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  מצית מחקרת
  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

  .מבקרים

  

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

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

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

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

  . ה בתום תקופת הניסויכהמשאת להבטיח 

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

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

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

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

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

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

  . של הדיירים

  
  מערך המחקר

  מקורות המידע והכלים לאיסוף הנתונים

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .במסגרת התוכנית
  

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

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

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

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

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

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

 .מהחיים  בבית האבות  ולפעילות גופנית
  

  ממצאים
  פיתוח התשתית לתוכנית 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .בהפעלתה
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  התוכנית לתזונה
  טיפול בפרט

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .התערבות למניעה ולטיפול בעצירות
  

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

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

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

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

אולם ,  אכן יושמוןהמתוכננים וחלק מהמלצותיהיים לשינולפעול במרץ ובתחושת מחויבות 

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

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

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

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

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

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

תוכנית התערבות קובעות ,  במחלקהבדיירים בסיכון תזונתיודנות  מתכנסות בקביעות משום שהן

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

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

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

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

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

  שירותי המטבח

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  . בתלונות הדיירים וצוותים במחלקות על איכות האוכלירידה

  

  עמדת הדיירים ובני משפחתם כלפי התוכנית

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .לא ידעו על קיומה, שהתקבלו לאחר הפעלת התוכנית
  

  שינויים בתפקוד התזונתי והבריאותי של דיירי בית באייר

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

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

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

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

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

  .לבחון מהם המאפיינים של הדיירים שמצבם השתנה

  

  מצב תפקודי

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

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

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

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

  .במידה קלה

  

  מצב תזונתי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 בתקופה בשיעורםחלה ירידה משמעותית בעוד שבבית האבות שבביקורת . העוקבה ששרדהבקרב 

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

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

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

  מדדי בריאות ואיכות חיים

  שיעור הנפילות בשלושת החודשים האחרונים בקרב כלל הדיירים בבית באייר ירד  

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

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

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

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

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

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

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

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

  . לא ניתן ללמוד מהם הגורמים הקשורים לכך, המרואיינים

  

  תערבותתוכנית בבית האבות בתום תקופת הניסוי והההפעלת ה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, התופעה מוכרת.  כאשר הבדיקה נעשית בכלים שונים וממקורות מידע שונים,התפקוד של הדיירים



 

  x

 הוא מבצע פעולות פשוטות לבין כאשר תפקודו של הקשיש תוך צפייה בוובעיקר הפער בין מדידת 

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

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

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

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

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

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

  .אולם לא לעשות הפעולות במקומם

  

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

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

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

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

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

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

 ממרכיביה בבתי אבות אחרים וליישם חלקבות ממנה רראה כי ניתן ללמוד ונ, גורמים רביםבקרב 

  .בארץ
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  דברי תודה 
  

וסייעו לנו בביצוע , חובה נעימה לנו להודות לאנשים הרבים שהיו מעורבים בפיתוח התוכנית וביישומה

, היגוי של התוכניתהר ועדת "קבילו יו ובעיקר ליעקב, נו באשליאנו מבקשים להודות לחבר. המחקר

על המידע הרב , על העבודה המשותפת בכל שלבי התוכנית והמחקר, ר רותםדרולמשה ו-יוספה בןל

  . שנתנו לנו ועל הערותיהם והארותיהם המועילות לדוחות שהכנו במהלך התוכנית

  

שבלעדיהם , באייר ולצוות עובדיו על שיתוף הפעולה ועל הפתיחות-אבות ביתהאנו מודים להנהלת בית 

 לאורנה ; מנהל בית באייר, מודים במיוחד לשמואל פרידמןאנו. לא ניתן היה לערוך את המחקר

 האחות ,לאה ארבלי ל;הקודמתאחות הראשית ה ,דבורה לוי ל;העובדת הסוציאלית הראשית, שבתאי

 שנטלה את המשך הפעלת ,חובסקייולשרה טשרנ, מנהלת כוח אדם, יעל וייצמן ל;הראשית הנוכחית

 ;סולומון-בני קלנר ועדי גודל, מרים פדה, ל של התוכניתאנו מודים מקרב לב לצוות המובי. התוכנית

הנכונות לסייע באיסוף על  על שיתוף הפעולה ו,לאחיות הראשיות במחלקות ולכל אנשי צוות העובדים

  . הנתונים

  

הקשר עם על על היוזמה ו, רותי פייןלובמיוחד לצבי ו, תודה שלוחה לחברי ועדת ההיגוי של התוכנית

תודה מיוחדת ליוספה כחל . ניק את התרומה לביצוע התוכנית ומחקר ההערכה שהע,ילסימ' פרופ

תודה רבה גם . המעורבות והתמיכה בפיתוח כלי הטיפול והמעקב, ממשרד הבריאות על ההשקעה

על שפתחו בפנינו את , אבות עידן הזהבה מנהל בית , מנהלת עמותת עידן ולדני בן שטרית,לאילה לביא

  .ועל הסיוע המתמשךעל התמיכה , דלתותיהם

  

ני ברודסקי על הערותיה והארותיה המעמיקות והמועילות במהלך המחקר 'אנו מודים לג, לבסוף

 שערכה את הדוח בתבונה ענת ברבריאןתודה ל, כמו כן. וכן לשאר חברינו במכון, ובכתיבת הדוח הסופי

  . פרידמן על ההדפסהאילנהול  קליינמן על ההפקהלסליל, רבה
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  2005ליולי            

  

11  

    

   2004מידע על התוכנית לפעילות גופנית במחלקת תשושים בתקופה שבין ינואר : 3לוח 

  2005ליולי            

  

13  

    

   שבביקורת בתחילת התוכנית בני המשפחה שרואיינו בבית באייר ובבית האבות: 4לוח 

  לפי בית אבות, ובסיומה           

  

28  

    

  29  לפי בית אבות ולפי שלב מחקר , מאפיינים דמוגרפיים של בני המשפחה: 5לוח 

    

  30  לפי בית אבות ושלב מחקר,  המשפחהפי הערכת בני-התוכנית לפעילות גופנית על: 6לוח 

    

  30  כל המוגש לדיירים בבית באייר ובבית האבות שבביקורתניתוח גורמים להערכת האו: 7לוח 

    

  31  עקיבות פנימית של המאפיינים המסכמים -עמדת בני השפחה לגבי האוכל : 8לוח 

    

  32  לפי שלב מחקר, פי דיווחם של בני משפחתם של דיירי בית באייר-על, הערכת האוכל: ' א9לוח 

    

  , ם של בני משפחתם של דיירי בית האבות שבביקורתפי דיווח-על, הערכת האוכל: 'ב9לוח 

  לפי שלב מחקר              

  

33  

    

          לפי משתנים נבחרים, משפחה מהאוכלהשביעות רצון כללית גבוהה מאוד של בני : 10לוח 

                ושלב מחקר

  

34  

    



 

  

  לפי בית אבות ושלב , על פי דיווחם של בני המשפחה, דר האוכל והשירות בוהערכת ח: 11לוח 

  מחקר             

35  

    

   לפי משתנים נבחרים, שיפורים בחדר האוכלבשינויים וברצון בני המשפחה : 12לוח 

  מחקר  ושלב              

36  

    

  37  ב מחקרבית אבות ושל,  לפי מחלקה,התפלגות הדיירים שרואיינו: 13לוח 

    

  38  לפי בית אבות ושלב מחקר, מאפיינים דמוגרפיים של הדיירים: 14לוח 

    

  39  לפי בית אבות ושלב מחקר, הדייריםמאפיינים תפקודיים ובריאותיים נבחרים של : 15לוח 

    

  41  לפי בית אבות ושלב מחקר,  גופניתדפוסי השתתפות הדיירים בתוכנית לפעילות: 16לוח 

    

  ניתוח גורמים להערכת האוכל המוגש לדיירים בבית באייר ובבית האבות שבביקורת : 17 לוח

  )2לפי הנתונים של שלב (             

  

41  

    

  42  עקיבות פנימית של המאפיינים המסכמים -עמדת הדיירים לגבי האוכל : 18לוח 

    

  43  ב מחקר שללפי, על פי דיווח דיירי בית באייר, הערכת האוכל: ' א19לוח 

    

  43  לפי שלב מחקר, על פי דיווח דיירי בית האבות שבביקורת, הערכת האוכל: ' ב19לוח 

    

  44   נבחרים םלפי משתני, שביעות רצון כללית של הדיירים מהאוכל: 20לוח 

    

  ניתוח גורמים להערכת חדר האוכל והשירות בו בבית באייר ובבית האבות שבביקורת : 21לוח 

  )2לפי הנתונים של שלב (             

  

45  

    

  עקיבות פנימית של המאפיינים  -עמדת הדיירים לגבי חדר האוכל והשירות בו : 22לוח 

  המסכמים              

  

45  

    

   לפי בית אבות , PPT) ברטל ומדד מדד (הדיירים שנכללו בהערכה בשני שלבי המחקר: 23לוח 

  ומחלקה             

  

46  

    

  ,  PPT) ברטל ומדד מדד ( בין התחלת התוכנית לסיומה- שינויים במצב התפקודי: 24לוח 

   לפי שתי אוכלוסיות המחקר             

  

46  

    



 

  

  מחלקה , לפי בית אבות, בכלל המחלקות) מדד ברטל(יכולת הניידות של הדיירים : 25לוח 

  ושלב מחקר             

  

49  

    

  , המחקר שהשתתפו בשני שלבי) מדד ברטל(הניידות של הדיירים יכולת : 26לוח 

  מחלקה ושלב מחקר, לפי בית אבות              

  

49  

    

  50  לפי מחלקה ושלב מחקר , ם של הדיירים בשני בתי האבותימאפיינים תפקודי: 27לוח 

    

  :מחקרלפי מחלקה ושלב , ים של הדיירים בשני בתי האבותימאפיינים תפקוד: 28לוח 

   המחקרבשני שלבישהשתתפו  דיירים              

  

51  

    

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

    

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

  רשהשתתפו בשני שלבי המחק דיירים              

  

57  

    

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

    

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

   המחקרבשני שלבישהשתתפו  דיירים              

  

60  

    

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

    

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

   המחקרדיירים שהשתתפו בשני שלבי              

  

66  

    

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

    

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

  



 

  

  רשימיםרשימת ת
  

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

  מחלקה ושלב המחקר                 

  

47  

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

  מחלקה ושלב המחקר, לפי בית האבות, המחקר                

  

47  

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

  המחקר                 

  

48  

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

  מחלקה ושלב המחקר, תהאבו                 

  

48  

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

  מחלקה ושלב המחקר, לפי בית אבות, הדיירים                 

  

52  
    

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

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

  

53  
    

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

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

  חלקה ושלב המחקרמ, אבות                 

  

54  

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

  מחלקה ושלב המחקר                 

  

55  
    

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

  שלב המחקרמחלקה ו, בית אבות                   

  

55  
    

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

  ושלב המחקר                   

  

58  
    

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

  רלפי בית אבות ושלב המחק, המחקר                   

  

58  
    

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

  מחלקה ושלב מחקר                   

  

61  
    

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

  מחלקה ושלב מחקר, ותלפי בית אב, בשני שלבי המחקר                   

  

62  



 

  

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

  מחלקה ושלב מחקר, לפי בית אבות, הדיירים                   

  

63  
    

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

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

  

63  
    

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

  



 

  1

  מבוא ומטרות המחקר. 1
  

, קשישים בבתי אבות ובמוסדות לטיפול ממושךשהייתם של בעשור האחרון אנו עדים להתארכות משך 

שתי הסיבות העיקריות לכך הן התארכות תוחלת . הדרגתית בגיל הכניסה למוסדותיה הילמרות העל

ניתן . אחרהחיים מצד אחד והמאמצים לשיפור איכות הטיפול ואיכות חיי הדיירים במוסדות מצד 

מוסדות לטיפול של האבות וה י של בתםמגמה לשנות את דימויהלהתייחס למאמצים אלה כאל חלק מ

הם " להרגיש בבית"ו" בית"המושגים . ין בית חולים למודל המאפיין בית מגוריםממודל המאפי -ממושך 

בהיותם קשורים לרכיבים ,  בדיון על איכות הטיפול בקשישים במסגרות לטיפול ממושךוחיםמושגים רֹו

 ;deVeer and Kerkstra, 2001(בחירה ופרטיות חופש , טחוןיתחושת ב,  כמו עצמאות,החיוביים של החיים
Bonn, 1999; Kane et al., 1997 .(מוסדות רבים מחפשים כיום תוכניות חדשניות וסוגים שונים של , לפיכך

 Higgs et al., 1998; Clarke and( בקרב הדיירים שייכותתחושת ה כדי להגביר את ,תהליכים חברתיים
Bawling, 1990.(  

  

סיונית לקידום ית התערבות נאבות בית באייר בירושלים תוכניההופעלה בבית  2005-2003בשנים 

 הגופנית םת פעילותגברה: התמקדה בשני תחומיםהיא  .בריאותם של הקשישים ולשיפור איכות חייהם

התוכנית נועדה להכניס שינוי מהותי בטיפול וביחס . הדיירים ושיפור תהליכי ההזנה בבית האבותשל 

איכות על תפקודם ועל ,  בריאותםהשפעה משמעותית על ההנחה שתהיה להם מתוך, לשני תחומים אלה

מידי , הפעלת התוכנית התאפשרה באמצעות תרומה שניתנה לאשל. חייהם של הדיירים בבית האבות

  .ביולוג מקליפורניה, סטנלי מילס' פרופ

  

תי אבות ב בםדייריהם של החשיבותם לאיכות חייב העוסק המחקר על בסיסשני תחומי התוכנית נבחרו 

פעילות הגופנית בספרות המקצועית דנים בהגברת ה. )Fiatarone et al., 1994 (ושךמוסדות לטיפול ממבו

, םניידותעל ה לא רק על תפקודם בחיי היום יום ותהשפעב קשישים תשושים ומוגבלים במוסדות ושל

 McRae, 1996; O'Neill and(איכות חייהם על  ותם האישיתאלא גם על תחושת רווח
Doyle, 1999 .(קשר בין יכולתם של קשישים לתפקד באופן עצמאי באוהרמחקרים ה -ADL ולשרת עצמם 

תפקוד קשורה היכולת בירידה ה עוד הראו המחקרים כי .בתפקודים בסיסיים לבין תחושת רווחה אישית

 סיבות רבות לחוסר פעילות פיזית שי). Drageset, 2004(בדידות התחושת ביה בבידוד החברתי וילעל

פסיכולוגיים ,  והן קשורות לגורמים בריאותיים, בתי אבות ומוסדותהם שלריותפקודית בקרב דיי

נמנעים מניידות ומתנועה בשל קשיים פיזיים ובריאותיים כמו קוצר שחלק מהדיירים לעומת . נפשייםו

חוסר , כמו תחושת עייפות, הרי שחלקם נמנעים מכך בשל סיבות רגשיות, )Bo et al., 2005( למשל ,נשימה

הנובעת , אחת הבעיות הקשות ביותר במוסדות סיעודיים,  זאת ועוד).Bautmans, 2005(ופסיביות עניין 

גם אם רק כעשירית עד רבע מהן ( נפילות למיטה בשנה 1.5עד כדי , היא נפילות, מחוסר פעילות ותפקוד

שיפור הניידות  אחד הכלים החשובים למניעת נפילות הוא ).Vu et al., 2005 (;)גורמות לפגיעות ולשברים

 ולכן תוכניות רבות לפעילות גופנית ניסו להתמודד עם ,)Thapa et al., 1996(והיציבה בקרב הדיירים 

- ה הרתת משום שבנוסף להשפע,הסוגיה מורכבת במיוחד.  באמצעות תוכניות וכלים ייעודיים,הבעיה

, לאור זאת ).Franzoni et al., 1994( גם עצם החשש ממנה מונע דיירים מלקום וללכת, נפילה ההאסון של

בקרב הדיירים ולצמצום המחסומים הגופנית החוקרים מנסים לאתר כלים ואמצעים להגברת הפעילות 

  ). Tinetti and Ginter, 1990; Tinetti, 1986(שלהם לכך 



 

  2

החשיבות המיוחסת . הרכיב השני בתוכנית הוא תזונה הולמת ושיפור שירותי ההזנה בבית האבות

, ראשית.  אחדיםמחקר וכוללת רכיביםעל אכילה במוסדות מבוססת על תאוריה והולדפוסי לתזונה 

כאשר מגישים ,  ולכן,וִסמליתתרבותית , חברתית, פסיכולוגית, יולוגיתזלאוכל מיוחסת חשיבות פי

,  חוסר ערך עצמיהם עשויים לחוש, לואינם רגילים הם או שלהם  טעים מזון שאינולדיירי בתי אבות 

וירה וייחודי ומשמעותי באשלב  היא ההארוח, שנית). Kayser-Jones, 2000(כאון יגדות ואפילו דהתנ

עבור .  מקור משמעותי לשיפור איכות החייםהיא ולכן , של מוסד לטיפול ממושךםיו- היוםבשגרתו

יומנות מ, כמו עצמאות, ויות ותחושות חיוביות שהיו להם בעברות חהזדמנות לחוֹוהארוחות הן  םדייריה

, לפיכך. רוצים בהםלקיים ואף שהם עדיין מסוגלים , של החייםזכות בחירה ורכיבים אחרים , הליאכ

לי חשוב י ישיבה וחדר אוכל יפה הם ּכתנֵא, כלים נאים, טיתאוכל אס, הגשת ארוחות במועדים נוחים

 ,Tobin ( הנפשיתווחתם ַר תחושת הדיירים ולהגברתנם של לרצותלהיענּוופשוט יחסית 
 Crogan(חשובה לרבים מהדיירים ה, וירה ביתיתו אלהשרותויה חיובית בעת הארוחה עשויה וח). 1997

et al., 2004(, משום שבמהלכה זאת  . השפעה חיובית חשובה על הטיפול הקלינילה להיות וגם עשויה

איכות חיי בנוסף להיותה רכיב חשוב ב, מספקתבכמות יה ימובטחת אכילת רכיבי מזון חיוניים ושת

בבריאות לפגוע  גם אוכל עשוייש לציין עם זאת כי ). Francoise et al., 2001; Speroff et al., 2005(הדיירים 

מוסדות סיעודיים בצפון אמריקה ובאירופה ב םדייריהשכשליש ממהספרות המקצועית עולה . הדיירים

נמצא בסקירה של אומראן ומורלי . )Guigoz et al., 2002; Kofod and Birkemose, 2004(לוקים בתזונתם 

  ). Omran and Morley, 2000( במוסדות שונים 60% ועד 25%כי השיעור נע בין 

  

החל מהגעת הדיירים לחדר ,  הכרוכה בהןרבההפעילות הכיב שלישי המאפיין את הארוחות הוא ר

בת השולחן וחדר האוכל סיום האוכל ודרך עזי, תהליך האכילה והתגובה לאוכל, אוכלההמתנה ל, האוכל

 בזמן ן הדיירים למטפלים בישל יחסי הגומלין לתרומה הייחודית קשוררכיב רביעי . ופעולות אחרות

 , כמו,ומאפייני המטפלים,  יכולת אכילה עצמאית או מצבו הנפשי, למשל,כמו,  מאפייני הדייר.הארוחה

 והן, איכות התזונה שלועל של הדייר ו כל אלה יחד משפיעים הן על תהליך ההזנה , קרבתם לדייר,למשל

 לתזונה ולארוחות קשוררכיב נוסף ה). Gibbs-Ward and Keller, 2005 (תוהנאעל על איכות החיים שלו ו

עם . מעורבות בני המשפחה בחיי הדייר במוסדלקריים לתקשורת ויהיותו אחד הגורמים העעובדת הוא 

מדווחים על אי של הדיירים א בתחום זה בני משפחתם  כי דווקעולהים מהמחקרים ּבַרמזאת יצוין כי 

  ).Vailas et al., 1998; Omranand Morley, 2000(שביעות רצון משירותי ההזנה בבתי האבות של יקיריהם 

  

משך יהיא תוכננה לה,  להטמיע שינויים גדולים ומשמעותיים בבית האבותשואפתהתוכנית שמאחר 

יצירת יחסי אמון ותקשורת בין צוות בית ל, גיוס כוח אדםל, פיתוחועדה לנהשנה הראשונה . שלוש שנים

ים ושיטות עבודה ללפיתוח נה, כני התוכניתולהבניית ת, האבות לבין צוות התוכנית שהצטרף להפעלתה

תוך , ה נועדה להפעלת התוכניתיהשנה השני. ולהתחלת פיתוח הכלים והחומרים להפעלת התוכנית

קשיים ,  לזיהוי בעיותניתנהתשומת לב מיוחדת . גתית בבית האבותדרההטמעה ההפיתוח וההמשך 

שלישית נמשכה הטמעת הבמהלך השנה . מםִומכשולים בהפעלת התוכנית ולאיתור כלים כדי להתמודד ִע

 לשילוב יוחדואך עיקר תשומת הלב והמשאבים , התוכנית ונעשו שינויים והתאמות בהתאם לצרכים

לשם . כדי להבטיח את המשכיות התוכנית בתום שלוש שנות הניסוי, ניתצוות בית האבות בהפעלת התוכ

ובכלל , כך נעשו פעולות להעברה הדרגתית של האחריות להפעלת מרכיבי התוכנית לידי צוות בית האבות

  .טחון בהפעלתה והגברת תחושת אחריות כלפיהיעידוד תחושת הב, זה התאמתה ליכולתם
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 של בית ופעילותביומית ו-כה בשינוי ארגוני משמעותי בעבודה היוםהפעלת התוכנית הייתה כרושמאחר 

היה ברור מלכתחילה שלא ניתן להפעילה במשאבי כוח האדם והציוד הקיימים בבית אבות , אבותה

הם . כז פעילות גופנית ומרכזת תזונהמַר, כזת התוכניתמַר: שלושה עובדים ונשכר, לשם כך. ציבורי

ולהעביר את , הטמיעהללהניעה ו,  לפתח את התוכניתכדי, לשלוש שניםהשתלבו בעבודת בית האבות 

  .ה לצוות הקבוע של הביתתהאחריות להמשך הפעל

  

 לא רק משאבי כוח אדם וכסף אלא גם דרושיםהפעלת שינוי ארגוני כה משמעותי לשם לאור ההבנה כי 

נקבע כי , ים בבית האבותכלכליות ומנהליות לגבי שינוי,  החלטות ארגוניותתסמכות לקבל ומנהיגות

הצוות הבכיר שהיה מעורב בפיתוחה . וה בידי שתי ועדות היגויהתוכנית תופעל בידי צוות בכיר ותלּו

עובדת סוציאלית ראשית , אחות ראשית, הלמַנ(יומית כלל את הנהלת בית האבות -הפעלתה היוםבו

