה (לפי משתני רקע , לים כלליתמותה בעקבות שבץ מוח אחרי הקבלה לבית חו: 15לוח 

  )לוגיסטית
תמותת חולים עם : המשתנה התלוי

  שבץ מוח בבית חולים כללי
 

Odds Ratio B   
 <74לעומת + 75: גיל  0.0148  1.0149
  שני צדדים/שמאל לעומת ימין: צד פגוע  0.2151 1.2400

  ערפול לעומת הכרה מלאה/חוסר הכרה: מצב ההכרה *0.2739 15.484

  לפחות אחד לעומת אין סיבוכים: סיבוכים *2.2265 9.2671

  לקוי לעומת תקין: קוגניציה במהלך האשפוז 0.3828 1.4664

  ארבע או פחות לעומת חמש או יותר: מספר מחלות נוספות 0.5846 1.7943

3.2045 1.1645* 
ליקוי מלא וליקוי חלקי לעומת :  לפני האירועADL-תפקוד ב

  תפקוד תקין 

  חיפה ודרום לעומת ירושלים, אביב ומרכז-תל: מחוזות *1.904  3.2882

 *p<0.05    

  
מקום הימצאות ומעברים של החולים במהלך שנה , יעד שחרור 6.2

  לאחר האירוע
  יעד שחרור ומקום הימצאם של החולים

 ברוב, אחת ממטרותיה החשובות של מערכת הטיפול היא להחזיר את החולים למקום מגוריהם הקודם

נעקוב אחרי , נבחן את יעדי השחרור של החולים מבתי החולים הכללייםלהלן . ביתם בקהילהלהמקרים 

ם שנמצאו מאפייניהונבחן את , מקום הימצאם ואחרי המעברים שלהם במהלך השנה שלאחר האירוע

  . קשורים לכך
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ום מגוריהם חזרו למקאת האירוע עד השחרור מבית החולים  מהשורדים 61%, 5כפי שעולה מלוח 

 עברו להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי או במחלקה לשיקום גריאטרי בבית 27%, הקודם

  ).כללי או גריאטריאו למחלקה סיעודית בבית חולים (למוסד סיעודי  עברו 12%-חולים כללי ו

  

ם הקודם מקום מגוריהלכללי ישירות מטרה להשוות בין המאפיינים של החולים שחזרו מבית חולים ב

 שעברו מאפייני החוליםבין ו, בבית חולים לשיקום גריאטריהחולים שעברו להמשך אשפוז מאפייני לבין 

הגיל הממוצע של החולים שעברו למוסד סיעודי נמצא ש. )16 לוח( משתני-נערך ניתוח דו, למוסד סיעודי

 ,ה שנ69-ושנה  72, ה שנ78( או שחזרו לקהילה לאשפוז בשיקום גריאטריגבוה מזה של אלה שעברו 

חולים ישר למוסד סיעודי הברו מבית  ומעלה ע75חולים בני  יותר, כמו כן).  הבדלים מובהקים;התאמהב

 כי מהלוחעוד עולה ).  בהתאמה,36%-ו 45%, 65%(חזרו לקהילה גריאטרי מאשר שיקום אשפוז בלאו 

וכי , די ברית המועצות לשעברילימ 32%- בהשוואה ל,רב ילידי הארץ עברו למוסד סיעודי מק5%רק 

שיקום אשפוז במאשר לאו לקהילה ל עולים חדשים עברו ישירות למוסד סיעודי אחוז הרבה יותר גבוה ש

סיעודי לקו יותר בתפקודם      עברו למוסד שהחולים . )מובהק ;בהתאמה, 12%- ו21%, 27%(גריאטרי 

 ADLציון (או שחזרו לקהילה גריאטרי ם המשך אשפוז בשיקול אלה שעברו מאשר,  לפני האירועADL-ב

. IADL-תמונה דומה עולה גם בבחינת התפקוד ב).  מובהק; בהתאמה,18-ו 18, 15: ברטל ממוצעבמדד 

שיקום אשפוז במטפלת לפני האירוע עברו למוסד סיעודי מאשר לשנעזרו ביותר חולים , זאת ועוד

 מהחולים שסבלו משבץ 41%גם ). בהק מו; בהתאמה16%- ו23% 33%(חזרו לקהילה גריאטרי או ש

  גריאטרישיקום אשפוז בשעברו למהם  29%-בהשוואה ל, ישירות למוסד סיעודימבית חולים קודם עברו 

  ). בהקמו( שחזרו לקהילה 27%-ו
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  )אחוזים(מאפייני החולים לפי יעד שחרור : 16לוח 
אשפוז 

 מוסדב
  סיעודי
N=81  

אשפוז 
שיקום ב

  גריאטרי
N=141   

  קהילה
N=292  

  כ"סה
N=514   

   ***גיל    

  64 עד 26  31 23 11
24  32  33 31 65-74 
65 45 36 43 75+ 
  *** ממוצעגיל 71  69 72 78
  )ללא אלה שבאו ממוסד סיעודי( לפני האירועלבד  מגורים 22 18 25 32
   לבד 22 18 25 32
  אחרים בני משפחה עם 78 82 75 68

  ** לידהארץ    
  לישרא 16 18 17 5

  ום אפריקהדר/אוסטרליה/ אמריקה/אירופה 30 26 31 41
  אפריקה/אסיה 28 30 28 22
   לשעברית המועצותבר 26 26 24 32

  **הגירה    
  1989 לפני עלה/ליד הארץי 81 79 88 73
  )1989אחרי ( חדש עולה 19 21 12 27
   ** ברמת שיחה פשוטה עברית דע לדברו ילא 26 26 21 38

  )***מדד ברטל ( האירועלפני ADL-בד  תפקומצב   
  )0-9(ליקוי מלא  6 5 6 14
  )10-17(ליקוי חלקי  17 13 14 34
  )18-20(תפקוד תקין  77 82 80 52

  *** ממוצע ADL ציון 18 18 18 15
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   המשך-) אחוזים(מאפייני החולים לפי יעד שחרור : 16לוח 
אשפוז 

 מוסדב
  סיעודי
N=81  

אשפוז 
שיקום ב

  גריאטרי
N=141   

  קהילה
N=292  

  כ"סה
N=514   

   לפני האירוע IADL-מצב תפקוד ב    
  ליקוי מלא  26 19 27 52
  ליקוי חלקי 21 20 21 21
  תפקוד תקין 53 61 52 27
 **ממוצע  IADLציון 17 18 17 12
  ** לפני האירוע מטפלת    
   שעות ביום24 מטפלת 3 3 2 5

  או פרטית/ סיעוד וחוק 17 13 21 28
   מטפלתאין 80 84 77 67
   וגורמי סיכוןמחלות    

  * לב איסכמיתמחלת 31 27 38 33
   פרוזדוריםפרפור 18 16 18 25
  ** שריר הלבאוטם 15 12  21 18
  ** קודםשבץ 30 27 29 41
  *ות בראייהבעי 23 19 26 30
  ***ות בשמיעהבעי 11 9 11 21
  *** מבית חוליםשחרורמוטורי מצב     

   מלאשיתוק 10  2  17 25
   חלקישיתוק 50 42  59 63
   שיתוקאין 40 56 24 12
  ***בשחרור ADL-ב תפקודי מצב    

  ליקוי מלא 40 17 62 87
  ליקוי חלקי 27  31  27 10

  תפקוד תקין 33 52 9 3
  ***ADL-ציון ממוצע בתפקוד ב 11  15  8 4
  ^בשחרור מבית חולים הקשורים לשבץ סימנים    

  ***ערפול/חוסר הכרה 6  2 2  25
  ****קבלת חמצן/הנשמה בעזרה מכונת הנשמה 5 3 5 24
  ***פגיעה בתחושה שטחית 54  46 61 69
  ***)אפזיה או דסארטריה ( דיבורבעיותיש   47  38 56 62
  ***בקוגניציהבהתמצאות ו פגיעהיש  23  12 25 57
  ***יש פצע לחץ 4  1 2  19
  *** עירוי תרופות בלמק 5  1 5  16
  *** עירוי הזנהלמקב 2 0 0 14
  ***באשפוז בבית חולים ריאות דלקת 6 3 7 16
  ***שפוז בבית חולים בזמן האזיהום 9 5 9 23

  י באשפוז בבית חוליםריאת תסחיף  1 0 2 1
  ***הסוגריםשליטה על     

   הסוגריםשליטה על שני-אי  22 8  29  60
   מהסוגרים באחדליטהש-אי 10  8 15 9

   הסוגרים בשנישולט 68 84 56  31
  *** בליעה בעיות    

  הזנה באמצעות זונדה 7 0 3 37
   בליעהבעיותיש  7 4 14 6

   בעיות בליעהאין 66 96 83 57
    *p<0.08        
   **p<0.05    
 ***p<0.01  

  .כל תא מייצג את אחוז התשובות החיוביות מתוך סך כל התשובות באותו התא^ 



  51

שיקום אשפוז בלמיעוטם ורק , למוסד סיעודיעברו ולים ללא הכרה או בערפול רוב הח, מטבע הדברים

 ;שני היעדים האחריםב 2%לעומת , 25%(או לקהילה ) ככל הנראה למחלקה לסיעוד מורכב(גריאטרי 

גריאטרי  ולא לשיקום למוסד סיעודיהנשמה הועברו לרוב החולים שנזקקו , כמו כן). הבדלים מובהקים

פגיעה , בעיות בבליעה, דיסארטריה, אפזיה: ינת סימנים הקשורים לאירוע כגוןבבח. או לקהילה

 לפיה יותר ,אחידה ומובהקת, מסתמנת מגמה ברורה, בסוגריםשליטה -איובקוגניציה ובהתמצאות 

הועברו למוסדות ,  כמו כן.מאשר חזרו לקהילה, להמשך אשפוזחולים שסבלו מפגיעות אלה עברו 

 שקיבלו עירוי תרופות רוב חולים, פצע לחץ בזמן האשפוזשסבלו מסיבוכים כגון סיעודיים רוב החולים 

 .ת ריאות בזמן האשפוזק שפיתחו זיהום או דלורוב החולים שהוזנו בעזרת זונדה רוב החולים, או הזנה

 או למחלקה לשקמםסיון ינייתכן שמתוך (גריאטרי שיקום אשפוז ב הועברו למכל אלהרק בודדים 

  . או חזרו לקהילה) בלסיעוד מורכ

  

וממנו עולה , משתני-נערך ניתוח דו, כדי לבחון את הקשר בין יעד השחרור לבין מאפייני מערכת הבריאות

ולמוסדות ) 49%(עברו לאשפוז בשיקום גריאטרי  פנימית החולים שהיו מאושפזים במחלקשיותר 

 לקהילה יותר חולים  חזרולוגית מחלקה הנוירובעוד שמה, )34%(לקהילה מאשר חזרו  ,)51%(סיעודיים 

). 17לוח ) ( בהתאמה,47%- ו44%(מוסד סיעודי מאשר עברו להמשך אשפוז בשיקום גריאטרי או ב ,)66%(

ושכולם עברו , מעניין לציין שאף אחד מהחולים שאושפזו במחלקה גריאטרית לא חזר ישירות לקהילה

ישירות חולים שחזרו של האשפוז הממוצע משך ה. להמשך אשפוז בשיקום גריאטרי או במוסד סיעודי

שעברו של אלה ממשך האשפוז מבחינה סטטיסטית קצר באופן מובהק היה )  ימיםשמונה (לקהילה

בקרב החולים ).  ימים18(מוסד סיעודי שעברו לשל אלה ו)  ימים13(אשפוז בשיקום גריאטרי להמשך 

 הדמיה מסוגים שונים במהלך האשפוז שיעורם של החולים שלא עברו בדיקות, שעברו למוסד סיעודי

לעומת . בבית חולים גבוה משיעור החולים שחזרו לקהילה או שעברו להמשך אשפוז בשיקום גריאטרי

יותר חולים שעברו למוסד סיעודי או לאשפוז בשיקום גריאטרי נבדקו בידי פנימאי או בידי , זאת

  . מאשר בקרב אלה שחזרו לקהילה, גריאטר

  

בין יעדי השחרור של חולים המבוטחים בקופות החולים מובהק סטטיסטית  הבדל מהלוח עולה גם

אולם נמצא ביניהן הבדל , קיים דמיון בין ארבע קופות החולים בשיעורי החולים שחזרו לקהילה. השונות

בקרב . בשיעורי החולים שעברו להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי לעומת מוסדות סיעודיים

בבית חולים לשיקום עברו להמשך אשפוז נמצא שיעור גבוה של חולים ש ,כלליתמבוטחי שירותי בריאות 

ואילו בקרב מבוטחי קופות החולים האחרות , ושיעור נמוך של חולים שעברו למוסד סיעודי, גריאטרי

שיעור אלה שעברו גבוה לעומת סיעודיים יותר למוסדות  העוברים שיעורלפיה , מסתמנת תמונה הפוכה

במחוז . הארץמחוזות של הבדלים בין מגמות  מהלוח גם עולות .לאשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי

חיפה בולט שיעורם הנמוך של החולים שעברו למוסד סיעודי ובמחוז הדרום בולט שיעורם הנמוך של 

  .חולים שעברו להמשך שיקום אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי
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  )באחוזים(לפי מאפייני מערכת הבריאות , יעדי השחרור של חולים אחרי שבץ מוח: 17לוח 

אשפוז במוסד 
  סיעודי

 N=81  

אשפוז בשיקום 
  גריאטרי
N=141  

חזרו 
  קהילה

N=292  
  כ"סה

N=514    

  *** מאשפזתמחלקה    
   פנימיתמחלקה 40  34 49 51
   נוירולוגיתמחלקה 58 66 47 44

   גריאטריתמחלקה 2 0 4 5

  )***בימים( אשפוז משך    
9 3 23 15  0-3 

25 21 43 34 4-7 
33 44 24 31 8-14 
15 28 9 15 15-29 
18 4 1 5 30+ 
  )***בימים(משך אשפוז ממוצע  11 8  13 18

  ^ראשונה רופאים במחלקה בדיקות    
  נוירולוג 86 86 86 85
  ***פנימאי 44  35  52 61
  ***גריאטר 13 4 23 25

  קרדיולוג 16 14 22 14

  ^ במחלקה ראשונהבדיקות    
95 95 94 94 CT 

0 1 4 3 MRI 
   עורקידופלר 37 43 34 16

   טרנס קרניאלידופלר 6 8 5 4
   לבאקו 23 22 31 12

  ^ שיקומיטיפולקבלת     
  ***פיזיותרפיה 57 42 81 71

  **י בעיסוקריפו 12 11 18 6
 ***ריפוי בדיבור 4 2 9 0

  ***אחדבמקצוע  לפחות שיקומיטיפול  59 45 82 71
  ^***סוציאלית ת עם עובדפגישה 45 24 75 65

  *** מבטחתת חוליםקופ    
  כללית 79 80 89 53
  מכבי 12 10 6 31
  מאוחדת 4 4 3 10

  לאומית 5 6  2 6

  ***מחוז    
  ירושלים 12 10 14 14

  חיפה 19 20 25 6
  אביב-תל 27 27 20 35
  רכזמ 28 24 35 33
  ם    דרו 14 19 6 12

    *p<0.08     
   **p<0.05     
 ***p<0.01  

  .כל תא מייצג את אחוז התשובות החיוביות מתוך סך כל התשובות באותו התא^ 
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ושל מערכת הבריאות שיש להם השפעה עצמאית מובהקת על החולים כדי ללמוד מהם המאפיינים של 

אשפוז בבית חולים לשיקום להמשך לעומת מעבר , )יתההב(ישירות לקהילה מבית חולים כללי חזרה 

משתני מסוג רגרסיה מולטינומנלית                    -נערך ניתוח רב, מוסד סיעודיולעומת מעבר ל גריאטרי

)Multinominal Regression Analysis) ( מניתוח שבו נערכה השוואה בין הסיכוי העצמאי לעבור ). 18לוח

כי למאפיינים האלה יש , ים לשיקום גריאטרי לבין הסיכוי לעבור לקהילה עולהלאשפוז בבית חול

שיתוק מלא        : השפעה עצמאית מובהקת על שחרור לאשפוז בשיקום גריאטרי לעומת שחרור לקהילה

)O.R=9.2 ( או שיתוק חלקי)2.4=O.R( ,שליטה בסוגרים -אי; לעומת היעדר שיתוק)2.5=O.R ( ובעיות

למחוז הדרום יש השפעה עצמאית מובהקת על שחרור , מבחינת מאפייני המערכת). O.R=2.7(בבליעה 

אביב והמרכז                -בהשוואה לחולים ממחוזות תל, לקהילה לעומת שחרור להמשך אשפוז בשיקום גריאטרי

)O.R=2.8 .(  

  
בור לקהילה עולה כי בניתוח שבו נערכה השוואה בין הסיכוי לעבור למוסד סיעודי לבין הסיכוי לע

שיתוק : למאפיינים האלה יש השפעה עצמאית מובהקת על שחרור למוסד סיעודי לעומת שחרור לקהילה

פגיעה בשליטה , )O.R=3.9(ושיתוק חלקי לעומת היעדר שיתוק ) O.R=8.6(מלא לעומת היעדר שיתוק 

או עירוי /פצע לחץ ו(לים וסיבוכים בשחרור מבית חו) O.R=7.4(בעיות בבליעה , )O.R=3.6(בסוגרים 

, מכבי" (הקטנות"בבחינת מאפייני המערכת עולה שלחברות באחת מקופות החולים ). O.R=5.9) (לווריד

על ) O.R=4.5(לעומת חברות בשירותי בריאות כללית יש השפעה עצמאית חיובית ) מאוחדת ולאומית

סיכויו של חולה ממחוז חיפה לעבור , ןכמו כ. הסיכוי לעבור למוסד סיעודי לעומת הסיכוי לעבור לקהילה

  .אביב והמרכז- מסיכויי חולים ממחוזות תל2.4קטנים פי ) לעומת חזרה לקהילה(למוסד סיעודי 

  

בניתוח שבו נערכה השוואה בין הסיכוי לעבור למוסד סיעודי לעומת הסיכוי לעבור לאשפוז בבית חולים 

ה עצמאית מובהקת על הסיכוי לשחרור למוסד לשיקום גריאטרי עולה כי המאפיינים שיש להם השפע

בעיות בבליעה           , )O.R=3.0(סוג השבץ לא הוגדר כשבץ איסכמי : סיעודי לעומת שיקום גריאטרי הם

)O.R=3.0 ( וסיבוכים בשחרור מבית חולים)או עירוי/פצע לחץ ו) (O.R=6.4 .(מבחינת מאפייני המערכת ,

סיכוי העצמאי של חולים החברים בקופות החולים הקטנות לעבור ה: בולט ההבדל בין קופות החולים

לחולים ממחוז , כמו כן.  מהסיכוי של המבוטחים בשירותי בריאות כללית7.5למוסד סיעודי גבוה פי 

  . חיפה סיכוי גדול ועצמאי לעבור לאשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי ולא למוסד סיעודי

  

לא הייתה השפעה עצמאית על , כמו גם לשליטה בסוגרים, ל החוליםמעניין להיווכח שלמצב המוטורי ש

ייתכן שזה נובע מההשפעה הגדולה . לעומת שחרור לבית חולים לשיקום גריאטרי, שחרור למוסד סיעודי

שהיפנו חולים עם שיתוק מלא ושיתוק חלקי למוסדות , והעצמאית של קופות החולים הקטנות
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. כללית היפנו חולים במצב מוטורי דומה לבתי חולים לשיקום גריאטריבעוד ששירותי בריאות , סיעודיים

מגמת הבדל . שלגיל החולים לא הייתה השפעה עצמאית מובהקת על יעד השחרור, עוד מעניין לציין

  .למוסד סיעודי בהשוואה לשחרורם לקהילה+ 75נמצאה לשחרור חולים בני , אם כי לא מובהק, עצמאי

 



  55

  )רגרסיה מולטינומינלית( משתני רקע יעד שחרור לפי: 18לוח 
מעבר : משתנה תלוי 

בהשוואה (למוסד סיעודי 
למעבר לבית חולים 
   )לשיקום גריאטרי

מעבר למוסד : שתנה תלוימ
בהשוואה למעבר (סיעודי 
  )לקהילה

מעבר לבית : שתנה תלוימ
חולים לשיקום גריאטרי 

  )בהשוואה למעבר לקהילה(
Odds 
Ratio       B       Odds Ratio B       Odds Ratio B        משתנים  תיאור   

  םידמוגרפי מאפיינים            
  גיל            

  +)75לעומת (64 עד  0.069        0.933  )-(0.971       2.638  )- (0.902        2.463
 +)75לעומת  (65-74 0.209        1.233  )-(0.377       1.451  )- (0.586        1.798

   חדשעולה            
  ) חדשעולהלעומת ( ישראלי/ותיק  0.308        1.360  )-(0.398       1.488  )- (0.705        2.024

   קודמותמחלות מספר            
 +)5לעומת  (0-1 )- (0.694        2.227  )-(0.267       1.305  0.428        1.534
 +)5עומת ל (2-4  )-(0.468    *  1.597  0.000       1.000  0.468        1.597

