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  תקציר
  

  מבוא ומטרות המחקר
ומגיע לשיעורים , ה עולה עם הגיליבראיבשמיעה ו הסובלים מירידה רבים הראו כי שיעורמחקרים 

מסקר . ושמיעהה יגם בישראל נמצא שיעור גבוה של קשישים עם ליקויי ראי.  בגילאים המבוגריםניכרים

 מהקשישים דיווחו על 32% כי,  עולה1997שנערך בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת , קשישים

 סובלים קשישים למרות שרבים מה. מהקשישים דיווחו על קשיים בשמיעה22%וכי , היקשיים בראי

 ההשפעה השלילית למרות, זאת. רק חלקם מגיעים לאבחון ולטיפול, מליקויים הניתנים לטיפול ולשיפור

.  על איכות חייהם-שעשויה להיות לליקויים אלה על התפקוד הפיזי והחברתי שלהם ובעקבות זאת 

כי כמחצית מהקשישים דיווחו כי הם נבדקו בבדיקות , מסקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד

סיקור עשויות תכניות .  דיווחו כי הם נבדקו בבדיקות שמיעה16%אולם רק , ראייה בשנה שקדמה לסקר

. ובהעלאת שיעור המטופלים בשלבים מוקדמים של הליקוי, לסייע באיתור ליקויים בתפקוד החושים

תכניות לסיקור בעיות בראייה ובשמיעה בקרב הקשישים נכללות בהמלצות שניתנו בידי מומחים 

ים כמו ראייה ושמיעה בדיקות יזומות בתחומ, ולפיהן, American and Canadian Task Forcesבמסגרת 

  . יעילות לאיתור אנשים הלוקים בבעיות הניתנות לטיפול ומסייעים במניעת הידרדרות

  

בידי אשל בשיתוף עם מופעלות  באוכלוסייה המבוגרתובראייה שמיעה בלאיתור בעיות סיקור תכניות 

.  הארץקופות החולים ורשויות מקומיות למעלה מעשור שנים בלמעלה מעשרים מקומות ברחבי

ואלה שנמצאים לוקים בחושיהם מופנים , נבדקים מצב הראייה והשמיעה של הקשישים, במסגרתן

המחקר נועד לבחון את תוצאותיהן של . החולים שבהן הם מבוטחים-להמשך בירור ולטיפול בקופות

כת ללמוד על הסיבות לכך שחלק מן הנבדקים שאובחנה אצלם בעיה אינם פונים למער, בדיקות הסינון

ואת הסיבות לכך שחלק מהמוזמנים לבדיקות כלל אינם , הרפואית להמשך אבחון ולטיפול בליקויים

לשפר  ,תכניותאת הלסייע לאשל ולגופים שמפתחים ושמפעילים תוצאות המחקר נועדו . באים להיבדק

  .יעילותןאת 

  
  מערך המחקר

בדיקות סינון לאיתור ליקויים נערך מעקב פרוספקטיבי במשך ארבעה חודשים אחרי אנשים שנבדקו ב

 392המחקר התבסס על מדגם שכלל . ושנמצאו לקויים באחד החושים או בשניהם, בראייה ובשמיעה

הנבדקים שנמצאו לקויים בחושיהם רואיינו . 2001אנשים שנבדקו בעשר תכניות שפעלו בארץ בשנת 

 וארבעה חודשים אחרי חודשיים אחרי הבדיקה, שבועיים אחרי הבדיקה: טלפונית שלוש פעמים

רוב .  אנשים שהוזמנו לבדיקות סינון ולא באו להיבדק113נערך ריאיון טלפוני עם , במקביל. הבדיקה

 17%אולם , כולל שימוש באמצעי תחבורה ועריכת סידורים, הנבדקים היו עצמאים בניידות מחוץ לבית

  .התקשו בתחומי ניידות שונים ונזקקו לעזרה

  



  

  ii

  תוצאות
ת מהאנשים שנבדקו בבדיקות שמיעה נמצאו ליקויים המחייבים המשך בדיקה וברור בקרב כמחצי 

בקרב כשני שלישים מהאנשים שנבדקו בבדיקות ראייה נמצאו ליקויים בחוש , כמו כן. אצל רופא

שבעים אחוזים מקרב אלה שנמצאו לקויים בתפקוד . הראייה המחייבים גם הם המשך בדיקה וברור

, או לרופא מומחה, פנו לרופא משפחה, לה שנמצאו לקויים בתפקוד בראייה מקרב א73%-בשמיעה ו

  . תוך ארבעה חודשים מהבדיקה, להמשך בדיקות ולבירור הליקויים שנמצאו בבדיקת הסינון

והם , קיבלו טיפול, כמחצית מאלה שפנו לרופא בעקבות איתור ליקויים בשמיעתם או בראייתם 

  .  מהנבדקים שנמצאו לקויים בראייתם36%-ים בשמיעתם ו מהנבדקים שנמצאו לקוי32%מהווים 

התאמת משקפיים או , הטיפולים העיקריים שהנבדקים קיבלו כללו התאמת מכשירי שמיעה 

 .ניתוחי עיניים ושטיפת אוזניים, טיפול תרופתי מתאים, החלפתם
הנבדקים  מ19%בחינת התרומה הנתפסת של בדיקות הסינון לשיפור בשמיעה ובראייה מלמדת כי  

 דיווחו 25%-ו, שנמצאו לקויים בשמיעה דיווחו ארבעה חודשים אחרי הבדיקה על שיפור בשמיעתם