יים הצוות  ִק האבות בביתוטפת השבמסגרת הפעילות. כזי התוכניתַרמשלושת את ו) ומנהלת כוח אדם

 פעלה ועדת היגוי  לכךבנוסף. לשילוב בין הפעילויות ולפתרון בעיות שהתעוררו, פגישות תיאום קבועות

כבר מלכתחילה היה . זי התוכנית והנהלת אשלּכַרמשלושת ,  הנהלת בית האבות שמנתה אתמצומצמת

הפיתוח , בבית האבות בתהליכי הייזום ברור שיש צורך לשתף את בעלי התפקידים המרכזיים האחרים

ועדת ההיגוי ולשם כך צורפו ל. משום שהם יצטרכו להמשיך בהפעלתה, וההפעלה של התוכנית

בתכיפות גבוהה  עדה נפגשהוהו. אנשי מפתח נוספים מבית האבות, בהתאם לעניין ולנושא, המצומצמת

  . כל שלוש שנות התוכניתבמשך , וקיימה תקשורת פורמלית ובלתי פורמלית הדוקה, יחסית

  

רכזי התוכנית להנהלת אשל ול, כללה בנוסף להנהלת בית האבותוהיא מונתה ועדת היגוי רחבה , במקביל

משרד , נציגים ומומחים בתזונה ובפעילות הגופנית במשרד הבריאות, גם את הנהלת עמותת עידן

מדי ועדה נפגשה וה.  ברוקדיילמכון-וינט'ג-ואנשי מחקר ממאיירס, ובאוניברסיטה העברית, הרווחה

, יתה מעורבת בעיצוב עקרונות הפעלת התוכנית מבחינת תשומות ותהליכי עבודהיוה, שישה חודשים

עוץ יהיו רוב חבריה מעורבים בי,  לכךבנוסף. וונים מנחים לעתידיעקבה אחרי התפתחותה והציעה כ

. ד עם חברי ועדת ההיגוי המצומצמתיח, בהתאם לתחום התמחותם, ובפיתוח רכיבים ספציפיים בתוכנית

, ובכלל זה טופסי מעקב, היועצים מתחום התזונה היו מעורבים בפיתוח התוכנית התזונתית,  למשל,כך

   .הגדרת ממדים לאיתור ליקויים במצב התזונתי ופעולות רבות אחרות

  

 במשך שלוש ווה אותהי להוא .המובא בדוח זה מחקר ההערכה ואכלי נוסף למעקב אחרי התוכנית ה

,  שהתייחסו לתהליכי ההקמה ביניים והוגשו שלושה דוחותהופקו במסגרת ההערכה .שנות הפעלתה

הצביעו על בעיות , חוזר לגורמים המעורבים בה-נתנו היזון, סיונית של התוכניתיהפעלה הנלפיתוח ול

סיפקו הדוחות מידע , במקביל. וקשיים והציעו דרכים וכלים להתמודדות עמם ולשיפור בפיתוח התוכנית

מטרתו . על התוצאות המידיות של התוכנית ועל שינויים בתשומות ובתהליכי ההפעלה של בית האבות

תוך התייחסות לתשומות ולתהליכים שנעשו במהלך ,  התוכניתיישום את בחוןשל הדוח הנוכחי היא ל

  :ם הןאשר הוצגו בדוחות הקודמי, המטרות הכוללות של המחקר. שלוש שנות הפעלתה

  מטרות המחקר הספציפיות

 בבית  ובעמדות אנשי הצוות כלפי עבודתם וכלפי הקשישיםבתהליכי העבודה, לבחון שינויים בתשתית .1

 .האבות
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הבריאותי של דיירי בית האבות שנחשפו לתוכנית לפני התפקודי ו, התזונתילבחון שינויים במצבם  .2

 .נחשפו לתוכנית בית אבות שלא ו שלולהשוות לדיירי, ולאחריההפעלתה 
דיירי בית האבות שנחשפו לתוכנית לפני הפעלתה בשביעות הרצון של בני משפחתם של לבחון שינויים  .3

 .דיירי בית אבות שלא נחשפו לתוכניתולהשוות לבני משפחה של , ולאחריה
  

  מערך המחקר. 2
  

ודה בבית האבות שינויים בתשומות ובתהליכי העבהאחרי , שלוש שניםכנערך מעקב פרוספקטיבי במשך 

תוכנית שבו נערכה ההשוואה בין בית האבות תוצאות התוכנית נבדקו באמצעות . שבו הופעלה התוכנית

ללא הקצאה , עם קבוצת ביקורת" אחרי-לפני" באמצעות מערך מחקר מסוג ,לבין בית אבות אחר

ו שיקולים ארגוניים וכי הי,  יצוין כי בתי האבות שבניסוי ובביקורת לא נבחרו בצורה אקראית.מקרית

   .ולוגיסטיים לבחירתם

  

   אוכלוסיית המחקר2.1
 ושייך לעמותת עידן 1983על משנת ֹוּפוא  ה.בית באייר, בירושלים התוכנית הופעלה בבית אבות ציבורי

 מיטות בחמש 190בבית האבות . מפעילה שלושה בתי אבות ומרכז יום לקשישאשר , למען קשישים

כמו כן פועל בבית האבות . ומחלקה לתשושי נפש מחלקות לסיעודיים שתי, יםתשוש, עצמאיים: מחלקות

, הנהלת בית האבות יחד עם הנהלת העמותה נענו לפניית אשל להפעיל בו את התוכנית. מרכז יום

בית אבות . בשילובה בבית האבות ובהפעלתה בתום הפיתוח וההטמעה, בפיתוחה התחייבו להשתתףו

פועל משנת בית האבות הזה . שימש כקבוצת ביקורת, "עידן"פעל בידי עמותת שגם הוא מו, ציבורי אחר

  .  ותשושי נפשיםסיעודי, תשושים: מחלקות  ובו שלוש1999

  

ם ואת המבקרים תאת בני משפח, הדיירים בשני בתי האבות כלאוכלוסיית היעד למחקר כללה את 

שנכללו במחקר הדיירים ובני המשפחה כי , כבר בתחילת הדוחשוב לציין ח. במרכז היום בבית באייר

עקב תחלופת דיירים בשני בתי האבות , זאת. בסיומהשנכללו בו אינם בהכרח אלא , בתחילת התוכנית

בין מצב דיירי , תערך השוואה לאורך זמןניתוח הנתונים ב, לפיכך. מעבר בין מחלקותבשל בשל תמותה ו

במהלך שנשארה במחלקה  ,קטנה, קבוצה ביחס לוהן, למרות שהם לא בהכרח אותם הדיירים, המחלקות

  . כמו כן נכללו במחקר ההנהלה והעובדים בבית האבות שבניסוי והצוות מאשל .)cohort (הזמן

  

  הרכב אוכלוסיית המחקר

ולתשושי ,  מחלקות לסיעודיים2, לתשושים, לעצמאיים:  דיירי בית באייר הגרים בחמש מחלקות190 .1

וכשמונים מבקרי מרכז יום שנחשפו לתוכנית ,  והפעילות הגופניתנפש שנחשפו לתוכנית התזונה

 שמבקרי מרכז היום נחשפו לתוכנית לתזונה הם לא נכללו במחקר מאחר אףיצוין כי . לפעילות גופנית

 . רוב ארוחותיהם נאכלות מחוץ לבית האבותש
לגבי חלק ( קבוצת ביקורת שימשו בבית האבות שבביקורתמחלקה לתשושים הכשלושים דיירי  .2

 ).מהמדדים נאספו נתונים לגבי כמאה דיירי בית האבות שבביקורת
הם אינם . בבית האבות שבביקורתוכארבעים בני משפחה ,  של דיירי בית באיירהכשמונים בני משפח .3

אלא נבחרו בידי העובדת הסוציאלית בבית באייר והאח הראשי ומנהל , מדגם מייצג של דיירי הבתים
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מתוך הבנה כי מי שמבקרים , זאת. על פי קריטריון של תכיפות ביקוריהם, רתבית האבות שבביקו

  . בבית האבות לעתים תכופות מכירים את התנהלותו יותר מאלה שמבקרים בו מעט

מנהלי , הנהלת הבית: מכל רמות הרצף הארגוני, כעשרים איש מצוות ההנהלה והעובדים בבית באייר .4

 . שירותעובדים במחלקות וביחידות , מחלקות
 .זי התוכנית ושלושת האחראיים לתוכנית באשלּכשלושת מַר .5
 

   מקורות המידע והכלים לאיסוף הנתונים2.2
בחלק . איכותניות וכמותיות כאחד, שונותולכן נעשה שימוש בשיטות חקירה , המחקר כלל רכיבים רבים

בנוסף . יות המדידהבהתאם לרלוונט, וחלקם נבדקו בפרקי זמן קבועים, מהמדדים נערך מעקב שוטף

הכלים לאיסוף , להלן פירוט מקורות המידע ששימשו במחקר.  מקורות מידעמגווןנעשה שימוש ב, לכך

  . השיטות לאיסופם והמדדים שנבדקו, הנתונים

  

 .ל פנים עם הדיירים וראיונות טלפוניים עם בני משפחתם באמצעות שאלון מובנהאן פנים איֹויר .1
 .ית של בית האבותמנהלת מידע איסוף מידע דמוגרפי ממערכ .2
 .ליונות רפואיים של הדיירים באמצעות טופס מובנהיאיסוף מידע ונתונים מג .3
 .פיםָק באמצעות כלי מדידה מתּו,רופומטריות ובדיקות תפקודיותתביצוע מדידות אנ .4
 באמצעות שאלון ,חברי הצוות הבכיר של התוכנית בבית באייר והצוות הבכיר באשלעם  נותראיו .5

 . למחצהנהמוב
 . למחצה באמצעות שאלון מובנה,עובדי בית האבותעם ן איֹויר .6
היקף של , כגון פרוטוקולים של פגישות, איסוף מידע אדמיניסטרטיבי של המוסד ושל התוכנית .7

 . באמצעות טפסים מובנים של המחקר ושל התוכנית,פעילות הקיימת ותכנון פעילויות חדשותה
זי התוכנית ּכשיחות עם מַר, התוכניתשל צוות הבכיר הות בישיב, השתתפות בפגישות ועדות .8

 בבית האבות והשתתפות בישיבות צוות מחלקתיות ותצפיות
  

   המדדים במחקר2.3
 רמת תפקוד ומצב תזונתי ומדדים גון כ,מדדי התוצאה להערכת התוכנית כללו מדדים אובייקטיביים

רוב המחקרים .  מבית האבות ומהשינויים בו שביעות רצון הדיירים ובני משפחתםגון כ,סובייקטיביים

). Elsner, 1998( הן בקרב הדיירים והן בקרב בני משפחתם ,בחנו זאת, שבחנו תוכנית שינוי בבתי אבות

בשאלת יכולתם של קשישים מוגבלים וסיעודיים לדווח על שביעות רצונם הן עקב הדיון הלא פתור , זאת

תחושותיהם את את עמדותיהם ובמהימנות משפחה אכן מייצג שאלה האם דיווח בני הן במהשירותים וה

 ;Chue et al., 2002; Chou et al., 2002; Norton et al., 1996; Zinn et al., 1993(של הקשישים 
Lavizzo-Mourey et al., 1992 .(  

  מדדי תוצאה 

של ובאייר י בית ליון הרפואי של דיירי מהגפו הנתונים והמידע על המצב התזונתי נשל.מצב תזונתי .1

המצב התזונתי נבדק באמצעות .  לאחריהבתחילת התוכנית וכשנתיים, דיירי בית האבות שבביקורת
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נבדקו ,  לכךבנוסף.  בדםורמת אלבומין) BMI) Body Mass Index, ירידה במשקל: שלושה מדדים

 םערכת מצבלעתים קרובות לא התאימו מדדים אלה לה, ואולם. כולסטרול והמוגלובין, TLCרמות 

 למצב ים קשורםשאינגורמים קויים בהם עלולים לנבוע מי משום של,התזונתי של דיירי בתי האבות

. ניתוח הממצאים התייחס לשלושת המדדים העיקריים בלבד, לפיכך).  למשלתמחלה ממאר(התזונתי 

 MNA-SF) Mini Nutritionalסיון לבדוק את המצב התזונתי באמצעות מדד ינעשה נ,  לכךבנוסף
Assessment-Short Form(,שה מרכיביםי הכולל ש :BMI ,לחץ פסיכולוגי או מחלה , ירידה במשקל

. כאוןייה או דטדמנ, ידותני, האחרונים לפני הסקרבדן תיאבון בשלושת החודשים ואו א, חריפה

במהלך איסוף הנתונים הראשון התברר כי לעתים קרובות המדד הזה אינו מתאים להערכת , ואולם

הוא הניב שיעור גבוה של ליקויים במצב התזונתי שמאחר ,  התזונתי של דיירי בית האבותםמצב

 . false positive)( כתשובות חיוביות מוטעות שנבדקו ונמצאו
של דיירי  ובאיירליון הרפואי של דיירי בית י המידע נשלף מהג.מצב בריאות ושימוש בשירותי בריאות .2

, נים על נפילות ושברים בשלושת החודשים האחרונים לפני הסקרבית האבות שבביקורת וכלל נתו

כמו כן נבחן השימוש בשירותי בריאות מבחינת אשפוז  .כאבים ורווחה נפשית מבחינת הרגשת בדידות

נעשו ניסיונות לבדוק . ופנייה לחדר מיון ללא אשפוז בשלושת החודשים האחרונים שלפני הסקר

בית נתונה בידי רופאי  ,ויה של תרופותוהתלאחר שהאחריות אולם מ, שינויים בצריכת התרופות

את המדד ניתן לכלול היה לא , גורמים רבים אחרים מלבד התוכניתמ תמושפעמאחר שהיא ו, האבות

מאחר שלעתים קרובות הם , קיים קושי טכני לעקוב אחר השינויים האלה,  בנוסף לכך.במחקר

 .תכופים ביותר
במהלכה , לפני התוכנית: מצעות בדיקות שנעשו לדיירים שלוש פעמים המידע נאסף בא.מצב תפקודי .3

 PTT (Physical Performance (:נעשה שימוש בשלושה מדדים.  לאחר הפעלתהושלוש שנים
Test)  מייצג תפקוד תקין28. 28-0טווח ציונים ( ,תפקוד ב-ADL מדד ברטלבאמצעות  )Barthel Index( ;

מבדקים נכללו דיירי המחלקות לעצמאיים ַּב. וניידות) תפקוד תקין מייצג 20. 20-0טווח ציונים (

. בבית האבות שבביקורתמחלקה לתשושים ה ודיירי באיירמרכז יום בבית ב ם מבקרי,תשושיםלו

הקשיש זקוק לעזרה נלקחו בהן  שADLהנתונים על המצב התפקודי לפי מדד ברטל ולפי מספר פעולות 

 . מבוססים על בדיקת תפקוד בפועלPPTתונים למדד והנ, מדיווח האחיות בבית האבות
, התוכנית לפעילות גופנית, שירות וחדרי האוכל, מזון:  מפריטים אלורצון של הדייריםהשביעות  .4

איון אישי בעזרת שאלון מובנה בקרב דיירי המחלקות י באמצעות רה נבדק- חייהם בבית האבות

אין בו מחלקה  (בבית האבות שבביקורתם מחלקה לתשושיב ובאיירלעצמאיים ולתשושים בבית 

 .שנערך לפני התחלת התוכנית ולאחר שנתיים) לעצמאיים
פעילות הגופנית ואיכות , שירות וחדרי האוכל, מזון:  מפריטים אלומשפחההרצון של בני השביעות  .5

לפני התחלת , באמצעות שאלון מובנה סגור, איון טלפוניי ברה נבדק- חיי הדיירים בבית האבות

 .התוכנית ולאחר כשנתיים
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  מדדי תוצאה שנעשה בהם שימוש במחקר :1לוח 
  

  המדד
קבוצת 
  ניסוי

קבוצת 
  ביקורת

  
  האתר

  
  מועד איסוף נתונים

          מצב תזונתי
BMI V V  במהלכה ואחריה, לפני התוכנית  כל המחלקות  

  במהלכה ואחריה, לפני התוכנית  כל המחלקות  V  V  ירידה במשקל
  במהלכה ואחריה, לפני התוכנית  כל המחלקות  V  V  רמת אלבומין

        
        מצב תפקודי

PPT V V חלקן*     

  במהלכה ואחריה, לפני התוכנית  **כל המחלקות ADL V V-תפקוד ב
  במהלכה ואחריה, לפני התוכנית  כל המחלקות V V  כושר ניידות

        
        מצב בריאות

  במהלכה ואחריה, תלפני התוכני  כל המחלקות V V  נפילות ושברים
  במהלכה ואחריה, לפני התוכנית  כל המחלקות V V  פצעי לחץ

  במהלכה ואחריה, לפני התוכנית  ***חלקן V V  הערכת מצב בריאות
        

        שימוש בשירותי בריאות
  במהלכה ואחריה, לפני התוכנית  כל המחלקות V V  מספר אשפוזים

  במהלכה ואחריה, תוכניתלפני ה  כל המחלקות V V  פניות לחדרי מיון
        

        שביעות רצון הדיירים
  במהלכה ואחריה, לפני התוכנית  ***חלקן V V  מהמזון

  במהלכה ואחריה, לפני התוכנית  חלקן V V  משירותי חדר אוכל
  במהלכה ואחריה, לפני התוכנית  חלקן V V  מתוכנית לפעילות גופנית

        
        שביעות רצון בני משפחה

  במהלכה ואחריה, לפני התוכנית  כל המחלקות V V  ןמהמזו
  במהלכה ואחריה, לפני התוכנית  כל המחלקות V V  משירותי חדר אוכל

  במהלכה ואחריה, לפני התוכנית  כל המחלקות V V  מתוכנית לפעילות גופנית
        

  במהלכה ואחריה, לפני התוכנית  מחלקות/הנהלה    שביעות רצון של עובדים
  המחלקות לעצמאיים ותשושים ומבקרי מרכז היום ובקבוצת הביקורת במחלקת תשושים: ניסויבקבוצת ה* 

, לגבי המחלקות המידע נמסר בידי האחיות הראשיות. באמצעות מדד ברטל בקבוצת הניסוי ובקרב מבקרי מרכז היום** 
  .ולגבי מרכז היום דיווח בידי הדיירים

  ושים וקבוצת הביקורת במחלקת תשושים המחלקות לעצמאיים ותש: בקבוצת הניסוי*** 

  

  מדדי תהליך ותשומות

  טיקה וטמפרטורה תאס,  מגוון:שינויים בהרכב המזון 

   איך מגיש, מי מגיש, הכלים, אופן הגשה: שינויים במערך הגשת האוכל 

 מזוןהקבלת בגמישות במועדי ארוחות ו 
  אוכלהוירה בחדר ואה, ארוחההמשך , צפיפות, רעש: אוכלהפעילות חדר  

 כמה זמן , מי מאכיל, כמה אנשים זקוקים להאכלה: אכלההפעולות ה 
  ' טיקה וכדתאס, כמות, טמפרטורה, טעם: למשל: שביעות רצון מהאוכל ומההזנה 

 מספר מפעילים ופעילים , כולל תיאור פעילויות חדשות, לויותישינויים במספר הפע 
 הרכב המשתתפיםבשינויים בהיקף ו 
 תתפיםהתאמת הפעילויות למש 
 שתתפותהשביעות רצון וסיבות לאי ה 
  סוגים, היקף: מכשור 
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  פיתוח התשתית לתוכנית ההתערבות והתהליכים להפעלתה בבית האבות. 3
  

   מבוא3.1
בהם נסקרה בפירוט התפתחות וקדמו לו שלושה דוחות .  הדוח המסכם של התוכניתהואהדוח הנוכחי 

ונותחו המכשולים ,  בהמשכההליכים המתוכננים הת,פורטו התהליכים שנעשו במסגרתה, התוכנית

של תפוקותיה ושל ,  תהליכיהשל, הדוח מציג תמונה כוללת של התוכנית. והקשיים שהתעוררו

בתי אבות  לעבית האבות שבו נערכה ו לעהן השלכותיה בוחן מה אפשר ללמוד ממנה וַמא וה .תוצאותיה

 ,כמו, על פי תוכניהםנסקור אותם , ת התוכניתכדי להציג תמונה מקיפה של השינויים במסגר .אחרים

אלא שחלק גדול מהפעולות .  פעולות שנעשו לפיתוח התחום לפעילות גופנית או תחום התזונה,למשל

כמו כן חשוב לזכור כי .  להפריד ביניהם בצורה מובהקתאפשרולא תמיד , והשינויים שזורים זה בזה

פעילות , חידוש על בסיס זיהוי בעיה, עולה אחר פעולהפ, במשך שלוש שנים, התוכנית התפתחה בהדרגה

את הפעולות ואת , בדוח הנוכחי נציג אמנם את התהליכים. ושינוי על בסיס קודמו, על בסיס תוכנית

ולא בכל המקרים נתייחס , "שורות התחתונות"אולם נתמקד בעיקר ב, השינויים לפי רצף התפתחותם

  . בהרחבה בדוחות הקודמיםשהוצגו , רועים והפעולותילכל רצף הא

  

 ולכן היה ברור מלכתחילה שיש להקצות ,הפעלת התוכנית הייתה כרוכה בשינוי ארגוני משמעותי, כאמור

להלן נציג את השינויים . ציוד ורכיבי תשתית אחרים,  מבחינת כוח אדם,לשם כך משאבים ייעודיים

  .קריים בתחום זהיהע

  

   צוות התוכנית3.2
זת ּכמַר: וכלל שלושה אנשים, הפעלתה והטמעתה, ף לבית האבות לצורך פיתוחהצוות התוכנית הצטר

זת התוכנית נבחרה אחות בעלת תואר שני בבריאות כמרּכ. זת תזונהרּכמ פעילות גופנית וזמרּכ, התוכנית

ותק מקצועי רב כמרכזת אבטחת איכות ושירותי סיעוד ובריאות הציבור במשרד בעלת הציבור ו

סיון רב יז פעילות גופנית נבחר מורה לחינוך גופני בעל תואר שני בבריאות הציבור ובעל נרכמכ. הבריאות

פיתחו הם  ד יח.הוא נכנס לתפקידו בסמוך למרכזת התוכנית. בהפעלת מערכות גדולות לפעילות גופנית

ן נבחרה בוגרת תואר ראשוה  תזונכמרכזת. את התוכנית לפעילות גופנית והטמיעו אותה בבית האבות

ידי -עלספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והיועצים מבית ידי -עלותה  לּועבודתה. בתזונה

  . התזונאית הראשית בשירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות

  