  מחלה מאפייני            
   שבץסוג            

  ")אחר"לעומת  (איסכמי שבץ  0.235       1.265  )-(0.867       2.380  )-(1.102   **  3.012
  ")אחר"לעומת  (המורגי ץבש  0.836       2.307  0.020       1.021  )- (0.815        2.257

  מוטורית פגיעה            
  )לעומת אין שיתוק( מלא שיתוק  2.216***  9.170  2.158***  8.653  )- (0.057        1.006
  )לעומת אין שיתוק( חלקי שיתוק  0.867***  2.379  1.374***  3.950  0.507        1.660

   על הסוגריםבשליטה פגיעה            
  )שליטהיש לעומת ( שליטה אין  0.899***  2.457  1.272***  3.567  0.373        1.452

  בליעה בעיות            
  )לעומת יש בעיות( בעיות אין  )- (0.991  **  2.695  )-(1.997***  7.353  )-(1.005   **  2.976

 )ורידועירוי ל/ פצע לחץ (סיבוכים            
 ) לעומת יש סיבוכים( סיבוכים אין  0.086       1.090  )- (1.772  **  5.882  )-(1.858 ***  6.410

  מערכת מאפייני            
  מבטחת קופה            

  )לעומת קופות קטנות (כללית  0.509       1.664  )-(1.506***  4.504  )-(2.015 ***  7.518

  חולים בית אזור            
  )מרכזאביב ו- תללעומת  (ירושלים 0.317       1.372  )-(0.055       1.058  )- (0.373        1.451

  )מרכזאביב ו-תלומת לע (חיפה  )-(0.052       1.005  )-(2.691***  14.925  )-(2.685 ***  14.705
  )מרכזאביב ו-תללעומת  (דרום  )- (1.037  **  2.825  )-(0.809       2.247  0.228        1.257

    *p<0.08  
  **p<0.05  
 ***p<0.01  

  odds ratio/1- מחושב כodds ratio-ה) במינוס(כאשר המקדם שלילי : הערה
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  מעברים בין קהילה לאשפוז במהלך השנה שלאחר האירוע

 39%- למדנו ש5מלוח . ממושך עבור החולה" נדודים"וע של שבץ מוח עשוי להיות תחילתו של תהליך איר

. מהחולים שהשתחררו מבית החולים עברו לאשפוז נוסף בבית חולים לשיקום גריאטרי או במוסד סיעודי

מני שבץ נועד לאפשר לחולים הסובלים מסי, פני חזרה ישירה הביתה לקהילה-על, המעבר להמשך אשפוז

תשפר את , שתסייע להם לתפקד בתקופה הראשונה שלאחר האירוע, קשים להישאר בסביבה טיפולית

ותלמד אותם לתפקד עם הנכות , יכולת התפקוד שלהם ותביא אותו לרמה תפקודית גבוהה ככל הניתן

בית  למדנו שהחולים שעברו להמשך אשפוז ב16ואכן מלוח . והמוגבלות לפני חזרתם לביתם בקהילה

בהשוואה לאלה שחזרו ישירות , חולים לשיקום גריאטרי ובמוסד סיעודי היו במצב תפקודי פחות טוב

, הממצאים מלמדים שמקצת החולים מקרב מבוטחי קופות החולים הקטנות יותר, עם זאת. לקהילה

 כדי שיקבלו שם טיפול שיקומי ובמטרה להחזירם לקהילה, עברו להמשך אשפוז במוסדות סיעודיים

  .בסוף האשפוז במוסד הסיעודי
  

תוך תקופת זמן , החולים שלא חזרו מבית חולים ישירות למקום מגוריהם הקודם מועדים למעבר נוסף

מהתרשים עולה .  החולים ששרדו אחרי שנה369 מציג את המעברים של  8תרשים . קצרה לאחר האירוע

ובכלל זה רוב החולים שעברו , בקהילהששלושה חודשים אחרי האירוע נמצאו רובם המכריע של החולים 

שעברו ) 111 מתוך 92( מהחולים 83%, כך למשל. להמשך אשפוז ולא חזרו מבית החולים ישירות לקהילה

 15( מהחולים שעברו למוסד סיעודי 43%-ו, מבית חולים להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי

  .  היו בקהילה שלושה חודשים אחרי האירועכבר) רובם מבוטחי קופות החולים הקטנות) (35מתוך 

  

בעיקר של חולים שחזרו מבית חולים ישירות , עוד ניתן ללמוד מהתרשים על מעברים ספורים נוספים

שתוך שלושה חודשים או פחות עברו להמשך אשפוז בבית חולים , לקהילה או שעברו לאשפוז בשיקום

  .  גריאטרי אחר או למוסד סיעודי

  

יעדיהם , לפי מספר המעברים, את המעברים של החולים במהלך השנה שלאחר האירוע מציג 19לוח 

)  איש12 (3% מהחולים עברו פעמיים אחרי השחרור מבית החולים וכי 36%מן הלוח עולה כי . ועיתוים

  . עברו שלוש פעמים או יותר במהלך השנה שלאחר האירוע

  

עברו לאשפוז בבית ) 133 מתוך 96( מתוכם 72%- שבבחינת יעדי המעבר של החולים שעברו פעמיים עולה

 14%-עברו למוסד סיעודי ומשם לקהילה ו) 133 מתוך 18 (14%, חולים לשיקום גריאטרי ומשם לקהילה

ומשם הם עברו , עברו מבית חולים לשיקום גריאטרי או למוסד או לקהילה) 133 מתוך 19(נוספים 

ים ויותר נדדו בעיקר בין בית חולים לשיקום גריאטרי החולים שעברו שלוש פעמ. למוסד סיעודי אחר

  .לבין מוסדות סיעודיים שונים ובין הקהילה
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  )N=369(יעדי שחרור ומעברים בקרב החולים ששרדו שנה אחרי האירוע : 8תרשים 

  

  

בית חולים כללי

שחרור מבית 

 חולים כללי

שלושה  חודשים 

רועאחרי האי  

חצי שנה אחרי 

 האירוע

325 
28 

4

2 
71

2

1 

15

19 8 2

92 221 

11 

332 
4

3 

29 1

שנה אחרי 

 האירוע

 קהילה
(60%) 223

 שיקום
(30%) 111

 מוסד
(10%) 35

 קהילה
(89%) 328

 מוסד
(9%) 32

 שיקום
(2%) 9

 שיקום
1

 מוסד
(9%) 32

 קהילה
(91%) 336

 קהילה
(91%) 336

 מוסד
(9%) 33
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 )N=369( החולים הכללי ועד שנה לאחר האירוע מעברים של החולים מהשחרור מבית: 19לוח 
     מועד המעבר

בין שלושה 
חודשים 
  לשנה

בין השחרור 
לשלושה 
  חודשים

כ "סה
  במספרים

כ "סה
  מעבר מבית חולים כללי  באחוזים

  מעבר אחד בשנה 61  224    
  לקהילה 59 217    
  *למוסד 2 7    

  שני מעברים בשנה 36 133 116 17
  לים לשיקום גריאטרי ומשם לקהילהלבית חו  26 96  90  6
  למוסד ומשם לקהילה  5  18  15  3
  לבית חולים לשיקום גריאטרי ומשם למוסד  2 7  6  1
  למוסד ומשם למוסד אחר  2  8  3  5
  לקהילה ומשם למוסד  1  4  2  2

  שלושה מעברים בשנה 3 12  
  לקהילה ומשם למסגרת אשפוזית ומשם לקהילה 0.5 2 2
  אשפוזית שונות ומשם לקהילהלשתי מסגרות  1 3 3

5 5 1 
לבית חולים לשיקום גריאטרי ומשם לשני מוסדות 

  שונים

2 2 0.5 
לבית חולים לשיקום גריאטרי ומשם לקהילה ומשם 

  למוסד
  ארבעה חולים היו במוסד סיעודי לפני האירוע* 

  

רו בין השחרור עב,  מקרב החולים שעברו פעמיים87%-בחינת מועד המעבר בין מקום למקום מעלה ש

, אולם. עברו בין שלושה חודשים לשנה אחרי האירוע)  איש17 (13%-ו, לשלושה חודשים אחרי האירוע

בגלל , התמונה המלאה על נדודי החולים במהלך השנה שלאחר האירוע מורכבת יותר מזו המוצגת כאן

לה בין בית של קרוב כמו מעבר החו, לא נכללו מעברים בתוך הקהילה, ראשית: שלוש סיבות עיקריות

לא נכללו אפיזודות , שנית. לעתים יותר מפעם אחת במהלך השנה, לבין ביתו הפרטי) בן או בת(משפחה 

נכנסו ויצאו מבתי החולים מספר , הקשים מביניהם, מקצת החולים. של אשפוז חוזר במהלך השנה

קופת הזמן שבין תצפית לא כללנו מעברים בין מקום למקום בתוך ת, ושלישית. פעמים במהלך השנה

מהשחרור ) שתיים או יותר(מקצת החולים עברו בין מסגרות אשפוז שונות ). שלבי המחקר(אחת לשנייה 

  . ומקצתם עברו בין חצי שנה לבין שנה אחרי האירוע, מבית החולים ועד שלושה חודשים אחרי האירוע

  

לבין אלה , )מעבר אחד(רות לקהילה במטרה לבחון מהם המאפיינים של החולים שחזרו מבית חולים ישי

ובין אלה שעברו פעמיים או יותר ובסוף השנה היו , שעברו פעמיים או יותר ובסוף השנה היו בקהילה

  ). 20לוח (משתני -נערך ניתוח דו, במוסד סיעודי
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  )אחוזים(לפי מעברים ומקום הימצאם לאחר שנה , מאפייני החולים ששרדו שנה לאחר האירוע: 20לוח 
  שני מעברים ויותר   מעבר אחד  

 
  כ"סה

נמצא בקהילה 
  נמצא במוסד  נמצא בקהילה  או במוסד

  N=369)(  N=224)(  N=119)(   N=26)(  
  7  32  61 100  כ"סה
       ***גיל
 0 27 34 29  64 עד

65-74 31 31 34 15 
75+ 40 35 39 85 
 81 71 68 70  *** ממוצעגיל

 54 24 16 21   ***מגורים לבד לפני האירוע
       לידהארץ

 11 14 17 16  ישראל
 35 34 27 30   אוסטרליה/אמריקה/אירופה
 27 31 30 30  אפריקה/אסיה
 27 21 26 24   לשעברית המועצותבר

 19 13 22 19  )1989אחרי ( חדש עולה
 12 2 3 4   לפני האירועADL-בתפקוד ליקוי מלא ב
 50 18 16 19  *** לפני האירועIADL-בתפקוד ליקוי מלא ב

      **** לפני האירוע מטפלת
 0 1 3 2   שעות ביום24 מטפלת
 28 18 8 13  פרטיתמטפלת או / סיעוד וחוק
 72 81 89 85   מטפלתאין

      **מספר מחלות נוספות לפני האירוע
0-1  14 17 8 15 
2-4  50 53 44 54 

5+  36 30 48 31 
      *** האירועסוג

 69 78 78 77  איסכמישבץ 
 16 14 9 11  המורגישבץ 

 15 8 13 12  "אחר"
          ^סימני השבץ בשחרור מבית חולים

 27 10 3 7  *** שיתוק מלא-מוטורי מצב 
 85 58 15 33  ***בשחרור ADL- בתפקודליקוי מלא ב
 8 2 2 3  ****ערפול/חוסר הכרה

 19 4 4 5  ****קבלת חמצן/הנשמה במכונה
 54 58 45 50  *פגיעה בתחושה שטחית

 65 53 41 45  ** דיבורבעיותיש 
 58 19 11 17  ***בקוגניציהבהתמצאות ו פגיעהיש 

 15 1 1 2  ****יש פצע לחץ
  15  5  2  4  *** או הזנה עירוי תרופותבלמק

  11  7  2  4  **באשפוז בבית חולים ריאות דלקת
  27  5  5  7  ***שפוז בבית חולים בזמן האזיהום

*       p<0.08     
**     p<0.05       

***   p<0.01      
  .לא ניתן לבדוק מובהקות בגלל מיעוט האנשים בכל תא ****
  .כל תא מייצג את אחוז התשובות החיוביות מתוך סל כל התשובות באותו התא^     
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   המשך-) אחוזים(מאפייני החולים לפי מעברים ומקום הימצאם לאחר שנה : 20לוח 
  שני מעברים ויותר   מעבר אחד  

 
  כ"סה

נמצא בקהילה 
  נמצא במוסד  נמצא בקהילה  או במוסד

  N=369)(  N=224)(  N=119)(   N=26)(  
      ***סוגריםבשליטה 

 62 20 6 15  ניהםבששליטה -אי
 23 17 8 12   מהם באחדשולטאינו 
 15 63 86 73   בשניהםשולט
      **** בליעהבעיות

 11 3 2 3  הזנה באמצעות זונדה
 12 12 3 7   בליעהבעיותיש 
 77 85 95 90   בעיות בליעהאין

          סימני השבץ אחרי שלושה חודשים
 31 17 5 11  *** שיתוק מלא-מוטורי מצב 

 ADL*** 26 14 38 81-בתפקוד ליקוי מלא ב
      ***סוגריםבשליטה 

 58 25 11 19  ניהםבששליטה -אי
 27 29 21 24   מהם באחדשולטאינו 
 15 46 68 57   בשניהםשולט
        בליעהבעיות

 4 0 1 1  הזנה באמצעות זונדה
 19 28 23 24   בליעהבעיותיש 
 77 72 76 75   בעיות בליעהאין

 65 53 39 45 בעיות דיבור 
          סימני השבץ אחרי שנה

 15 7 4 6  *** לקוי-מוטורי מצב 
 ADL*** 24 13 34 77-בתפקוד ליקוי מלא ב

 64 31 12 22   ***סוגריםשליטה בשני ה-אי
 42 34 22 27   בליעהבעיותיש 

          מאפייני מערכת הבריאות
 50 77 25 43  ***קשר עם עובדת סוציאלית בבית חולים

       מבטחתת חוליםקופ
 77 79 79 79  כלליתשירותי בריאות 

 23 21 21 21  "קופות קטנות"
      *מחוז

 4 13 11 11  ירושלים
 27 20 19 20  חיפה
 61 61 53 56  רכזמאביב ו-תל

 8 6 17 13  דרום
*       p<0.08     

**     p<0.05       
***   p<0.01      

  .לא ניתן לבדוק מובהקות בגלל מיעוט האנשים בכל תא ****
  .כל תא מייצג את אחוז התשובות החיוביות מתוך סל כל התשובות באותו התא^     

  
  

נמצאו במוסד סיעודי בסוף השנה מאופיינים במגורים מהלוח עולה שהחולים שעברו פעמיים או יותר ו

החולים , שלמרות מספרם הקטן, כדאי לתת הדעת לכך.  לפני האירועADL-לבד ובליקוי מלא בתפקוד ב
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והם לא נמצאו , שגרו עם מטפלת צמודה לפני האירוע היו מועדים פחות למעברים רבים בעקבותיו

ץ וחומרתו נמצאו קשורים עם מעברים במהלך השנה ועם גם מאפייני השב. במוסד סיעודי בסוף השנה

, יותר חולים שסבלו מליקוי מלא בתפקוד ומשיתוק מלא בשחרור מבית חולים: מקום ההימצאות בסופה

ובסוף השנה נמצאו במוסד , עברו ממקום למקום, כמו גם חולים שסבלו מסימני שבץ אחרים ומסיבוכים

  . סיעודי
  

אבל מספר החולים בכל (א נמצאו הבדלים בין מבוטחי קופות חולים שונות בבחינת מאפייני המערכת ל

לפיהם במחוז הדרום רק חולים , נמצאו הבדלים בין המחוזות, אולם). קופה שעברו בין המקומות קטן

  .ורובם נשארו בקהילה, מעטים עברו יותר מפעם אחת
  

   מצב תפקודי במהלך שנה אחרי האירוע6.3
חד הגורמים העיקריים לנכות ולמוגבלות בקרב קשישים שמתפתחים בעקבות שבץ מוח הוא כידוע א

, מצבם התפקודי של החולים נחשב, לכן. הליקויים המוטוריים והתפקודיים שנגרמו בעקבות האירוע

להלן נציג את המצב התפקודי של החולים . למדד החשוב ביותר להערכת תוצאות השבץ, אחרי תמותה

  .למאפייניהם ולמאפייני מערכת הטיפול, תוך התייחסות למקום הימצאם, ועבמהלך השנה שלאחר האיר
  

בשחרור מבית ) 0-9מדד ברטל  (ADL- מהחולים סבלו מליקוי מלא בתפקוד ב40%- עולה ש9מתרשים 

במהלך +). 18ציון (ורק שליש תפקדו באופן תקין , )10-17מדד ברטל ( סבלו מליקוי חלקי 27%, חולים

אולם כמחצית החולים עדיין , וע חלה עלייה הדרגתית בשיעור בעלי התפקוד התקיןהשנה שלאחר האיר

  . סבלו מליקוי מלא או חלקי בתפקוד שנה אחרי האירוע

 

  )אחוזים( בקרב חולים אחרי שבץ מוח במשך שנה אחרי האירוע ADL-מצב תפקודי ב: 9תרשים 
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י החולים בין אלה שחזרו מבית חולים כללי מהפרקים הקודמים למדנו על הבדלים גדולים במאפיינ

ישירות לביתם בקהילה לבין אלה שעברו להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי או במוסד 

. לפי מקום הימצאם של החולים, בחנו את מצב התפקוד במשך השנה שלאחר האירוע, לפיכך. סיעודי

במהלך )  או פחות17ציון ברטל  (ADL-קוד ב מציג את החולים בעלי ליקוי מלא או חלקי בתפ10תרשים 

מהתרשים עולה כי קרוב למחצית החולים שהיו בקהילה . לפי מקום הימצאם, השנה שלאחר האירוע

לעומת רוב החולים מקרב אלה שלא היו , בכל שלב אחרי האירוע סבלו מליקוי מלא או חלקי בתפקוד

מצאו באשפוז שיקומי או במוסד סיעודי קשורות יצוין שהסיבות לכך שחולים עם תפקוד תקין נ. בקהילה

  .כמו מצב קוגניטיבי והתמצאות, לגורמים אחרים
  

לפי מקום , בקרב חולים לאחר שבץ מוח,  במשך שנהADL-ליקוי מלא וחלקי בתפקוד ב: 10תרשים 
  )באחוזים(הימצאם 

  

 
  

  

  

ית חולים כללי להמשך שיקום מהפרקים הקודמים למדנו עוד שלמרות שכשליש מהחולים עברו מב

כדי ללמוד על הקשר בין יעד .  מהחולים כבר היו בקהילה90%שלושה חודשים אחרי האירוע , באשפוז

בחנו את התפקוד , השחרור מבית חולים כללי לבין מצב תפקודם של החולים במשך שנה לאחר האירוע

לפי , לושה חודשים אחרי האירועבמהלך שנה של החולים שהיו בקהילה ש) ציון ברטל ממוצע (ADL-ב

 מלמד שהחולים שחזרו לקהילה או עברו לשיקום היו 11תרשים . יעד השחרור שלהם מבית חולים כללי

וכי החולים שעברו למוסד סיעודי לאחר האירוע היו ) 18.7ציון ממוצע (במצב תפקודי תקין לפני האירוע 

בזמן השחרור מבית החולים התגלו הבדלים ). 17.4ציון ממוצע (במצב תפקודי כמעט תקין לפני האירוע 

מצבם של החולים שחזרו לביתם בקהילה היה : גדולים במצב התפקוד של חולים שעברו ליעדים שונים

ציון (לעומת מצב החולים שעברו לאשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי , )15.8ציון ממוצע (הטוב ביותר 

התמונה המתגלה שלושה חודשים אחרי ). 8.7ציון ממוצע (די והחולים שעברו למוסד סיעו) 9.3ממוצע 

מלמדת על פער גדול בין מצבם התפקודי של החולים שהשתחררו לקהילה לבין מצבם התפקודי , האירוע

, ואולם. אם בבית חולים לשיקום גריאטרי ואם במוסד סיעודי, של אלה שהשתחררו להמשך אשפוז

17% 21% 19%

31% 23% 24%

52% 56% 57%

תקין

ליקוי חלקי

ליקוי מלא 71%
81% 79%

22%
13% 12%

7% 6% 9%

  לא בקהילה  בקהילה

  אחרי שנה  אחרי שנה   חודשים3אחרי    חודשים3אחרי   בשחרור  בשחרור
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עברו להמשך אשפוז בשיקום גריאטרי ונמצאים בקהילה אחרי הפער בין מצבם התפקודי של החולים ש

ציון (שלושה חודשים לבין מצב החולים שעברו למוסד סיעודי ונמצאים בקהילה גדל באופן משמעותי 

שנה לאחר . הפער בין שתי הקבוצות גדל עוד יותר אחרי שישה חודשים). בהתאמה, 10.4- ו12.6ממוצע 

, צבם התפקודי של החולים שעברו למוסד סיעודי לפני שחזרו לקהילההאירוע אנו עדים להידרדרות במ

, בעוד שמצבם התפקודי של החולים שעברו לאשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי לפני שחזרו לקהילה

שמצבם התפקודי של החולים שחזרו מבית חולים כללי , יצוין. נשאר יציב, או שחזרו ישירות לקהילה