כל המדווחים על שיפור בשמיעה או בראייה היו מקרב אלה שפנו לרופא וקיבלו . על שיפור בראייה

  .טיפול רפואי

יקויים בבדיקת הסינון הסיבות העיקריות לכך שחלק מהאנשים כלל לא פנו לרופא בעקבות איתור הל 

לחוסר אמון בכך שהטיפול יעזור להם או שניתן לפתור , לדברי כמחציתם, קשורות, ולא טיפלו בהם

חששות , טיפול בבעיה בעבר ללא הצלחה: ידי הקשישים היו-סיבות אחרות שהועלו על. את הבעיה

ת אחרות וליקויים כמעט רבע מהאנשים דיווחו על מחלו, בנוסף. מטיפול וחוסר נכונות לטיפול

המקשים עליהם את ההגעה למרפאות הקופה כדי להמשיך ולהיבדק ולטפל , בתפקוד ובניידות

  .בבעיה

כמחצית מקרב הנבדקים שנמצאו אצלם , כך. ההפניה לבדיקות נוספות בוצעה רק באופן חלקי 

שהם ופחות משליש אמרו , ליקויים דיווחו על קבלת מכתב הפניה המפרט את תוצאות הבדיקה

רק אנשים . קיבלו הסברים לאן עליהם לפנות עם התוצאות ומה עליהם לעשות כדי לקבל טיפול

ורובם , בהתאם לצורך, וגרון או לרופא עיניים-אוזן-בודדים דיווחו כי סודר להם תור לרופא אף

  .המכריע אכן הלכו לבדיקות

כי כרבע מהם לא , ן העלתהבדיקת הסיבות לכך שחלק מהאנשים שמוזמנים לבדיקות לא הגיעו אליה 

כרבע נוספים דיווחו על מוגבלויות וקשיים בניידות שאינם מאפשרים להם , קיבלו את מכתב ההזמנה

או בשמיעה לפני בדיקות /וכרבע כבר נמצאו בטיפול בבעיות בראייה ו, להגיע למקום ביצוע הבדיקה

או שהם לא היו , כניות אחרותהשאר דיווחו על סיבות ט. הסינון ולא ראו צורך בבדיקות נוספות

  .מעוניינים להיבדק או לטפל בבעיה

  
  השלכות המחקר

ממצאי המחקר מלמדים כי לבדיקות סינון יש תרומה משמעותית באיתור קשישים הלקויים בתפקוד 

חלק גדול מהנבדקים שאותרה אצלם בעיה הדורשת . וכגורם המניע תהליך של אבחון וטיפול, החושים

כמחציתם קיבלו טיפול בליקויים שנמצאו ורבים מהם , ופא אכן פנו למערכת הרפואיתידי ר-בדיקה על

  . נראה כי יש תועלת בתכניות הקיימות ויש מקום להמשיך ולפתח אותן, לפיכך. דיווחו על שיפור
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כדי לשפר את המעקב , בנוסף לאלה שננקטים כבר כיום, נראה שיש צורך לנקוט באמצעים, עם זאת

אולם לא ממשיכים את תהליך האבחון והטיפול במסגרת , צאים לקויים בבדיקות הסינוןאחרי אלה שנמ

יש צורך לבנות מערך מעקב כוללני . ואחרי המוזמנים לבדיקות שאינם מגיעים אליהן, שירותי הבריאות

יש לתת . מההזמנה לבדיקות ועד למעקב ממושך אחרי הנבדקים, אשר יתייחס לכל שלבי התכנית, יותר

יש צורך לשפר את מערך , בנוסף. יותר דגש במסגרת תכנית ההכשרה והרענון שמקבלים הבודקיםלכך 

באמצעות בניית ערוצי תקשורת ברורים או מובנים , הפנייה הישירה לרופאים של אלה שנמצאו לקויים

  .החולים-יותר בין התכניות לבין קופות

  

טענו שזה נובע , פנו לטיפול אחרי שנבדקואו שלא , מאחר שמקצת הקשישים שלא באו להיבדק, בנוסף

נראה כי יש צורך לנסות ולהתמודד עם מכשולים העומדים בפני , מקשיים בניידות ובנגישות הבדיקות

, או לקרבתם, באמצעות הבאת הבדיקות לבתיהם, המתקשים להגיע למקום שבו נערכות בדיקות הסינון

החולים -לכך שחלק מהקשישים שפנו לקופותבמחקר זה לא נבחנו הסיבות , ואחרון. ככל האפשר

יש צורך לבחון האם הסיבות לכך קשורות לאיכות . לא קיבלו טיפול, בעקבות ממצאי בדיקות הסינון

הבנת הסיבות . או למחסומים להספקת הטיפול, לנכונות קשישים לקבל טיפול, ממצאי בדיקות הסינון

בהעלאת אחוז המטופלים ומכאן בהגברת , נוןהאלה עשויה לסייע בשיפור היעילות של בדיקות הסי

  .השפעתן על שיפור איכות החיים של הקשישים

  

ממצאים ראשונים של המחקר הובאו לידיעת מפתחי התכנית ושימשו בסיס לשיפור מערך המעקב אחרי 

פותחה , במסגרת המאמצים לשפר את ההפניות, לדוגמה. הנבדקים ואחרי אלה שלא מגיעים לבדיקות

הממצאים המלאים הופצו לרכזי התכניות ולרשויות . זכורות למוזמנים לבדיקות הסינוןמערכת ת

  .במטרה לשפר את יעילותן ואת תוצאותיהן, המפעילות את התכניות ברחבי הארץ

  

  .האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, המחקר נערך בשיתוף אשל
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