. אם לא החשובה שבהן, ו למעשה אחת החוליות החשובות ביותר בתוכניתישלושת בעלי תפקידים אלה ה

 ביצירתה ובהבנייתה, הבצד תפקידיהם בפיתוח. העיקריים" שינויהני סוכ " הם היויחד עם אחרים, שכן

בניית ב,  ביצירת ערוצי תקשורת קבועים עם צוות בית האבותמשמעותיהיה להם תפקיד , התוכניתשל 

. לבין התוכנית החדשה,  האחראית להפעלתו השוטפת,קישור בין הנהלת בית האבותביחסי אמון הדדי ו

יומית -עבודה היוםה באיתור דרכים וכלים להחדרת התוכנית לדפוסי משמעותי היה להם תפקיד, לפיכך

 לצרכים ולתנאים  התוכניתהתאמתבו, באיזון בעיות שהתעוררו במהלך פיתוח התוכנית, של בית האבות

, יחד עם אחרים, והיא באה, מרכזת התוכנית הייתה למעשה נציגתה בתוך מערך קיים.  האבותבבית

ה ייררכיימבנה וה, קבועים ומוגדרים בארגון בעל נוהלי עבודה,  חלקם מהותיים,להכניס שינויים
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שחייב להבטיח את  ו הנושא במטלות רבות ומגוונות,וצוות עובדים, נותתוכניות עבודה מוְב, ארגונית

  .רווחתם של דיירי הבית

  

  ם התוכניתיזּוי פעולות ל3.3
  הכרת בית האבות. א

, דפוסי ההזנה בהםאת מרכז היום ואת הפעילויות הגופנית ואת , ת להכיר לעומק את בית האבוכדי

 שלושת אנשי הצוות של התוכנית את התקופה הראשונה שלאחר כניסתם לתפקידם לסיור ייחדו

עם רבים מאנשי הצוות , מנהלי בית האבותעם לפגישות אישיות עם אנשי הצוות הבכיר ו, במחלקות

רועים ובישיבות צוות מחלקתיות יבא, בחוגים, בפעילות הביתהם השתתפו . המקצועי והעובדים בבית

, תהליכי העבודה בואת את המטבח ו, הם בדקו את המכשור לפעילות הגופנית,  לכךבנוסף. וערכו תצפיות

  .הציוד לבישול ולהגשת אוכל ומרכיבים רלוונטיים אחריםאת 

  

  ראשונית/הכנת תוכנית עבודה בסיסית. ב

ועדות שנועדו לגבש את -בתת נציגי אשל יחד עם בעלי תפקידים אחריםהשתתפו , לת התוכניתפעלפני ה

 בשלבים הראשונים. רכיבי התוכנית בתחומי פעילות גופנית ותזונהאת העקרונות ואת , המטרות

תוכניות עבודה  .בשו יחד אתם את תוכניות העבודהיצוות לעתים קרובות וגההתייעצו עמם שלושת אנשי 

. פרטים אחריםו יבצעמי , הדרכים לטיפול בנושא ספציפיאת , םשאים שיש לטפל בהאלה כללו את הנו

ת ווכניות עבודה לתקופות זמן שונות או תוכניתשלושת אנשי הצוות גיבשו ,  התוכניתפיתוחבמהלך 

אוכל או התוכנית עבודה לטיפול באווירה בחדר ,  למשל,כמו, עבודה שהתייחסו לנושאים ספציפיים

  .ותי המטבחלטיפול בשיר

  

  הצגת התוכנית. ג

  בפני אנשי הצוות והעובדים בבית האבות
בכל הרמות , היה ברור היטב כי יש להציגה בפני צוות העובדים בבית האבות, מראשיתה של התוכנית

כי , היה ברור מלכתחילה. הן ציפיותיהם ממנה לשוחח עמם על חשיבותה ולשמוע ַמ,ובכל התפקידים

היה חשש , ואולם. הטמעתהבללא מעורבותם בהפעלתה ו, ת אל הפועל ולהצליחהתוכנית לא תוכל לצא

העובדים או מקצתם לא יתלהבו בלשון המעטה כל , יומי בקשישים-שעקב הנטל הכבד של טיפול פיזי יום

ומבלי שיפיקו , מתוך חשש שהיא עלולה להוסיף להם מטלות מבלי לתגמל אותם, מהתוכנית החדשה

  . ממנה תועלת

  

, צד אחדהנהלת בית האבות ומרכזי התוכנית היו מודעים לחששות האלה מ, יוזמי התוכנית, ואכן

לשם .  לסוגיה זו תשומת לב רבהיוחדה, ולכן, צד אחרולחשיבות שבשיתופם של כל העובדים בתהליך מ

  :ובכלל זה, כך נעשו פעולות הכנה רבות

 די בית האבות עם אנשי הצוות של כל עובנפגשו לפני תחילת התוכנית .פגישה אישית במחלקות 

מקצועיות של המחלקה ובכל יחידת -בישיבות צוות רב, הפגישות התקיימו בכל מחלקה. תוכניתה

יום ועם האחיות הצוות התוכנית גם נפגש עם נציגי הנהלת הבית ומרכז . המטבח,  למשל,שירות

הארגונים את , ת בבסיסהבפגישות אלה הציג צוות התוכנית את התפיסה העומד. מחלקההיות אאחר
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כמו כן הוצגו בפני . התהליכים המתוכנניםאת השינויים ואת , הציפיות מהתוכניתאת , המעורבים בה

 , טיפולותבעיות הדורשהניתנה להם גם אפשרות להצביע על . העובדים תפקידם בה והציפיות מהם

 .  בתחומים של פעילות גופנית ותזונה,לדעתם
 ובסך , בכל אחד מהם השתתפו כשליש מהעובדים.נית נערכו שלושה ימי עיון בתחילת התוכ.ימי עיון 

ניתנו , עיון הוצגו שוב מטרות התוכניתהבימי .  האבותל השתתפו בהם כמעט כל עובדי ביתוהכ

גם נציגי ועדות . הרצאות בנושא תזונה ופעילות גופנית ונערכו סדנאות וקבוצות דיון בנושאים אלה

 ימי העיון בידי תהערכמ. בהרצאות ובהנחיית הקבוצותוהשתתפו ון ימי העיון גוי השתתפו בתכניהה

 ורובם המכריע דיווחו כי הם הגבירו את נכונותם ,מרוצים כי רוב העובדים היו עלהצוות התוכנית 

 . לתרום למימוש יעדי התוכנית
  

  הצגת התוכנית בפני הדיירים ובני משפחתם
בעיקר בקבוצות קטנות במחלקות לעצמאיים , ת קבוצתיותהתוכנית הוצגה בפני הדיירים בשיחו

שלח צוות  ,כמו כן. ובחלק מהמקרים נערכו שיחות עם דיירים שהתעניינו בפרטיה במיוחד, ולתשושים

ובו הסבר מפורט על התוכנית ,  של כל הדייריםתםמכתב לבני משפח התוכנית יחד עם הנהלת בית האבות

צוות התוכנית גם יזם מפגשים עם . וזמנו להיות פעילים במסגרתההם ה. ועל תרומתה האפשרית לדייר

אולם רק בני משפחה מעטים הגיעו למפגשים ,  כדי להסביר להם בעל פה על התוכנית,בני המשפחה

  .האלה

  

  פיתוח העובדים ושילובם בתוכנית. ד

 העובדים בבית שכל, היה ברור מלכתחילה, התוכנית נועדה לחולל שינוי משמעותי בבית האבותשמאחר 

ללא שינוי מהותי בתפיסתם . להיות פעילים בה צריכים -  ממנהל המוסד ועד אחרון המטפלים- האבות

, לא ניתן יהיה לצפות לפיתוח התוכנית, וללא גיוס נכונותם לשיתוף פעולה, במוסד של כל העובדים

ית האבות נעשתה מתוך הפעילות בקרב צוות ב. לשינוי אמיתי -ולא כל שכן , להפעלתה ולהתקדמותה

 תוםרת התהליכים והשינויים במסגרתה לגבי מהות התוכנית ולגביהבנה כי רק הבנה עמוקה שלהם 

ליזום ו אחריות מתמשכת בהפעלתה בללק, ל על עצמם תפקידים במסגרתהקבל, אותם להשתלב בה

 ניתנה תשומת לב שלביה הראשונים של התוכנית ובכל מהלך הפעלתההחל ב, לפיכך. פעולות לאורך זמן

בקביעת תוכנית , בתהליך קבלת ההחלטות, הבינייםבדרג במיוחד בדרג הבכיר ו, רבה לשילוב העובדים

וה ניתנה תשומת לב מיוחדת לכך שקבלת אחריות במסגרת התוכנית תלּו. בחלוקת התפקידיםוהעבודה 

, נעשו פעולות רבות. ל אחרגמּוהשתתפות בה או ִת, תפקיד בריכוז ועדה, למשל ,גמולבמידת האפשר בִת

 והן לתהליך השינוי – פעילות גופנית ותזונה –שהתייחסו הן לשני התחומים העיקריים של התוכנית 

 מדי  כללוהוא ,הוכן מערך השתלמויות לצוות בית באייר בנושא תזונה ופעילות גופנית. הארגוני בכללותו

- תוך- של הצוותים המקצועיים במסגרת חינוךמפגשים חודשיים. משותפים לכל העובדים,  ימי עיוןשנה

השתלמויות והדרכה למורים , פגישות צוות מחלקתיות לדיון בהטמעת התוכנית במחלקות, שירות

  .מערך שיעורי פעילות גופנית לעובדים וייעוץ תזונתי והדרכה לעובדים, לפעילות גופנית
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  התוכנית לפעילות גופנית. 4
  

, ראשית. כים ובהתפתחויות בתחום הפעילות הגופנית במהלך התוכניתבחלק זה של הדוח נתמקד בתהלי

  .נתייחס להפעלת התוכנית במחלקות ובמרכז יום ולאחר מכן לפעולות אחרות שנעשו במסגרת זו
  

   הפעלת התוכנית במחלקות4.1
  המחלקה לעצמאיים. א

ולכן , מבחינה ארגונית מורכבת מדי הייתהזמנית במספר מחלקות -הפעלת התוכנית לפעילות גופנית בו

 הוחלט, בהתייעצות עם אשל.  לבחון תחילה את תהליכי ההפעלה במחלקה אחת ולהפיק לקחיםהוחלט

 תפקוד הדיירים כדי ת מבדקים להערכנערכו לפני הפעלתה. במחלקה לעצמאייםלהפעיל את התוכנית 

ארגון הדיירים לקבוצות , )4.2 סעיףראה ( הגופני והתפקודי םלפי כושר,  לקבוצות לפעילות גופניתםלסווג

פעולות דומות . מקצועי שנועדה להתארגן לקראת הפעילות-על בסיס תוצאות המבדקים וישיבת צוות רב

  .בוצעו בהמשך גם מחלקת תשושים וגם במרכז יום

  

  2005 ליולי 2003כנית לפעילות גופנית במחלקה לעצמאיים בתקופה שבין יולי ומידע על הת: 2לוח 

  2005יולי   2004יולי  2004ינואר   2003יולי   

  6  6  6  9  מספר שיעורים בשבוע

  2  4  4  6  מספר מורים

  1  2  2  4  מספר מורים ותיקים

  1  2  2  2  )גיוס באמצעות כספי התוכנית (מספר מורים חדשים

  2  2  2  3  מספר קבוצות

  17  25  27  30  מספר משתתפים

  50  69  84  89  דיירים משתתפיםשיעור 

  50  50  54  62    בקרב המשתתפיםת בשיעוריםנוכחושיעור 

  

אולם חשוב לציין כי גם לפני ,  החלה התוכנית החדשה לפעילות גופנית לפעול במחלקה זו2003ביוני 

 מורים  שאינםבידי שלושה אנשי צוותוהם ניתנו , התקיימו במחלקה ארבעה שיעורים בשבוע, הפעלתה

 מהדיירים במחלקה השתתפו בפעילות גופנית 40%יך כי כנית החדשה הערוז התּכַרמ. לפעילות גופנית

.  מציג את התפתחות התוכנית לפעילות גופנית במחלקה לעצמאיים במהלך שנתיים2לוח . קודם לכן

בעקבות העסקת , הוכפל מספר השיעורים בשבוע ומספר המורים, 2003ביולי , מהלוח עולה כי בתחילתה

שיעור המשתתפים ושיעור הנוכחות . י בפעילות גופניתשני מורים חדשים בעלי רקע וידע מקצוע

הרכז לפעילות גופנית ומרכזת (בעיקר משום שצוות התוכנית , בשיעורים בקרב המשתתפים היה גבוה

התעורר הצורך להגביר את , עם זאת. צוות המחלקה להביא דיירים לשיעוריםלסייע למורים ו) התוכנית

 כגון מתן ,נעשו פעולות שונות, לשם כך.  בשיעוריםפותלהשתתהיענותם של הדיירים ואת המוטיבציה 

ידי אחות אחראית המחלקה ומינוי דיירים כנאמני -מתן תזכורות על, לוח של שעות הפעילות לכל דייר

  .קבוצה שתפקידם לעודד דיירים אחרים להתמיד בהשתתפותם
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וגם מספר , בשבוע מתשעה לשישהירד מספר השיעורים , )2004בינואר (כנית וחצי שנה לאחר הפעלת הת

שיעור המשתתפים המשיך להיות . עקב פירוק אחת הקבוצות, זאת, המורים הצטמצם משישה לארבעה

את  שצוות התוכנית המשיך להשקיע מאמצים כדי לעודד אף,  ירדבשיעורים אך שיעור הנוכחות ,גבוה

התוכנית ירד הפעלת אחר לשנתיים , 2005ביולי .  גיוס מתנדבים כדי לסייע בתחום זהכולל, ההשתתפות

  . נמשכהמגמת הירידה בשיעור המשתתפיםו,  לא השתנה מספר השיעורים בשבוע.מספר המורים לשניים

  

 2005הוחלט בתחילת ספטמבר , גופניתהפעילות הלאור הירידה המתמשכת בשיעור המשתתפים בשיעורי 

המונה , בוצות שפעלו עד כה לקבוצה אחתאוחדו שתי הק, לשם כך. לשנות את מערך השיעורים במחלקה

.  בסיוע שני מתנדבים,מידי מורה ותיק ומורה חדש,  שלושה שיעורים בשבועהבלי והיא ק, דיירים17

.  אולם הפסיקושיעורים תשעה דיירים שהשתתפו בעבר בשכללההוקמה קבוצה נוספת , מלבד זאת

הקבוצה מקבלת . ותעיקבב ףהשתתל םדדם לשיעורים ולעו את הדייריושקע מאמץ מיוחד כדי להביאה

 2005אוקטובר חודש בתחילת ,  לכךבנוסף. כיום שיעור אחד בשבוע מידי מורה ותיק ובסיוע מתנדב

,  פיזיותרפיסטהנהלתו שלב, הפועלת פעם בשבוע במשך כחצי שעה, החלה לפעול במחלקה קבוצת הליכה

.  דיירים12-5קבוצת ההליכה משתתפים ב. עוד אנשי צוות מהמחלקהשל מתנדב ושל , מורה חדששל 

יותרפיה לאתר עוד מועמדים לפעילות ז והוטל על צוות הפי,תוכנית ההליכה במחלקה זו עדיין בחיתוליה

  שיעורי פעילות גופנית5התוכנית לפעילות גופנית במחלקה זו כוללת , 2005 נכון לאוקטובר ,לסיכום. זו

  .בשבוע
  

  המחלקה לתשושים. ב

 במחלקה ארבעה ניתנו,  לפני כן.2003דשה לפעילות גופנית החלה לפעול במחלקה בנובמבר התוכנית הח

ניתנו במחלקה , 2004בינואר . 30%-40% עמד על ,המרכזלהערכת , השתתפותהושיעור , שיעורים בשבוע

שיעור ההשתתפות ושיעור ). 3לוח (שניים מתוכם חדשים , שבעה שיעורים בשבוע בידי ארבעה מורים

 נמצא כי חלה ירידה קלה בשיעור 2004ביולי ).  בהתאמה74%- ו86%(כחות בשיעורים היה גבוה הנו

נקט , וכתוצאה מכך) 2004 ביולי 57%- ל2004 בינואר 74%-מ(הנוכחות בשיעורים בקרב המשתתפים 

נערכו שיחות עם הדיירים ועם העובדים . צוות התוכנית פעולות להגברת ההשתתפות בשיעורים

וגויסו מתנדבים נוספים להבאת , לעודד אותם לסייע בהבאת הדיירים, המטפליםעם  ובמיוחד ,המחלקה

והוחלט , נידונה הירידה בשיעורי ההשתתפות בפעילות הגופנית במחלקה, במקביל. הדיירים לשיעורים

 חל בינואר  חלופית וגיבושה תוכניתתלאחר תהליך בניי. לארגן מחדש את מערך השיעורים במחלקה

יכולת הליכה בעלי  דיירים משתתפיםקבוצה אחת ב. מספר הקבוצות ירד משלוש לשתייםו,  השינוי2005

מלאה הזקוקים להשגחה ,  דיירים מוגבליםמשתתפים יהשניב בעמידה ו ושיכולים להתעמלגבוהה יחסית

שני " םהעומדי" קיבלה קבוצת 2005יולי ב.  בה בישיבהנעשיתרוב הפעילות ,  לכן.בעת ביצוע הפעילות

ל ניתנו במחלקה חמישה וובסך הכ, שלושה שיעורים בשבוע" היושבים"שיעורים בשבוע וקבוצת 

למרות הארגון מחדש של התוכנית . השיעורים ניתנים בידי מורה ותיק ומורה חדש. שיעורים בשבוע

וכנית שיעור המשתתפים בת, יתרה מזאת. לא עלה שיעור הנוכחות בשיעורים, לפעילות גופנית במחלקה

תכן שזה קשור גם לשינויים בהרכב אוכלוסיית יוי, לפעילות גופנית במחלקה ירד באופן משמעותי

 20%-כ, כנית לפעילות גופניתולדברי רכז הת.  מבחינת מצב בריאות פיזית ומנטלית,הדיירים במחלקה

  . עקב מצב קוגניטיבי ירוד בפעילות הגופניתמהדיירים אינם משתתפים
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גם ") היושבים"שהם חברים בקבוצת (ארבעה דיירים במחלקה זו , צות לפעילות גופניתמלבד שתי הקבו

  ).14 הסבר בעמוד' ר(מתעמלים בעזרת עמידונים 

  

הדיירים החלו בפעילות . קבוצת העמידונים מופעלת פעמיים בשבוע בידי מורה חדש ופיזיותרפיסט

מספר , כן-כמו.  דיירים בפעילות זו7פו  ובאותה תקופה השתת2004גופנית באמצעות עמידונים ביולי 

מתוכנן שפיזיותרפיסטית מטעם בית . דיירים במחלקה מועמדים לשילוב בתוכנית להליכה פרטנית

   .באייר תיפגש עם שני מתנדבים כדי להדריך אותם בנושא

    

  2005 ליולי 2004כנית לפעילות גופנית במחלקת תשושים בתקופה שבין ינואר ומידע על הת: 3לוח 

  

  קה לתשושי נפשמחל. ג

נועדה להבטיח הולכת הדיירים היא  ."נאמני הליכה" החלה לפעול במחלקה תוכנית 2003בחודש דצמבר 

וות צ "הוליך"לפני הפעלת התוכנית . למרות הירידה הקוגניטיבית, לשמר את יכולת ניידותםכדי 

הלי עבודה ו נונקבעאך הפעילות לא התקיימה באופן שוטף ולא , המחלקה כשליש מדיירי המחלקה

,  להכשרת נאמני הליכההלל סדנוכ, לפני הפעלת התוכנית נעשו פעולות לפיתוחה ולהבנייתה. בתחום זה

בניית טופסי , הלי עבודהוגיבוש נ,  ומחוצה לון מסלולי הליכה בדרגות קושי שונות בתוך בית האבותסימּו

מסלולי הליכה מותאמים ל, יצועבהלשעות , כניתו לשלבי ביצוע התקשוריםהנהלים . רישום ותיעוד

, ח טופס הכולל את שמות הדייריםַתלשם כך פּו. מבחינת אורכם ליכולת הדייר ולתהליך רישום הפעילות

הרכז לפעילות ליווה בתחילת הפעלת התוכנית . הליכההמשך זמן את רמת יכולת ההליכה שלהם ואת 

כדי לבחון כיצד היא , פחה המעורבים בהבני משאת המתנדבים ואת , המטפליםאת , גופנית את האחיות

 מהדיירים במחלקה 75%-בתחילה כ כי עלהבחינת התוכנית מ. מתבצעת והאם היא פועלת היטב

וכי משתתפים בה כמעט כל דיירי המחלקה עד לשלוש , שהיא ממשיכה לפעול בהצלחה רבה, השתתפו בה

ם ובני משפחה ממשיכים להפעיל את יחד עם מספר מתנדבי, האחיות במחלקה, המטפלים. פעמים בשבוע

  . תוכנית ההולכה

  

  מרכז יום. ד

 תשעה שיעורי ניתנוולפני הפעלתה , 2003התוכנית לפעילות גופנית במרכז היום החלה לפעול באוגוסט 

 שיעורים 13- ולמדו ב קבוצות5-חולקו להם . כל הקשישיםהשתתפו בה בתחילה . פעילות גופנית בשבוע

שיעור הנוכחות בשיעורים ). שני מורים ותיקים ושני מורים חדשים(י ארבעה מורים שניתנו ביד, בשבוע

  2005יולי   2004יולי   2004ינואר   

  5  7  7  מספר שיעורים בשבוע

  2  4  4  מספר מורים

  1  2  2  מספר מורים ותיקים

  1  2  2  מספר מורים חדשים

  2  3  3  מספר קבוצות

  19  31  32  מספר משתתפים

  50  82  86  שיעור דיירים משתתפים

  53  57  74  שיעור נוכחות בשיעורים בקרב המשתתפים
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ל ניתנים כעשרה שיעורים בשבוע בידי שלושה ו ובסך הכ,כיום פועלות עדיין חמש קבוצות. 85%עמד על 

יולי חודש  ב."נאמני הליכה"כנית ובמקביל פועלת ת). מורה ותיק ומרפאה בעיסוק, מורה חדש(מורים 

  .  החלה לפעול תוכנית רב שנתית למניעת נפילות2004שנת בסוף .  מבקרים30- השתתפו בה כ2005

  

  מחלקות סיעודיות . ה

 פעילות גופנית לקשישים -במחלקה זו התרחש אחד התהליכים החשובים והמעניינים במסגרת התוכנית 

מלפנים מחובר .  גדולההעמידון הוא מסגרת עץ." עמידון "-סיעודיים באמצעות מכשיר עזר לעמידה 