ה יותר במהלך כל השנה ממצבם של אלה שעברו להמשך אשפוז בשיקום או ישירות לקהילה היה גבו

  . במוסד סיעודי
  

בקרב החולים הנמצאים בקהילה שלושה חודשים  ADL-תפקוד בהציון ממוצע של מצב : 11תרשים 
  לפי יעד שחרור מבית החולים, אחרי האירוע

  

  

ם שבקהילה במהלך השנה שלאחר  בקרב החוליADL-כדי ללמוד מהם המאפיינים הקשורים לתפקוד ב

,  מציג את מצבם התפקודי של  החולים שהיו בקהילה בכל שלב21לוח . משתני-האירוע ערכנו ניתוח דו

מהלוח עולה שליקוי מלא בתפקוד במהלך השנה . לפי מאפייניהם הדמוגרפיים וסימני חומרת האירוע

 לפני IADL- ובADL-וי מלא בתפקוד בוליק, השכלה נמוכה, +75קשור באופן סטטיסטי מובהק עם גיל 

אולם יותר חולים עם פגיעה בצד , לא נמצא קשר לסוג השבץ, מבחינת סימני חומרת המחלה. האירוע

ליקוי מלא , כמו כן. שמאל של הגוף סבלו מליקוי מלא בתפקוד שלושה חודשים ושנה אחרי האירוע

לפגיעה בשליטה בסוגרים ולסיבוכים , קילשיתוק מלא או חל, בתפקוד נמצא קשור לליקויים בהתמצאות

 בשחרור ADL- מהחולים שסבלו מליקוי מלא בתפקוד ב19%, כך למשל. במהלך האשפוז בבית חולים
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בעוד שרק אחוז אחד מקרב החולים שתפקדו באופן תקין , מבית החולים סבלו גם מליקויים בהתמצאות

 . בשחרור סבלו מליקויים בהתמצאות
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  )אחוזים(לפי מאפייני החולים ,  במשך שנה אחרי האירוע בקרב החולים בקהילהADL- בפקודת: 21לוח 
  שנה אחרי האירועמצב התפקוד  מצב התפקוד שלושה חודשים אחרי האירוע   מבית חולים כללישחרורמצב התפקוד ב 

 (N=292) N=376)( (N=336) 
  תקין  ליקוי חלקי  ליקוי מלא  כ"סה   תקין  חלקיליקוי   ליקוי מלא  כ"סה   תקין  ליקוי חלקי  ליקוי מלא כ"סה 

            **  מין
 61 58 54 59 64 57 48 59 66 54 36 57  גבר

 39 42 46 41 36 43 52 41 34 46 64 43  אישה
    **        **  גיל
 38 29 19 32 37 26 21 31 46 22 8 32  64עד 

65-74 33 30 32 33 34 34 39 32 33 29 38 32 
75+ 35 62 46 21 35 46 35 31 35 52 33 30 

 19 17 12 17 19 26 12 19 22 20 17 20  1989עלייה אחרי שנת 
    **    **    **  השכלה

 7 12 24 11 8 11 23 12 6 14 34 13  לא למד כלל
 30 45 35 34 28 47 42 35 30 38 32 33  חטיבת ביניים-יסודי
 63 43 41 55 64 42 35 53 64 48 34 54  תיכון

 19 21 21 20 19 23 18 20 12 29 23 19  לבדגר 
    **    **    **  לפני האירוע ADL-מצב תפקודי ב

 0 2 11 3 0 5 14 4 0 0 21 4  ליקוי מלא
 3 21 28 11 3 18 29 12 1 16 43 14  ליקוי חלקי
 97 77 61 86 97 77 57 84 99 84 36 82  תפקוד תקין

IADLהמחלה לפני   **        **                
  5  20  44  15  5  25  47  18  3  24  62  19   מלאקוייל

  14  31  28  21  19  25  22  21  16  28  13  20  ליקוי חלקי
  81  49  28  64  76  50  31  61  81  48  25  61  תפקוד תקין

     **          **  מחלות נוספות לפני האירוע
0-1  17 13 13 21  14 7 12 18  14 8 9 18  
2-4  51 47 43 58  50 47 48 52  49 44 42 54  

5+  32 40 44 21  36 46 40 30  37 48 49 28  

  שבץ בעבר לפני האירוע
**  
29  

  
35  

  
29  

  
22  

**  
28  

  
34  

  
37  

  
20          

                  שבץ במהלך השנה שלאחר האירוע
**  
17  

  
28  

  
17  

  
12  

                          סוג שבץ
  79  81  76  79  82  79  76  80  80  83  79  80  איסכמי
  10  9  11  10  8  13  9  9  6  11  9  8  המורגי
  11  10  13  11  10  8  15  11  14  7  12  12  אחר
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   המשך-) אחוזים(לפי מאפייני החולים ,  במשך שנה אחרי האירוע בקרב החולים בקהילהADL- בפקודת: 21לוח 
    מבית חולים כללישחרורמצב התפקוד ב מצב התפקוד שלושה חודשים אחרי האירוע  שנה אחרי האירועמצב התפקוד 

(N=336) N=376)( (N=292)  
  כ"סה  ליקוי מלא  ליקוי חלקי  תקין   כ"סה  ליקוי מלא  ליקוי חלקי  תקין   כ"סה  ליקוי מלא  ליקוי חלקי  תקין

  צד השבץ  **        **        **      
  ימין  41  47  44  37  41  42  46  39  41  48  48  35
  שמאל  33  43  35  29  37  49  39  31  38  46  41  34
  לא ידוע/ אין שיתוק 26 10 21  34 22 9 15  30 21 6 11  31
  פגיעה מוטורית באותו שלב  **        **        **      
  פגיעה מלאה   10  24  1  0  13  42  4  0  6  16  4  2

  פגיעה חלקית   50  66  54  27  66  57  88  62  66  77  87  51
  אין פגיעה   40  10  45  73  21  1  8  38  28  7  9  47

  
3  

  
19  

  
30  

**  
12  

  
4  

  
11  

  
31  

**  
11  

  
3  

  
8  

  
50  

**  
12  

  פגיעה בהתמצאות בשחרור 
  מבית חולים

      **        **        **  
  שליטה בסוגרים בשחרור 

  ת חוליםמבי
  לא שולט לפחות באחד מהסוגרים  15  52  13  1  20  54  20  7  21  57  29  5

  שולט בשניהם  85  48  87  99  80  46  80  93  79  43  71  95
  

28  
  

38 
  

49 
**  
34 

  
22  

  
45 

  
48 

**  
33 

  
20  

  
24 

  
55 

**  
27 

  חות סיבוך אחד במהלך האשפוז לפ
  )זיהום, דלקת ראות, עירוי, פצע לחץ(

  מיקום בית החולים   **        **              
  מחוז ירושלים  12  12  12  12  12  10  12  13  11  8  14  12
  מחוז חיפה  19  24  16  14  20  24  25  15  20  21  22  18
  מחוז תל אביב  27  20  32  32  26  17  20  35  27  24  21  31
  מחוז מרכז  28  33  30  20  29  42  27  22  29  39  32  23
  מחוז דרום  14  11  10  22  13  7  16  15  13  8  11  16
  

8.27  
  

10.41  
  

12.91  
**  

9.88  
  

7.83  
  

10.69  
  

13.28  
**  

9.99  
  

7.08  
  

9.25  
  

14.78  
**  

  משך אשפוז ממוצע  10.75
  יעד שחרור  **        **        **      
  לקהילה  57  24  65  91  60  30  49  82  65  40  53  78

  למוסד  15  33  6  1  11  28  9  3  6  16  9  2
  לשיקום  28  43  29  8  29  42  42  15  29  44  38  20

  **    p<0.05  
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)  או פחות9ברטל  (ADL-כדי ללמוד מהם המשתנים בעלי השפעה עצמאית על ליקוי מלא בתפקוד ב

. יסטיתמשתני מסוג רגרסיה לוג-ערכנו ניתוח רב, בשחרור מבית החולים בקרב החולים עם שבץ מוח

 עולה שלשלושה משתנים המייצגים את חומרת האירוע יש השפעה עצמאית מובהקת על ליקוי 22מלוח 

פגיעה בהתמצאות          ) R.O=10.8(שיתוק מלא או חלקי :  בשחרור מבית החוליםADL-מלא בתפקוד ב

)11.0=R.O( , והתפתחות סיבוך אחד לפחות במהלך האשפוז)O.R=2.9 .( מובהקת נמצאה השפעה עצמאית

משך האשפוז לא ). R.O=4.4(ולליקוי מלא או חלקי בתפקוד לפני האירוע , )R.O=2.2( או יותר 75גם לגיל 

  ).R.O=3.0(נמצא קשור באופן עצמאי עם ליקוי מלא במצב התפקוד בשחרור מבית חולים 

  
בקרב החולים עם בשחרור מבית החולים )  או פחות9ציון ברטל  (ADL-ליקוי מלא בתפקוד ב: 22לוח 

  )רגרסיה לוגיסטית(לפי משתני רקע , שבץ מוח
  : המשתנה התלוי
 ADL-ליקוי מלא בתפקוד ב

  בשחרור מבית חולים 

 

Odds Ratio B   
  <74לעומת + 75: גיל  *0.771 2.163

  ליקוי מלא וחלקי לעומת תפקוד תקין :  לפני האירועADL-תפקוד ב  *1.481 4.396

10.788 2.378* 
שיתוק מלא או חלקי לעומת מצב : וטורי בשחרור מבית חוליםמצב מ

  מוטורי תקין

  פגועה לעומת תקינה: התמצאות בשחרור מבית החולים *2.400 11.025

  לפחות אחד לעומת אין סיבוכים: סיבוכים במהלך האשפוז *1.087 2.965

  פחות משבעה ימים לעומת שמונה ימים ויותר:  משך אשפוז *1.096 2.994

 *   p<0.01  

  

כדי ללמוד אלו משתנים קשורים עם ליקוי מלא בתפקוד בשחרור מבית חולים של החולים שחזרו 

 לגבי 22משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית עם המשתנים המופיעים בלוח -ישירות לקהילה ערכנו ניתוח רב

יו בעלי השפעה תוצאות הניתוח מלמדות כי אותם משתנים ה).  איש256(אלה שחזרו ישירות לקהילה 

  . ומעלה75למעט גיל , עצמאית על ליקוי מלא בתפקוד בשחרור

  

כך שבקרב , במהלך השנה שלאחר האירוע חלו שינויים במצבם התפקודי של החולים שהיו בקהילה

, בעיקר אלו שהיו במצב תפקוד תקין בשחרור מבית חולים, וחלקם, בקרב חלקם הרעה, חלקם חל שיפור

בחינת ).  נקודות או יותר במדד ברטל2 במצב תפקוד הוגדר כעלייה או ירידה של שנוי(לא חל שינוי 

 50%השינויים בתפקוד בין השחרור מבית חולים ועד שלושה חודשים לאחר האירוע לימדה שבקרב 

 לא חל כל שינוי במצב התפקודי 26% חלה הרעה ובקרב 24%בקרב , מהחולים חל שיפור במצב התפקודי
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מקרב אלה שהיו במצב תפקודי תקין ) 85%(רובם , ודשים הראשונים שלאחר האירועבמהלך שלושת הח

  .בשחרור מבית חולים

  

 חל 22% שלושה חודשים ועד שנה לאחר האירוע לימדה שבקרב ADL-בחינת השינויים במצב התפקודי ב

רובם , י מהחולים לא חל שינוי במצב התפקוד59% חלה הרעה ובקרב 19%בקרב , שיפור במצב התפקודי

  . היו ונשארו במצב תפקודי תקין) 80%(

  

כדי ללמוד מהם המשתנים שיש להם השפעה עצמאית על שינוי במצב התפקוד של החולים שהיו בקהילה 

מהשחרור מבית החולים ועד שלושה חודשים לאחר האירוע ומהשחרור מבית חולים ועד שנה לאחר 

המשתנה התלוי היה שיפור במצב . גרסיה לוגיסטיתמשתניים מסוג ר-ערכנו שני ניתוחים רב, האירוע

  .התפקוד לעומת יציבות או הרעה בתפקוד

  

השכלה :  עולה שלשני משתנים הקשורים לחולה הייתה השפעה עצמאית על שיפור בתפקוד23מלוח 

בבחינת מאפייני ). R.O=2.0(ושיתוק מלא או חלקי בשחרור מבית חולים ) R.O=1.8(תיכונית או פחות 

ליעד השחרור מבית חולים נמצאה השפעה , כת עולה שכאשר מפקחים על מאפייני החוליםהמער

לשחרור לאשפוז בבית חולים . עצמאית ומובהקת על שיפור בתפקוד שלושה חודשים אחרי האירוע

לשיקום גריאטרי לעומת שחרור לקהילה נמצאה השפעה עצמאית חיובית מובהקת על שיפור בתפקוד     

)O.R=2.2( ,לשחרור לאשפוז בשיקום גריאטרי לעומת שחרור למוסד נמצאה השפעה עצמאית גדולה עוד ו

לחולים שהשתחררו מבית חולים כללי במצב תפקודי ומוטורי דומה היה סיכוי , כלומר). O.R=6.7(יותר 

, לעומת שחרור לקהילה, אם הם השתחררו לבית חולים לשיקום גריאטרי, כפול לשיפור במצב התפקודי

 - יצוין שגם בניתוח רב. לעומת שחרור למוסד סיעודי,  שבעה יותר סיכויים אם הם השתחררו לשיקוםופי

. נמצאה השפעה עצמאית ליעד השחרור, שבו לא פיקחנו על מצב התפקוד בשחרור מבית חולים, משתני

אופן נמצא שהסיכוי לשיפור במצב התפקוד של אלה שעברו להמשך שיקום גריאטרי היה גדול ב, כלומר

  .מובהק מהסיכוי של אלה שחזרו ישירות לקהילה או שעברו למוסד סיעודי לפני שחזרו לקהילה

  

שבו נערכה השוואה בין הסיכוי לשיפור במצב התפקוד לעומת יציבות או הרעה בתפקוד , בניתוח נוסף

יתוח מהנ. שנה לאחר האירוע נמצאה השפעה חיובית למאפייני החולים וליעד השחרור מבית החולים

עולה שהמשתנים שיש להם השפעה עצמאית מובהקת על הסיכוי לשיפור במצב התפקוד הם ליקוי מלא 

שיתוק מלא או חלקי לעומת , )O.R=3.1(או חלקי בתפקוד לעומת תפקוד תקין בשחרור מבית חולים 

וך היה לאנשים שהשתחררו מבית החולים במצב תפקודי או מוטורי נמ, כלומר). O.R=2.8(היעדר שיתוק 

כן נמצא שלאלה . בהשוואה למי השתחרר במצב תפקודי או מוטורי תקין, סיכוי גדול יותר לשיפור
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שסבלו משבץ מוח נוסף במהלך השנה שלאחר האירוע יש סיכוי נמוך יותר לשיפור בתפקוד שנה לאחר 

  ).O.R=3.3(האירוע 

  

ם גריאטרי על פני שחרור לקהילה בבחינת יעד השחרור עולה שהיתרון שהיה לשחרור לבית חולים לשיקו

כאשר פיקחנו על מאפייני החולים נמצא שהסיכוי לשיפור . או למוסד סיעודי נשמר שנה לאחר האירוע

במצב התפקודי לעומת יציבות או הרעה שנה לאחר האירוע בקרב אלה שעברו להמשך אשפוז בבית 

 מהסיכוי של 5.3ו ישירות לקהילה ופי  מהסיכוי של אלה שחזר2.3חולים לשיקום גריאטרי היה גדול פי 

שבו לא , משתני נוסף-גם בניתוח רב. אלה שעברו להמשך אשפוז במוסד סיעודי בטרם חזרו לקהילה

נמצא שהסיכוי לשיפור במצב התפקוד של חולים שעברו , פיקחנו על מצב התפקוד בשחרור מבית חולים

הסיכוי של אלה שחזרו ישירות לקהילה או להמשך אשפוז בשיקום גריאטרי היה גדול באופן מובהק מ

  .שעברו למוסד סיעודי לפני שחזרו לקהילה גם שנה לאחר האירוע
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 מהשחרור מבית –בקרב החולים בקהילה ) לעומת יציבות או הרעה(שיפור במצב התפקוד : 23לוח 
  )רגרסיה לוגיסטית(לפי משתני רקע , חולים כללי ועד שלושה חודשים אחרי האירוע

  : ה התלויהמשתנ
לעומת (שיפור במצב התפקוד 

  ) הרעה או מצב תפקודי יציב

 

Odds Ratio B   
  םידמוגרפי מאפיינים   
  גיל   

  )75לעומת עד  (+75 0.385 1.469
  השכלה  

  )תיכונית- לעומת על(תיכון  *0.620 1.860
  מחלה מאפייני  

  מצב תפקודי לפני האירוע    
  )לעומת תקין( חלקי בתפקוד ליקוי מלא או  )-(0.551  1.736

  מצב תפקודי בשחרור מבית החולים    
  )לעומת תקין(ליקוי מלא או חלקי בתפקוד   0.650  1.916

   בשחרור מבית חוליםמוטורית פגיעה    
  )לעומת אין שיתוק(או חלקי  מלא שיתוק  *0.737  2.089

  מצב קוגניטיבי בשחרור מבית חולים    
 )ת תקיןלעומ(לא תקין   0.068  1.071

  דיבור בשחרור מבית חולים    
 )לעומת תקין(לקוי   )-(0.034  1.035

  בשחרור מבית חולים סיבוכים    
   )ורידועירוי ל/ פצע לחץ(

  )  סיבוכיםאיןלעומת ( סיבוכים יש  0.129  1.137
  מערכת מאפייני    
  יעד שחרור    

 )לעומת שיקום(קהילה   )*-(0.799  2.222
 )לעומת שיקום (מוסד  )*-(1.905  6.711

  *p<0.05  
  odds ratio/1- מחושב כodds ratio-ה) במינוס(כאשר המקדם שלילי : הערה
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 מהשחרור ועד שנה -בקרב החולים בקהילה ) לעומת יציבות או הרעה(שיפור במצב התפקוד : 24לוח 
  )רגרסיה לוגיסטית(לפי משתני רקע , אחרי האירוע

  : המשתנה התלוי
לעומת  (שיפור במצב התפקוד

  ) הרעה או מצב תפקודי יציב

 

Odds Ratio B   
  םידמוגרפי מאפיינים   
  גיל   

  )75לעומת עד  (+75 0.173 1.189
  השכלה  

 )תיכונית- לעומת על(תיכון  0.392 1.479
  מחלה מאפייני  

  מבית חוליםמצב תפקודי בשחרור     
 )לעומת תקין(ליקוי מלא או חלקי בתפקוד   *1.132  3.100

   בשחרור מבית חוליםמוטורית פגיעה    
  )לעומת אין שיתוק(או חלקי  מלא שיתוק  *1.018  2.768

  דיבור בשלושה חודשים    
 )לעומת תקין(לקוי   )-(0.446  1.562

  שבץ מוח חוזר במהלך שנה    
 )לעומת לא היה(כן   )*-(1.202  3.333

  מערכת מאפייני    
  יעד שחרור    

 )לעומת שיקום(ה קהיל  )*-(0.850  2.341
 )לעומת שיקום(מוסד   )*-(1.666  5.291

  *p<0.05  
  odds ratio/1- מחושב כodds ratio-ה) במינוס(כאשר המקדם שלילי : הערה

  

במטרה להרחיב את התמונה על תפקוד החולים במהלך השנה שלאחר האירוע ולהתייחס לתחומים 

בחנו תחומים ,  בעקבות הליקויים בתפקודשעשויים להשפיע על התפתחות נכות ולגרום למוגבלות

לתפקוד , )דיבור(לתפקוד תקשורתי , )כושר בליעה ושליטה בסוגרים(נוספים הקשורים לתפקוד 

הליכה מחוץ לבית (ולכושר הניידות ) נטילת תרופות ושימוש בכסף, שימוש בטלפון(אינסטרומנטלי 

לאחר האירוע חל שיפור הדרגתי ומתון הממצאים מלמדים שבמהלך השנה ש). ושימוש באמצעי תחבורה

כשליש עד מחצית מכלל החולים סבלו שנה אחרי , אולם). 26לוח (ברוב התחומים בקרב כלל החולים 

שליטה בשני הסוגרים         -אי, )27%(בעיות בליעה , )43%(בעיות בדיבור : כגון, האירוע מרבים מסימניו

שהעמיקו במהלך ,  נמצאו הבדלים גדולים ומובהקים).32%(וחוסר יכולת ללכת מחוץ לבית ) 22%(

בבית חולים לשיקום גריאטרי או במוסד (בין החולים שבקהילה לבין אלה שנשארו באשפוז , השנה

למעלה משני שלישים מהחולים שהיו במסגרות אשפוז סבלו שלושה חודשים ושנה אחרי ). סיעודי

הממצא ). ור שמדובר רק בעשרות בודדות של חוליםאבל חשוב לזכ(האירוע מליקויים בתפקודים שנבחנו 

גם בקרבם יש שיעור לא , ולפיו,  מתייחס לחולים שבקהילה25האחרון והחשוב ביותר שעולה מלוח 