 תומך אורכי - ומאחור, לשם תמיכה בקשיש מלפנים, ם על כיסא גלגליםשטח הדומה לזה שמוׂשאליה ִמ

אפשר גם לחבר למסגרת רצועות המקיפות את האדם . המאפשר לאדם לעמוד ולהישען עליו, רחב

  .ותומכות בו בעמידה

  

להפעיל את  זינמן במכון וינגייט ל שםרט ע צוות מהמכללה לחינוך גופני וספו החל2003באוגוסט 

אוכלוסיית היעד לתוכנית היו דיירים ". תוכנית וינגייט"ולכן נקראה , "עמידונים"דיירים באמצעות ה

קדמו להפעלת . המשתמשים בכיסא גלגלים אך מסוגלים לעמוד בעזרת תמיכה, במחלקות הסיעוד

בחירת . ים והדרכתם ובחירת המשתתפיםבחירת המור,  הבנייתה,למשל, התוכנית פעולות רבות

 FIM - Functionalובדיקת " מבחן תפקוד גופני"המשתתפים נעשתה באמצעות 
Independence Measure גריאטרי מבית חולים לשיקום לתוכנית פיזיותרפיסטים  אשר נערכו בידי יועצים

הפעילות התקיימה בארבע , )'ב מסיעוד 7-ו'  מסיעוד א13( דיירים 20-בתוכנית זו השתתפו כ. בית רבקה

הדיירים הופעלו בידי בוגרות המגמה לפעילות גופנית . חמש פעמים בשבוע, חמישה דייריםבנות קבוצות 

  . במכללת זינמן ובכל אחת מהפעילויות השתתף וסייע גם אחד מהמטפלים מכל מחלקה

  

.  להפעלתה לצוות בית האבותעברה האחריות, 2003בדצמבר , "תוכנית וינגייט"בתום תקופת הניסוי של 

מרכזת וממיינת דיירים חדשים ועוקבת אחר שינויים במצבם התפקודי האבות יותרפיסטית מבית זפי

 של מכון וינגייט המשיכו לפעול חמש קבוצות ולאחר סיום התערבות. והבריאותי של המשתתפים

ידי בוגרת מכללת -ופעלו עלהקבוצות ה.  עשרים דייריםוהשתתפו בהן, שלושה ימים בשבוע, עמידונים

 פעלו שלוש קבוצות 2004ביולי . באייר ורכז התוכנית לפעילות גופנית פיזיותרפיסט מבית, זינמן

, "חדשים" שני מורים , דיירים16 והשתתפו בהן .שלושה שיעורים בשבועבמשך כל אחת , עמידונים

 הכל אחת שלוש, תי קבוצות פעלו ש2005בספטמבר . בוגרת מכללת זינמן ופיזיותרפיסט של הבית

יותרפיסט של זופי" חדש" נעשית בידי מורה םוהפעלת,  דיירים משתתפים בתוכנית11, שיעורים בשבוע

  .או השגחה עליהם בזמן הפעילות/מטפלים מסייעים בהבאת הדיירים לפעילות וה .הבית

  

למעקב ולהערכה , ןהוכנו כלים למיו,  תוכנית העמידוניםפיתוחכדי לשמר את הידע שנרכש במהלך 

 הכולל בין היתר מידע על , כרטיסהוכןלכל משתתף , כמו כן. שוטפת לשימוש במסגרת התוכנית

הוכן גם תיאור תפקיד של כל אחד מבעלי . תוצאות בדיקות ההערכה ואישורים רפואייםעל , מגבלותיו

, ובדת הסוציאליתהע, הם תפקידיה של אחות אחראית המחלקה ַמ,למשל, המקצוע המעורבים בפעילות

  . מטפלים ורכז התוכנית לפעילות גופנית, מורה, רופא, יותרפיסטזהפי
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 כי זמן העמידה הממוצע של המשתתפים עלה עלהמעקב שוטף אחר המשתתפים בקבוצות העמידונים מ

גם מבדקים שוטפים שנעשו .  דקות ברבעון האחרון23.6- ל2004 דקות ברבעון הראשון של שנת 22.07-מ

ויותר אנשים השתפרו ,  עלייה במשך זמן העמידה של המשתתפיםהראופות שונות במהלך התוכנית בתקו

, נץ ואחרים(כוח בגפיים התחתונות וגמישות בקבוצות שרירים שונות :  כגון,במהלך הזמן בתחומים

2004.(  

  

באייר הערכה רבה בקרב בעלי תפקידים בבית להפעלת הדיירים באמצעות עמידונים זוכה להצלחה ו

שמשך או ,  לפעילותכשהצטרפומודגשת העובדה כי נכללו בה דיירים שלא יכלו לעמוד כלל . ומחוצה לו

הצלחת התוכנית גם דרבנה את הצוות . עזרה רבהנדרשה  ולשם כך מוגבל לדקות ספורות עמידתם היה

בי מצב לעדכן לג,  כדי לתאם את הפעילות הגופנית,במחלקות הסיעודיות לקיים ישיבה חודשית

  . המשתתפים ולדון בהתאמת מועמדים חדשים

  

 החלה לפעול תוכנית 2004בפברואר , בנוסף לתוכנית החדשנית לפעילות גופנית באמצעות עמידונים

 פעלו שתי קבוצות פעמיים בשבוע 2004ביולי .  יכולים לעמודינםלדיירים שא" ישיבה"לפעילות גופנית ב

. רכז התוכנית לפעילות גופניתובידי מ" חדשים" בידי שני מורים הן הופעלו.  דיירים18 והשתתפו בהן

פעלה קבוצה אחת הו, 2005בספטמבר . המשתתפים אותרו במבדקי מיון שנעשו בידי צוות הפיזיותרפיה

שלושה דיירים ממחלקות סיעודיות , כמו כן". חדש"בידי מורה , שלוש פעמים בשבוע,  דיירים6של 

הוגשה לאשל הצעה לרכוש הליכון , 2005בתחילת נובמבר . די מתנדביםמשתתפים בתוכנית הולכה בי

שעשוי לתרום לשילוב יותר דיירים במחלקות אלה בתוכנית ) מכשיר עזר להולכה(אמות הידראולי 

  .הולכה

  

 דיירים במחלקות 17) עמידונים או בישיבהעזרת ב( השתתפו בפעילות גופנית 2005בספטמבר , לסיכום

 שינויים אפשר למנותבסיבות האפשריות לירידה במספר המשתתפים . 2004 ביולי 34הסיעוד לעומת 

שינויים במאפייניהם הבריאותיים של דיירים  ובגלל  תחלופהבגללבהרכב האוכלוסייה במחלקות אלה 

  . לאורך זמן

  

   פעולות נוספות בתחום הפעילות הגופנית4.2
לתשושים ופורט לדיירי המחלקות לעצמאיים בתקופת התוכנית אורגנו מדי שנה ימי ס .ימי ספורט

בני ,  חלק מהדייריםהשתתפובהם ש, ל התקיימו עשרה ימי ספורטובסך הכ. מבקרי מרכז היוםלו

  .משפחה ועובדים

  

 כדורים ומקלות , למשל,במסגרת התוכנית נרכש ציוד לפעילות גופנית שחסר בבית האבות .רכישת ציוד

במאי , לקראת סיום תקופת הניסוי של התוכנית.  הציודהחסנתות ל ארונהורכבו בכל מחלקה .צבעוניים

במטרה לשמור ולשפר , הגיש בית האבות הצעה מפורטת לרכישת מכשור מיוחד לפעילות גופנית, 2005

 כוח סיבולת אירובית וכוח שריר של ,)עמידה, מעברים, הליכה(יומיים -םתפקודים יו, טווחי תנועה

שנבדק ונמצא לאחר ) .Active Passive Trainer-A.P.T(פסיבי -ון אקטיבינרכש מכשיר לאימ. הדיירים

  .אוכלוסיית הקשישים בבית באיירמתאים ל
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במסגרת התוכנית גויסו חמישה מורים  .פיתוח מקצועי שלהםללפעילות גופנית ו" חדשים"גיוס מורים 

אולם עקב , מורים חדשיםבמרבית תקופת התוכנית עבדו בבית האבות חמישה . חדשים לפעילות גופנית

מכללה בוגר , אחד המורים. מספרם כיום על שלושהעומד אילוצים כלכליים ועקב ך הזמן ששינויים במ

לאחר שקיבל הדרכה מהרכז בתקופת , תוכניתמרכז את הפעילות הגופנית עם סיום ה, לחינוך גופני

  .התוכנית

  

 וזמן רב לבניית דפוסי עבודה קבועים עם צוות  בתחילת התוכנית תשומת לבייחדגופנית הפעילות הז ּכַרמ

 ,נים הוא בנה תוכנית מפורטת לשפר את איכות העבודה ולגבש דפוסי ותוכניות עבודה מוְבכדי. המורים

כמו כן . בון דפוסי עבודה ותוכנית עבודה שבועיתילל,  עם המוריםת שבועיהשיהכוללת בין השאר פג

הוכנו ו; תכנון מערכי שיעורל לעקרונות עבודה ובנוגעף מידע ובכלל זה ד, הוכנו כלי עבודה למורים

דף עזר לפירוט , טופס תכנון וביצוע שיעורים,  דפי נוכחות של הדיירים בשיעורים, למשל,טפסים שונים

, במהלך כל שנות התוכנית התקיימו ישיבות צוות הפעילות הגופנית. תרגילים לפי דרגות קושי ואחרים

מערכי עבודה והשלכות מבדקי התפקוד שנעשו במהלך , שיעורי השתתפות, תתפיםבהן נדונו מצב המשו

ווי משקל י הרצאה על ש, למשל,כמו, קיבלו המורים הרצאות והשתלמויות,  לכךבמקביל. התוכנית

  .והשתלמות על כלים ושיטות לבניית מערך שיעור פעילות גופנית לקשישים

  

בהן נקבעו בין ו, כנית הוכנו תוכניות עבודה תקופתיותבמהלך התו .הכנת תוכניות עבודה תקופתיות

כוח גף , למשל(יות זמטרות פי, )ישיבה ועמידה, קימה, עמידה והליכה, למשל(היתר מטרות תפקודיות 

. יתזהניתן לכל מטרה פי) מבחינת מספר שיעורים בחודש(והמשקל ) נשימה, שיווי משקל, בולתְס, תחתון

 של התוכנית בתחום הפעילות הגופנית הייתה יהמטרותמ העובדה שאחת  לאור,לכך הייתה חשיבות רבה

  .צוות מקצועי מיומןעל לבנות תוכנית פעילות קבועה ולבסס אותה על ידע ו

  

במהלך התוכנית נעשו ארבעה מבדקים להערכה תפקודית של  .מבדקים להערכה תפקודית של הדיירים

תוצאות המבדקים שנערכו בפעם . כז היוםהדיירים במחלקות לעצמאיים ולתשושים ומבקרי מר

משו יכמו כן ש. שימשו בסיס לסיווג הדיירים לקבוצות לפעילות גופנית, בתחילת התוכנית, הראשונה

יים כדי להתאים את תוכניות ותוצאות המבדקים לזיהוי שינוי במצב הדיירים ולתכנון פעולות ושינ

 בהדרגה כלי עבודה שימושי לרכז נעשות המבדקים תוצאו. העבודה הן לקבוצה כולה והן לפרטים בתוכה

 הקשר ןדוינ, 2005בתחילת , לאחר ביצוע המבדקים בפעם הרביעית,  למשל,כך. לפעילות גופנית ולמורים

בין תוצאות המבדקים לבין תוכן השיעורים גם ברמת הקבוצה וגם ברמת הפרט ונעשו ההתאמות 

  .הנדרשות

  

 במסגרת התוכנית ניתנה תשומת לב מיוחדת לשילובם של .גופניתשילוב מתנדבים ומשפחות בפעילות 

 משום ,מעורבותם זוהתה והוגדרה כמטרה חשובה. כנית לפעילות גופניתובני משפחה ושל מתנדבים בת

היה ברור שיהיה .  תוך ביסוסה על צוות המחלקות בלבד,שהיה ברור שלא ניתן להרחיב את הפעילות

במהלך , לפיכך. סיוע בזמן השיעוריםמתן ם ובנבדרבו, ם לפעילותצורך בעזרה רבה בהבאת הדיירי

מסייעים ) בעיקר סטודנטים(מתנדבים  5-4 ,כיום. בהצלחה רבה  מתנדבים בפעילות שולבו כמההתוכנית

 הצטרפה 2005בשנת . מחלקות הסיעודבהולכתם במחלקה לתשושי נפש ובהבאת דיירים לשיעורים וב

,  המתנדבים הקיימיםלשמור את,  מתנדבים חדשיםלגייסתפקידה . לצוות מתנדבת כרכזת מתנדבים

  .טפל בבעיות הקשורות להפעלתם בבית ותפקידים אחריםל,  מפגשי הדרכהלקיים
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בפעילות הגופנית התייעץ הצוות עם העובדות המשתתפים  של הדיירים תםכדי לגייס את בני משפח

 נערכה הדרכה אישית לבני 2004במאי . יטבמכירות אותם ההן שלרוב מאחר , הסוציאליות של הבית

 כדי ללמד אותם כיצד להפעיל את ,סיעודהתשושים וה, עצמאייםה של דיירים במחלקת תםמשפח

חולקו להם דפי הנחיה לביצוע , לכךבנוסף .  בני משפחה12בהדרכה השתתפו . קרוביהם בשעת הביקור

 תםערכה הדרכה נוספת לעשרים בני משפח נ2004ביולי . תרגילים מותאמים לדיירים במחלקות שונות

" עמידונים" של המשתתפים בקבוצות התםפנו לבני משפח,  לכךבנוסף. של דיירים במחלקה לתשושי נפש

לדברי הרכז .  האבותבני משפחה זומנו לימי ספורט שהתקיימו בבית, בבקשה לסייע בזמן הפעילות

תרומה משמעותית הן בהפחתת העומס על צוות למעורבות בני המשפחה עשויה להיות , לפעילות גופנית

ולכן הוא רואה בשילובם , העובדים והן בהפעלת הדיירים מחוץ למסגרת השיעורים לפעילות גופנית

  . ויש צורך להמשיך בכך ולחזק זאת גם בעתיד, הדרכתם אחת המטרות החשובות של התוכניתבו

  

 של םוכנית נעשו פעולות להגברת מודעותבמהלך הת .פעולות להגברת המעורבות של צוותי המחלקות

 ,כך. אנשי הצוות במחלקות לחשיבות שיש לפעילות גופנית עבור הדיירים ולתפקידם החשוב בהפעלתם

הטמעת הפעילות הגופנית כאורח חיים בבית  "בנושאהתקיים יום השתלמות , 2004בינואר , למשל

חשיבות הפעילות הגופנית  "בנושאקות ו השתלמויות לצוותים בכל המחלנערכ 2004 במאי ;"האבות

תרגולם בנוסף לשיעורים לובהם הודגשה החשיבות שיש להפעלת הדיירים ו, "יומי-םלטיפול היו

הודרכו הצוותים המטפלים כיצד לנצל את השיפור במצבם של הדיירים לתפקוד ,  לכךבנוסף. הפורמליים

  .ת כגון מעברים וניידּו,יומי בתחומים-יום

  

אחיות ה צוות התוכנית עם הצוותים במחלקות ועם נפגש במשך כל תקופת התוכנית ,בנוסף לכך

 הדיירים להשתתף בשיעורים לפעילות גופנית והמריץ אותם לסייע  אתדדועל דרבן אותם ,אחראיותה

 על עצמן יקבלותנה תשומת לב מיוחדת לכך שהאחיות האחראיות במחלקה ינ. בהבאתם לשיעורים

כל השיעורים ניתנים בהתאם כי ו, נית לפעילות גופנית מתקיימת במחלקתןאחריות לוודא שהתוכ

ונבחנו דרכים שונות להגברת ההשתתפות של הדיירים , הנושא גם נדון במחלקות מספר פעמים. לתוכנית

כדי שיסביר לדיירים על ,  הוצע לשתף את רופא הבית בנושא, למשל,כך. בשיעורים לפעילות גופנית

מתן תעודות הוקרה לדיירים שמסייעים לאחרים , ילות גופנית לשמירה על בריאותםהחשיבות שיש לפע

  .להשתתף ורעיונות אחרים

  

בעקבות התוכנית חל שינוי בשיתוף הפעולה בין  .שילוב צוות הפיזיותרפיה בתוכנית לפעילות גופנית

צוות הפיזיותרפיה  של התוכנית עסקלפני הפעלתה . צוות הפיזיותרפיה לבין הצוות לפעילות הגופנית

, היתבתהליך פיתוחה והבני הפיזיותרפיסטיםהשתתפו  הטיפולים פרטניים אך עם התפתחותבבעיקר 

ובתכנון והפעלת תחומים חדשים כמו ,  לפעילות גופנית במחלקה לתשושיםבארגון מחדש של התוכנית

ו כן הם היו מעורבים כמ. הפעלתם במסגרת הפעילות, מעקב אחר מצבם, מיון מועמדים לפעילות, למשל

ובכלל זה מיון הדיירים וסיווגם לפי רמות , ובהפעלת מערך ההליכה במחלקות" עמידונים"בתוכנית ה

מר שצוות הפיזיותרפיה וניתן ל, כללכ. הכנת תוכניות הליכה ומעקב אחרי התקדמות הדיירים, הליכה

והשתלב בהפעלת הדיירים , ברנטל על עצמו תחומי אחריות ותחומי מעורבות שלא היה מעורב בהם בע

  . ברמה הקבוצתית ולא רק ברמה הפרטנית
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   סוגיות לדיון בתחום של פעילות גופנית4.3
 הצטרפו מורים חדשים בעלי  לצוות.התוכנית לפעילות גופנית חוללה שינויים חיוביים רבים בבית באייר

בנה עמם , הדריך אותם, עם המוריםז התוכנית עבד בשיתוף פעולה ּכַרמ .ידע וניסיון בעבודה עם קשישים

. קנהי בגיל הִזזפיהתפקוד את מקומו של ה  המביא בחשבוןנות וגיבש מערך שיעוריםְבתוכניות עבודה מּו

פעילות ה של ה חשיבות בנושאלמויות לצוות העובדים בבית האבותתהתקיימו ימי עיון והש,  לכךבנוסף

, במקביל. יומי בו-ם התפקודית של הדייר בטיפול היוו של המטפל לנצל את יכולתומחויבות ושל גופניתה

תחושת שהקנה להם הודגשה תרומתם וחשיבותם של המטפלים בהצלחות התוכנית וניתן להם עידוד 

  .וה בתרומתםוגא

  

 םמאפשרים ללמוד על מצבכלים אלה  .למיון ולמעקב, לאבחוןחדשים לים מוש ֵּכיהוכנסו לש, במקביל

ווג דיירים י המסייע בס,"מבחן אשל",  למשל,כמו, עקוב אחר שינויים במצבםהתפקודי של הדיירים ול

או טופס מיון למשתתפים בקבוצת עמידונים או , לקבוצות לפעילות גופנית ולמעקב אחר התקדמותם

במקביל . פןהיקו פותחו כלים למעקב אחר הנוכחות בשיעורים ובפעילויות, כמו כן. בקבוצות הליכה

ת מותאמות יופעילושל , פעילות גופנית באמצעות עמידוניםשל , הולכה/הליכה שלת ופותחו תוכני

הלי עבודה חדשים לאיתור והוכנסו והוטמעו נו,  שלרוב יש צורך להפעילם בישיבה וימי ספורט,לקשישים

  . מועמדים לפעילות גופנית בתחומים שונים

  

פיזיותרפיה של בית האבות לבין הצוות וחל שינוי משמעותי בקשר שבין צוות ה, כן נרכש ציוד חדש-כמו

,  מיון, למשל,עשו בעבר כמונצוות הפיזיותרפיה קיבל על עצמו אחריות לפעולות שלא . לפעילות גופנית

 והשתתפות בהפעלת תוכנית ההליכה יותהסיעוד במחלקותמעקב והערכה של הפעילות הגופנית , הפעלה

 ,כמו,  הפעילות בתחום זה הוקמו פורומים חדשיםכדי להמשיך ולפתח את, במקביל. במחלקות השונות

דיון בהתאמת מועמדים חדשים לעדכון מצב המשתתפים ול, מקצועיות לתיאום-ישיבות צוות רב, למשל

יותר בני משפחה של  םבולי פעולות לשנעשוכמו כן שולבו מתנדבים בתוכנית לפעילות גופנית ו. לפעילות

ורחבו סוגי בעלי התפקידים המעורבים בתוכנית לפעילות גופנית  הפעלת התוכנית הבעקבות. בפעילות זו

גם העובדות הסוציאליות מעורבות יותר בשילוב מתנדבים ובני משפחה , ומלבד צוות הפיזיותרפיה

  .בפעילות בתחום זה

  

הביאה לשיפור לשבחים מגורמים רבים על שזכתה הצלחה רבה וקצרה התוכנית לפעילות גופנית 

ך תועבר המשבתקופת תוכנית ההתערבות עומדת להסתיים ו, ואולם. אבות בתחום זהמשמעותי בבית ה

יש לתת את הדעת לסוגיות הקשורות להמשך הפעלת , לפיכך. צוות בית האבותהאחריות להפעלתה ל

אך יש צורך לקבוע מה יהיה מבנה , התמנה איש מקצוע שירכז אותה, כאמור. התוכנית לפעילות גופנית

הפחתת שעות פעילות במחלקה , למשל. דרשו עקב אילוצים כלכלייםילו שינויים ייא, התוכנית בעתיד

רו את ש שיאפחלופיותיהיה גם צורך לבחון דרכים .  היקף הפעילות במחלקה אחרתלשם שימורספציפית 

  . המשך הפעילות במתכונתה הנוכחית

  

ם להגברת השתתפות צוות התוכנית השקיע מאמצים רבי .המשך השתתפות הדיירים בפעילויות

גופנית כשליש מהדיירים הרכז התוכנית העריך שלפני הפעלתה השתתפו בפעילות . הדיירים בפעילויות

כיום עומד שיעור .  מהדיירים75%במחלקות לעצמאיים ותשושים וקיווה להגיע לשיעור השתתפות של 
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, לאחרונה שינויים נוספיםבשתי המחלקות הוכנסו . שיפור בהשוואה למצב שלפני התוכנית, 50%זה על 

גדיל את שיעור ה לות עשויתוכניות אלו אמנם .כמו קבוצת הליכה מחלקתית ותוכנית הליכה פרטנית

צוותי המחלקות יצטרכו . אולם יהיה צורך לעשות מאמצים רבים כדי לשמור על כך, ההשתתפות בעתיד

 לאחיות האחראיות ולמטפלים כאשר, עורים ולשמר השתתפותםילהמשיך ולעודד את הדיירים לבוא לש

  .יש תפקיד חשוב בתחום זה

  

פותחו פעילויות חדשות וכיום , שבהן לא היו כלל שיעורים לפעילות גופנית, מחלקות הסיעודיותבגם 

יהיה צורך להתמיד בביצוע מבדקי התאמה לתוכנית העמידונים .  מהדיירים20%- כןמשתתפים בה

  . ת של הדיירים במחלקות אלהואף להגביר את היקף הפעילו, וההולכה

  

,  צוותי המחלקותם של מעורבותל שהת חשיבותאצוות התוכנית הדגיש  .מעורבות הצוות בפעילות

ובכלל זה במתן עידוד , בתוכנית לפעילות גופנית, המטפליםשל האחיות האחראיות ושל ובמיוחד 

ה שהאחיות האחראיות צריכות עדיין יש תחוש. בהבאתם לשיעורים ופעולות נוספות, לדיירים להשתתף

הרכז החדש . מתקיימת כפי שתוכנןאכן היא שכדי להבטיח , את מעורבותן בפעילות הגופניתגביר לה

לקיים פגישות קבועות ולפקח על מעורבותם של צוותי , יצטרך להמשיך להיות בקשר הדוק עמן

ם של המטפלים בתחום זה יהיה עליו להרחיב ולהעמיק את מעורבות, כן-כמו. המחלקות בפעילות זו

כדי להגביר את השתתפות הדיירים בפעילות ,  שילוב מתנדבים, למשל,כמו, ולאתר דרכים אחרות

  .הגופנית

  

 החשיבות שבהפעלת ההשתלמות לצוות העובדים הודגשהבימי  .הפעלת דיירים בידי צוותי המחלקות

 ויהיה ,לא חלה התקדמות בתחום זהשעד כה כמעט . ומשיעור לשיעורתרגול לאחר השיעורים בדיירים וה

 שי. ובכלל זה מתן הדרכה והשתלמויות לצוות המטפלים, ך ולאתר דרכים ליישום מטרה זויהמשלך יצר

 בהפעלת קרוביהם ,למשל, הידע של בני משפחהאת גם הרגשה שיש צורך לנסות להגביר את המעורבות ו

   .בשעת ביקור

  

בעקבות תוכנית  .מורים לפעילות גופניתהרפאה בעיסוק ומה, דפוסי הקשר בין צוות הפיזיותרפיה

 הָנ וכמו כן שּו,מרפאה בעיסוק בבית באיירשל הדם של הפיזיותרפיסטים ויתפקהשתנה  ,ההתערבות

ותפקידי ם היוגדרו תפקידי, באמצעות לומדה הנכתבת בימים אלה. גופניתהפעילות השילובם בתחום 

מעקב אחר תפקודם ולמסד דפוסי ל םיד יהיה צורך לפתח כליבעת. המורים לפעילות גופנית בתוכנית

    .קשרים ביניהםאת העבודה משותפים ו

  

 ועברי האחריות להפעלתה ולמעקב אחריה .התוכנית לפעילות גופנית תמשיך לפעול גם בעתיד, לסיכום

רחבו  הו,במהלך תקופת התוכנית פותחו פעילויות חדשות. לרכז חדש ולצוות העובדים בבית באייר

והושקעו מאמצים רבים לביסוסה של התוכנית בבית ,  ונהליםנקבעו מנגנוני עבודה, פעילויות קיימות

וכי יישומה יימשך גם לאחר , תית כי התוכנית התבססה בבית האבותיקיימת תקווה ואמונה אמ. האבות

  .סיוניתיתום התוכנית הנ

  



 

  20

  התוכנית לתזונה. 5
  

   מבוא5.1
שהיו , אם כי מצומצמים, שפיתוחה התבסס על תשתית שירותים, ת גופנית מהתוכנית לפעילולהבדיל

בבית האבות עבדה . לתוכנית בתחום התזונה לא נמצאה תשתית דומההרי ש, קיימים בבית האבות

ועיקר עבודתה התמקדה בטיפול פרטני , ) שעות בשבוע16בהיקף של (תזונאית אחת במשרה חלקית 

המפקח על המחלקות ,  שמשרד הרווחההייתהוי לציין כי הסיבה לכך רא. בדיירי המחלקות הסיעודיות

ברובם המכריע של בתי האבות בארץ אין , ולכן, אינו דורש כיום העסקת תזונאית, תשושיםללעצמאים ו

  .טיפול תזונתי במחלקות אלה

  

נית הוקמה לפני החלת התוכ, כאמור.  בשלביםפותחה ,בדומה לתוכנית לפעילות גופנית, התוכנית לתזונה

 מרכזת ייחדה, בכניסתה לתפקיד. העקרונות ורכיבי התוכנית בתחום התזונה, ועדה לגיבוש המטרות-תת

לים בתחום ָׁש הבעיות והּכלבחינת ,התוכנית זמן רב לבחינת המצב בבית האבות בתחום התזונה וההזנה

בוגרת ,  תזונאיתבאמצע השנה הראשונה הצטרפה לצוות התוכנית.  כיוונים לשיפורםלאיתורזה ו

 אף.  שעות בשבוע15עבדה היא  ברוב תקופת התוכנית .הפקולטה לתזונה של האוניברסיטה העברית

בינה לבין תזונאית לתאם עלה הצורך , ה משמעותית של הפעילות בתחום זהגדלשהצטרפותה אפשרה ה

דיר את תפקידיהן והתעורר הצורך להג, שמכירה היטב את התנהלותו ואת צורכי הדיירים,  האבותבית

תזונאית בעיקר הבעוד שלפני הפעלת התוכנית התמקדה ,  למשל,כך. ולעצב את דפוסי עבודתן המשותפת

במסגרת , בטיפול בדיירים עם ליקויים במצב התזונתי והבריאותי במחלקות לסיעודיים ותשושי נפש

 במחלקות לעצמאיים ובכלל זה גם, התוכנית הורחבה ההסתכלות על המצב התזונתי של כל הדיירים

 ,בעלי צרכים מיוחדיםוהורחב הטיפול בתחומים חדשים כמו למשל קביעת תפריט לדיירים , ותשושים

והכנת תוכנית ,  התזונתי של כל הדיירים ומעקב אחריהםםפיתוח כלים ופרוטוקולים להערכת מצב

  . השתלמויות והדרכה

  

בסיועם של , רכזת התוכנית ותזונאית התוכניתהכינה מ, שארך כשנה, לאחר תהליך לימוד מעמיק ומקיף

התוכנית התייחסה לשני .  תוכנית עבודה מקיפה בתחום התזונה,בעלי תפקידים מבית האבות ומחוצה לו

להלן נסקור את הפעולות .  וטיפול בתשתית שירותי התזונה)הדייר (טיפול בפרט: מרכיבים עיקריים

 להבחין לחלוטין בין הפעילות אפשר יצוין שלא תמיד עם זאת. העיקריות שנעשו בכל אחד מהתחומים

חייבה שיתוף פעולה מתחום , וכי לעתים קרובות הפעלת שינויים בתחום אחד, בכל אחד מהתחומים

תרם , כפי שיפורט להלן, שיפור בהאכלת הדיירים,  למשל,כך. ושניהם יחד תרמו ונתרמו מהפעילות, אחר

  . ההזנה הכוללים של בית האבותוהן לשירותי, הן לדיירים ברמת הפרט

  

, חשוב לציין שלאחר שנה וחצי להפעלת התוכנית, לפני הסקירה על הפעולות בתחום התזונה,  לכךבנוסף

התקבלה החלטה לתגבר את תפקיד התזונאית במחלקות לעצמאיים ותשושים ובתקופה שבין ספטמבר 

  . שעות בשבועהשמונהועסקה תזונאית נוספת בהיקף של , 2005 לאוקטובר 2004
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   טיפול בפרט5.2
  איתור דיירים הלוקים במצבם התזונתי. א

הטיפול והמעקב אחר דיירים , שיפור תהליך האיתור: אלומטרות התוכנית בתחום התזונה היו 

הוכן גיליון לאיסוף , לשם כך. בסיכון תזונתיהמצויים ליקוי תזונתי והפחתת מספר הדיירים מ הסובלים

. בסיוע התזונאיות, לוי בידי האחיות האחראיות במחלקותילמ, תזונתי של הדיירים הםנתונים על מצב

ניתוחם מו, 2003הנתונים נאספו באמצע .  הצוות עמוומהיכרות מהתיק הרפואי של הדייר סףהמידע נא

ממדים  ת דיירי בית האבות לוקים לפחות בממד תזונתי אחד מבין שש189מקרב ) 59% (111כי , עלה

. נכללו בקבוצת סיכוןולכן הם , TLC- המוגלובין ו,כולסטרול, רמת אלבומין,  ירידה במשקל,BMI: אלו

מידה מסוימת של חוסר אמון ו, עורר פליאה בקרב הצוות הרפואי והסיעודי של בית האבותממצא זה 

היה ברור . בכלים המשמשים את התוכנית ולעיכוב זמני בבדיקת הממצאים ובפיתוח תוכנית ההתערבות

, לפני שממשיכים בפיתוח התוכנית, יש צורך להתמודד עם תגובת הצוות הרפואי והסיעודי במוסדש

  . לא ניתן להמשיך לפתח פעולות ולקדם את התוכנית, משום שללא אמון ושיתוף הפעולה עמם

  

 של כל אחד ו מצבנבדק בקפדנות, )אחד מהם רופא(תזונה של התוכנית הבסיוע יועצי , לשם כך

לתמונה הרפואית והסיעודית הכוללת של הדייר ולמצבו ,  תוך התייחסות לששת הממדים,מהדיירים

 לליקוי כקבוצת סיכון כי בקרב חלק משמעותי מהדיירים שהוגדרו עלההבדיקה מ. החברתי והנפשי

ולאו דווקא בעיה , יותר היה קשור לבעיה אחרת שממנה הדייר סובלאו בליקוי באחד הממדים , תזונתי

בסיכון  הדיירים 111מקרב . אנורקסיה או מחלה אחרת, כאוןיד, ת מחלה ממאר, למשל, כמו,תזונתית

 דיירים 49, )2004 לפברואר 2003שנערך בין ספטמבר (נמצאו בסוף תהליך הבדיקה , לליקוי תזונתי

 מדיירי מחלקת 26%,  מדיירי מחלקת העצמאיים25%,  מכלל דיירי הבית26%(בסיכון לליקוי תזונתי 

הטיפול בדיירים עם ).  מדיירי מחלקת תשושי נפש31%- מדיירי מחלקות הסיעודיות ו23%, שיםתשו

 ובהן נקבע כי לשמונה ,אחות ותזונאית, בהשתתפות רופא, ליקוי תזונתי נדון בישיבות צוות רב מקצועי

להמשיך  הוחלט להמשיך את הטיפול הקודם ולגבי השאר הוחלט 21לגבי , דיירים תשונה תוכנית הטיפול

  . דיירים הוחלט לבדוק צריכת מזון12-ל,  לכךבנוסף. במעקב ללא טיפול מיוחד

  

רד מספר וכי בעקבות התוכנית י, 2005שנת באמצע דיווחה במהלך הצגת הנתונים תזונאית התוכנית 

 זוהו במחלקה 2004אוגוסט -ביולי,  למשל,כך. הדיירים בסיכון תזונתי במחלקות לעצמאיים ולתשושים

ובמחלקה , 2005 באוקטובר שבעה דיירים דיירים כסובלים מליקוי תזונתי לעומת 19, מאייםלעצ

  .2005 באוקטובר שישה לעומת 2004אוגוסט - דיירים נמצאו בסיכון תזונתי ביולי21לתשושים 

  

  הטיפול התזונתי בדיירים. ב

בפיתוח נהלים , תיבמהלך התוכנית התברר כי יש צורך בהתמקצעות בטיפול בדיירים בסיכון תזונ

כמו כן התעורר הצורך לשלב את המטפלים בתחום זה ולהגביר את . ברורים ומוגדרים בתחום זה

  . הם ממלאים תפקיד עיקרי במתן אוכל ובהאכלת דיירים בסיכוןשמאחר , האחריות בקרבם

  

 ושתי תזונאית הבית(התזונאיות .  חלה התקדמות רבה בתחום זה2005שנת  ובמהלך 2004מסוף שנת 

בדומה לנהלים , הלי עבודהו גיבשו נ,יחד עם יועצות מתחום תזונה וסיעוד, )התזונאיות מטעם התוכנית
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 אבחון ופעולות שהתזונאית עושה בעת כולליםהנהלים . משרד הבריאותל החדשים לטיפול תזונתי ש

 בדיירים שאינם פול שוטףיט, הטיפול בדיירים במצבי סיכון תזונתי,  של דייר חדש לבית אבותתוקבל

מסמך מפורט בדה קובצו והלי העבונ. סובלים מליקוי תזונתי וטיפול בדיירים הלוקים בהשמנת יתר

  ".תוכנית עבודה דיאטנית בבית באייר "שכותרתו

  

גיליון הערכה ומעקב ח לשימוש התזונאיות ַת פּו,הלי עבודה לטיפול תזונתי ברמת הפרטובנוסף לפיתוח נ

בגורמי סיכון להתמקד , לעקוב אחריו,  מצבם התזונתי של הדייריםאת לאבחן ןלהמסייע וא ה .תזונתי

ליון ההערכה משמש למעקב אחרי כל דיירי יג. ליקויים כאלהמ הסובליםלליקוי תזונתי ובאיתור דיירים 

בדיקה תזונתית ב נבדקו שבעבר לא ,ובכלל זה גם דיירי המחלקות לעצמאיים ולתשושים, בית האבות

מעודכן מדי חודש לגבי דייר בסיכון תזונתי ומדי , הגיליון מתויק בגיליון האישי של כל הדיירים. שיטתית

 נמסרת רשימת הדיירים בסיכון תזונתי עם 2005החל מפברואר  .תזונתי תקיןה ומצבשדייר לחצי שנה 

   .תלאחות האחראית בכל מחלקה ולאחות הראשי, פירוט גורמי הסיכון שלהם גם למנהל בית האבות

  

 מעקב באמצעות טופס שפותח בידי נערך, לאחר שנקבעת תוכנית התערבות לדייר בסיכון תזונתי

ערכי המדדים המרמזים על הטופס מפרט את  ."טופס מעקב דיירים בסיכון לליקוי תזונתי"הדיאטניות 

 חודש מדי,  לכךבנוסף. עדכון המדדים שבסיכוןאת הטמעתה ואת , ההתערבותאת סוג , סיכון תזונתי

כדי , בכל מחלקה נערך דיון בין התזונאית לבין האחות האחראית על מצבם של הדיירים בסיכון תזונתי

 במהלך חודש לא חל שיפור בגורמי הסיכון אם. לשנותה במידת הצורךכדי תוצאות התוכנית ואת לבחון 

 הכמות המדויקת בהערכה זו נבדקת. הערכת צריכת מזוןבמתחילים , של דייר המקבל העשרה תזונתית

הבדיקה נעשית בידי מטפלות במחלקה . של המזון שהדייר אוכל בכל הארוחות במשך שלושה ימים

 תפקיד מלאאחיות האחראיות צריכות לבמהלך התוכנית נמצא כי ה. דיירעל הבאמצעות תצפית ישירה 

ן כדי לבדוק את וה, הן בהדרכה שוטפת של המטפלות כיצד לבצע הערכת צריכת מזון,  בפעולה זוחשוב

  . איכות מילוי הטפסים בידי המטפלות

  

לשם , מנות סטנדרטיות בידי המטפלותל החלוקה הטמעת ל שהבמהלך התוכנית התבררה חשיבות

  : לשם כך פותחו שלושה כלים שסייעו בביצועה. אחידה ומהימנההערכת צריכת מזון ביצועה של 

 אשר מלמדים כיצד .פי הגדרת משרד הבריאותל,  מנות מזון סטנדרטיות ובהםפוסטרים צבעוניים .1

מעקב מדויק אחר הכמות , המאפשרת צריכה מאוזנת של כל רכיבי המזון, להגיש מנה סטנדרטית

  . הנאכלת ומניעת בזבוז אוכל

כולל ארוחות ,  ופרוטוקול להערכת כמות המזון הנאכלת בידי הדייר בכל ארוחה"דף צריכת מזון" .2

  שפותח בידי צוות מחקר ) FFED) Food and Fluid Estimation Diagram- כלי היסבסעל , הביניים

  . ב" בארהNational Policy and Resource Center on Nutrition and Aging -מה

ותרגול , הדרכת צוותים במחלקות על תהליך ביצוע הערכת צריכת מזון באמצעות הכלים שפותחו .3

 . השימוש בדף צריכת מזון
  האכלה ואכילה. ג

היא .  ריכזה את הנושאמרפאה בעיסוק.  הוקמה קבוצת משימה בנושא האכלה ואכילה2003 ארסבמ

בפיתוח שיטות האכלה מתאימות במקרים , הולהגברת עסקה באיתור פעולות לשימור אכילה עצמאית
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ועדה גם וה. שבהם צריך להאכיל את הדייר ובגיבוש תוכנית הדרכה למטפלות בנושא האכלת דיירים

גובה את , קרבת הדייר לשולחןאת , תנועת הידאת הבודק , טופס תצפית על אכילה והאכלההכינה 

דפוסי את תנוחת המאכיל ואת , אופן האכילהאת  ,אוכלהכלי בה אחיזאופן ה את ,הקשיש ביחס לשולחן

  . ונושאים אחריםהקשישהתנהגות של ה

  

זוהו הבעיות העיקריות בתחום , ההאכלהאכילה והבעקבות עבודת קבוצת המשימה ותצפיות על דפוסי 

 נערכה היא .מטפלים בנושא אכילה והאכלהלפיזיותרפיסטים ול, ופותחה תוכנית השתלמות לאחיות, זה

נערכה התנסות ,  נידונו בהם קשיי האכילה של הקשישים.התוכנית כללה שלושה מפגשים. 2003בסוף 

ה הרצאה של אחות מבית חולים גריאטרי ניתנ, מוש בטופס תצפית על דפוסי אכילה והאכלהיאישית בש

האכלת זקן "בעיות בליעה בקרב קשישים סיעודיים והוקרן סרט הדרכה של אשל על על אכילה ו

השתלבו שתי סטודנטיות להפרעות בתקשורת במחלקה לתשושי נפש בהדרכת , בנוסף לכך". במוסד

ל סופי בכל הקשור להאכלת הוווחה האחות הראשית על גיבוש ני ד2005בספטמבר . האכלת דיירים

  .הדייר

  

  אבחון וטיפול בבעיות בליעה. ד
 ייעצה,  ביקרה בבית האבות קלינאית תקשורת המתמחה בהפרעות בליעה בקרב קשישים2004באפריל 

והציעה לשלב סטודנטים כחלק , לאיתור ולטיפול בבעיות בליעה לצוותים במחלקה ולדיאטניות

ולא חל שיפור באבחון ובטיפול בהפרעות ,  הפעילות הזו לא נמשכהנראה כי. מההתנסות הקלינית שלהם

  .בליעה

  

  טיפול בעצירות ומניעתה. ה
אחיות הראשיות מבית האבות במרכז לחולי אלצהיימר ה צוות התוכנית וו חברי ביקר2004בנובמבר 

ית האבות המידע הועבר לאחיות ב. תערבות למניעת עצירותה ללמוד על יישום תוכנית הכדי, גן-ברמת

ה החלה לפעול תוכנית כובמהל,  פותח נוהל טיפול למניעת עצירות2005שנת בתחילת . בהרצאה בנושא זה

  . התערבות למניעה ולטיפול בעצירות באחת ממחלקות הסיעוד

  

  ועדות תזונה מחלקתיות. ו
, לקתיותהוחלט להקים ועדות תזונה מח, לכן. במהלך התוכנית התעוררו צרכים ייחודיים לכל מחלקה

רבים סוברים כי ועדות כאלה יעילות יותר . ועדת התזונה המרכזית שפעלה במסגרת התוכניתובנוסף ל

ועדות התזונה המחלקתיות אמורות . צרכים הספציפיים של הדיירים בכל מחלקהלטפל בומאפשרות 

ם בסיכון דון בדייריכדי ל ,אחות אחראית ונציג המטפלים, להתכנס אחת לחודש בהשתתפות תזונאית

לפי .  אחר יישום תוכניות שכבר פועלותלשנותה ולעקובע תוכנית התערבות תזונתית או וקבל, תזונתי

 אולם לא תמיד בטווחי ,ישיבות ועדות התזונה המחלקתיות מתקיימות באופן סדיר, ווח התזונאיותיד

 . במחלקה לעצמאיים השתתפו בישיבת ועדת התזונה גם דיירים ומטפלת מהמחלקה.הזמן המומלצים

מתוכנן שפעם בשלושה ,  לכךבנוסף.  לגיוון התפריטות ספציפיהצעותו לוהע,  נתנו משוב על התפריטהם

  .חודשים יתקיימו הדרכות מקצועיות לכל צוות המחקר בנושאים הקשורים לטיפול התזונתי

  

   



 

  24

  התזונה טיפול בתשתית 5.3
  )הגשת המזון/אווירה בחדרי אוכל(שיפור שירות ארוחות . א

 ,בנושא תשתית התזונה) working groups(בחודשים הראשונים להפעלת התוכנית הוקמו קבוצות משימה 

אחת המטרות העיקריות . כצעד ראשון לזיהוי הבעיות בתחום זה ולהכנת הצעות לשינויים רצויים

מאחר אולם .  רבים בתוכנית ובתהליכי השינוי המתוכננים והמיושמים בהתה לשתף עובדיםי היןלהקמת

 ולכן פעולתן נפסקה , התקשו לתפקדהן, באייר הייתה מעטהמהנהלת בית שהסמכות שניתנה להן 

  .בהדרגה

  

 להציע שיפור בכלי האוכל מטרתה הייתה .עסקה בכלי אוכל אם הביתבריכוזה של קבוצת משימה אחת 

כדי לאתר כלי אוכל שיתאימו לצורכי הבית ושיחליפו את כלי הפלסטיק . ית האבותכלי השולחן בבבו

הם בחרו .  בבית אבות פרטי ונפגשו עם ספקי כלי אוכלו חברי הקבוצהסייר, המשמשים בו שנים רבות

בעקבות זאת . המלצתםוהוא קיבל את , והציגו אותם בפני הצוות הבכיר, ארקופלמטיים תכלים אס

 משימה נוספת תקבוצ. 2004מוש בערב פסח י הוכנסו לשוהם, כל חדשים לכל המחלקותנרכשו כלי או

הקבוצה נועדה להציע . אוכל רוכזה בידי אחות אחראית מאחת המחלקותהעסקה באווירה בחדר ש