, כך. מבוטל של אנשים הסובלים שלושה חודשים ושנה אחרי האירוע מליקויים תפקודיים משמעותיים
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 סבלו מבעיות 26%, ע לא שלטו בשני הסוגרים מהחולים הנמצאים בקהילה שנה אחרי האירו18%

  . היו זקוקים לעזרה בניידות מחוץ לבית17%- לא יכלו ללכת מחוץ לבית ו28%, בבליעה

לפי מקום הימצאם של , תקשורתי ואינסטרומנטלי וניידות במהלך שנה לאחר האירוע, תפקוד אישי: 25לוח 
  )אחוזים(החולים 

   קבלה שחרור חודשים  3  שנה
סגרת מ

  כ"סה קהילה אשפוז
מסגרת 
  כ"סה קהילה אשפוז

מסגרת 
   כ"סה כ"סה לקהילה אשפוז

N=33)(  N=336)(  N=369)( N=54)(  N=376)(  N=430)( N=222)(  N=292)(  N=514)( N=514)(   
   דיבורבעיות    ***   ***   **   

  יש 59 47 38 59 45 42 70 43 42 61
  אין 41 53 62 41 55 58 30 57 58 39

   בליעהבעיות   ***   ***   **   
  זונדה+   מלאהפגיעה 11 7 0 15 2 0 15 -- -- --
   בליעהבעיות 13 7 4 11 24 26 15 27 26 45
   בעיותאין 76 86 96 74 74 74 70 73 74 55

   בסוגריםשליטה   ***   ***   ***   
   שליטה בשניהםאין 23 22 8 40 22 15 70 22 18 68
   רק בסוגר אחדשליטה 10 10 8 13 22 23 13 17 17 13
   בשניהםשליטה 67 68 84 47 56 62 17 61 65 19

  +בטלפון שימוש      ***   ***   
  השתמש  לא 10 -- -- -- 22 16 63 18 14 61
  ענה רק 7 -- -- -- 15 15 19 17 17 18
  עצמאי שומיש 83 -- -- -- 63 69 18 65 69 21

  +תרופות נטילת          ***   

   לקחת לבדמסוגל לא 16 -- -- --   29    27  

   אם מוכנות רק 9 -- -- --   17    18  

  עצמאי באופן 75 -- -- --   54    55  

  +בכספים שימוש              

  46    43   -- -- -- 20 
לעשות  מסוגל לא

  עצמאי שימוש
  מיומית יוהוצאות רק 17 -- -- --   17    14  

  עצמאי באופן 63 -- -- --   40    40  

   לביתמחוץ הליכה      ***   ***   
  לא -- -- -- -- 38 83 31 32 28 78

  עזרה עם -- -- -- -- 17 6 19 17 17 9
  עצמאי באופן -- -- -- -- 45 11 50 51 55 13

  + תחבורהבאמצעי שימוש             
   לבדנוסע אל 18 -- -- --   26    14  

   עם ליווירק נוסע 17 -- -- --   32    39  

   עצמאיבאופן נוסע 65 -- -- --   42     47  

   **p<0.05  
 *** P<0.01    

      אין נתונים) --  (
   לא רלוונטי - תאים ריקים 

  .הנתונים בקבלה מתייחסים למצב תפקודי לפני האירוע+ 
  



73  

   סיכום6.4
יעד השחרור , הישרדות:  תוצאות השבץ במהלך שנה אחרי האירועשלושה מדדים שימשו לבחינת

  . ומעברים במהלך השנה והמצב התפקודי

  

 33.4%( החולים שנכללו במחקר 616- מ30%המהווים ,  חולים185במהלך השנה שלאחר האירוע נפטרו 

,  האשפוזעוד במהלך, נפטרו בסמוך לאירוע) 16.5%(למעלה ממחציתם ). ללא המסרבים והלא מאותרים

 בעיקר בתקופה שבין השחרור מבית החולים לבין שלושה חודשים אחרי האירוע ומעטים אף -והשאר 

  . אחר כך

  

, האירועאחרי לבד מגורים  ו ומעלה75למעט גיל , המאפיינים הדמוגרפיים של החוליםלא נמצא קשר בין 

ולאחריו  לפני האירוע IADL- ובADL-תפקוד בליקוי מלא ב. שלאחריותמותה במהלך השנה לבין 

הזדקקות , ערפולו הכרה ובעיקר חוסר,  היו קשורים עם תמותהחומרת השבץומאפיינים הקשורים ל

  .בעיות בבליעה והזנה בזונדה וסיבוך כגון פצע לחץ, פגיעה בשליטה בסוגרים, שיתוק מלא, להנשמה

  

ם ישירות למקום מגוריהם חזרו מבית החולי) 61%(פחות משני שלישים מהחולים ששרדו את האשפוז 

והשאר עברו להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי       , רובם המכריע לביתם שבקהילה, הקודם

מאפייני השבץ וחומרתו היו קשורים למעבר להמשך אשפוז בבית חולים ). 12% (מוסד סיעודיאו ב) 27%(

 ואלה ב החולים ללא הכרה או בערפולרו. פני חזרה לקהילה-על, לשיקום גריאטרי או במוסד סיעודי

בעיות , וכן חולים שסבלו מסימנים הקשורים לאירוע כמו פגיעה בדיבור, נזקקו לעזרה בהנשמהש

החולים שעברו . לא חזרו ישירות לקהילה, בסוגריםשליטה -אי ופגיעה בקוגניציה ובהתמצאות, בבליעה

,  לפני האירועIADL-בו ADL- בויים בתפקודבעלי ליק, עולים חדשים, למוסד סיעודי היו זקנים יותר

  . נעזרו במטפלות וסבלו משבץ מוח בעבר

  

, אולם, שיעור דומה של חולים חזרו ישירות לקהילה אחרי האירוע בקרב מבוטחי ארבע קופות החולים

בקרב מבוטחי . נמצאו הבדלים בין הקופות ביעדי השחרור של החולים שלא חזרו ישירות לקהילה

אשפוז בבית חולים לשיקום להמשך נמצא שיעור גבוה יותר של חולים שעברו כללית יאות שירותי בר

בעוד שבקרב מבוטחי קופות החולים , גריאטרי ושיעור נמוך יותר של חולים שעברו למוסד סיעודי

 משיעור החולים שעברו גבוהסיעודיים למוסדות  החולים שעברו שיעורכך ש, האחרות התמונה הפוכה

חולים בולט שיעורם הגבוה של במחוז ירושלים , הארץמחוזות מבחינת . ים לשיקום גריאטרילבית חול

במחוז חיפה בולט שיעורם הנמוך של , שעברו לאשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי או במוסד סיעודי

 חולים שעברו למוסד סיעודי ובמחוז הדרום בולט שיעורם הנמוך של חולים שעברו לאשפוז בבית חולים

  .לשיקום גריאטרי
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משתני שהשווה בין הסיכוי לעבור מבית חולים כללי לבית חולים לשיקום גריאטרי לבין -בניתוח רב

נמצאו מספר משתנים בעלי השפעה , הסיכוי לעבור למוסד סיעודי ובין הסיכוי לחזור ישירות לקהילה

סיעודי לעומת שחרור עצמאית חיובית מובהקת על שחרור לבית חולים לשיקום גריאטרי ולמוסד 

וסיבוכים בשחרור לגבי (פגיעה בשליטה בסוגרים ובעיות בבליעה , שיתוק מלא או שיתוק חלקי: לקהילה

למחוז הדרום יש , נמצא שכאשר מנטרלים את מאפייני החולים, בבחינת מערכת הבריאות). מוסד סיעודי

, ית חולים לשיקום גריאטריהשפעה חיובית עצמאית ומובהקת על שחרור לקהילה לעומת שחרור לב

הסיכוי , כמו כן. פני חזרה לקהילה-ולמחוז חיפה יש השפעה שלילית מובהקת על מעבר למוסד סיעודי על

העצמאי למעבר למוסד סיעודי לעומת הסיכוי לחזרה לקהילה קשור לחברות באחת מקופות החולים 

  . ת כלליתלעומת חברות בשירותי בריאו) מאוחדת ולאומית, מכבי" (הקטנות"

  

בניתוח שהשווה בין הסיכוי להשתחרר למוסד סיעודי לבין הסיכוי להשתחרר לבית חולים , זאת ועוד

לחולים שמבוטחים בקופות החולים , לשיקום גריאטרי נמצא שכאשר מנטרלים את שאר המשתנים

בהשוואה , אטריפני בית חולים לשיקום גרי- יותר סיכויים לעבור למוסד סיעודי על7.5יש פי " הקטנות"

לחולים ממחוז חיפה יש סיכוי יותר גבוה לעבור לבית חולים , כמו כן. למבוטחי שירותי בריאות כללית

  .  ולא למוסד סיעודי, לשיקום גריאטרי

  

אלא עברו להמשך אשפוז , רוב החולים שלא חזרו מבית חולים כללי ישירות למקום מגוריהם הקודם

, עברו פעמיים ממקום למקום בתקופה הסמוכה לאירוע, למוסד סיעודיבבית חולים לשיקום גריאטרי או 

עברו שלוש פעמים )  איש12(שלושה אחוזים מהחולים . ורובם נמצאו בקהילה כבר אחרי שלושה חודשים

תמונת הנדודים של החולים במהלך השנה כוללת גם , אולם. או יותר במהלך השנה שלאחר האירוע

שלא , אשפוזים חוזרים ומעברים בין מוסדות שונים במהלך השנה, המעברים לבית של קרובי משפח

  .נכללו בניתוח

  

כרבע תפקדו באופן ,  בשחרור מבית חוליםADL-ארבעים אחוזים מהחולים סבלו מליקוי מלא בתפקוד ב

 בשחרור מבית ADL-השפעה עצמאית על ליקוי מלא בתפקוד ב. חלקי ורק שליש תפקדו באופן תקין

התפתחות סיבוך אחד , פגיעה בהתמצאות, שיתוק מלא או חלקי: ה למאפיינים הבאיםנמצא, החולים

  . או יותר וליקוי מלא או חלקי במצב התפקוד לפני האירוע75גיל , לפחות במהלך האשפוז

  

כמעט , אולם. במהלך השנה שלאחר האירוע חלה עלייה הדרגתית בשיעור המתפקדים באופן תקין

כמו כן נותרו . ה סבלו מליקוי מלא או חלקי בתפקוד שנה אחרי האירועמחצית החולים שהיו בקהיל

לבין אלה שעברו , שהיו במצב תפקודי טוב יותר מלכתחילה, הבדלים בין אלה שחזרו ישירות לקהילה

אולם חשוב לציין שהחולים שחזרו . להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי או במוסד סיעודי
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יקום גריאטרי השיגו שלושה חודשים ושנה אחרי האירוע מצב תפקודי טוב לקהילה מהמשך אשפוז בש

רוב החולים , ומטבע הדברים. יותר מאלה שעברו להמשך אשפוז במוסד סיעודי בטרם חזרו לקהילה

סבלו מליקוי מלא או חלקי , חצי שנה ושנה אחרי האירוע, שנותרו באשפוז סיעודי שלושה חודשים

  .בתפקוד

  

לימדה ,  בין השחרור מבית חולים ועד שלושה חודשים לאחר האירועADL- בתפקוד בבחינת השינויים

רובם , בקרב רבע נוסף לא חל כל שינוי. שבקרב מחצית החולים חל שיפור ובקרב רבע מהם חלה הרעה

בחינת השינויים במצב ). אפקט תיקרה(היו בין אלה שהיו במצב תפקודי תקין בשחרור מבית חולים 

, שלושה חודשים ועד שנה לאחר האירוע לימדה שבקרב חמישית חל שיפור במצב התפקודיהתפקוד בין 

רובם היו ונשארו במצב ,  מהחולים לא חל שינוי במצב התפקודי59%בקרב חמישית חלה הרעה ובקרב 

  . תפקודי תקין

  

ליציבות משתני שהשווה בין הסיכוי העצמאי לשיפור במצב התפקוד לעומת הסיכוי העצמאי -מניתוח רב

כי לשיתוק , או להרעה בשלושת החודשים הראשונים שלאחר האירוע בקרב החולים שהיו בקהילה עולה

ולמעבר לבית חולים לשיקום גריאטרי לעומת חזרה ישירות לקהילה או מעבר למוסד , מלא או חלקי

משתני שהשווה -מניתוח רב. סיעודי נמצאה השפעה חיובית על שיפור בתפקוד לעומת יציבות או הרעה בו

לעומת , בין הסיכוי העצמאי לשיפור במצב התפקוד בין השחרור מבית חולים לבין שנה לאחר האירוע

כי לליקוי מלא או חלקי בתפקוד , יציבות או הרעה בקרב חולים שהיו בקהילה שנה אחרי האירוע עולה

 שיתוק ולהעדר אירוע לשיתוק מלא או חלקי לעומת היעדר, לעומת תפקוד תקין בשחרור מבית החולים

כמו . שבץ חוזר במהלך שנה נמצאה השפעה עצמאית חיובית על שיפור במצב התפקוד לעומת יציבות בו

כן נמצא שלמעבר לבית חולים לשיקום גריאטרי על פני חזרה ישירות לקהילה או מעבר למוסד סיעודי 

  .נשמרה ההשפעה העצמאית על שיפור בתפקוד שנה לאחר האירוע

  

השנה שלאחר האירוע חל שיפור הדרגתי בתחומי תפקוד שונים העשויים להשפיע על התפתחות במהלך 

כשליש מכלל החולים שהיו , עם זאת. נכות ולגרום למוגבלות עקב הליקויים שנגרמו בעקבות השבץ

בעיות , )18%(שליטה בסוגרים -בקהילה שנה אחרי האירוע עדיין סבלו מסימני השבץ ובכלל זה אי

הבדלים גדולים ועמוקים נמצאו בין אלה שבקהילה ). 28%(ובעיות בניידות מחוץ לבית ) 26%(בבליעה 

למעלה משני שלישים מהחולים שנשארו במסגרות אשפוז סבלו מליקויים . לבין אלה שבמסגרות אשפוז

  . בתחומים אלה
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  דיון. 7
  

ת תהליכי הטיפול ותוצאיו לבחינ, מעקב אחרי חולים עם שבץ מוח, לראשונה בישראל, במחקר זה נערך

אחר כך נבחן , בבואנו לדון בממצאי המחקר נתייחס תחילה למערך המחקר. במהלך שנה לאחר האירוע

נסקור את , לאחר מכן. את ממצאיו ונשווה בינם לבין ממצאי מחקרים שנערכו במקומות אחרים בעולם

ותיהם ואת המסקנות הנובעות ונבדוק את השלכ, ולבסוף נבחן את משמעות הממצאים, מגבלות המחקר

  .מהם למען שיפור איכות הטיפול בחולים עם שבץ מוח ושיפור היעילות במערכת הבריאות בישראל

  

   מערך המחקר7.1
מחקרים . במחקר נכללו חולים עם שבץ מוח שהגיעו לחדרי מיון של בתי חולים כלליים והתקבלו לאשפוז

, כמו תחלואה במחלה ספציפית, ות מאפיינים ספציפייםאפידמיולוגיים שבחנו קבוצות אוכלוסייה בעל

רגיסטרים של הלוקים במחלה מקרב האוכלוסייה הכללית וקובצי : התבססו על שני מקורות עיקריים

     WHO MONICA Study: כגון, מחקרים גדולים. הפונים או המתקבלים לאשפוז בגלל המחלה הנחקרת

)WHO MONICA Project Principal Investigators, 1988; WHO MONICA Project, 1989(,Minnesota 

Stroke Survey (Shahar, 1997) או Framingham Study (Wolf, 1992) , עקבו אחרי מגמות היארעות

מחקרים אלה התבססו על . ותמותה ובדקו גורמי סיכון לשבץ מוח ואת מצבם של הלוקים במחלה

. )Wolf, 1997; Jorgensen, 1996; Wilkinson, 1997(הכללית רגיסטרים של רישום שבץ מוח באוכלוסייה 

 (,Scholteאחרי חולים שהתקבלו לאשפוז בבתי חולים, בדומה למחקר זה, רוב המחקרים עקבו, אולם

(1998; Saeki, 2000  . הבדל חשוב בין שתי השיטות הוא שלא כל הלוקים בשבץ מוח מתקבלים ככל

  .(Henrick, 1995; Klara & Crome, 1993; Wolfe et al., 1993; Wilkinson, 1997) הנראה לאשפוז

  

 (Asplund etברוב מדינות העולם המערבי מתקבלים הלוקים בשבץ מוח חריף לאשפוז בבית חולים כללי 

(al., 1995; Wise, 2000  ,לא תמיד מגיעים לבית חולים ולא , בעיקר הלוקים באירוע קל, אולם מקצתם

 Oxfordshire ועמיתיו מצאו במסגרת הפרויקטAsplund et al., 1995 .(Wolfe(וז תמיד מתקבלים לאשפ

Community Stroke Projectמהלוקים בשבץ מוח לא התקבלו לאשפוז22%- ש Asplund et al., 1995;) 

(Wolfe, 1993 .גם ב-WHO MONICA Study מדינות נמצא כי שיעור הלוקים בשבץ 13 שנערך בקרב 

היתרונות העיקריים של . (Beech et al., 1996) במדינות שונות 16% לבין 0%פוז נע בין שלא התקבלו לאש

טיפול , קבלה לאשפוז בבית חולים בעקבות שבץ מוח נובעים מזמינותם ומנגישותם של אמצעי אבחון

וז ריכ, לדעת חלק מהחוקרים, אולם. מקצועי שלרוב אינו זמין בקהילה-רפואי מידי וטיפול בידי צוות רב
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 (Anderson etאקוטי -ובמיוחד בשלב הפוסט, הטיפול בחולים עם שבץ מוח בבית חולים כללי לוקה בחסר

(al., 2000; Eldar, 2000; Warlow, 1998; Hui et al., 1995.  

  

אולם הנתונים , תמונת הטיפול החריף בחולים עם שבץ מוח בישראל דומה לזו שברוב ארצות המערב

מעדויות של אנשי מקצוע עולה שרוב החולים מתקבלים לאשפוז בבית . ימניםבנושא אינם שלמים ומה

רופאים גריאטרים ורופאי משפחה מדווחים שהם פוגשים , אולם). 1999, בנטור ואחרים(חולים כללי 

במרפאותיהם שבקהילה אנשים שסבלו מאירוע קל של שבץ מוח מבלי שהגיעו לחדר מיון ומבלי 

  .אינם יכולים לאמוד את היקף התופעהאבל הם , שהתקבלו לאשפוז

  

ניתן לצפות שיותר מחקרים , ברישום ובקידוד אבחנות, בעקבות השיפור באמצעי דיווח על מחלות

כל עוד לא ייפתרו בעיות הפוגעות במהימנות ובתוקף , מאידך. יתבססו בעתיד על רגיסטרים של מחלות

דיווח במחלות מורכבות ומרובות -אלה לתתניתן לצפות גם ברגיסטרים , הדיווח והרישום, האבחון

התופעה תמשיך להיות שכיחה יותר לגבי חולים שלא יגיעו לאשפוז וכתוצאה . כמו שבץ מוח, סימנים

  .וחלקם לא יירשמו כסובלים משבץ, מכך לא יאובחנו בעזרת אמצעי הדמיה שקיימים לרוב בבתי חולים

  

שיטה זו . בתקופת זמן קבועה, בזה אחר זה, חוליםבמחקר הנוכחי נכללו כל החולים שהתקבלו לבתי ה

יומי -יש קשר יום, לפיה, שימשה גם מחקרים אחרים שעקבו אחרי חולים עם שבץ מוח במערכת האשפוז

, ובמקביל גם נבדקים הגיליונות הרפואיים של כל החולים החדשים במחלקות, עם המחלקות המאשפזות

חולשתה של השיטה ). Wolfe et al., 1997(מה האחרונה כדי לאתר חולים עם שבץ מוח שהתקבלו בימ

,  החולים עם שבץ מוח המתקבלים לאשפוזכלהיא בכך שלמרות המאמץ העצום המושקע באיתור 

הסיבות העיקריות לכך נובעות מיציאה מהירה של חולים . מקצתם נשמטים ולא נכללים במחקר

לעתים קורה שבגלל , בנוסף. יום או יומייםאם בגלל פטירה ואם בגלל שחרור תוך , ממערכת האשפוז

ולא , חולים עם שבץ מוח מתאשפזים במחלקות אחרות, עומס יתר במחלקות פנימיות ונוירולוגית

. הם אינם מאותרים ולא נכללים במחקר, וכתוצאה מכך, במחלקות שאליהן מתקבלים רוב חולי השבץ

מקצת , וכתוצאה מכך, המרובים של שבץ מוחגורמים נוספים לנשירת חולים מהמחקר קשורים לסימניו 

  .ולמקצתם נרשמת אבחנה שגויה, אלא בשלב מאוחר יותר, החולים לא מאובחנים בקבלה לאשפוז

  

כדי לאמוד את שיעור הנשירה מאוכלוסיית המחקר השווינו בין רשימות החולים שנכללו במחקר לבין 

עיכובים גדולים בעבודת הרשומות בחלק , אולם. הרשומות הרפואיות של כל בתי החולים שנכללו בו

מקצת החולים שנכללו , כך. מבתי החולים וחוסר אחידות ברישום אבחנות הגבילו את ההשוואה

לא נמצאו ברשומות הרפואיות של בתי החולים חצי שנה ויותר , ושללא ספק סבלו משבץ מוח, במחקר

מות הרפואיות נמצאו יותר חולים עם התמונה הכללית מלמדת על כך שברשו, עם זאת. לאחר האירוע

אם . למרות שלא ניתן לחשב את היקפו, ולכן לוקה המחקר בייצוג חסר, שבץ מוח מאשר נכללו במחקר
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חולים , הקבוצות העיקריות שאינן נכללות במחקר הן חולים קשים שנפטרו סמוך לקבלה לאשפוז, כן

שפוז כסובלים משבץ מוח וחולים עם חולים שלא אובחנו בקבלה לא, "אחרות"שאושפזו במחלקות 

  . סימני שבץ פחות שכיחים ומורכבים

  

אלא רק , פי ממצאי המחקר הנוכחי לא ניתן לאמוד את שיעור התמותה משבץ מוח בישראל-על, לפיכך

חולשה זו לא פוגעת בשאר המדדים .  של החולים שנכללו בו בתקופת זמן קבועהcase fatality rate-את ה

ומשום שמאפייני , משום שנכללו בו חולים מכל רחבי הארץ ומאזורים שונים, שנבדקו במחקר

למאפייני חולים עם שבץ מוח שנכללו במחקרים ) כפי שיידון בהמשך(אוכלוסיית המחקר דומים מאוד 

כמו גם על , ניתן ללמוד מממצאי המחקר על תהליכי הטיפול בחולים עם שבץ מוח בישראל, לכן. אחרים

  .תוך התייחסות לסייגים הנובעים מתנאי המחקר, נה לאחר האירועמצבם במהלך ש

  

אבל הוא שכיח , מעקב פרוספקטיבי במשך שנה אחרי אנשים הלוקים בשבץ מוח טרם נערך בישראל

. ) (Jorgensen, 1996; Saeki, 2000; Wolfe, 1997; Henrick, 1995במחקרים רבים במקומות אחרים

ובעיקר בהתייחס לנכות ולמוגבלות העלולים , המחלה ומתוצאותיהחשיבות המעקב נובעת ממאפייני 

. )Hui et al., 1995; Colantonio, 1996; Wolfe et al., 1997; Harwood et al., 1997(להתפתח בעקבותיה 

ומועדי ההערכה השכיחים דומים , משך זמן המעקב במחקרים השונים נע בין חצי שנה לחמש שנים

שנה ולמעלה משנה אחרי , שישה חודשים, דהיינו אחרי שלושה חודשים, לאלה שנקבעו במחקר זה

ובעיקר בעובדה , הסיבה העיקרית לביצוע הערכות במועדים אלה קשורה במהלך המחלה. האירוע

שהסיכויים להחלמה מלאה ככל האפשר ולשיפור נוירולוגי ותפקודי גבוהים יותר בתקופה הסמוכה 

בתקופה מאוחרת יותר . הראשונים ועד שלושה חודשים לאחריוובעיקר בשישה השבועות , לאירוע

יצוין שהמחקרים שעקבו אחרי חולים . עד כדי התייצבות המצב כשנה לאחר האירוע, השיפור איטי

 התמקדו בעיקר בשירותים שהם - שלוש עד חמש שנים לאחר האירוע -למשך תקופות זמן ארוכות יותר 

 ,.Wolfe et al., 1997; Lincoln et alולאו דווקא בתוצאות האירוע, ץקיבלו ובפעולות מניעה להישנות השב

2000; Wilkinson,)  (1997.  

  

יעד שחרור ומקום הימצאות , מצב התפקוד במהלך שנה,  תמותה-מדדי התוצאה ששימשו במחקר זה 

  הם המדדים השכיחים והמקובלים ביותר במחקרים שעקבו אחרי חולים עם שבץ מוח-לאחר שנה 

(Tennant, 2000; Lincoln et al., 2000; Henrick et al., 1995)  . מדד ברטל)Barthel Index( , ששימש

הנו בין המדדים , )(ADL Mathoney & Barthel, 1965-במחקר הנוכחי לבדיקת השינוי במצב התפקוד ב

 ,.Klara & Crome, 1996; Henrick et alהנפוצים ביותר להערכת השינויים בתפקוד בעקבות שבץ מוח 

1995;) Lincoln et al., 2000; The Stroke Rehabilitation Outcome Study, 1989; Hui et al., 1995; 

Harwood et al., (1997;Wolfe et al., 1997; Wade & Collin, 1988.  
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   ממצאי המחקר7.2
  מאפייני החולים

רפיים ובמצבם התפקודי לפני האירוע החולים עם שבץ מוח שנכללו במחקר דומים במאפייניהם הדמוג

לחולים שנכללו במחקרים אחרים שעקבו אחרי חולים עם שבץ מוח שהתקבלו לאשפוז בבית חולים כללי 

)Ebrahim, 1990 .(ידי חקלאי ודייויס -בדומה לנתונים אפידמיולוגיים שפורסמו על)שיעור יותר , )1998

רבע מהם היו ,  שנים72הגיל הממוצע שלהם היה , ריםגבוה מבין החולים שנכללו במחקר הנוכחי היו גב

 -כשלושה רבעים מהחולים סבלו משבץ איסכמי והשאר .  שנים64-ני פחות מ ומעלה וכרבע היו ב80בני 

ובמיעוטם אף על שיעורים , ברוב המחקרים מדווחים שיעורים דומים של שבץ איסכמי. מסוגים אחרים

, ליקויים בתחושה, מבחינת היקף הליקויים המוטוריים. יםבמיוחד בקרב קשיש, גבוהים עוד יותר

החולים במחקר הנוכחי , בשליטה בסוגרים ובהתמצאות ומבחינת מאפיינים אחרים, בבליעה, בדיבור

  ).Wolinsky et al., 1998(דומים לאלה שתוארו במחקרים אחרים 

  

דלקת , עיקר מפצע לחץוב, קרוב למחצית החולים סבלו מסיבוכים במהלך האשפוז בעקבות השבץ

במחקרים שבדקו התפתחות סיבוכים בעת האשפוז . עירוי תרופות או תסחיף לריאות, זיהום, ריאות

 מכלל 85%עד כדי , בבית חולים כללי נמצאו שיעורים דומים לאלה שנמצאו במחקר זה או גבוהים מהם

בעיקר , א נכללו במחקר הנוכחיחלקם התייחסו לסיבוכים נוספים של. )(Langhorn et al., 2000החולים 

 (& Langhorn et al., 2000; Davenport et al., 1996; Vuandensלנפילות ולהתפתחות דיכאון ובלבול

(Bogousslavsky, 1998 .החוקרים . זיהומים ונפילות היו שני הסיבוכים השכיחים ביותר במחקרים

גישה את החשיבות של מעורבות רפואית אולם התפתחותם מד, מציינים שלא קל למנוע חלק מהסיבוכים

כמו . כמו גם בשלבים מאוחרים יותר לאחר האירוע, פעילה בטיפול בחולים אחרי שבץ מוח בשלב החריף

כדי להתאים להם , מודגשת החשיבות שבאיתור גורמי סיכון של חולים המועדים לפתח סיבוכים, כן

  .תכנית טיפול שתמנע אותם

  

  תהליכי הטיפול והשקום

רק שני . בם המכריע של החולים עם שבץ מוח התקבלו לאשפוז במחלקות נוירולוגיות ופנימיותרו

תמהיל החולים שהתקבלו . אחוזים עברו ישירות מחדר מיון לאשפוז במחלקה לגריאטריה אקוטית

יותר מאשר לפנימית ופחות " צעירים"למחלקות השונות לימד שלמחלקה נוירולוגית התקבלו חולים 

. שיעור הנפטרים בסמוך לאירוע בנוירולוגיה נמוך מזה שבפנימית, כמו כן. ם סימני שבץ קשיםחולים ע

במחלקה פנימית היה משך האשפוז הממוצע קצר יותר מאשר בנוירולוגיה ושיעור יותר , לעומת זאת

הממצאים עולים בקנה אחד עם מחקרים אחרים ). למעט אקו לב(נמוך של חולים עברו בדיקות דימות 

וכי טיפול , מצאו כי נוירולוגים ערכו יותר בדיקות אבחון ודימות מאשר רופאים בעלי מומחיות אחרתש
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 1995Mitchelle, 1996; Horner et ;2001, מוטון ואחרים(בידי נוירולוגים היה כרוך בתמותה נמוכה יותר 

al., ( .נות האבחון של השבץ ולא מצאו הבדלים בדייק, המחקרים לא פיקחו על תמהיל החולים, עם זאת

  . וצורכי הטיפול בחולים

  

ממצאי המחקר מרמזים שלא רק מאפייני החולה וחומרת המחלה השפיעו על ההחלטה לאיזו מחלקה 

מדברי אנשי מפתח בבתי החולים למדנו שבמקצתם נהוגה , יתר על כן. יתקבלו חולים עם שבץ מוח

ללא ,  שבץ מוח מתקבלים למחלקה נוירולוגיתשלפיה כל החולים שמגיעים לחדר מיון עם, "מדיניות"

. למצב התפקודי או לגורמים אחרים הקשורים לסיכויי ההחלמה והשיקום שלהם, קשר למצבם הרפואי

ורק , נוהגים לקבל חולים עם שבץ מוח בעיקר למחלקות פנימיות, לעומת זאת, בבתי חולים אחרים

 מועברים לאשפוז במחלקה נוירולוגית חולים, בעיקר בחורף, בתקופות של עומס במחלקה אלה

בנוסף ). 1999, בנטור ואחרים(ללא קשר למצבם הרפואי והתפקודי , ובמחלקות אחרות של בית החולים

. בבית חולים אחד לא הייתה מחלקה נוירולוגית ובארבעה בתי חולים לא הייתה מחלקה גריאטרית, לכך

בהירים ושקופים לקבלת חולה עם שבץ , ם ברוריםנראה כי לא רק שבבתי החולים אין נהלי, לאור זאת

סיעודיים וסוציאליים המביאים בחשבון , המבוססים על קריטריונים קליניים, מוח למחלקה מסוימת

אלא שחלקם קבעו לעצמם נהלים , את חומרת המחלה ואת צורכי הטיפול בו, את מאפייני החולה

  .ארגוניים-בהתאם לשיקולים ולהסדרים פנים, עצמאיים

  

בדומה לפרקטיקה , זאת. לרוב בחדר מיון,  אחת לפחותCTרובם המכריע של החולים נבדקו בבדיקת 

 במהלך CTרובם המכריע של החולים עוברים בדיקות , משנות השמונים: המקובלת בעולם המערבי

 ,Davenport et al., 1996; Vuandens & Bogousslavsky)בדרך כלל בקבלה לאשפוז , האשפוז האקוטי

.  חוזרותCT ממצאי המחקר מלמדים על הבדלים ניכרים בין בתי החולים בהיקף ביצוע בדיקות .(1998

ייתכן , לפיכך. התקבלו לשני בתי חולים בלבד, CTכל החולים שלא נבדקו כלל בבדיקת , יתר על כן

דפוסי אלא שגם הבדלים ב, שביצוע בדיקות אלה לא היה קשור רק בצורכי האבחון והטיפול בחולים

נערכו לשיעור הרבה , בדיקות הדמיה אחרות. בתשתית ובכוח האדם בין בתי החולים תרמו לכך, עבודה

, מבחינת מצב הכרה(יותר קטן של חולים ונעשו ליותר חולים שהיו במצב קליני ותפקודי טוב יותר 

וע בדיקות ביצ-במחקר זה לא נבדקו הסיבות לביצוע ולאי). שליטה בסוגרים ומצב מוטורי, נשימה

 CTהעובדה שכל החולים שלא נבדקו בבדיקת , אולם. ולכן לא ניתן לבחון את הלימות הטיפול, הדמיה

ובשני , MRIביחד עם העובדה שבשני בתי חולים אחרים לא נערכה אף בדיקת , מתרכזים בשני בתי חולים

, לא רק קליניים, יםעשויים לרמז לכך שגורמים אחר, בתי חולים אחרים לא נערכה אף בדיקת דופלר

  .השפיעו על פעולות האבחון
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, גם הממצאים לגבי מומחיות הרופאים שבדקו וטיפלו בחולים עם שבץ מוח בקבלה ובמהלך האשפוז

כל החולים נבדקו וטופלו בידי רופאים , מטבע הדברים. מעידים על דפוסי עבודה וטיפול שונים ומגוונים

רבע מכלל החולים שהיו מאושפזים במחלקה פנימית לא , לםאו. מתחום התמחות המחלקה שבה אושפזו

דבר המעיד על מקומו המצומצם , לא נבדקו בידי רופא גריאטר) 84%(ורובם , נבדקו בידי רופא נוירולוג

גם בתחום זה לא ניתן ללמוד . של ייעוץ וטיפול גריאטרי בשלב האקוטי של השבץ בבית חולים כללי

מצב החולים שבעבורם , משום שלא נבחנו הסיבות להזמנת הייעוץ, יפולמהמחקר הנוכחי על הלימות הט

הממצאים מרמזים , יחד עם זאת. מילוין ותרומתן לטיפול בחולה, סוגי ההמלצות שניתנו, הוזמן הייעוץ

, אצל חולה זקן עם פתולוגיה מרובה שסבל מאירוע חריף של שבץ מוח" התייעצות"כי גריאטר מוזמן ל

" הייעוץ"ייתכן שהזמנת . בה" נתקע"או שהוא כבר , במחלקה" ייתקע"חשש שחולה בעיקר כאשר היה 

הדבר נובע מתוך דרישת מערכת . אלא כדי שתסייע בהעברת החולה למוסד סיעודי, לא לשמה היא נועדה

או מתוך הכרה בכך שחוות דעת כזו עשויה לזרז את , השיקום והסיעוד לקבל חוות דעת גריאטרית

, 1977ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם ממצאי המחקר משנת . ה קשה מהמחלקההעברתו של חול

ידי חולים -על" סתומות"לפיהם למעלה משליש ממנהלי המחלקות דיווחו על כך שיש במחלקתם מיטות 

  ).1999, בנטור ואחרים(עם שבץ מוח הממתינים למיטה פנויה במקום אחר 

   

הטיפול והשיקום של , רב מבחינת ההבדלים בדפוסי האבחוןמדינת ישראל אינה שונה מרוב מדינות המע

ואפילו בין מחלקות שונות באותו בית , בין בתי חולים, בין אזורים שונים בארץ, חולים עם שבץ מוח

למרות המאמצים הרבים לקידום הסטנדרטיזציה באספקת הטיפול לחולים עם שבץ מוח . חולים

, עדיין יש מיגוון רחב של תהליכי אבחון וטיפול בחולים אלה, במדינות רבות באירופה ובארצות הברית

) 1997( וחבריו Beech. והבדלים עצומים בין מקומות שונים בעולם ובין מרכזים רפואיים באותה מדינה

 הבדלים גדולים בין בתי חולים ברחבי אירופה מבחינת משך European Study of Stoke Care-הראו ב

והבדלים במדדים אחרים שאינם , שימוש באמצעי שיקום, חון והדמיהשימוש באמצעי אב, אשפוז

 Stroke Association-גם במחקר שנעשה בעבור ה. ידי תמהיל החולים-יכולים להיות מוסברים על

מעדויות של קלינאים . בבריטניה נמצאו הבדלים עצומים באספקת טיפול רפואי ושיקומי לחולי שבץ

עולה שדפוסי הטיפול בחולים עם שבץ מוח בשלב החריף ימשיכו וקובעי מדיניות בריאות בארץ 

רוב החולים יתקבלו לאשפוז בעיקר במחלקות פנימיות , ולפיהם, להתקיים בישראל גם בעתיד

כפי שיידון , חשוב יהיה, כדי להבטיח את איכות הטיפול והשוויון.  ונוירולוגית של בית חולים כללי

  .עבודה וטיפול ולפתח תקנות אחידות לכל בתי החוליםלבנות דפוסים אחידים של , בהמשך

  

באמצעות כלים , משימתה העיקרית של מערכת שירותי השיקום היא להשיב לחולה את מרב התפקוד

נועד תהליך השיקום לשפר את הליקויים , בייחוד. ושיטות טיפול יעילות ובתהליך קצר ככל האפשר

 (;Saeki, 2000 והמוגבלות המתפתחים בעקבותיהםולהפחית את הנכות, שהתפתחו בעקבות האירוע
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(Warlow, 1998; Taylor et al., 1996 .מהלוקים בשבץ מוח 25%רק , פי מחקרים מהשנים האחרונות-על 

 נפטרים במהלך השנה 20%-כ, חוזרים באופן ספונטני לתפקוד תקין ומלא בתקופה הסמוכה לאירוע

רים עם רמות שונות של נכות ומוגבלות שנה אחרי נות) 55%-כ(והיתר , הראשונה שלאחר האירוע

רבים . לבני משפחתו ולחברה כולה, מוגבלות זו גורמת למעמסה קבועה ומתמשכת לפרט. האירוע

בהתאם לליקויים , בריפוי בעיסוק ובריפוי בדיבור, מהחולים הללו זקוקים לטיפול שיקומי בפיזיותרפיה

  .שנותרו בעקבות האירוע

  

לגבי תרומתו הפוטנציאלית של טיפול , שהוכרע במידה רבה, התקיים דיון ממושךבספרות המחקרית 

מחקרים רבים . )Kwakkel, 1997(במיוחד בשבועות הראשונים שלאחר האירוע , שיקומי אינטנסיבי

מיד לאחר התייצבות המצב , הדגימו את התועלת שבמתן טיפול שיקומי קרוב ככל האפשר לאירוע

 & Kaste,) Palomaki & Sarna, 1995; Langhorne et al., 1993; Langhorne, Wagenaar הרפואי

Partridge, 1996; Kalra, Dale (& Crome, 1993; Kalra, 1994; Kwakkel et al., 1997  , וכן את החשיבות

 ,Kalara & Eadeמקצועי להשגת רמת עצמאות גבוהה יותר -והיעילות של תכנית שיקום ועבודת צוות רב

אין עדיין הבנה מלאה לגבי תרומתו הסגולית של כל , חשוב לציין שלדעת חוקרים רבים, אולם).  (1995

ואין הסכמה ובהירות לגבי היקף הטיפול השיקומי האופטימלי , אחד ממקצועות השיקום להישגי החולה

מבלי לגרוע מהחולה מצד אחד ומבלי לגרום לבזבוז במשאבים מצד שני , הדרוש להשגת היעדים

)Pomeroy, 2000( .מקצועי אשר תורמים -לא ברור מהם הרכיבים הספציפיים שבעבודת צוות רב, כמו כן

 Weenכמו תפקוד משופר אחרי שנה ואחרי שנתיים ויותר , ובמיוחד לטווח ארוך, לתוצאות טובות יותר

et al., 1996; Brott &) (Bogousslavsky, 2000 .  