 .נושאים נוספיםבמטופל בחדר אוכל ו-יחסי מטפלב, עריכת שולחן האוכלב, שיפור בדרכי הגשת האוכל

, הגדלת הבחירה:  תוכנית מקיפה שהתמקדה בשלושה תחומיםה הכיניאות הלכל אחת מהמחלק

דיירים מבחינת שיטות - טיפוח יחסי גומלין צוות;'מקום ישיבה וכד, שעות ארוחה, מבחינת סוגי המזון

 מבחינת עיצוב חדר ,י של חדר האוכלז טיפול במרחב הפי;'כבוד הדדי וכד, מלצרות והגשה, האכלה

במהלך התוכנית חלה התקדמות משמעותית . 'מוזיקה וכד, תאורה, אסתטיקה, חנותסידור שול, האוכל

  . בתחום זה

  

חדרי האוכל הייתה להצטרפות יועץ בנושא שירותי מזון ואווירה האווירה בתרומה משמעותית לשיפור 

הוא הכין לצוותים במחלקות בית האבות נושא לאחר שלמד לעומק את . 2004בחדרי האוכל באפריל 

לקראת . לכל מחלקה בנפרד,  בעקבותיה התקיימו ימי הדרכה. הגשה ומלצרותעלכנית הדרכה תו

, אוכלהאווירה בחדר יצירת הכל מחלקה והוצעו כיווני פעולה בתחום ל ייחודיותההדרכה נדונו הבעיות ה

רב ע  הפיק ידואווח כי היימי ההדרכה זכו להצלחה רבה והצוות ד. אופן הגשת המזון ותחומים נוספים

אולם לאחר ההדרכות אמרו המטפלים שהם זקוקים להדרכות נוספות בנושאים נוספים כמו . מהם

התנהגות בעת חלוקת האוכל והתמודדות עם בעיות שעולות בזמן , ")קורס מלצרות("הגשת האוכל 

  .הארוחות

  

חלו שינויים אך ברובן , המחלקותולא אחיד בכל תהליך החדרת השינויים בחדרי האוכל היה אמנם אטי 

 נרכשו כלי הגשה , נרכשו מפות ומפיות צבעוניות,הושם אגרטל עם פרח על כל שולחן אוכל:  כגון,רבים

הוכנסו לשימוש תחתיות נייר , נקנו מלחיות ופלפליות,  נקנו סלסילות קש ללחם וקנקני מים,אסתטיים

ארוחת , ם לכל דייר" סכו ניתן,חלוקת האוכל מתחילה כל פעם מצד אחר של חדר האוכל, במקום מגש

לאחר דייר רק רבע שעה הלפיו משכיבים את ש דקות והוטמע נוהל 45עד דקות  30- מכההצהריים הואר

" חדרי כלים" הוכנסו לשימוש כלי האוכל החדשים לאחר בניית 2004באפריל , כאמור. תום הארוחה

  . הצמודים למטבחונים
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ס פח טווַתּפ, את המשך הטיפול באווירה בחדרי האוכל לעקוב אחר המצב בחדרי האוכל ולהבטיח כדי

ובכל תחום , שלושת התחומים הנכללים בתוכנית עבודה בתחום זההעוסק ב, תצפית בחדרי האוכל

ויהיה צורך להגדיר את תכיפות ביצוע , השימוש בטופס טרם החל. הוגדרו הנושאים שיש לצפות בהם

  .אחראיות להבטחת הפעילותמי יעשה זאת ועל מי תהיה מוטלת ה, התצפיות

  

  גיוונו והעשרתו, שיפור האוכל. ב

לארוחת ,  למשל,כך.  מזון חדשיםרכיביוונו הוסיפו לארוחות יבמסגרת הפעולות לשיפור איכות המזון וג

ים ילארוחות הצהר. זיתים וחביתות ירק, דג מלוח, חלבה,  שוקומסוימים בשבועבוקר הוסיפו בימים 

ם מוהוסיפו למים נענע כדי לשפר את טע, רגול ועודּוּב, כוסמת, ם מזינים ועשיריםוניהוסיפו מרקים מגּו

יוגורט , הוסיפו סיבים תזונתיים למזון, כמו כן. כרתייםוולעודד שתייה והוסיפו תרכיז דיאט לדיירים ס

 קוםבמ,  לכךבנוסף. עצירותהסובלים מסובלים משלשולים וסובין למרק כדי להקל על ש מיטי ליֹורוּבּפ

הוכנסו . מחית פודינג ופריבפודינג על בסיס גבינה ו כאמצעי להעשרת הטעם השתמשו בשמנתב להשתמש

 )בלנדר-במערבל( מזונות במחית הל להכנתולי לדיירים המוגבלים בשתייה ונ'הל גו נ: כגון,נהלים חדשים

  .כדי לשפר את מרקם האוכל

  

   שירותי מטבח5.4
 לא כל שכן זקנים וחלשים כמו ;ביותר בכל ארגון שבו חיים אנשים אחת החוליות החשובות ואהמטבח ה

  .  לתחום זהיוחדוחלק משמעותי מתהליכי השינוי שנעשו בתוכנית , לכן. בית אבותדיירי 

  

  העסקת יועץ בתחום המטבח. א

 כלל תיאור מצב המטבח הוא.  הצרכים בתחום המטבח בנושא הוכן מסמך מפורט2004 חודש מארסב

והצעות , ארגון תהליכי עבודה וטיפול במזון, תחזוקה, ליכי עבודהה, כוח אדם, ציוד, יזנה פימבחינת מב

. בתחום של קווים מנחים לתוכנית עבודה מפורטת לגבי המטבח והיבטים רבים אחרים בשירות התזונה

הוא ו, )שף ומנהל מזנון וקייטרינג במכללת הדסה(חודשיים אחר כך נבחר יועץ להדרכת צוות המטבח 

ת א התזונתי של הדיירים ולהעלםהכין יחד עם מרכזת התוכנית תוכנית עבודה מפורטת לשיפור מצב

במשך שלושה חודשים ובמסגרתה היועץ , 2004 באמצע נערכהההדרכה .  מהאוכלנםמידת שביעות רצו

 שצוות התוכנית והנהלת הבית ביקשו להאריך את אף. היה נוכח בבית באייר חמישה ימים בשבוע

  .הדבר לא יצא לפועל, תקופת ההדרכה של היועץ

  

הופעלה בקרה על עגלות , במסגרת ההדרכה הוגדרה חלוקת תפקידים בין מנהלת המטבח לבין הטבח

מחלקות בזמן החוזק הקשר בין צוות המטבח לבין צוותי , המזון מבחינת כמות המזון העולה למחלקות

שיטות בישול על גיוון האוכל ועל , מתכוניםועל ים מידע על תפריט באוגדן מתכונים רוכז. הארוחות

תבלינים הוכנסו לשימוש , )פירה, פסטה, למשל(שונו שיטות הבישול של מאכלים שונים , כמו כן. שונות

 ) מתכון לפודינג חלבהלמשל (נוספו קינוחים, ידי המטבח-הורחב מאגר המוצרים לשימוש על, נרחב יותר

דיירים צורכיהם של  לתת מענה לכדיסוכר לבישול החתו תוספות הופ. וגדל מגוון העשרת המזון

מזון בדיירים ה רצונם של כובדו, )בלנדרהמוכן ב(חל שינוי באופן הכנת המזון המחיתי , סוכרתיים

  .ספציפי
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 2005במסגרת ישיבה שהתקיימה בסוף ינואר , שיפור בגיוון האוכללמרות השינויים שנעשו ולמרות ה

מרכזת התוכנית , נציג אשל, אדם של בית באייר-מנהל ומנהלת כוחשל , עץ למטבח היובהשתתפותם של

וח שלא הורגשה ירידה בתלונות מצד הדיירים או צוותים במחלקות על איכות דּו, ותזונאית התוכנית

צוות במחלקות לא לים שנועדו לחזק את התקשורת בין המטבח ַלוח על כך שּכדּו,  לכךבנוסף. האוכל

תוכנן שמנהלת המטבח תערוך תצפיות כל שבוע בחדרי האוכל של המחלקות , למשל. לעיושמו בפו

סוכם שהניסיון לשדרג את המטבח .  מפאת חוסר זמןזה לא בוצע אך ,השונות עם האחיות האחראיות

ידי הדרכה ותמיכה מקצועית לא הצליח במידה מספקת ושהרמה המקצועית של צוות המטבח אינה -על

    .מטבחב רמת השירות לשיפורשינויים ה החדרת דייה לשםגבוהה 

  

  שדרוג הציוד במטבח. ב
 :חבנרכש ציוד חדש למט, בעקבות הערכת עלויות והגדרת צרכים לרכישת ציוד לשיפור תפוקות המטבח

, הסבת תנור טורבו לסטימר, הגשהלמדידה ולמערבל ידני וכפות , ות לבישול מנות קטנותתסירים ומחב

כלים עם מכסה לארוחת בוקר וערב לשמירת , עגלת תבלינים, סריּפ'צ,  גדולהעגלת חלוקת מזון

   .ן לקערות של ארוחות ערב ובוקר מכשיר לחיתוך עוף וסכיניםיילּומכשיר לִנ, הטמפרטורה של האוכל

  

  השתלמויות והדרכות לצוות בית האבות. ג
כלל אחיות הוא  . והסיעודי השתלמויות בנושאי תזונה והזנה לצוות המטבח ולצוות הרפואינערכו

  :השתלמויותדוגמאות ללהלן . מטפלות ופיזיותרפיסטים

; המחלקה לבריאות הסביבה של לשכת הבריאות המחוזית בירושליםמטעם ; תברואת מזון -הנושא  

  צוות המטבח -המשתלמים 

  האגף לתזונה במשרד הבריאותמטעם ;חשיבות הרכב המזון עבור דיירי בית אבות -הנושא  
 צוות התוכניתמטעם  ;חשיבות שתיית מים ודרכים לשיפור צריכת המים בקרב הדיירים -נושא ה 
 מטפלים ואחיות -המשתלמים  ;מניעת אספירציה -הנושא  
 תנה תמורת תשלום סמליי נ;תזונה נבונה והרזיה - נושאה 

  

  סוגיות לדיון בתחום התזונה5.5
הוי הנושאים י תשומת לב רבה וזמן ממושך לזונדרשו, יישום התוכנית בתחום התזונה היה דינמיתהליך 

במהלך . לגיבוש עקרונות ולביצוע השינויים, לפיתוח דרכים וכלים להפעלת השינויים, הדורשים שינוי

 הן בטיפול בפרט והן בטיפול - התוכנית חלו בתחום זה התפתחויות משמעותיותהפעלתה של שלוש שנות 

הנהלת בית , ובכלל זה צוות התוכנית, אלה  מעורבים בשינוייםאנשים רבים היו. בתשתית השירותים

  . הדיירים ובני משפחתם ויועצים חיצוניים, צוות העובדים, האבות

  

מעקב אחר מצבם של דיירים בסיכון לטיפול ול,  גובשו כלים לאיתור)בדייר (במסגרת הטיפול בפרט

למעקב אחר מצבם התזונתי של כל הדיירים הלי עבודה וכלים להערכה וונ,  פותחו נוהלי טיפול.תזונתי

 תזונאיות התוכנית הועמק הטיפול התזונתי בדיירים במחלקות ן שלבעקבות עבודת. בכל המחלקות

במקביל . תזונאית במחלקות אלהה ה וחיוניותה שלוהתוצאות מעידות על חשיבות, לעצמאיים ותשושים

  .ים הסובלים מליקוי תזונתיהוקמו ועדות תזונה מחלקתיות לדיון ולמעקב אחר דייר



 

  27

ובכל ,  תהליך האכלת דיירים, למשל, כמו,לא טופלו בעברשחלה התפתחות בנושאים שכמעט ,  לכךבנוסף

 גם ,במקביל.  תפקודםלשיפור השתלמויות לעובדים רכוהלי עבודה ונעואחד מהנושאים שטופלו גובשו נ

ניתנה , יוד חדש לחדר האוכל ולמטבח רכישת צ, למשל,כמו, חלו שיפורים בתשתית שירותי התזונה

  . תשומת לב רבה יותר לצרכים מיוחדים ולגיוון המנות לכלל הדיירים

  

  .ןמצא פתרונטרם מספר סוגיות ל,  השינויים והשיפור המשמעותי בתחום זהעל אף

  

ייע ס זה.  האבות שעובדת בביתמלבד זות ובמהלך התוכנית הועסקו שתי תזונאי,  כאמור- תזונאית

פשר להרחיב ובמיוחד בקרב אלה שבסיכון תזונתי וִאהאבות פר את הטיפול התזונתי בכל דיירי בית לש

 אחת התרומות המשמעותיות זו. ולהעמיקואת הטיפול התזונתי בדיירי המחלקות לעצמאיים ותשושים 

ה  ובמהלכ לפני תקופת התוכנית.עם סיום התוכנית נשארת בבית האבות תזונאית אחת. של התוכנית

פייה שזה יסייע לה י תוך צ, שעות בשבוע24-לאחרונה הורחב היקף עבודתה ל.  שעות בשבוע16 עבדה היא

כדי לאפשר . י האבחון והמעקב שפותחו ואת תוכניות העבודה בתחום התזונהֵללהמשיך ולהפעיל את ּכ

כדי שתוכל , ביתיהיה צורך לבחון סדרי עדיפויות בעבודת תזונאית ה, את המשכיות הפעילות בתחום זה

מתן טיפול וביצוע , כולל איתור דיירים בסיכון תזונתי בכל המחלקות, להתמודד עם הדרישות הרבות

לאחות הראשית ולאחיות האחראיות במחלקות . מעקב אחרי דיירים הזקוקים להתערבות תזונתית

רך להחליט על אולם יהיה צו, הלי העבודה בתחום התזונה והמשכיותםויהיה תפקיד חשוב בהטמעת נ

מנגוני בקרה דפוסי עבודה יעילים בין תזונאית הבית לבין גורמים רלוונטיים אחרים בבית ולפתח 

לא ברור עד כמה צוות המחלקה שאינו מומחה בתחום , כמו כן. הלי עבודה והמשכיותםולבדיקת יישום נ

יתחו והשתמשו בו התזונאיות פמעקב שלטיפול ול, ימשיך להשתמש בכלי העבודה לאבחון, התזונה

  .ועד כמה הם יוכלו לעמוד בביצוע תוכניות העבודה שפותחו בתחום התזונה, במסגרת התוכנית

   

וחת הדעה שרמתם המקצועית רֹו,  למרות השינויים החיוביים הרבים בשירותי המטבח- שירותי המטבח

מהלך התוכנית ב.  הייעוץ שניתן למטבחליישם אתוכי זה יקשה , של עובדי המטבח אינה מספקת

 סביר להניח. השינויים במטבחאת  ליישם ולהטמיע הקשה וזה,  אם הבית בבית האבותהתחלפה

. שנוכחותה של אם בית חדשה תאפשר להמשיך בשינויים במטבח ובתהליך השיפור של איכות האוכל

ה  הצע; העברת ניהול המטבח לקבלן מקצועי, למשל,כמו, דרש פעולה משמעותית אחרתיייתכן שת

ראוי להמשיך ולהשתמש בשיטות שפותחו במסגרת התוכנית ויושמו , במקביל.  בעבר ונדחתההועלתהש

.  פעולות לשיפור התקשורת בין צוות המטבח לבין צוותי המחלקות, למשל,כמו, עד כה במידה מועטה

ח על רצוי להמשיך ולהגביר את השימוש בדף משוב שצוות המחלקה צריך לשלוח למנהלת המטב, כמו כן

, תפקוד עובדי המטבח ופרטים נוספיםל, סוג המזון שהדיירים העדיפו או דחול, בעיות הקשורות למזון

כמו כן רצוי גם להמשיך את התצפיות שמנהלת המטבח עושה . כדי להתמיד בתהליך שיפור האוכל

. טבחכדי שתוכל ללמוד ישירות את תגובת הדיירים לאוכל המגיע מהמ, בחדרי האוכל של המחלקות

ם הכלים שכבר פותחו בבית האבות ולאתר כלים יעילים וך להמשיך ולתאר דרכים ליישינראה כי צר

  .איכות האוכל לדייריםבכדי להבטיח שיפור מתמיד בשירות התזונה ו, ופשוטים נוספים

  

החומר שנמסר להם ממימי ההדרכה ורבה  שהאחיות והמטפלות הפיקו תועלת אף - הדרכה למטפלים

,  הצורך להמשיך ולקבל הדרכהאתהמטפלים ציינו , ווירה בחדר אוכל ותהליך הגשת המזוןבנושא א
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התנהגות כלפי הדייר בעת חלוקת האוכל , ")קורס מלצרות(" הגשת האוכל , למשל,בנושאים נוספים כמו

  . והתמודדות עם בעיות במהלך הארוחה
  

  העמדת בני המשפחה של הדיירים כלפי התוכנית ומעורבותם ב. 6
  

   מבוא6.1
 עשויים לשמש מקור ,ובמיוחד אלה המבקרים בו לעתים תכופות, בית אבותב ם של דייריתםבני משפח

 תםלשם כך רואיינו בני משפח. חשוב למידע על איכות הטיפול בבית האבות ועל שינויים המתרחשים בו

ולאחר , 2003נובמבר בתחילת התוכנית ב, בבית האבות שבביקורתדיירים של של דיירים בבית באייר ו

  . 2005אפריל -בפברואר, כשנתים וחצי

  
  ,  בתחילת התוכנית ובסיומהובבית האבות שבביקורתבני המשפחה שרואיינו בבית באייר : 4לוח 

  )מספרים מוחלטים(ת אבות ילפי ב           
  בית האבות שבביקורת    בית באייר  

בתחילת   

  התוכנית

  

 בסיומה

בתחילת   

  התוכנית

  

  מהבסיו

  36  49   92  73  כ בני משפחה מרואיינים"סה

  לעצמאיים  אין מחלקה    15  13  מחלקת עצמאיים

  12  17    17  6  מחלקת תשושים

  14  18    19  21  'מחלקה סיעודית א

  סיעוד אחת  'יש רק מח    21  19  'מחלקה סיעודית ב

  10  14    20  14  מחלקה לתשושי נפש

  

בבית האבות שבביקורת ,  בסיומה92-י משפחה לפני התוכנית ו בנ73 מלמד כי בבית באייר רואיינו 4לוח 

בני המשפחה .  במקביל לסיומה36-ו,  בני משפחה במקביל לתחילת התוכנית בבית באייר49רואיינו 

מנהל בית ידי -על העובדת הסוציאלית בבית באייר וידי-עלאלא נבחרו , שרואיינו אינם מדגם מייצג

מתוך הבנה כי מי שמבקרים בבית האבות , זאת. ון של תכיפות ביקורעל פי קריטרי, שבביקורתהאבות 

עוד יודגש כי המרואיינים לפני . לעתים תכופות מכירים את התנהלותו יותר מאלה שמבקרים בו מעט

בשל  בשל תמותה ו,עקב תחלופת דיירים בשני בתי האבות, התוכנית ולאחריה אינם בהכרח אותם אנשים

  .מעברים בין מחלקות

  

למעט , ם העיקריים של בני המשפחה בשני בתי האבות מלמדת שהם דומים במידה רבההחינת מאפייניב

בני מאשר )  לפני התוכנית ולאחריה61גיל ממוצע ( בית באייר מבוגרים יותר תם של דייריבני משפח. גילם

, מלבד זאת).  אחריה55- לפני התוכנית בבית באייר ו53גיל  (משפחתם של דיירי בית האבות שבביקורת

והשאר בני משפחה ,  בנים או בנות של הדייריםיותר משני שליש, רובם נשואים,  נשיםיםשני שליש

,  יום או כמעט כל יוםמדי את הדייר מבקריםרבע עד שליש מבני המשפחה . בעיקר בנות זוג, אחרים

 רובם נמצאים בבתי דהיינו, )5לוח (והשאר פעם בשבוע או פחות , קרוב למחציתם מספר פעמים בשבוע

  .ולפיכך מכירים את התנהלותם, האבות מספר פעמים בשבוע
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  )אחוזים (מחקרלפי בית אבות ולפי שלב , מאפיינים דמוגרפיים של בני המשפחה: 5לוח 

  בית האבות שבביקורת    בית באייר  
  לפני התוכנית  

N=73 
  אחרי התוכנית

N=92  
  לפני התוכנית 

N=49  
  אחרי התוכנית

N=36  
           מין

  64  65   67  69  נשים
           
           גיל
  28  29   13  20   ופחות49

64-50  43  50   51  50  
  22  20   37  37   ויותר65
            

           מצב משפחתי
  75  74   78  86  נשוי

            
           יחס קרבה לקשיש

  75  74   78  86  בת/בן
            

           הערכת מצב בריאות
  83  70   76  80  טוב/טוב מאוד

            
           תדירות הביקורים

  28  29   33  23  כל יום או כמעט כל יום
  42  41   43  51  פעמים בשבוע 3-2

  31  31   24  26  פעם בשבוע ופחות
  

   התוכנית לפעילות גופנית6.2
 של דיירי שני בתי האבות נשאלו סדרת שאלות על מערך השיעורים לפעילות גופנית בבית תםבני משפח

.  זמן לפעילות זאתייחדים דיכי לדעתם מים כשני שלישאמרו ני יון הראשון וגם בֵשאיגם בר. האבות

) בית האבות שבביקורת ב53%- בבית באייר ו52%(כמחצית מהדיירים בשני הבתים , לדברי בני המשפחה

בית האבות  ב59%- בבית באייר ול71%-ושיעורם עלה כעבור שנתיים וחצי ל, השתתפו בפעילות גופנית

עורים לא מתאימים י טענו שהשי האבותכעשירית מבני המשפחה בשני בת, עם זאת. ורתשבביק

  .  שהם קשים מדי או ארוכים מדימשום, לקרוביהם
  

בית באייר ב.  משתתפים בתוכנית לפעילות גופנית נשאלו על הסיבות לכךינםשאמי  של תםבני משפח

בית האבות ב. לת התוכנית אך גם לאחריהבעיקר לפני הח, "בעיות בריאות"לבני המשפחה ייחסו זאת 

חוסר עניין ב בפעילות גופנית ם של קרוביהםאי השתתפותאת  המשפחהבני  תלו  לעומת זאתשבביקורת

  בבית באייר.תםקשורה לרמאי ההשתתפות בשיעורים  שבבית האבות שבביקורתיתכן י". עצלות"בו

 היו, רוב מי שלא השתתפו בפעילות ; גופניתלפעילות" אין חשק" רק מעטים דיווחו שלדייר לעומת זאת

האבות היו  מבני המשפחה בשני בתי 80%- ל70%עם זאת בין . מנועים מכך עקב מצבם הבריאותי