  

יש להבין , קום ותרומתו למצבם התפקודי של הלוקים בשבץ מוחכדי לעמוד על חשיבותו של תהליך השי

. החלמה משבץ מוח מורכבת מהחלמה האינטרינזית ומהחלמה הנרכשת. את תהליכי ההחלמה במחלה זו

באמצעות החלמה , חזרה של המערכת הנוירולוגית לתפקוד יעיל"ההחלמה האינטריזנית מתוארת כ

בעיקר בשלושת , ומתרחשת בתחילת תהליך השיקום, "ספונטנית וחזרה לפעולה של הצד הפגוע

תהליך של למידה כיצד להשתמש "ההחלמה הנרכשת מוגדרת כ. החודשים הראשונים שלאחר האירוע

שימוש במכשירי עזר , אשר כולל למידה של שיטות מפצות, "בדרכים חדשות, בצד הגוף שלא נפגע

 (,Wade et al., 1985; Domboveyהאירוע ומתרחשת בשלבים מאוחרים יותר לאחר , והתאמת הסביבה

ומוקדם ככל , מכאן נובעת החשיבות שבמתן טיפול שיקומי אינטנסיבי בתקופה הסמוכה לאירוע. 1993)

  .במקביל להחלמה הנוירולוגית, האפשר לאחר התייצבות המצב הנוירולוגי

  

סקלטלים משניים הנרכשים -נוירולוגים ואנשי שיקום גורסים שהטיפול השיקומי מונע שינויים מוסקלו

שינויים אלה . או היעדר תנועתיות הנובעת מהשיתוק, רצויה הנובעת מהשבץ-בעקבות תנועתיות בלתי
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כאשר החולה אינו יכול . בנוקשות בפרקים וכאבים ובחולשת שרירים, מתבטאים באורך שרירים וגידים

דבר , שימוש יתר באיבר הבריאהוא מפצה על הקשיים בתנועתיות באמצעות , להשתמש באיבר המשותק

או שהוא לומד להשתמש באיבר המשותק בעזרת תנועות פיצוי , השימוש באיבר הפגוע-המגביר את אי

  . אבנורמליות שקשה לתקנן בשלב מאוחר יותר

  

במחקר הנוכחי ) לא נפטרו במהלך האשפוז(ששרדו את האירוע החריף ) 59%(יותר ממחצית החולים 

בעוד שכמעט כל , אולם. דהיינו בסמוך לאירוע, במהלך האשפוז בבית חוליםקיבלו טיפול שיקומי 

, רק כשמינית מהם קיבלו בנוסף לכך גם טיפול בריפוי בעיסוק, החולים הללו קיבלו טיפול בפיזיותרפיה

טיפול שיקומי ניתן אמנם בעיקר לחולים שסבלו .  קיבלו בנוסף לכך גם טיפול בריפוי בדיבור3%ורק 

- ומליקויים בתפקוד ב) שיתוק מלא או חלקי בגפיים עליונות או תחתונות(מוטוריים חמורים מליקויים 

ADL ,החולים שהיו זקוקים לטיפול שיקומי בזמן האשפוז כלהם אינם מלמדים בהכרח על כך ש, אולם 

מדברי האחיות הראשיות במחלקות שבהן החולים היו מאושפזים עולה שחולה שלא . אכן קיבלו אותו

מנעו את מתן " אובייקטיביות"או שסיבות רפואיות , ל טיפול שיקומי באשפוז לא היה זקוק לוקיב

העובדה שבארבעה בתי חולים לא ניתן טיפול בריפוי בעיסוק וטיפול , אולם. הטיפול בסמוך לאירוע

, ללא קשר למצבם הרפואי ולליקוייהם המוטוריים והתפקודיים,  מהחוליםלאף אחדבריפוי בדיבור 

בעיקר היעדר , עוררת חשש למעורבותם של גורמים נוספים בקביעת דפוסי מתן טיפול או בהיעדרומ

ייתכן שלא כל החולים שיכלו להפיק תועלת . טיפול בריפוי בעיסוק ובריפוי בדיבור בחלק מבתי החולים

  . מטיפולים אלה זכו לקבלם

  

מבית חולים כללי מחזקת את תמונת הדפוסים של אספקת שירותי שיקום בקהילה לאחר השחרור 

) 42%(יותר משתי חמישיות . החשש שלא כל החולים שהיו זקוקים לטיפול שיקומי אכן קיבלו אותו

. באף אחד ממקצועות השיקום, מהחולים לא קיבלו כל טיפול שיקומי לאחר השחרור מבית חולים כללי

בעוד , דשים שלאחר האירוע מהם קיבלו טיפול שיקומי במהלך כל שלושת החו25%רק , יתר על כן

שהסתיימה עוד לפני תום שלושת החודשים הראשונים , שהשאר קיבלו טיפול לתקופה קצרה בלבד

אולם נראה שלא כל מי שהיה זקוק , קיימת אפשרות שהם לא היו זקוקים לטיפול כזה. שלאחר האירוע

ושה חודשים אחרי האירוע ממצאי המחקר מלמדים כי שיתוק מלא או חלקי של. לטיפול אכן קיבל אותו

. אולם גם ליעד שחרור הייתה השפעה גדולה על קבלת טיפול שיקומי, היה קשור עם קבלת טיפול שיקומי

לחולים שעברו להמשך אשפוז בשיקום או במוסד , כאשר נטרלנו את מאפייני החולים וחומרת האירוע

כוי הרבה יותר גדול לקבל טיפול היה סי) ושכבר היו בקהילה שלושה חודשים אחרי האירוע(סיעודי 

  . שיקומי מאשר חולים שהשתחררו ישירות לקהילה

  

ירד שיעור החולים שקיבלו טיפול שיקומי , בתקופה שבין שלושה חודשים ועד שנה לאחר האירוע

בתקופה זו כבר היו בקהילה כתשעים אחוזים מכלל החולים ששרדו אחרי (בקהילה באופן משמעותי 
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רק חמישית מהם קיבלו טיפול בתקופה שבין שלושה חודשים לבין חצי שנה אחרי ). שלושה חודשים

קבלת הטיפול .  קיבלו טיפול שיקומי בתקופה שבין חצי שנה לשנה אחרי האירוע13%ורק , האירוע

שיעור החולים שסבלו , אולם, הייתה קשורה אמנם עם קיום ליקויים מוטוריים ותפקודיים רבים יותר

תקשורתיים וקוגניטיביים היה הרבה יותר גבוה משיעור החולים , תפקודיים, ייםמליקויים מוטור

  . אכן זכו לקבלו, שלא כל החולים שהיו זקוקים לטיפול כזה, ולכן נראה. שקיבלו טיפול שיקומי

  

 40%רק : נמצא כי הסיכוי של חולים באזורים שונים בארץ לקבל טיפול שיקומי אינו זהה, במקביל

בהשוואה , ר הדרום קיבלו טיפול שיקומי בתקופה שעד שלושה חודשים לאחר האירועמהחולים באזו

הממצא נשאר יציב גם כשנטרלנו את מאפייני החולים ואת . לכשני שלישים מהחולים בשאר אזורי הארץ

ולפיה שיעור החולים באזור הדרום , חצי שנה ושנה אחרי האירועמגמה זו נשמרת גם . חומרת האירוע

  .יפול שיקומי נמוך מהשיעורים בשאר אזורי הארץשקיבלו ט

  

התמונה המצטיירת על היקף הטיפול השיקומי שניתן לחולים עם שבץ מוח בקהילה מצביעה על חולשה 

גם השוואת דפוסי הטיפול בין אזורי הארץ . אקוטיים בקהילה-משמעותית של שירותי שיקום פוסט

חשוב לציין , עם זאת. ונים בארץ לקבל טיפול שיקומיהדגימה הבדלים בסיכויים של חולים מאזורים ש

שנת עלייה , מצב משפחתי, מין, כמו גיל, שלא נמצא קשר בין המאפיינים הדמוגרפיים של החולים

וכן שלא נמצאו הבדלים בין קופות , והשכלה לבין קבלת טיפול שקומי באף לא אחד משלבי המחקר

  . מוח בקהילההחולים במתן טיפול שיקומי לחולים עם שבץ 

  

  תוצאי הטיפול

 caseהישרדות מבחינת : תוצאי הטיפול בחולים עם שבץ מוח במחקר זה נבחנו באמצעות שלושה מדדים

fatalityלמרות שמדדים . תפקוד במהלך שנה ומקום הימצאם של החולים,  במהלך שנה לאחר האירוע

יבית אחרי חולים אחרי שבץ אלה הם גם המדדים השכיחים ביותר ברוב המחקרים שעקבו פרוספקט

. בגלל הבדלים בתמהיל החולים ובמאפייני מערכות שירותי הבריאות, יש קושי להשוות לממצאיהם, מוח

נשווה את , בגלל חשיבות ההשוואה בין החולים בישראל לבין חולים במקומות אחרים בעולם, עם זאת

  .השוואהתוך התייחסות למגבלות ה, ממצאי המחקר לממצאי מחקרים אחרים

  

למעלה ממחציתם בסמוך לו במהלך האשפוז , כשליש מהחולים נפטרו במהלך השנה שלאחר האירוע

בעיקר בשלושת החודשים הראשונים שלאחר , בבית החולים והשאר לאחר שהשתחררו מבית החולים

ועם נתונים ) Wolinsky, 1998(ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם ממצאי מחקרים אחרים . האירוע

  מהלוקים בשבץ מוח נפטרים במהלך השנה שלאחר האירוע30%-20%-לפיהם כ, פידמיולוגיים אחריםא

(Saeki, 2000; Warlow, 1998; Taylor et al., 1996) .שיעור התמותה , בדומה לממצאי מחקרים אחרים
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, בריםמטבע הד. ויורד משמעותית לאחר מכן, משבץ מוח גבוה בשעות ובימים הראשונים שלאחר האירוע

שיעור התמותה בסמוך לאירוע היה הרבה יותר גבוה בקרב הלוקים בשבץ המורגי החולים שסבלו 

גורמים . בנשימה ובמערכות חיוניות אחרות או שפיתחו סיבוכים אחרי האירוע, מפגיעות במצב ההכרה

כים כמחצית חולי שבץ מוח שנפטרו במהלך האשפוז סבלו מסיבו: דומים נמצאו גם במחקרים אחרים

או בעקבות אירוע חוזר של שבץ , תסחיף ריאתי וזיהומים, כגון דלקת ריאות, שהתפתחו בעקבותיו

, שבמחקר זה לא נמצא קשר בין מאפיינים דמוגרפיים של החולים, מעניין לציין. (Scholte, 1998)מוח

וחוקרים ) 1998(בעוד שחקלאי ודייויס , גיל והשכלה לבין תמותה בשלבים שונים לאחר האירוע, כמו מין

בדומה לממצאיהם של חקלאי ודייויס שסקרו את , אולם. אחרים מצאו קשר בין גיל גבוה לבין תמותה

שיעור התמותה במחוז ירושלים , 1984-1994שיעורי הפטירות ממחלות כלי דם במוח בישראל בשנים 

  . היה נמוך מהשיעור בשאר מחוזות הארץ

  

המתרחשת בעיקר , להחלמת המערכת הנוירולוגית, כאמור, שיפור בתפקוד בעקבות שבץ מוח קשור

באמצעות לימוד , ולהחלמה הנרכשת המתרחשת מאוחר יותר, בימים ובשבועות הסמוכים לאירוע

גם השלמה פסיכולוגית עם תוצאות . מיומנויות וכישורי תפקוד בהתאם לליקוי ולנכות אחרי האירוע

ובה ורכישת מכשירי עזר לתפקוד עשויים לסייע בשלב התאמת הסביבה הקר, המוגבלות ועם השינויים

ניתן עדיין , למרות שניתן לצפות שעיקר השיפור בתפקוד יתרחש בתקופה הסמוכה לאירוע, לכן. זה

עוד כשנה , ובעיקר במצב הנכות והמוגבלות שאינו קשור רק בליקוי המוטורי, לצפות לשיפור בתפקוד

לים מנכות וממוגבלות שהתפתחו בעקבות הליקוי בתפקוד חלק מהחולים סוב, יחד עם זאת. לאחריו

מחקרים שונים מצאו שכשליש עד מחצית החולים סובלים . שנבע מהשבץ עוד שנים לאחר האירוע

גם גורמים נוספים עשויים לשחק , במקביל. מליקויים בתפקוד ומנכות ומוגבלות שנה אחרי האירוע

ולכן מועדים לאירועי שבץ נוספים , הם קשישיםמשום שרוב הלוקים בשבץ , תפקיד בהרעת המצב

לעתים קרובות מתפתחים סימנים , בנוסף. (Jorgensen et al., 1995)למחלות לב ולתחלואה אחרת 

הן , תהמגבירים עוד יותר את ההידרדרו, תחושת בדידות וחוסר ניידות, ןכמו דיכאו, מאוחרים של השבץ

 .ן מבחינה נפשיתוה,  השריריםתעקב הידלדלו, מבחינה פיזית

  

,  בעת השחרור מבית החוליםADL-ממצאי המחקר מלמדים שכשליש מהחולים תפקדו באופן תקין ב

במהלך השנה שלאחר האירוע חלה עלייה .  סבלו מליקוי משמעותי וכרבע תפקדו ברמה בינונית40%

נה אחרי קרוב למחצית החולים ששרדו ש, אולם, הדרגתית בשיעורם של אלה שחזרו לתפקוד תקין

 ובתחומים אחרים שיש להם השפעה על ADL-האירוע עדיין סבלו מליקויים ברמות שונות בתפקוד ב

למרות שרוב החולים שסבלו מליקויים חמורים ומרובים היו . התפתחות נכות ומוגבלות לאורך זמן

ו מנכות גם בקרב החולים בקהילה נמצא שיעור לא מבוטל של אנשים שסבל, במסגרות אשפוז סיעודיות

המחקרים הרבים שבחנו את תוצאות מצבם התפקודי של חולים  .וממוגבלות בתפקוד האישי והחברתי

ולכן ממצאיהם מלמדים על טווח רחב של חולים , אחרי שבץ מוח התייחסו להגדרות ולמדדים רבים
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מחצית עד כ, לפי ממצאי המחקרים. נכות ומוגבלות, הממשיכים לסבול מדרגות שונות של ליקוי תפקודי

וכשמונים אחוזים מהם מסוגלים ללכת , שני שלישים מהשורדים מגיעים לעצמאות מלאה בתפקוד

  . (Colantonio et al., 1995; Greshan, 1995; Gresham, 1997)בדרגות שונות של עצמאות

  

חוקרים רבים עסקו באיתור ובזיהוי הגורמים הפרוגנוסטיים המשפיעים על ההחלמה התפקודית 

דמוגרפיים של -וסיווגו אותם לגורמים הקשורים במאפיינים הביולוגיים  והסוציו, ות שבץ מוחבעקב

-פיזיקליים ונוירו, המאפיינים הביולוגיים כוללים היבטים קליניים. (Brousseau et al., 1996)החולה 

,  הנוירולגיבליקוי, הבאים לידי ביטוי במצב הרפואי והתפקודי של החולה לפני האירוע, פסיכולוגיים

, במצב תחושתי, בתחלואה נוספת, בסיבוכים רפואיים, בצד הפגוע, במשך השבץ, באזור השבץ במוח

 Paciaroni, 1999; Stineman etקוגניטיבי ובמצב תקשורתי-במצב תפיסתי, ביכולת שימוש בצד הבריא

al.,) 1997; Alexander, 1994; Granger, Hamilton & Fiedler, 1992; Lincoln et al., 1990; Dombrovy, 

Syndic & Basford, 1986; Gresham, 1986; Stineman & Granger, 1991; Kwakkel, 1996; Hamilton & 

Granger, (1994  .משפיעים גם , השכלה ותמיכה משפחתית, מין, כגון גיל, םדמוגרפיי-מאפיינים הסוציו

כגון מין ומצב ,  שלגבי חלק מהמשתנים,אם כי יצוין. הם על ההחלמה משבץ מוח בקרב השורדים

  . (Jongbloed, 1986; Dombovey, Sandock & Basford, 1986)אין הסכמה בין החוקרים, התחושה

  

נוירולוגים היו בעלי ההשפעה -נמצא במחקר הנוכחי שהגורמים הביולוגיים, בדומה למחקרים אחרים

ור מבית חולים כללי ועל ליקוי מלא או  בשחרADL-העצמאית החזקה ביותר על ליקוי מלא בתפקוד ב

פגיעה בהתמצאות וליקויים , ובעיקר שיתוק מוטורי, חלקי בתפקוד שלושה חודשים ושנה אחרי האירוע

גם סיבוכים רפואיים שהתפתחו בעקבות האירוע נמצאו בעלי השפעה על ליקוי  .)Brosseuu, 1996(בדיבור 

 מצאו במחקר מבוקר שהגדיר RANTTAS Trial-יה מה ועמיתJohnston. מלא בתפקוד בעקבות האירוע

וכי סיבוכים רפואיים ,  מהחולים סבלו לפחות מסיבוך אחד95%-סיבוכים רפואיים בצורה ברורה ש

 (& Kalra, 1995; Bonita, Stewartאלא גם על מצבם התפקודי של החולים, השפיעו לא רק על התמותה

(Beaglehole, 1985 .  

  

; גיל גבוה נמצא קשור עם ליקוי מלא בתפקוד בשחרור מבית החולים, מוגרפייםמבחינת המאפיינים הד

 ;Kalra, 1993(שמצאו קשר בין ליקוי מלא בתפקוד לבין גיל גבוה , זאת בדומה למחקרים רבים אחרים

Ween, 1996 .( גם ליקוי מלא בתפקוד לפני האירוע היה בעל השפעה עצמאית על ליקוי מלא בתפקוד

  .(Colantonio, 1996)מצא גם במחקרים אחרים כך נ. לאחריו

  

ממצאי המחקר על יעדי השחרור מבית החולים ועל מעברים במהלך השנה שלאחר האירוע עולים בקנה 

כמעט שני שלישים מקרב השורדים את האירוע חזרו מבית חולים . אחד עם התמונה שהצטיירה עד כה
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ים מממצאי מחקרו דומים לאלה שנמצאו במחקר שרב, Jorgensonגם . כללי ישירות לביתם שבקהילה

החולים שלא חזרו לקהילה מבית חולים .  מהחולים חזרו מבית החולים לבית שבקהילה64%-מצא ש, זה

שיתוק מלא או , ADL-ליקויים בתפקוד ב: כגון, כללי ישירות לקהילה סבלו מסימני שבץ חמורים יותר

בדומה לממצאי מחקרים , זאת. ן וסיבוכים רפואייםשליטה על סוגר השת-אי, בעיות בבליעה, חלקי

שיעור גבוה יותר מבין החולים שעברו להמשך אשפוז במוסד סיעודי סבלו . )Colantonio, 1996(אחרים 

מבעיות בבליעה ומסיבוכים בשחרור מבית החולים מאשר השיעור בקרב החולים שעברו להמשך אשפוז 

  . בשיקום גריאטרי

  

כך נמצא גם במחקרים . ים כבר היו בקהילה שלושה חודשים אחרי האירועתשעים אחוזים מהחול

רוב השורדים את השבץ נמצאים בקהילה שנה : אחרים שעקבו פרוספקטיבית אחרי חולים עם שבץ מוח

אולם מקצת המחקרים מצאו שכחמישית עד שליש מהשורדים היו במוסדות סיעודיים . אחרי האירוע

סבלו מליקויים , גרו לבד,  במוסד סיעודי בתום השנה היו קשישים יותראלה שהיו. שנה אחרי האירוע

  .  ומבעיות קוגניטיביות שנה אחרי האירועADL-בתפקוד ב

  

בלט שיעורם במחוז ירושלים . הארץמחוזות בבחינת יעדי השחרור מבית חולים כללי עולים הבדלים בין 

. סיעודי בהשוואה לשאר מחוזות הארץשעברו לאשפוז בשיקום גריאטרי ולמוסד חולים הגבוה של 

. בהשוואה לשאר אזורי הארץ, במחוז הצפון בלט שיעורם הנמוך של החולים שעברו למוסד סיעודי

באשפוז בהשוואה לשאר , במחוז הדרום בולט שיעורם הנמוך של חולים שעברו להמשך שיקום גריאטרי

תוך ,  לכל אחד משלושת יעדי השחרורשבחן את הסיכוי העצמאי לעבור, משתני-גם בניתוח רב. הארץ

לחולים ממחוז הדרום היה סיכוי . התקבלו אותם ממצאים, נטרול מאפייני החולים וחומרת האירוע

לחולים ממחוז חיפה היה סיכוי עצמאי קטן . עצמאי גדול לעבור לקהילה לעומת מעבר לשיקום גריאטרי

.  לעבור לשיקום גריאטרי ולא למוסד סיעודיוסיכוי עצמאי גדול, לעבור למוסד סיעודי לעומת קהילה

שיעור , לפיהם, אקוטי ברחבי הארץ-ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם פיזור המיטות לאשפוז פוסט

בעוד שבמחוז ,  ומעלה75 נפש בני 1,000- ל65.5 עמד על 1999המיטות לגריאטריה סיעודית בארץ בסוף 

 65 נפש בני 1,000- ל3.8שיקום בארץ היה -ות לגריאטריהשיעור המיט, במקביל. 37.1הדרום היה שיעורם 

ובמחוז ,  במחוז חיפה1.3בהשוואה לשיעור של , אולם מרבית המיטות התרכזו באזור המרכז, ומעלה

  ).2000, משרד הבריאות (1999שיקום בסוף שנת -צפון לא היו כלל מיטות לגריאטריה

  

במהלך שלושת החודשים הראשונים שלאחר  של החולים ADL-בחינת השינויים במצב התפקודי ב

בקרב רבע חלה הרעה ובקרב רבע , האירוע לימדה שבקרב כמחצית מהחולים חל שיפור במצב התפקודי

  .רובם היו ונשארו במצב תפקודי תקין, מהחולים לא חל שינוי במצב התפקודי
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 התפקודי שלושה חודשים בחינת הקשר בין יעד השחרור מבית החולים הכללי לבין הסיכוי לשיפור במצב

שלושה חודשים אחרי האירוע היה , ושנה לאחר האירוע לימדה שכאשר פיקחנו על מאפייני החולים

לחולים שהשתחררו מבית חולים כללי לבית חולים לשיקום גריאטרי סיכוי כפול לשיפור במצב התפקודי 

פקודי לעומת אלה שהשתחררו וסיכוי גדול פי שבעה לשיפור במצב הת, לעומת אלה שהשתחררו לקהילה

היתרון שהיה לשחרור לבית חולים לשיקום גריאטרי על פני שחרור לקהילה או למוסד . למוסד סיעודי

  . סיעודי נשמר אף שנה לאחר האירוע

  

 שלושה חודשים ושנה ADL-לממצא הקושר בין יעד השחרור לבין הסיכוי לשיפור במצב התפקודי ב

ממצאי המחקר מלמדים שהחולים שהשתחררו לבית חולים , שכן; דלאחר האירוע חשיבות רבה מאו

ואף יותר , לשיקום גריאטרי קיבלו הרבה יותר טיפול שיקומי מאשר אלה שהשתחררו ישירות לקהילה

. ונראה שהם הפיקו ממנו תועלת לשיפור במצבם התפקודי, מאשר אלה שהשתחררו למוסד סיעודי

היה סיכוי קטן יותר מאשר למבוטחי שירותי " קטנות"ם ההממצאים שלפיהם למבוטחי קופות החולי

בריאות כללית לעבור מבית חולים כללי להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי מרמזים לכך 

שייתכן שביטוח בקופה מסוימת עלול להגביל את הסיכויים לעבור להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום 

גם הממצאים לגבי הקשר שבין מחוז לבין הסיכוי , כך. התפקודי לשיפור במצב -ובעקבות זאת , גריאטרי

לעבור להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי עשויים להצביע על כך שמגורים באזור הדרום 

 לשיפור -ובעקבות זאת , עלולים להגביל את הסיכויים להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי

  .במצב התפקודי

  

  מגבלות המחקר

. נסכם אותן בקצרה, ולכן, רובן נובעות ממערך המחקר וכבר נזכרו במהלך הדיון, חקר מספר מגבלותלמ

המחקר לוקה בייצוג , בגלל קשיים באיתור כל החולים עם שבץ מוח שנתקבלו לבתי החולים, ראשית

מן ניתן ללמוד , כתוצאה מכך. חסר של החולים עם שבץ מוח שהתקבלו לבית החולים בתקופת ביצועו

ולא על שיעור התמותה משבץ מוח , )case fatality(המחקר רק על התמותה בקרב החולים שנכללו בו 

  . ולא כל שכן על שיעור התמותה מהמחלה בישראל, בבתי החולים

  

אולם לא ניתן היה , במחקר נבחנו אמנם היבטים ארגוניים של הטיפול במהלך שנה לאחר האירוע, שנית

אקוטיים -בעיקר בשלבים הפוסט, כים הרלוונטיים לטיפול בחולים אלהלבחון בו את כל התהלי

למרות , לא בחנו כמה זמן חלף מהאירוע ועד תחילת מתן הטיפול השיקומי, כך למשל. והמאוחרים

שמחקרים הראו שתחילת מתן טיפול שיקומי סמוך ככל האפשר לאירוע תורם לתוצאות שיקום 

להלימותו ולמידת , לא נבחנו מדדים המתייחסים לאיכות הטיפול, כמו כן). Brousseau, 1996(משופרות 

לא נבחנו דפוסי הטיפול והמעקב הרפואי למניעת הישנות , כך למשל. המענה שהוא נותן לצורכי החולים
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, האם הטיפול הרפואי עומד בדרישות ובסטנדרטים דרושים ומקובלים, השבץ ולטיפול בגורמי סיכון

למרות חשיבותם הגדולה של מדדים , מי ואיכות הטיפול שהחולים קיבלוומהו היקף הטיפול השיקו

נובעת משיטות איסוף הנתונים שהתבססו בשלבי המחקר המאוחרים על ריאיון של , הסיבה לכך. אלה

מקצתם מתקשים בדיבור ומקצתם , מאחר שרבים מהם קשישים. החולים או של בני משפחותיהם

ו לדווח על מלוא רשימת התרופות שהם נוטלים ועל תדירות חלקם התקש,  ובהבנהןלוקים בזיכרו

או להבחין בין מעקב בידי רופא משפחה לבין רופא , על סוגי הבדיקות שהם עוברים ועל תדירותן, נטילתן

היה גם קושי לקבל מידע בריאיון עם החולים על תדירות והיקף הטיפול השיקומי ועל , כך. מומחה

לקו במהימנותם , אם כן, הנתונים שנתקבלו בנושא זה. ועות שיקום שוניםהבדלים בין טיפול בידי מקצ

כדי ללמוד על תהליכי הטיפול הרפואי והסיעודי בחולים עם שבץ .  שלהם (face validity)ובתוקף הפנים

אירועים חוזרים , מבחינת תפקוד, ולבחון לעומק את הקשר ביניהם לבין התוצאים, מוח בקהילה

תוך שימוש בכלים מתאימים לאיסוף , ש צורך למקד את המחקר בתהליכים אלהי, ותוצאות אחרות

  .הנתונים

  

מדדי התוצאה שנבדקו במחקר זה הם אמנם המדדים השכיחים ביותר במחקרים שעקבו אחרי , שלישית

: כגון, במחקרים אחדים נבחנו גם מדדי תוצאה נוספים, אולם. תוצאי הטיפול בחולים עם שבץ מוח

רמת שביעות רצון של החולים , מצב רוח, איכות חיים כללית, ותי בריאות באשפוז ובקהילהשימוש בשיר

וההשפעה של הטיפול בחולים אחרי שבץ מוח , ) (Sandstrom Mokler & Hoppe, 1998מהשירותים

   ).(Scholte op Reimer, 1998; Anderson, 2000בקהילה על בני משפחותיהם 

  

אך ,  ניסיון לבחון את העלויות הישירות של האשפוז בבית חולים כלליבמחקר הנוכחי נעשה, רביעית

ודורשים בדיקה נוספת בטרם ניתן יהיה לעשות בהם , הנתונים שנאספו מבתי החולים חלקיים בשלב זה

יש צורך במחקר שיתמקד בשאלת העלויות הכרוכות בטיפול , בגלל חשיבותה של סוגיה זו. שימוש

שבץ , שכן, וישווה ביניהם, בשלבי המחלה השונים ובמסגרות טיפול שונות, בחולים עם שבץ מוח בארץ

למערכת הבריאות ולמדינה                    , למשפחתו, מוח אחראי לעלויות ולעומס כלכלי עצום לפרט

)Kavanagh, 1999( .שאותם , הערכת עלויות הכרוכות בשבץ מוח אינה פשוטה וכוללת רכיבים רבים

ולעלויות עקיפות הכוללות , ובכללן עלויות מערכת הבריאות, גים החוקרים לחלק לעלויות ישירותנוה

יש , לפיכך. )Evers, 2000(הוצאות לטיפול סיעודי ומדדים אחרים , אבדן ימי עבודה וכושר השתכרות

גם , חוקרים הטוענים שמאחר שמסקנות המחקרים שבחנו את עלויות הטיפול בשבץ מוח שונות זו מזו

תועלת /מוקדם מדי להשתמש בממצאי מחקרי עלות, כאשר נשאלו אותן השאלות ונבחנו אותם המדדים

יש צורך בהגברת הסטנדרטיזציה לפני שבודקים את . לפיתוח מדיניות טיפול בשבץ מוח והנחיות קליניות

  .)Holloway et al., 1999; McName, 1998(משמעות הממצאים 
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אך כמעט , נבחנו בעיקר הליקויים המוטוריים והתפקודיים שנבעו מהאירועבמחקר הנוכחי , ואחרון

שאין בו התייחסות לנכות ולמוגבלות שהתפתחו בעקבותיהם ולאיכות החיים של האנשים למרות 

בדומה לרוב המחקרים שבחנו את תוצאי הטיפול בחולים לאחר שבץ , זאת. חשיבותם של מדדים אלה

מדידת המוגבלות עשויה . מוגבלות הנובעת מהאירוע ולמשמעויותיהאך המעיטו בהתייחסות ל, מוח

לשמש המדד הרלוונטי ביותר לבחינת מצב הבריאות הכולל ואיכות החיים של אנשים עם מחלה 

מדידה . (Clarke et al., 1999)ולאפשר בדיקה של מכלול השינויים שהתפתחו בעקבות השבץ , ממושכת

ובאיתור התחומים שבהם יש צורך בשיפור שירותי , מסופקים-לתיכזו עשויה לסייע בזיהוי צרכים ב

קשה ביותר למדוד את המוגבלות ואיכות , למרות זאת. הבריאות והשיקום ובפיתוח שירותים חסרים

על אף שזוהי התוצאה , ועד היום מעטים מאוד הכלים הקיימים לבדיקתם, החיים בקרב מוגבלים

אף שצמצומה נחשב ליעד החשוב ביותר של שירותי הבריאות       ועל , החשובה ביותר בעקבות שבץ מוח

)Roth et al., 1998; Ferrucci, 1993; Hamilton, 1994.(  

  

   השלכות המחקר ומסקנותיו7.3
האמונה על טיפול ושיקום של חולים עם שבץ , המחקר הציג תמונה מקיפה של מערכת שירותי הבריאות

: מחלה המאפיינת קבוצות אוכלוסייה בעלות מאפיינים מיוחדיםשבץ מוח נבחר לייצג . מוח בישראל

 (Wolinsky et al., 1998; National Stroke רבים מהלוקים בשבץ מוח הם קשישים-מבחינת גיל 

(Association, 1994 , רבים מהלוקים בו סובלים ממחלות כרוניות אחרות -ומבחינת תחלואה ותפקוד 

  . וממוגבלויות תפקודיות

  

מצביעה על לקחים ועל השלכות העשויים להיות , ה המתקבלת מממצאי המחקר ומהדיון בוהתמונ

, בנוסף. במוגבלים ובחולים כרוניים במערכת הבריאות בישראל, למחקר על מדיניות הטיפול בקשישים

במטרה לשפר את איכות הטיפול , מתעוררות שאלות לגבי האמצעים והכלים הדרושים  ליישום הלקחים

  . וכדי לשפר את היעילות במערכת הבריאות בישראל בצד שני, ם ובחולים כרוניים מצד אחדבקשישי

  

פני רצף הזמן -גם בבחינת הלקחים וההשלכות על המדיניות נתייחס לטיפול בחולים עם שבץ מוח על

, ועד השלבים המאוחרים יותר, בעת האשפוז בבית חולים כללי, מן השלב האקוטי, שלאחר האירוע

  . שים במערכת שירותי הבריאות בקהילההמתרח

  

אחד הלקחים החשובים של המחקר מתייחס לתהליכי הטיפול בשלב החריף שלאחר האירוע בבית חולים 

, ממצאי המחקר מלמדים על הבדלים ניכרים בין בתי חולים ובין מחלקות בדפוסי הקבלה לאשפוז. כללי

ההבדלים נובעים ככל הנראה . הטיפול והשחרורתהליכי , המחלקות שאליהן מתקבלים החולים, האבחון

אלא גם מגורמים , לא רק מתמהיל החולים ומגורמים הקשורים למאפייני החולים ולחומרת מחלתם
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טיפול ושחרור של חולים , נראה שיש צורך לקבוע מדיניות אחידה של קבלה, לאור זאת. ארגוניים-פנים

ם כך יש צורך בפיתוח של קריטריונים וסטנדרטים לש. עם שבץ מוח בכל בתי החולים הכלליים בארץ

את , זה כולל את תשתית השירותים. הפעלה בבתי החולים-ובניסוח נוהלי עבודה ברי, אחידים וברורים

, תפקוד, מבחינת הישרדות, ובמיוחד תהליכים העשויים להיות קריטיים לתוצאים, תהליכי הטיפול

  .ינת תהליכי שחרור מבית החולים ויעדי השחרורומבח, מקום מגורים ואיכות חייו של החולה

  

במטרה לחסוך . אינם בנמצא כיום בישראל, לא כל שכן נהלים ותקנות, קריטריונים וסטנדרטים כאלה

ניתן לבחון את הנהלים והכלים שכבר פותחו בידי צוותי פעולה , בזמן ובמשאבים הדרושים לפיתוחם

לאור ההכרה בהשפעה המשמעותית . אימם ליישום בארץולבדוק אפשרות להת, במקומות שונים בעולם

לנכות ולמוגבלות המתפתחות בעקבות שבץ מוח על היקף השימוש בשירותי בריאות ועל , שיש לתחלואה

פעלו בעשורים האחרונים בארצות הברית ובאירופה מספר צוותי פעולה       , העלויות למערכת הבריאות

)Task Forces( ,יר גישות שיטתיות ודפוסי טיפול בחולים עם שבץ מוחשנועדו לפתח ולהגדAboderin,) 

הגדירו  , לאבחון ולטיפול בחולים) clinical guidelines(הם פיתחו סטנדרטים והנחיות קליניות . 1996)

best practiceדוגמאות לכך הן פעולות של ה.  ובנו כלים לחסכון בעלויות הטיפול-Royal College of 

Physicians of London של , 1989 עוד משנתEuropean Stroke Initiative ,ידי -הנחיות שהוצעו עלWHO 

 (1995Aboderin & Venables, 1996; Brainin, European Federation of ואחר כך בשנת 1989כבר בשנת 

Neurological Societies; European Ad Hoc Consensus, 1996;  Feinberg et al., 1996; Aboderin et al, 

1997; Task Force Group, 1996; Wise, 2000; WHO Task Force on Stroke and Other Cerebrovascular 

(Disorders, 1989 .  

  

אחת הדוגמאות הבולטות והמקיפות לפעילות הנמרצת בעשור האחרון להגדרה ולפיתוח גישות שיטתיות 

ר יתגברו על הבדלים בדפוסי טיפול ובתהליכי עבודה אש,  בחולים עם שבץ מוחbest practice-ואחידות ל

במסגרת מחקר זה .  Quality Enhancement Research Initiativeעשויה לשמש, בין מדינות ובין אזורים

טיפול , מניעה כירורגית, מניעה רפואית ותרופתית: פותחו תכניות עבודה לארבעה שלבי טיפול בשבץ מוח

בכל אחד מהשלבים זוהו והוגדרו סטנדרטים להתערבות . וטי ושיקוםאק-וטיפול פוסט, בשבץ אקוטי

יעריכו האם , לבסוף. שיעילותם תוערך לאחר הפעלתם במספר מקומות בעולם, ולטיפול באיכות גבוהה

מצאו כי הטמעת ) 1997( ועמיתיו Wolfe, עם זאת. השיפור בתוצאים קשור בשיפור באיכות החיים

כי הטיפול ותשומותיו כרוכה בקשיים וכי תוצאותיה איטיות בשלבי ההנחיות הקליניות לגבי תהלי

יעדי (ניתן להתבסס על הנחיות קליניות לגבי השמה ) 2000( ועמיתיו Johnson  לפי. ההטמעה הראשוניים

הן כדי , יש צורך להמשיך ולפתח היבטים שונים של ההנחיות, אולם. במידה רבה של מהימנות) שחרור

, יקום של החולה והן כדי למנוע מחלוקות בין בעלי מקצועות השיקום והממוניםלשפר את סיכויי הש



92  

לאור ריבוי ההנחיות הקליניות בעשור האחרון מתעורר הקושי , זאת ועוד. החולים ובני משפחותיהם

   .)Bogouslavsky, 1999(להתאים בין ההנחיות השונות והמגוונות 

  

פי הצעת -על, בשלב הטיפול השלישי ובשלב הרביעיבמחקר הנוכחי נבחנו חלק מהרכיבים שנכללו 

Quality Enhancement Research Initiative :אלה . אקוטי ושיקום-טיפול בשבץ אקוטי וטיפול פוסט

סוג המחלקה , ביצוע בדיקות הדמיה, כוללים בין השאר זמינות ונגישות מכשור וטכנולוגיה אבחונית

קיום , יומם של יועצים במקצועות אחרים כגון נוירוכירורגיהק, קיום צוות אבחון נוירולוגי, המקבלת

לנגישות , היבטים אלה מתייחסים לזמינות, בנוסף. צוות אבחון גריאטרי ובעלי מקצועות ייעוץ אחרים

מרפאים בעיסוק , הכולל לכל הפחות פיזיותרפיסטים, מקצועי-ולהיקף הפעילות של צוות שיקום רב

ממצאי המחקר עשויים לשמש בסיס , לפיכך. ן מאושפזים החוליםומרפאים בדיבור במחלקות שבה

שיהיה , לתהליך של פיתוח קריטריונים וסטנדרטים אחידים לטיפול בחולים עם שבץ מוח בישראל

.  האמורbest practice-המוגדרות בהתאם ל, אחידות ומשותפות, מבוסס על עקרונות ועל גישות שיטתיות

עשוי לשמש להגברת האחידות בדפוסי , ים ויהיה איטי בתחילתוגם אם יתפתח בשלב, תהליך כזה

, לסדרי עדיפויות, תוך התייחסות לתמהיל החולים, הטיפול בחולים עם שבץ מוח באזורים שונים בארץ

  .למתן מענה לצרכים לא מסופקים ולשימוש מושכל במשאבים

  

קריטריונים לקבלה "לט בנושא ר גרינב"ניצנים לתהליך דומה ניתן לראות בדוח ועדה בראשותו של ד

ביוזמת המועצה הלאומית לגריאטריה , 1999שהוכן בשנת " ושחרור ממחלקות שיקום גריאטריות

הועדה פירטה את התנאים הדרושים לקבלת חולה אחרי שבץ מוח למחלקה לשיקום . במשרד הבריאות

ללא ,  לשיקום באשפוזכל חולה שתפקד באופן עצמאי לפני האירוע רשאי לעבור", לפיהם, גריטארי

ובעל שארית , בתנאי שיש לו הבנה בסיסית הנדרשת לשיתוף פעולה בטיפול, התחשבות בחומרת האירוע

הועדה גם פירטה את התנאים . זכאי להתקבל לאשפוז שיקומי גריאטרי" תפקודית המאפשרת שיקום

בהתאם , ית ובקהילהוהדגישה את החשיבות שיש להמשך השיקום בב, לשחרור החולה משיקום באשפוז

  .למצב התפקודי בעת השחרור

  

שאלה נוספת העולה מן המחקר נוגעת למסגרת המתאימה או העדיפה לאשפוז אקוטי של חולים עם שבץ 

הסוגיה נידונה בספרות בהרחבה בעשורים . ולהשפעתה על התוצאות לטווח קצר ולטווח ארוך, מוח

בעשור האחרון מגיעים . מרץ לחולים עם שבץ מוחוקשורה בפיתוח של יחידות לטיפול נ, האחרונים

ולדעת רבים הטיפול בו רחוק , בהדרגה למסקנה ששבץ מוח אקוטי הנו בעיה רפואית דחופה וחריפה

 לדעת חוקרים וקלינאים רבים .Wise, 2000; Vuandens & Bogousslavsky, 1998)( מלהיות מספק

-ושירותים פוסט, ת יחידות טיפול מיוחדותנדרשות מסגרות של טיפול נמרץ בשלב האקוטי בצור

במקביל .  כדי להתמודד עם סימני המחלה בשלבים מאוחרים יותר-אקוטיים ושיקומיים ייעודים 

מתרבים המחקרים המצביעים על חשיבות הטיפול התרופתי בחולים אלה בשעות הראשונות שלאחר 
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יש כיום הכרה רחבה , בנוסף). Wise, 2000(כדי למנוע התדרדרות ולצמצם את סימני המחלה , האירוע

  . לשם מניעת אירועים נוספים, בחשיבות הטיפול בגורמי סיכון וסקולריים במקרים של שבץ איסכמי

  

שהטיפול הטוב ביותר בחולים עם שבץ מוח בשלב האקוטי הוא , בעשורים האחרונים מתחזקת הדעה

 & Kaste, Palomakiקצועי ייעודי מיומן מ-בעלת צוות רב) Stroke units(באמצעות יחידת שבץ מוח 

Sarna,) (1995; . עבודתMeta Analysis , שבחנה מחקרים מבוקרים שהשוו בין טיפול ביחידת שבץ מוח

העלתה שטיפול ביחידת שבץ מוח , 1962-1993לבין טיפול במחלקות רגילות של בית חולים בין השנים 

 ;Dennis et al., 1994ך שנה לאחר האירוע  בשיעור התמותה במש28%הניב ירידה מובהקת של 

Langhorne, Dennis &) (Williams, 1995 . מקצת מהחוקרים סוברים שהירידה נובעת במידה רבה

 Stroke Unit- ועמיתיו מהLanghorne. כגון דלקת ריאות, מהפחתה בשיעור הסיבוכים בעקבות השבץ

Trialists סקרו באמצעות Meta analysis בין , מליים מבוקרים ביחידות לטיפול בשבץ מוחמחקרים רנוד

גם סקירתם מעלה קשר בין טיפול ביחידות כאלה לבין ירידה בתמותה שנה אחרי . 1996- ל1962השנים 

במקצת מן המחקרים , אולם. Stroke Unit) (Trialists Collaboration, 1997; Indredavik, 1997האירוע

ולכן לא ברור לגמרי האם היחידות הללו , שהספיקו להגיע ליחידהנמצא שחולים קשים מאוד נפטרו לפני 

 Strokeאו שמא לשיפור ההחלמה בקרב השורדים את השלב האקוטי, יעילות להצלת חיי הלוקים בשבץ

Unit Trialist) (Collaboration, 1997; Aboderin & Venables, 1996 . רבים הצביעו על שיפור גדול יותר גם

פני חולים שאושפזו -מעבר למיסוד בקרב חולים שאושפזו ביחידת שבץ על-ודיים ואיבמדדי תוצאה תפק

 Indredavick et al., 1991; Langhorne et al., 1993; Lincoln et al., 2000; Jorgensen etבמחלקות רגילות 

al., 1999;) (Jorgensen et al., 1995; Indredavik et al., 1997; Stroke Unit Trialist’s Collaboration, 

1997 .  