  . שהקשיש ישתתף בשיעוריםמעוניינים 
  

 של דיירי בית באייר אם שמו לב לשינויים תםבני משפחנשאלו  התוכנית הפעלתמספר חודשים אחרי 

את  אמרו שחל שינוי לטובה וציינו בעיקר) 77%(למעלה משלושה רבעים מהם . ות גופניתבתוכנית לפעיל

 טענו 14%, עם זאת. עלהגופנית הפעילות ה שעות מספרכי ו) תוכנית העמידונים(תוכנית מכון וינגייט 

כעבור ). סיעודיותהמחלקות ה מ3( שינוי לרעה  צומצם ולדעתם זה היהגופניתהעילות הפ שעות מספרש
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 מבני המשפחה כי בשנה האחרונה חלו שינויים לטובה בתוכנית לפעילות גופנית 36%חשבו שנתיים וחצי 

ולדבריהם יש פחות ,  על שינויים לרעהוווחי ד11%עדיין , וציינו כי חלה הרחבה של הפעילויות בתחום זה

. יירים בשיעורים דיירים במחלקה לתשושי נפש ופחות דואגים להשתתפות הדלא מוליכים, פיזיותרפיה

  .יותר ממחצית בני המשפחה לא שמו לב לשינוי כלשהו בתוכנית לפעילות גופנית

  
  )אחוזים(לפי בית אבות ושלב מחקר ,  בני המשפחהפי הערכת-לתוכנית לפעילות גופנית עה: 6לוח 

  בית האבות שבביקורת    בית באייר  
  לפני התוכנית  

N=73 
  אחרי התוכנית

N=92  
  לפני התוכנית  

N=49  
  אחרי התוכנית

N=36  
  ים מספיק שעות בשבוע ייחדמ
  לפעילות גופנית  

  
61  

  
63  

    
64  

  
63  

  דייר משתתף בתוכנית לפעילות 
  גופנית  

  
52  

  
71  

    
53  

  
59  

  פעילות הגופנית לא השיעורי 
  מתאימים לדייר  

  
7  

  
8  

    
10  

  
10  

  
   האוכל ומערך ההאכלה6.3
על , הם נשאלו על הטעם, התזונה בבית האבותעל ל האוכל ושל בני המשפחה עלבחון את דעתם כדי 

  ). 7לוח (  הכללית ממנונםכמות האוכל ועל שביעות רצועל  ,הבחירהעל , ווןיהג

  

   בית האבות שבביקורתניתוח גורמים להערכת האוכל המוגש לדיירים בבית באייר וב: 7לוח 
  איכות האוכל  כמות האוכל  

  0.659  0.261  טעם האוכל

  0.683  -0.365  ת האוכלכמו

  0.687  0.244  גיוון בין הארוחות

  0.556  0.215  גיוון בתוך הארוחות

  0.194  0.769  כמות מספקת של פרות

  0.258  0.755  כמות מספקת של ירקות

  0.025  0.623  כמות מספקת של שתייה

  

סת לכמות האחת מתייח: כלל שבעה פריטים לימד כי הם מתקבצים לשתי קבוצותשניתוח גורמים 

, טעם: יה כוללת ממדים של איכות האוכליוהשנ, ירקות ושתייה, רכיבי תזונה ספציפיים כגון פירות

  .התאמת הכמות והגיוון בין הארוחות ובתוך הארוחות

  

בכל , לפני התוכנית ולאחריה, נבדק המתאם בין רכיביה, בכל קבוצהעקיבות הפנימית ה לבחון את כדי

למעט , הקבוצות-מנות בינונית עד טובה בכל תתי מלמד על מה8לוח . רדאחד משני בתי האבות בנפ

 למיעוט , ככל הנראה,זה קשור.  בסיום התוכניתבית האבות שבביקורתקבוצת משתני איכות האוכל ב

בני המשפחה על שביעות רצונם הכללית מהאוכל שהדייר נשאלו ,  לכךבנוסף. המרואיינים בקבוצה זו

מהאוכל ) 53%(או מרוצים ) 32%(מרוצים מאוד היו ני המשפחה בבית באייר  מב85%נמצא כי . מקבל

בית ב). 79%ל ו ובסך הכ57% ומרוצים 23%מרוצים מאוד (ושיעורם ירד בקצת לאחריה , לפני התוכנית

 מבני המשפחה היו מרוצים מהאוכל לפני התחלת התוכנית 86%לפיה ו,  התמונה דומההאבות שבביקורת
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ואחרי שלוש שנים עמד שיעור המרוצים מאוד , ) מרוצים65%- מרוצים מאוד ו20%(בבית באייר 

 ציינו" מדוע אתה לא מרוצה מהאוכל שהדייר מקבל בבית האבות" לשאלה תשובהב .78%והמרוצים על 

 ביקשנו ,רגילהוא לא מקבל אוכל ש"קושי לשנות הרגלים את ה) לפני(האבות בני המשפחה בשני בתי 

הסלט ":טיקהת אס;"החמין לא טעים, אורז יבש ":טעם האוכלאת  ;"וכל שרגיל אליו א,שיכינו קציצות

 שזה פרי שהיא צריכה ,בננות ": האוכלאיכותאת  ;"כי האוכל קר וזה מגעיל אותה ";"לא טרי, מלא מים

האם מתשובותיהם קשה ללמוד , עם זאת". צים קשותירק ב -אין חביתות , אין מעדנים, בגלל השיניים

היא ,  לאו דווקא בגלל האוכל,בגלל שהיא פדנטית ":אמיתיצורך בשל  יאים לקרובם ארוחותהם מב

  ".  אבל היא לא יכולה בגלל השיניים, סלמון מעושן זהיתה אוכלתיהיא השאוכל ה .מפונקת

  
  של המאפיינים ) Internal Consistency( עקיבות פנימית -עמדת בני המשפחה לגבי האוכל : 8לוח 

  ) של קרונבאךα( המסכמים            
 בית האבות שבביקורת  בית באייר  
    

  ממוצע
סטיית 
  תקן

αשל   
  קרונבאך

   
  ממוצע

סטיית 
  תקן

αשל   
  קרונבאך

               כמות האוכל
  0.5754  0.4  1.4   0.5495  0.4  1.4  לפני התוכנית

  0.3313  0.3  1.4   0.5014  0.4  1.4  אחרי שלוש שנים
               

               איכות האוכל
  0.5882  0.3  1.3   0.6486  0.3  1.5  לפני התוכנית

  0.3035  0.3  1.4   0.5649  0.3  1.4  אחרי שלוש שנים
  

אחרי שנתיים וחצי הסיבות העיקריות לאי שביעות רצונם של בני המשפחה מהאוכל היו עדיין חוסר גיוון 

ת האוכל בארוחת בוקר וערב אפשר לגוון א" מרואיינת אחת לדברי. רכי הדיירווחוסר התאמה אישית לצ

כמו תות שדה שיש (רות כמו כן צריך לתת יותר ֵּפ. תפוח אדמה, מרק ירקות, על ידי הוספת חביתה

)". עכשיו הם מקבלים רק מים (משקאותויותר סוגי , הייותר סוגי ירקות בנוסף למלפפון ועגבני, )עכשיו

נותנים אוכל עם "רכי הקשישים וים לצ מתאינובני משפחה של דיירים אחרים גם אמרו כי האוכל א

 ;"רכי הקשישיםויש חוסר רגישות לצ. היא לא יכולה לרזות ככה. הרבה שמן שלא מתאים לדיאטה שלה

בצהריים האוכל  ";"אין מבחר, לא מתעניינים מה היא אוהבת, כל לא מתאים להומא מתלוננת שהאיא"

כדי לגוון את  "בין השארביאים לדיירים ארוחות מהם ". ון ואין לה מה לאכול כי היא צמחוניתלא מגּו

 התלוננו בני משפחה על איכות בית האבות שבביקורתב". האוכל ולפנק אותם במשהו שהם אוהבים

פרות : "ועל חוסר גיוון וציינו צורך להוסיף פרות וירקות")  לא מספיק רךהאוכל", "מלוח מדי("האוכל 

  ".לא טריים ואין מי שיקלף אותם

  

נערך ניתוח דו , שביעות הרצון כללית מהאוכל בשני בתי האבותללו מאפיינים קשורים ילמוד אלכדי 

מאפיינים  -המשתנים הבלתי תלויים מ המשתנה התלוי היה שביעות רצון כללית מהאוכל ו.משתני

  ).' ב9לוח ',  א9לוח (ודיווח שלהם על כמות האוכל 

  

ים משמעותיים במאפייני המרוצים מאוד לפני התוכנית עולה כי בבית באייר לא חלו שינוי'  א9מלוח 

יה בשיעור המרוצים מאוד והמרוצים בקרב המבקרים בבית האבות כל יום או ילמעט העל, ולאחריה

 לעומת זאת ירד שיעור המרוצים מאוד בית האבות שבביקורתב).  בהתאמה34%- ו21%(כמעט כל יום 

, כמו כן). ' ב9 לוח -  בהתאמה25%- ו31%(מעט כל יום המרוצים בקרב המבקרים כל יום או כשיעור ו
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כפי שהיא באה לידי ביטוי , המרוצים מאיכות האוכלשיעור שיעור המרוצים מאוד ועלה בבית באייר 

בית האבות  לאחריה בעוד שב86%- לפני התוכנית ל76%-מ, גיוון בארוחות ובהןב, כמותוב, בטעמו

  ). בהתאמה86%- ו88%(מרוצים מאיכות האוכל הם מאוד או  לא חל שינוי בשיעור המרוצישבביקורת

  
  לפי שלב מחקר ,  של דיירי בית באיירתם בני משפחם שלפי דיווח-לע, הערכת האוכל: ' א9לוח 

  )אחוזים(
  אחרי התוכנית   לפני התוכנית  
    

  
  כ"סה
73=N  

100%  

מרוצה 
  /מאוד
  מרוצה

62=N  
85%  

לא כל כך 
לא /מרוצה

  מרוצה בכלל
11=N  

15%  

   
  

  כ"סה
92=N  

100% 

מרוצה 
  /מאוד
  מרוצה

73=N  
79%  

לא כל כך 
לא /מרוצה
מרוצה 
  בכלל

19=N  
21%  

               מין
  58  70  67   91  65  69  נשים

               
               גיל
  16  12  13   27  19  20   ופחות49

64-50  43  40  55   50  47  63  
  21  41  37   18  40  37   ויותר65
               

               מצב משפחתי
  90  75  78   73  89  86  נשוי

               
               יחס קרבה לקשיש

  84  70  73   82  65  67  בת/בן
               

               הערכת מצב בריאות
  84  74  76   64  82  80  טוב/טוב מאוד

               
               תדירות הביקורים

  26  34  33   36  21  23  כל יום או כמעט כל יום
  58  40  43   46  52  51  פעמים בשבוע 3-2

  16  26  24   18  27  26   ופחותפעם בשבוע
               

               כמות אוכל
   שתייהוירקות , פרותמספיק 

  ) כן=3 מתוך 3 או 2(
  

63  
  

66  
  

46  
   

58  
  

63  
  

37  
               

               איכות האוכל
יש גיוון ,כמות מתאימה, טעים

 4 או 3(בין ובתוך הארוחות 
  )כן=4מתוך 

  
  

71  

  
  

76  

  
  

46  

   
  

78  

  
  

86  

  
  

47  
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לפי שלב , בית האבות שבביקורת של דיירי תםבני משפחם של פי דיווח-לע, הערכת האוכל: 'ב9לוח 
  )אחוזים(מחקר 

  אחרי התוכנית   לפני התוכנית  
    

  
  כ"סה
49=N  

100%  

מרוצה 
  /מאוד
  מרוצה

42=N  
86%  

לא כל כך 
לא /מרוצה

  מרוצה בכלל
7=N  

14%  

   
  

  כ"סה
36=N  

100% 

מרוצה 
  /מאוד
  מרוצה

28=N  
78%  

לא כל כך 
לא /מרוצה

  מרוצה בכלל
8=N  

22%  
               מין

  75  61  64   57  67  65  נשים
                

               גיל
  38  25  28   29  29  29   ופחות49

64-50  51  52  43   50  54  38  
  25  21  22   29  19  20   ויותר65

                

               מצב משפחתי
  100  68  75   71  74  74  נשוי

                

               יחס קרבה לקשיש
  63  86  81   57  62  61  בת/בן

                

               הערכת מצב בריאות
  82  82  83   72  69  70  טוב/טוב מאוד

                

               תדירות הביקורים
  38  25  28   14  31  29  כל יום או כמעט כל יום

  38  43  42   14  45  41  פעמים בשבוע 3-2
  25  32  31   71  24  31   ופחותפעם בשבוע

                

               כמות אוכל
   שתייהוירקות , פרותמספיק 

  ) כן=3 מתוך 3 או 2(
  

59  
  

62  
  

43  
   

58  
  

61  
  

50  
                

               איכות האוכל
יש גיוון ,כמות מתאימה, טעים

 4 או 3(בין ובתוך הארוחות 
  )כן=4מתוך 

  
  

78  

  
  

88  

  
  

14  

   
  

86  

  
  

86  

  
  

88  
  

כללית מהאוכל לפני הפעלת התוכנית הרצון הנים יש השפעה עצמאית על שביעות לו משתיכדי ללמוד לא

 מלמד כי 10לוח . בכל מועד בנפרד, נערך ניתוח רב משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, בבית באייר ובסיומה

 השפעה - כמות מתאימה ומגוון בין הארוחות, מבחינת טעם -לפני החלת התוכנית הייתה לאיכות האוכל 

של  ה מספיקכמות( לכמות האוכל ,לעומת זאת, )O.R.=18.8(ית על שביעות הרצון הכללית מהאוכל עצמא

נמצא , בסיום התוכנית. תה השפעה כזוילא הי, )מרכיביםה העדר או ;שתייהשל ירקות ושל , פרות

ת יש השפעה כמעט עצמאית על שביעו) O.R.=6.8(גם לאיכות האוכל ) O.R.=5.7(שבנוסף לכמות האוכל 

אם , עם זאת יצוין שהן לפני התוכנית והן לאחריה לא נמצאה השפעה עצמאית לבית האבות. רצון כללית

עוד נמצא כי הן לפני התוכנית והן . אולם לא באופן מובהק, בית באייר עלה במקצתב הכי הסיכוי להשפע

 זקנים מרוצים  בני משפחה:ווח על שביעות רצון יש השפעה עצמאיתלגיל בן המשפחה המַד, לאחריה

קרבתו לדייר ותדירות ביקוריו לא נמצאו קשורים , מין בן המשפחה. יותר מצעירים בשני המועדים

  .  ולכן הוצאו מהמודל,עצמאית לתפיסת איכות האוכל
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 ,רות וירקות ואף ארוחותּפ,  ממתקים, כגון, של חלק מהדיירים מביאים להם אוכלתםבני משפח, כידוע

דיירים ה של תם מבני משפח63%, לפני התחלת תוכנית ההתערבות בבית באייר. כאשר הם באים לבקר

 מבני משפחה אמרו שהם 77%כעבור שנתיים וחצי .  מתוכם הביאו ארוחות10%, אוכלהביאו להם 

,  לעומת זאתבית האבות שבביקורתב.  מביאים לו ארוחות14%ומתוכם , מביאים לדייר משהו לאכול

וכעבור ,  מתוכם ארוחות8%, ל במקביל להתחלת התוכנית בבית באייר אמרו שהם מביאים אוכ70%

לא נמצא קשר בין הבאת אוכל בידי בני המשפחה .  מתוכם ארוחות13%,  הביאו אוכל64%שנתיים וחצי 

 מדוע הם מביאים ארוחות מלאות  שבה הם נשאלו במענה לשאלה פתוחה.רצון מהאוכלהלבין שביעות 

 ובעיקר ,"הוא לא מגוון ודי סטנדרטי. מפני שאבא לא נהנה מהאוכל ":ן האוכל גיווציינו אתהם , מהבית

 כי על זה ,לחמניות ומרוקאים אוהבים דג מבושל ":רצון לתת לקשיש איכות חיים יותר טובהאת ה

 ,"ביאים לה מהביתמאוהבת את האוכל שוהיא , היא רוצה משהו טעים לאכול ";"אפשר לעשות המוציא

  ".אוכל של הבית לכבוד שבת, יל פינוקבשב "וולפנק אות

  
  ושלב מחקר נבחריםםלפי משתני, שביעות רצון כללית גבוהה מאוד של בני משפחה מהאוכל: 10לוח 

  )רגרסיה לוגיסטית(
מרוצה (שביעות רצון כללית : משתנה תלוי  

  של בני משפחה מהאוכל) מאוד
  אחרי התוכנית   לפני התוכנית  
  B  יחס צולב  B ביחס צול 

           מאפייני בני המשפחה
  **8.892  2.185   **3.435  1.234   ופחות54 ויותר לעומת 55: גיל בן המשפחה

           
           מאפייני בית האבות

  1.257  0.229   1.929  0.657  בית האבות שבביקורתבית באייר לעומת 
  רכיב ירקות ושתייה או , רותֵּפ - המספיק: כמות האוכל
  ) חסריםים או שלושה רכיביםית שנלעומ (   אחד חסר

  
0.607  

  
1.836  

   
1.748  

  
5.740***  

  מגוון בין ובתוך , בכמות מתאימה, טעים: איכות האוכל
   4 או 3לעומת (הארוחות או עד שני אפיונים לא תקינים    
  )אפיונים לא תקינים   

  
  
2.935*** 

  
  

18.820  

   
  

1.912*  

  
  

6.767  
 *   0.08<p  
**  0.04<p  

 ***0.01<p  
  

 של הדיירים בבית באייר האם בחצי השנה תםבני משפחנשאלו מספר חודשים אחרי תחילת התוכנית 

 4%, שמונה אחוזים אמרו שחל שינוי לטובה. האחרונה חל שינוי באוכל המוגש לדיירים בבית באייר

ריים לטובה השינויים העיק.  לא השיבו לשאלה38%- לא הבחינו בשינוי ו49%, לרעהאמרו שחל שינוי 

היא מקבלת  ";" אתמול היה פלאפל עם פיתות;ראיתי דיאטנית שבאה": השתדלותב, היו במגוון ובטעם

 דווח גם על שינויים לרעה ,עם זאת. טחינה ופלאפל, סרדיניםותוספת מזונות כמו " יסה מועשרתיד

  ".  מגווןאהאוכל ל ";"אוכל מוכן מעובד שלא טוב מבחינה בריאותית, תעשייתיאוכל יותר "

  

 שמו לב כי חלו 14%ומתשובותיהם עולה כי , בני המשפחה אותה שאלה בשניתנשאלו בסיום התוכנית 

 לא הבחינו 53%-ו,  חלו שינויים לרעה, לדעתם, דיווחו כי4%, שינויים לטובה באוכל בבית האבות

 שינויים לטובה והן ין לציין שהן בני המשפחה שדיווחו עלימענ.  לא השיבו לשאלה הזו28% ;בשינויים
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אולם לדברי , "האוכל יותר מגוון" לדברי אחדים .נושא התזונהאת  ציינו, אלה שדיווחו על שינויים לרעה

  ".טיב האוכל ירד מאז שהחליפו את צוות המטבח"אחרים 

  

 לפני החלת , של דיירי שני בתי האבותתםבני משפחנתבקשו , השירות בועל כדי ללמוד על חדר האוכל ו

בשני בתי האבות באופן כללי הם ש מלמד 11לוח .  תחומים בחדר האוכל11להעריך , כנית ולאחריההתו

בבית באייר בולט השיעור הנמוך יחסית של . לפני התוכנית ולאחריה, היו מרוצים מחדר האוכל

והשיפור בשיעור המרוצים מהסידור היפה של )  בשני הזמנים77%(סאות יהמרוצים מנוחות הכ

 לא נצפו שינויים בתחום זה בית האבות שבביקורתב).  אחריה95%- לפני התוכנית ל84%-מ (השולחנות

  . בתקופה המקבילה

  

לפני התוכנית ,  של הדיירים בשני בתי האבותתם עולה עוד כי שליש עד מחצית מבני משפח11מלוח 

 ההרגשה שדרושים כדי ללמוד על הקשר בין.  שדרושים שינויים ושיפורים בחדר האוכלוסבר, ולאחריה

  . בכל מועד בנפרד, נערך ניתוח רב משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, שיפורים בחדר האוכל

  
לפי בית אבות ושלב מחקר , *בני המשפחהם של  על פי דיווח,הערכת חדר האוכל והשירות בו: 11לוח 

  )אחוזים(
  בית האבות שבביקורת   בית באייר  
  1T  

57=N  
2T  

84=N  

  1T  
46=N  

2T  
32=N  

  100  100   95  100  חדר אוכל נקי ומסודר
  81  87   88  91  חדר האוכל לא צפוף

  84  78   87  86  אין יותר מדי רעש בחדר האוכל
  91  91   77  77  הכיסאות נוחים

  94  83   93  93  השולחנות מספיק גדולים
  94  94   94  95  כלי האוכל נקיים

  97  94   94  93  כלי האוכל נוחים לשימוש
  100  96   95  84  ודרים יפהשולחנות מס

  91  87   88  86  האוכל מוגש בצורה אסתטית
  91  96   89  88  אווירה בחדר האוכל נעימה

  84  89   89  90  שביעות רצון מיחס העובדים בחדר האוכל
  10.06  9.93   9.90  9.82  **ממוצע מדד שביעות רצון מחדר האוכל

SD 1.63  1.34   1.44  1.39  
  11-5  11-6   11-4  11-4  טווח
  11  10   10  10  חציון

  50  44   44  39  דרוש שינוי או שיפור בחדר האוכל
 .נשאלו רק בני המשפחה שביקרו בחדר האוכל בזמן הארוחה* 

נוחות הישיבה , רמת הרעש בזמן הארוחה, צפיפות, ניקיון בחדר האוכל:  פריטים11מדד שביעות רצון מחדר האוכל כולל ** 
עד כמה אווירה , צורה אסתטית של הגשת האוכל, סידור יפה של שולחנות, ן ונוחות של כליםניקיו, גודל השולחן, בכיסא

 11ציון . 11- ל0ציון במדד זה נע בין . בחדר אוכל נעימה ושביעות רצון מהעובדים שמשרתים את הדיירים בזמן הארוחה
  .מייצג רמת שביעות רצון גבוהה מהיבטים שונים בחדר האוכל

  
לרמת שביעות רצון מהיבטים שונים של חדר האוכל ,  לפני החלת התוכנית בבית באייר מלמד כי12לוח 

אולם , )O.R.=2.0(נמצאה השפעה עצמאית על כך שבני המשפחה סוברים שיש צורך בשיפור חדר האוכל 