  

ופיתוחן מוצדק , אלא שהקמת יחידות ייעודיות לטיפול בחולי שבץ מוח כרוכה בעלויות גבוהות מאוד

שלדעת , יצוין. ככל הנראה רק כאשר מדובר בהיקף רחב של חולים עם שבץ מוח המגיעים לבית החולים

ומות של יחידות כאלה מעיבות על עלויותיהן העצ, מקצת הקלינאים ורבים מקובעי מדיניות בריאות

מערכת השירותים בישראל אולי אינה יכולה לעמוד בעלויות הכרוכות בפיתוח יחידות . יתרונותיהן

אך , ואולי אף לא בבתי חולים גדולים, מיוחדות לטיפול בחולים עם שבץ מוח בכל בתי החולים בארץ

מקצועי מיומן מתוך -ולהקצות להן צוות רב, ניתן לארגן את הטיפול בחולים אלה במחלקות שיועדו לכך

מאמצים . כך לא יהיה צורך בפיתוח תשתית חדשה וייעודית ובמשאבים מרובים. צוות בית החולים

נראה . אביב  ובבתי חולים נוספים במרכז הארץ-כאלה נעשים מזה כעשור במרכז הרפואי איכילוב בתל

, אלה שהתקבלו בטיפול ביחידות מיוחדותשהטיפול המאורגן בחולים אלה הניב תוצאות דומות ל

  .(Henrick et al., 1995) שימוש במשאבי בריאות ותמותה בטווח הקצר, מיסוד, מבחינת השיפור בתפקוד
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הנוגעת למומחיות הרופאים , ממצאי המחקר ביחס לטיפול בחולים בשלב החריף מעוררים סוגיה נוספת

ורבים מהם , רוב החולים הללו קשישים, כאמור. המטפלים בחולים עם שבץ מוח בבית חולים כללי

בספרות המדעית נמצאו מספר עדויות המדגימות את התפקיד החשוב של . סובלים מתחלואה מרובה

ובמיוחד הקשישים , רופא גריאטר ושל ייעוץ גריאטרי בקביעת תכנית טיפול לחולים אחרי שבץ מוח

הממצאים לגבי מומחיות . ר בטיפול בחולים אלהואת היתרונות שיש למעורבות רופא גריאט, מביניהם

, מעידים על היעדר כמעט מוחלט של גריאטר באבחון, הרופאים שבדקו וטיפלו בחולים בבית חולים

מאחר שנראה . בבדיקה ובקביעת תכנית הטיפול ותכנית שחרור לחולים עם שבץ מוח בשלב החריף

, בנטור ואחרים(כו להתקיים בישראל גם בעתיד שדפוסי הטיפול בחולים עם שבץ מוח בשלב החריף ימשי

יש , ולפיהם רוב החולים יתקבלו לאשפוז בעיקר במחלקות פנימיות ונוירולוגית בבית חולים כללי, )1999

יש צורך בחיזוק הידע בגריאטריה בקרב הרופאים , במקביל. צורך בפיתוח תקנות ונהלים גם בתחום זה

 של מערך גריאטרי ייעוצי - ולעתים בהקמה -בחיזוק , ובמקביל, םבמחלקות האגף הפנימי של בית החולי

  . )Leibovitz, 1999(ושל מערך טיפולי בתוך בית חולים כללי 

  

מתייחסת לפער , מסקנה נוספת בעלת השלכות על מדיניות הטיפול בחולים עם שבץ מוח ובקשישים בכלל

לבין המשאבים המוקדשים , אירועשבין המאמצים המושקעים בחולים בשלבים הראשונים שלאחר ה

אין חולקים על החשיבות שיש להצלת חיים ולחשיבות המאמצים . להם בשלבים מאוחרים יותר

יש צורך בהגברת המאמצים והאמצעים המוקדשים לשיפור הטיפול , אולם במקביל, המוקדשים לכך

כמו גם , ממצאי המחקר). 1998, גינדין ואחרים(ובעיקר למעקב רפואי ולטיפול שיקומי , אקוטי-הפוסט

מלמדים על פעילות קלינית ומחקרית אינטנסיבית המתמקדת בהצלת חייהם של , הספרות המדעית

כלי , הכוללת פיתוח תרופות, הלוקים בשבץ מוח ובטיפול בהם בשלבים הראשונים שלאחר האירוע

. )Brott, 2000(וח אבחון ואמצעים אחרים לצמצום שיעורי התמותה בקרב הלוקים באירוע של שבץ מ

כדי לצמצם את שיעור הסובלים מנכויות , אין להפחית בחשיבות הטיפול בשלבים מאוחרים יותר, אולם

וכדי למנוע התפתחות של , כדי למנוע אירועי שבץ חוזרים, וממוגבלויות לאחר ששרדו את האירוע החריף

, Wilkinson(ופגיעה באיכות החיים דיכאון , התדרדרות מנטלית, כמו מיסוד, תוצאות שליליות מאוחרות

1997( .  

  

, בבתי חולים לשיקום, רוב הטיפול לאחר התייצבות המצב האקוטי ניתן מחוץ לכותלי בית חולים כללי

יום -שירותים בקהילה כוללים בתי חולים. ובעיקר בקהילה, בתי חולים גריאטריים ובמוסדות סיעודיים

מרפאות עצמאיות לשיקום ויחידות לשיקום בית , ליםשליד בתי חולים ושאינם קשורים לבתי חו

Beedu,) (1999 .יותר מאשר שיקום , שירותים כאלה נמצאו יעילים לשיקומם של חולים עם שבץ מוח

 במקביל לפיתוח סטנדרטים לטיפול בחולים בשלבים האקוטיים שלאחר .)Mayo, 2000(באשפוז       

ונוהלי עבודה להבטחת איכות הטיפול בשלבים , יוניםקריטר, יש צורך בפיתוח סטנדרטים, האירוע

למעורבות של , הללו יתייחסו למעקב רפואי אחר גורמי סיכון ואיזון תרופתי. מאוחרים שלאחר האירוע

רופאים בתחומי מומחיות רלוונטיים כמו גריאטריה ונוירולוגיה במעקב ובטיפול ולקביעת תקנות 
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לנכות , עלי המקצועות השיקומיים בהתאם לסימני השבץ שנותרושיבטיחו מתן טיפול שיקומי בידי כל ב

  .ולמוגבלות שהתפתחה במהלך הזמן

   

ולהתאימם , גם בתחומים אלה ניתן לבחון את הנהלים ואת הכלים שפותחו בידי קבוצות גדולות בעולם

 יש לציין שגם, עם זאת. למערכת השירותים בארץ ולסל השירותים שקופות החולים מחויבות בו

, הקבוצות הללו התמקדו בעיקר בפיתוח סטנדרטים ונהלים לטיפול בחולים עם שבץ מוח בשלב האקוטי

מקצת הסיבות . אקוטי והשיקומי הרבה פחות מפורטים-בעוד שהסטנדרטים והנהלים לטיפול הפוסט

חב מהמיגוון הר, לכך נובעות מההבדלים הגדולים במאפייני החולים בשלבים המאוחרים שלאחר האירוע

אשר מקשים מאוד על ניסוח נהלים , של סימני המחלה והרכבם ומתמהיל החולים במסגרות השונות

יש צורך להקדיש מאמץ מיוחד , נראה שלמרות קשיים אלה, אולם. וכללים שיתאימו לחולה היחיד

, לפיתוח נהלים ותקנות שיקבעו בצורה מפורטת את סל השירותים שהחולים הללו זכאים לקבל בקהילה

קבוצתי , אינדיבידואלי(התנאים לקבלתם , מספר הטיפולים, היקפם, מבחינת נגישות השירותים

, שכן. מקום הקבלה ופרטים אחרים הדרושים כדי להבטיח שקופות החולים יעמדו במחויבותן, )וכדומה

ר קופות החולים מפעילות עליהם לחץ לקצ, לפי עדויותיהם של מנהלים במערכת הגריאטרית והשיקומית

תוך הבטחה שהחולה , ולהעביר חולים מהר ככל האפשר בחזרה לקהילה, את משך האשפוז השיקומי

  .ימשיך לקבל טיפול שיקומי בקהילה

  

נוגעת לחולשתה הגדולה של מערכת שירותי השיקום , אחת המסקנות העגומות העולות ממחקר זה

, ובעי המדיניות בתחומי השיקוםהדבר דורש התייחסות מעמיקה של ק. בכל מקצועות השיקום, בקהילה

ממצאי המחקר מלמדים על כך ששיעור נמוך מהחולים קיבלו טיפול . הגריאטריה והטיפול בקהילה

זאת . ובכללם גם חולים במצב מוטורי ותפקודי ירוד, וכי רבים לא קיבלו כל טיפול, שיקומי בקהילה

עטים קיבלו טיפול גם בידי מרפאים ורק מ, רוב הטיפול השיקומי ניתן בידי פיזיותרפיסטים, ועוד

למרות ששני שלישים מהחולים עם שבץ מוח נמצאו כשבוע עד .  בידי מרפאים בדיבור-ובודדים , בעיסוק

לרבים מהם לא נמצאה מערכת שירותי שיקום , שבועיים אחרי האירוע בחזרה בביתם שבקהילה

וטוריים והתפקודיים שהתפתחו מאורגנת ונגישה שתוכל לסייע להם בהתמודדות עם הליקויים המ

השבועות הראשונים אחרי האירוע עשויים להיות קריטיים מבחינת הסיכויים , כאמור. בעקבות האירוע

היעדר טיפול שיקומי בתקופה זו עשוי להיות קריטי לעתידם של , משום כך. לשיפור הליקוי המוטורי

ממצאי המחקר , יתר על כן. אירועולשמש גורם להתפתחות של נכות ומוגבלות בעקבות ה, החולים

נמצאו בקהילה כבר שבועות , שגם רוב החולים שעברו להמשך אשפוז שיקומי או סיעודי, מלמדים

לא רק כחלופה לשיקום , דבר המדגיש את חשיבותם של שירותי השיקום בקהילה, ספורים אחר כך

  .האלא גם כהמשך טיפול לאלה שחזרו מאשפוז שיקומי קצר לקהיל, באשפוז

  

בספרות המקצועית והמחקרית מתקיים דיון לגבי היתרונות והחסרונות שבמתן טיפול שיקומי במסגרת 

הנימוקים העיקריים התומכים בשיקום באשפוז מתייחסים לזמינותם . פני שיקום בקהילה-אשפוז על

פיק ולתועלת הפוטנציאלית שהחולה עשוי לה, מקצועי-ולנגישותם של שירותי השיקום ושל צוות רב

חוקרים וקלינאים , לעומת זאת. (Hui et al., 1995)בעיקר בשלבים הראשונים שלאחר האירוע , מהם

פני מיקודו -אחרים סוברים שלשיקום באשפוז חסרונות הנובעים ממיקוד הטיפול בבית חולים על

וסר ובח, מתן מענה מספק לצורכי החולה ובני משפחתו לטווח ארוך-באי, בסביבה הטבעית של החולה
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עוד נטען כי בבית חולים ניתן . (Warlow, 1998)התייחסות לצרכים הנובעים מעצם הימצאותו בקהילה 

בעוד שאין כמעט התייחסות להיבטים פסיכולוגיים של , דגש בעיקר למוגבלות הפיזית הנובעת מהשבץ

במיוחד , ים רביםאשפוז בבית חולים גורם משבר לחול, בנוסף). Harwood et al., 1997(החולה ומשפחתו 

ותהליך השיקום שלהם מלווה בתחושת דיכאון והתפתחות תלות העשויה , אם הם קשישים או מוגבלים

חוקרים התומכים ביתרונות של שיקום חולי שבץ ). Hui et al., 1995(להיות בעלת תוצאות לטווח ארוך 

 הכרוך באשפוז באמצעות ירידה בסיכון, מצאו שביעות רצון גבוהה יותר מהטיפול בבית, מוח בבית

 החוקרים מדגישים את . (Warlow, 1998; Anderson et al., 2000)קיצור משך האשפוז וחסכון במשאבים

משום , כדי שיוכלו לשמש חלופה לשיקום באשפוז, חשיבות קיומם ופיתוחם של שירותי שיקום בקהילה

  .(Eldar, 2000)ום באשפוז עוד יותר ממעבר לשיק, שהיעדרם עלול לפגוע בחולה העובר לביתו

  

טרם הוכרעה שאלת האתר המתאים ביותר לשיקום חולים אחרי שבץ מוח במחקרים קליניים , אמנם

ברור , אולם. והסוגיות לגבי תרומתו הסגולית של כל תחום לטיפול השיקומי טרם מצאו מענה, מבוקרים

חלמה של החולה ובסיכויו להימנע עלול לפגוע בסיכויי הה, שהיעדרו הכמעט מוחלט של טיפול שיקומי

נראה שיש לבחון , לאור חולשתה הבולטת של מערכת השיקום בקהילה בישראל. מנכות וממוגבלות

ובכלל זה גם חולים הסובלים מליקויים , בקפידה את יעד השחרור המועדף בעבור החולים עם שבץ מוח

. אקוטי ולשיקום בעבורם-ול פוסטולזהות את המקום המתאים ביותר להמשך טיפ, קלים או בינוניים

הסיכוי לשיפור במצב התפקוד שלושה חודשים לאחר האירוע , לפיה, ממצאי המחקר מחזקים תפיסה זו

שבו עיקר תשומת הלב הטיפולית , היה קשור עם מעבר להמשך אשפוז בבית חולים לשיקום גריאטרי

הפוטנציאל השיקומי המרבי ובו ניתנת לחולים האפשרות למצות את , מתמקדת בתהליך השיקום

לחולים אלה היה סיכוי גדול יותר לשיפור במצב התפקודי לעומת חולים שהיו בעלי מאפיינים . שלהם

יתרונם , יתר על כן. דומים שחזרו מבית החולים הכללי ישירות לקהילה או שעברו ישירות למוסד סיעודי

לא מתקיימים בישראל שירותי שיקום כל עוד , לפיכך. של חולים אלה נשמר גם שנה לאחר האירוע

ולו גם , ייתכן שראוי לשקול האם לא מוטב לאפשר לחולים לעבור, אינטנסיביים ומבוססים בקהילה

במקום לחזור לביתם שבקהילה תוך ימים ספורים , להמשך אשפוז במסגרות שיקומיות, לתקופה קצרה

  .לאחר האירוע

  

יש צורך לבחון בהעמקה , קהילה לחולים אחרי שבץ מוחכדי לשפר את דפוסי אספקת שירותי השיקום ב

לאתר את המכשולים בשלבים שונים בתהליך , רשימת סוגיות הקשורות לאספקת טיפול שיקומי

, בין הסוגיות שיש לבחון נכללים תהליכים המתייחסים לתיאום. השיקום ולהבין את סיבותיהם

 המקבילים להם במערכת שירותי הבריאות להמשכיות ולתקשורת בין מערכת האשפוז לבין הגורמים

יש לעמוד גם . יש לבחון את זמינות ונגישות שירותי השיקום שקופות החולים מספקות בקהילה. בקהילה

מספר המקומות המוקצים לשיקום והתאמתם לצורכי : וביניהן, מכמה בחינות, על ההבדלים ביניהם
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יום -בית חולים, שירותי טיפול בית, משך טיפוליחידות לה, ובכלל זה מכונים אמבולטוריים, החולים

; השתתפות בתשלום; נגישות פיזית; שעות עבודה; משכי המתנה ותורים; ומרפאות אבחון גריאטריות

  .ומשך הטיפול; )קבוצתי וכדומה, אינדיבידואלי(סוגי הטיפול 

  

ת בנושא אספקת המתייחסת למדיניות שקופות החולים נוקטו, סוגיה זו נוגעת בסוגיה רחבה יותר

וכיצד הן מפרשות את סל שירותי השיקום שנקבע בחוק ביטוח בריאות , שירותי שיקום בקהילה

בעוד שחלקן נוטות לאשר , חלק מהקופות מקפידות שלא להרחיב את הסל שנקבע בחוק. ממלכתי

פי -לשהם זכאים לה ע, בעיקר לחולים הממשיכים להשתפר גם בתום תקופת השיקום, טיפולים נוספים

האם הוא עונה על צורכי : יש צורך להעמיק את בחינת סל השירותים. מכסת הטיפולים שנקבעה הסל

רופא (מיהם הגורמים ;  מהם-ואם כן , האם קיימים קריטריונים ותקנות ברורים למתן סל זה; החולים

י ולקבוע הרשאים לאשר את מסגרת סל הטיפול השיקומ) פיזיותרפיסט וכדומה, רופא שיקום, גריאטר

יש לבחון סוגיות המתייחסות לבעלי מקצועות השונים המשתתפים בתהליך השיקום , בנוסף. את היקפו

. ובהחלטה על סיום הטיפול למעטים שקיבלו אותו, המעורבים בהערכה ובמעקב אחרי החולים, בקהילה

  .הילהיש לבחון את תהליכי הבקרה והפיקוח על איכות הטיפול השיקומי שניתן בק, ואחרון

  

למצב הרפואי ולחומרת השבץ יש השפעה רבה על צורכי , אין עוררין על כך שלמאפיינים הדמוגרפיים

. (Ebrahim, 1990; Jorgensen, 1996; Henrick et al., 1995)החולה ועל סיכויי ההחלמה והשיקום שלו 

ובמיוחד , יםמלמדים שחולים בעלי מאפיינים שונ, כמו גם ממצאי מחקרים רבים, ממצאי המחקר

עשויים להפיק תועלת שונה משירותים בהיקף שונה ובמסגרות שונות ומאמצעי טיפול , חומרת השבץ

היכולת לעשות שימוש יעיל ומועיל במשאבי מערכת הבריאות תלוי במידה רבה ביכולת לנבא את . שונים

אות שיקום טובות מידע על הגורמים בעלי ההשפעה על הסיכוי לתוצ. תוצאות הטיפול בצורה פרטנית

, באשפוז ובקהילה, עשוי לסייע באיתור ובבחירת החולים המתאימים לעבור תכניות טיפול שונות

בהתייחס למדדי התוצאה הרלוונטיים והחשובים לאנשים , ולהעריך את התועלת ואת העלויות שלהן

טיפול ברמת הפרט חשוב להתייחס לתמהיל החולים ולמאפייניהם בקביעת תכנית , לכן. שלקו בשבץ מוח

, בעידן של משאבים מצומצמים. ובעת קבלת החלטות לתכנון שירותים לכלל האוכלוסייה הזקוקה להם

כדי לאפשר לחולים רבים ככל האפשר לקבל את הטיפול המתאים , חשוב לעשות בהם שימוש מושכל

  .להם ביותר ובתנאים המתאימים להם

  

, מבחינת תקינה, ת להיקף כוח האדם השיקומי בקהילהסוגיה נוספת הראויה לבחינה מעמיקה מתייחס

התקנים הקיימים לעתים , עקב מחסור חמור בבעלי מקצועות שיקום בכל רחבי הארץ. איוש והכשרה

לתמונה העגומה שנתקבלה במחקר , אם כי לא היחידה, ייתכן שזו אחת הסיבות. קרובות אינם מאוישים

נראה שיש צורך לבחון את . ם עם שבץ מוח זוכים לו בקהילההנוכחי לגבי היקף הטיפול השיקומי שחולי

ובכלל זה מתן תמריצים לאלה שיטפלו , תנאי העסקתם של בעלי מקצועות שיקומיים בקהילה
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ושיהיו מוכנים להתמודד עם צורכי הטיפול והשיקום , שיערכו טיפולי בית, באוכלוסייה כרונית

  .המורכבים של קשישים

  

   סיכום7.4
ווה חלק שני של מחקר מקיף על שירותי הבריאות לאוכלוסייה הקשישה בעידן שלאחר מחקר זה מה

, התמקד בתהליכי הטיפול בחולים לאחר שבץ מוח, המחקר הראשון. החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

המידע במחקר . כדי ללמוד על מערך שירותי הבריאות האקוטיים והשיקומיים לאוכלוסייה הזקנה בארץ

, ה איכותני ברובו ונאסף באמצעות ריאיון מנהלי מחלקות בבתי חולים כלליים בארץהראשון הי

ממצאי המחקר הראשון לימדו על הבדלים גדולים בין מחלקות . האחראיים על אשפוזם של רוב החולים

המחקר . בין בתי חולים כלליים ובין אזורים בארץ, מסוגים שונים ובין מחלקות מאותו סוג לבין עצמן

דיווחי מנהלי המחלקות על קשיים . חי אישש ממצאים אלה באמצעות מידע כמותני על החוליםהנוכ

בעיקר בידי , בהפניית חולים להמשך טיפול ושיקום באשפוז ועל המכשולים הניצבים בפניהם בתחום זה

  . מוצאים את ביטוים הברור בממצאי המחקר הנוכחי, קופות החולים הקטנות

  

ולאור העובדה שהוא מהווה בעיה בריאותית ,  מוח על תחלואה נכות ומוגבלותלאור ההשפעה שיש לשבץ

קיימת חשיבות רבה לברר מהן הדרכים , משמעותית בקרב קשישים בכל ארצות העולם המערבי

כדי לקדם את איכות . שרובם המכריע קשישים, המועילות והיעילות ביותר לטיפול בחולים עם שבץ מוח

בידי צוותים , יש צורך בעבודת תכנון מקיפה ומעמיקה, ל בחולים אלה בישראלהטיפול ולשפר את הטיפו

נציגים של קופות החולים המשמשות , שיכללו נציגים של משרד הבריאות המשמש כמעצב מדיניות

התמודדות עם הבעיות בתחום . ואנשים בכירים ממקצועות הגריאטריה והשיקום, כספקיות השירותים

לאפשרויות המצויות בידי המטפלים וכמובן , לתנאי השטח, ורכבות הטיפולזה דורשת התייחסות למ

  .לרווחת החולים
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