עם זאת חשוב מאוד לציין שהן לפני התוכנית והן לאחריה לבית . לאחר שנתיים וחצי לא נמצא קשר כזה

אם כי הסיכוי להשפעת בית אבות בית האבות שביקורת על הרצון , ת לא נמצא קשר עם תחושה כזוהאבו
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עוד נמצאה השפעה עצמאית . אך לא באופן מובהק, של בני המשפחה לשיפור בחדר האוכל עולה בקצת

שר בני משפחה צעירים מעוניינים יותר בשיפור חדר האוכל מא, לפיוש, לפני התוכנית לגיל בן המשפחה

יחס קרבה לדייר ותדירות הביקורים , מין, למשל, מאפיינים נוספים של בני המשפחה. המבוגרים יותר

  .לא נמצאו קשורים עצמאית למשתנה התלוי ולכן הוצאו מהמודל

  

רק . שו בשינויים בחדר האוכלח האם הם ,תחילת התוכנית ובסיומהעם בני המשפחה נשאלו , לסיכום

יותר ", "יותר שיפוצים" הם ציינו כי יש . בחיוב בתחילת התוכניתארבעה אחוזים מהם השיבו

 רובם .22%-בסיום התוכנית עלה שיעור המדווחים על שינויים לטובה ל". יותר ביקורת"ו" השתדלות

 דיווחו על שינויים 6%ין לציין כי יעם זאת מענ. ם החדש"הסכואת  את הכלים החדשים וציינוככולם 

  ". חום ואנושיות, אין מספיק כוח אדם ",ולדבריהם, לרעה בסיום התוכנית

  
 ושלב מחקר  נבחריםםלפי משתני, שיפורים בחדר האוכלבשינויים וברצון בני המשפחה : 12לוח 

  )רגרסיה לוגיסטית(
רצון בני משפחה לשיפורים : משתנה תלוי  

  ושינויים בחדר האוכל
  אחרי התוכנית   לפני התוכנית  
    

B  
  יחס
 צולב

   
B 

  יחס
 צולב

           מאפייני בני המשפחה
  0.155  0.144   1.462  0.380  גברים לעומת נשים: מין בן המשפחה
  1.425  0.354   *3.097  1.130   ויותר55 לעומת בני 55-צעירים מ: גיל בן המשפחה

           
           מאפייני בית האבות

  1.241  0.216   1.150  0.140  ביקורת לעומת בית באיירבבית האבות ש: בית האבות
  1.215  -0.195   *2.008  -0.698  ***מדד שביעות רצון מחדר האוכל

*    0.03<p   
**  0.01<p   

מן זרמת הרעש ב, צפיפות, ניקיון בחדר האוכל:  פריטים11מדד שביעות רצון מחדר האוכל כולל *** 
,  של שולחנותסידור יפה, ניקיון ונוחות של כלים, גודל השולחנות, כיסאב הישיבהנוחות , הארוחה

עד כמה אווירה בחדר אוכל נעימה ושביעות רצון מהעובדים , צורה אסתטית של הגשת האוכל
 מייצג רמת שביעות רצון 11ציון . 11- ל0ציון במדד זה נע בין . שמשרתים את הדיירים בזמן הארוחה
  .גבוהה מהיבטים שונים בחדר האוכל

  
 של הדיירים בבית באייר האם שמעו על תםמשפחבני נשאלו מספר חודשים לאחר התחלת התוכנית 

אם במכתב , הם שמעו עליה ממקורות שונים. השיבו בחיוב) 62%( מהם יםושני שליש, התוכנית החדשה

עם , ואם באמצעות שיחה עם אנשי הצוות, אם בפגישה שהתקיימה בבית, שנשלח אליהם מבית האבות

כי , כי התוכנית עשויה להשפיע לטובה על הדייריםרובם אמרו . הדייר עצמועם בני משפחה אחרים או 

חלק . את מצב הרוח ואף לתת להם תעסוקה, התוכנית לפעילות גופנית עשויה לשפר את הכושר הגופני

תשומת לב , לקבל אוכל טוב יותר, מבני המשפחה ציינו כי התוכנית תאפשר לדיירים להרגיש יותר בבית

אחד מבני המשפחה חשב שהתוכנית תשפיע לא יש לציין שאף  .רבה יותר ויחס אישי מצוות בית האבות

בני המשפחה נשאלו כעבור שנתיים וחצי . ומספר אנשים לא ידעו לענות על השאלה, על הדיירים לרעה

מחציתם סיפרו שלדעתם .  ציינו שהם יודעים שהתוכנית פועלת בבית האבות50%-שוב על התוכנית ו

יותר דואגים לדיאטה של  ";"מקדישים יותר תשומת לב לספורט: "םהתוכנית משפיעה לטובה על הדיירי
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עם ".  יותר נעים לאכול–טי של הכלים תן אסיעני", "לנוע, יכולת לזוז, מצבי רוח משתפרים", "הדייר

לא היה שינוי " כי אין לתוכנית השפעה חיובית על חיי הדיירים וכי חשבוזאת כחמישית מבני המשפחה 

טיקה ומעט תהיה הרבה תשומת לב לדברים קטנים ולאס ";" באה לידי ביטויהיא לא", "משמעותי

  ". שיפור בשירות ובהרחבת כוח אדם

  

 מידע על שני התחומים דיבני המשפחה האם הם קיבלו נשאלו בתחילת תוכנית ההתערבות ובסיומה 

הם רוצים חמישים אחוזים אמרו בתחילת התוכנית ש. שהתוכנית תעסוק בהם ואיזה מידע חסר להם

המידע העיקרי שחסר .  בתחום הפעילות הגופנית35%-לקבל יותר מידע על התוכנית בתחום התזונה ו

איזה אוכל טוב : תם משפחןלהם לדבריהם היה פירוט לגבי התכנון ומהלך התוכנית ומידע ספציפי לגבי ב

הם רוצים לקבל יותר שליש מבני המשפחה שכ ציינוכעבור שנתיים וחצי .  פעילות מתאימה לוולו ואיז

מידע לקבל יעדים לעתיד וב, כבר נעשהשמה ב להתעדכן ורצהם  בעיקר ;מידע על התוכנית בבית האבות

  . תםלבן משפחנוגע ספציפי ב

  

  תוכניתגבי העמדת הדיירים ל. 7
  

   מבוא 7.1
ושים רואיינו דיירי המחלקות לעצמאיים ולתש, תרומתהעל  ללמוד מהדיירים עצמם על התוכנית וכדי

במקביל רואיינו דיירי המחלקה לתשושים . 2005באמצע , ולאחר כשנתיים) 2003ביוני (בתחילת התוכנית 

 מציג את מספר הדיירים שרואיינו בכל בית 13לוח  ).אין מחלקה לעצמאיים (בית האבות שבביקורתב

,  דיירים72אייר בתחילת התוכנית ובסיומה היו במחלקות לעצמאיים ולתשושים בבית ב. אבות בכל שלב

  .  במקביל לסיומה35- דיירים בתקופה המקבילה לתחילת התוכנית ו38 בית האבות שבביקורתוב

  

  )מספרים מוחלטים( אבות ושלב מחקר בית ,ההתפלגות הדיירים שרואיינו לפי מחלק: 13לוח 

  בית האבות שבביקורת   בית באייר  

   התוכניתאחרי  לפני התוכנית  אחרי התוכנית לפני התוכנית  

  26  22   52  58  אוכלוסיית המרואיינים

  לעצמאיים  אין מחלקה   27  30  מחלקת עצמאיים

 26 22  25 28 מחלקת תשושים
  

 איש בבית 9(בשני בתי האבות הייתה מצב פיזי ירוד , ן דיירים בתחילת התוכניתאיּויהסיבות לאי ר

, ) בבית האבות שביקורת5-איש בבית באייר ו 4(מצב קוגניטיבי ירוד , ) בבית האבות שביקורת6-באייר ו

בית האבות  ב4(ואי ידיעת השפה ) בית האבות שבביקורת ב2- בבית באייר ו1(סירוב להתראיין 

היו מצב פיזי וקוגניטיבי , בשני בתי האבות, ן דיירים בסוף התוכניתאיּויגם הסיבות לאי ר). שבביקורת

 בבית האבות 5- בבית באייר ו5(סירוב להתראיין , )ורת בבית האבות שביק2- בבית באייר ו15(ירוד 

 דיירים 32 רק, כי עקב תחלופת דיירים, כן יצוין).  בבית האבות שביקורת2(ואי ידיעת השפה , )שביקורת

המאפיינים של כלל . ביקורת רואיינו בשני המועדיםבמבית באייר ועשרה דיירים מבית האבות ש

  .א בנספח מובאים, חלקה לחודבכל מ, הדיירים בשני בתי האבות
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לוח  (79-78 בבית האבות שבביקורת הם בני; 82-81גילם הממוצע ונשים בבית באייר המרואיינים רוב 

 יוצאי ברית בית האבות שבביקורת בית באייר ועשירית מדיירי מהמרואיינים דיירישליש כ). 14

.  יוצאי אסיה ואפריקהשבביקורתבבית האבות  יםוכשליש בבית באייר ושני שליש, המועצות לשעבר

העדפה לאשפז ליתכן שזה קשור לארצות המוצא של דיירי השכונות הסמוכות לכל אחד מבתי האבות וי

  . הקשיש קרוב ככל האפשר לבית

  
  )אחוזים(לפי בית אבות ושלב מחקר , של הדיירים* מאפיינים דמוגרפיים: 14לוח 

  בית האבות שבביקורת   בית באייר  
  1  T 

58=N  
2T  

52=N  

 1T  
22=N  

2T  
26=N  

           מין
  77  73   73  74  נשים

           
  77.9  79.5   81.3  82.1  ** ממוצע– גיל
  8  9   2  2  69עד 

74-70  17  12   18  15  
79-75  15  16   23  23  
84-80  24  26   23  27  

+85  43  45   27  27  
           

           יבשת לידה
  12  9   14  16  ישראל
  12  14   27  31  מ לשעבר"ברה
  62  59   33  33  אפריקה/אסיה

  15  18   27  21  אמריקה/אירופה
           

           מצב משפחתי
  12  9   14  9  נשוי
  69  82   61  71  אלמן
  8  0   16  12  גרוש
  12  9   10  5  רווק

  .   רשומות ממוחשבות של בתי האבות–מקור המידע *
שבביקורת לא לפני תחילת התוכנית ולא אין הבדל מובהק בין גיל דיירים בבית באייר ובבית האבות **

  .בסיומה
  

מלמדת על אוכלוסייה , דיווח עצמיפי ל, ם התפקודיים של הדיירים בשני בתי האבותהבחינת מאפייני

ללא שינויי משמעותי במהלך השנתיים שבהן , ובניידותיומי -יוםבתפקוד , חושיםבתפקוד המוגבלת 

מחצית ,  למשל,כך). 15לוח ( משמעותיים בין בתי האבות וללא הבדלים, הופעלה התוכנית בבית באייר

כשליש מדיירי , יותר משליש על קשיים בשמיעה, היעל קשיים בראימהמרואיינים דיווחו  יםעד שני שליש

  . אחרי שנתיים44%-ושיעורם עלה ל,  על קשיים בלעיסהוווחיבית באייר ד

  

, ללא שינוי במהלך השנתיים, יהישתבאוכל או  על קשיים בבליעת וווחיחמישית מדיירי בית באייר דכ

כדי ל - עלה שיעור המדווחים על קשיים בבליעת אוכל ושתייה מבודדים בית האבות שבביקורתוב

לא ניתן לבחון , בשל מספרם המצומצם של הדיירים שרואיינו פעמיים. חמישית מהדיירים אחרי שנתיים

  .הייחודייםמאפייניהם לם או יה הזו קשורה לשינויים בתמהיל הדיירייהאם העל
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 )אחוזים(לפי בית אבות ושלב מחקר , מאפיינים תפקודיים ובריאותיים נבחרים של הדיירים: 15לוח 
  בית האבות שבביקורת    בית באייר  
  1T  

58=N  
2T 

52=N  

  1T 
22=N  

2T  
26=N  

            מאפיינים בריאותיים
 54 59   62 67 קשיים בראייה
 35 41   39 36 קשיים בשמיעה
 15 32   44 36 )או אוכל מרוסק(קשיים בלעיסה 

 23 9   21 19 קשיים בבליעת אוכל
 19 5   14 14  קשיים בבליעת שתייה

  23  0   10  8  קורה שלא מרגיש טעם האוכל
  64  50   71  63  מסתובב בעזרת מכשיר

  44  36   43  45  מצב בריאות היום טוב מאוד או טוב
  44  41   44  40  מת לפני שנהמצב בריאות טוב יותר היום לעו

           
  16.8  16.4   15.4  15.3   ציון ממוצע-* מדד ברטל

17-0  53  60   36  38  
20-18  47  40   64  62  

           
  1.3  1.2   1.6  1.7  ממוצע-* שבהן זקוק לעזרהADLפעולות ' מס
1-0  59  54   68  73  

  27  32   46  42   או יותר2
           

           *ניידות בתוך הבית
  0  9   10  10  מסוגל כלללא 

  0  0   4  3  עצמאי בכיסא גלגלים
  4  0   6  5  מתהלך בעזרה מעטה של אדם אחר

  96  91   80  81  עצמאי עם או ללא אבזר עזר
           

           *אי שליטה על סוגר השתן
  12  14   22  22  לא שולט

  15  5   22  14  קורה מדי פעם שלא שולט
  73  82   56  64  שולט

           
           אבים ורמת הסבל מהםתדירות הכ

  44  36   46  49  לא סובל מכאבים או סובל לעתים רחוקות
  20  14   8  18  סובל מכאבים לפעמים במידה מסיומת

  12  14   13  6  סובל מכאבים לפעמים במידה רבה
  סובל מכאבים לעתים קרובות או כל הזמן במידה 

     מסיומת
  
2  

  
6  

  
 

  
18  

  
8  

  16  18   27  26  או כל הזמן במידה רבהסובל מכאבים לעתים קרובות 
           

           תחושת בדידות
  8  9   23  38  לעתים קרובות

  15  36   25  10  לפעמים
  69  50   40  39  לעתים רחוקות או אף פעם

  8  5   12  14  לא ענו
           

           הרגשת שעמום
  46  42   55  54  לפעמים/לעתים קרובות
  54  58   45  46  אף פעם/לעתים רחוקות

נתונים אלה התקבלו מהאחיות האחראיות במחלקות לעצמאיים ולתשושים בבית באייר ובמחלקת תשושים בבית האבות * 

  . מהראיונות פנים אל פנים עם הדיירים–כל שאר הנתונים . שבביקורת
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ולא , רואיינו האחיות הראשיות במחלקות,  ובניידותADL-כדי ללמוד על מצבם התפקודי של הדיירים ב

הציון הממוצע במדד ברטל של דיירי המחלקות לעצמאיים ולתשושים בבית באייר . ים עצמםהדייר

 ומטה מלמד על מוגבלות תפקודית 12 ציון ;20 בממוצע מתוך 15.4(מלמד על תפקוד ברמה בינונית 

יתר .  או יותרADLוכי קרוב למחציתם זקוקים לעזרה בשתי פעולות , ) ומעלה על תפקוד תקין17-מלאה ו

יה קלה בשיעור יוחלה על,  התפקודי לפי ציון ברטל ממוצע במהלך שנתייםםלא חל שינוי במצב, ל כןע

הציון הממוצע במדד ברטל בבית האבות ). 46%- ל42%-מ(הזקוקים לעזרה בשתי פעולות או יותר 

זרה ושיעור הזקוקים לע, ) בסיומה16.8-ו,  בתחילת התוכנית בבית באייר16.4(שביקורת גבוהה יותר 

גם כאן לא ניתן לבחון האם הסיבה .  אחרי שנתיים27%- ל32%- או יותר ירד מADLבשתי פעולות 

וקבלת דיירים בעלי מצב , קשורה לשיפור במצבם התפקודי של אותם הדיירים או לתחלופת דיירים

תוך עולה כי רובם המכריע של דיירי המחלקות האלה עצמאיים בניידות ב, כמו כן. תפקודי טוב יותר

 לא חל שינוי במהלך  האבותובשני בתי) בבית האבות שבביקורת 90%- בבית באייר יותר מ80%-כ(הבית 

 בבית באייר 22%אולם , בבחינת שליטה בסוגר השתן עולה כי רוב הדיירים במצב תקין. תקופת התוכנית

  בשיעור השולטיםוכי חלה ירידה ,  בסוגר השתן בסוף התוכניתו לא שלטבבית האבות שבביקורת 12%-ו

  .בבית האבות שבביקורת 73%- ל82%-ומ,  בבית באייר2005- ב56%- ל2003- ב64%-באופן מלא מ

  

 למעלה ממחצית מהדיירים ,עולה שבשני המועדים,  כמו כאבים,בבחינת ממדים המייצגים איכות חיים

 סובלים לפעמים אולם שיעורים לא מבוטלים מהם,  סובלים מכאבים לעתים רחוקותבתי האבותבשני 

שיעור לא מבוטל מדיירי בית באייר , כמו כן. ומיעוטם אף במידה רבה, או לעתים קרובות או כל הזמן

 בתחילת התוכנית 38%-אך שיעורם ירד במידה משמעותית מ,  על הרגשת בדידות לעתים קרובותדיווחו

עשירית . קשורים לכךהם הגורמים הלא ניתן ללמוד ַמ, בשל מיעוט המרואיינים.  בסיומה23%-ל

  .  על בדידותדיווחו בית האבות שבביקורתמהדיירים במחלקה לתשושים ב

  

  תוכנית לפעילות גופניתה 7.2
לפני הפעלת ,  של דיירי שני בתי האבות בתוכנית לפעילות גופניתם ללמוד על דפוסי השתתפותכדי

 ניתן ללמוד כי בתחילת 16ח מלו.  שאלות בתחום זהכמהנשאלו הם , התוכנית בבית באייר ובסיומה

 י מהדיירים במחלקות לעצמאיים ולתשושים בשני בת40%-תוכנית ההתערבות בבית באייר דיווחו כ

, לפיהו, כעבור שנתיים וחצי השתנתה התמונה. האבות שהם כלל לא משתתפים בשיעורי פעילות גופנית

. בית האבות שבביקורת ב46%מת לעו, עד סיומה בתוכנית השתתפו מהדיירים בבית באייר לא 25%רק 

הדיירים  בעיקר מצב ציינו , "?מהן הסיבות לאי השתתפות בשיעורים לפעילות גופנית"ה לשאלה תשובב

 כי ,להם" ההתעמלות לא מתאימה"שו, מגבלות פיזיות שלא מאפשרות להם להשתתף בפעילות, בריאות

ם מעניין לציין שבניגוד לדיווח. בפעילות חלקם אף אמרו שאין להם עניין ."קל מדי"או " זה קשה מדי"

לא היה הבדל בסיבות שנמסרו בשני בתי האבות בין תחילת התוכנית בבית באייר לבין ,  בני המשפחהשל 

  .סיומה

  

, הדיירים שמשתתפים בשיעורי פעילות גופנית נשאלו בתום התוכנית בבית באייר האם הם נהנים מהם

  ואמרו ) בית האבות שבביקורת ב93%-מהמשתתפים בבית באייר ו 84%(  בחיוב מכריע השיבו הורובם 
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דיירי בית באייר גם ". נותנים הרגשה טובה", "תורמים לבריאות", "עושים להם טוב"כי השיעורים 

מספר מצומצם של דיירים טענו כי הם לא נהנים משיעורי ". זה כיף"וש, "נהנים מהמוזיקה"סיפרו שהם 

  ".סתם תנועות" ;"זה לא משהו מיוחד"וכי " רותֵּפלא נותן ", "שה וזה כואבזה ק" כי ,פעילות גופנית

  

  )אחוזים(לפי בית אבות ושלב מחקר , דפוסי השתתפות הדיירים בתוכנית לפעילות גופנית: 16לוח 
  בית האבות שבביקורת    בית באייר  
  1T 

58=N  
2T  

52=N  

  1T 
22=N  

2T  
26=N  

  אין שיעורים  ין שיעוריםא    33  24  תדירות ההשתתפות בשיעורים
            שלוש פעמים בשבוע

  15  39    31  12  פעמיים בשבוע
  23  21    8  14  פעם בשבוע
  15  5    4  9  מדי פעם
  46  39    25  41  בכלל לא

  

  זונהת אוכל ועמדת הדיירים לגבי 7.3
על ,  טעם האוכל בכל ארוחהעלהם נשאלו , ללמוד  מהי דעתם של הדיירים על האוכל בבית האבות כדי

 פריטים לימד 12ניתוח גורמים שכלל .  בכמות מספקתרותגיוונו והאם הם מקבלים ירקות וֵפועל כמותו 

הקבוצה , ראשונה מתייחסת לטעם האוכל בשלוש הארוחותההקבוצה :  קבוצות4-כי הם מתקבצים ל

כמות רכיבי  ל-רביעית הו,  לגיוון האוכל–שלישית ה, השנייה מתייחסת לכמות האוכל בשלוש הארוחות

הפנימית בכל ות עקיבה עולה כי מקדם 18מלוח ). 17לוח (ירקות ושתייה , רות כגון ֵּפ,תזונה ספציפיים

  .בכל שלב היה גבוה,  אבותבכל בית, קבוצה

  

לפי  (בית האבות שבביקורתובניתוח גורמים להערכת האוכל המוגש לדיירים בבית באייר : 17לוח 
  )2הנתונים של שלב 

  כמות הרכיבים  גיוון האוכל  כמות האוכל  לטעם האוכ  
          -טעם האוכל ב
  0.281  0.000  -0.020  0.906  ארוחות בוקר

  0.204  0.216  -0.099  0.807  ארוחות צהריים
  0.222  0.064  -0.040  0.859  ארוחות ערב

          
          - בכמות האוכל
  0.017  -0.033  0.950  -0.029  ארוחות בוקר

  -0.047  -0.090  0.977  -0.002  ארוחות צהריים
  -0.031  -0.121  0.979  -0.017  ארוחות ערב

          
          - בגיוון האוכל

  0.072  0.945  -0.066  0.092  ארוחות בוקר
  -0.068  0.866  -0.140  0.039  ארוחות צהריים

  0.061  0.937  -0.081  0.072  ארוחות ערב
          

          כמות מספקת של
  0.948  0.084  -0.054  0.043  ירקות טריים

  0.269  0.493  0.078  0.428  רות טרייםּפ
  -0.144  0.039  0.051  0.664  שתייה

  



 

  42

  ) של קרונבאךα(של המאפיינים המסכמים  עקיבות פנימית -עמדת הדיירים לגבי האוכל : 18לוח 
  בית האבות שבביקורת    בית באייר  
    

  ממוצע
סטיית 
  תקן

αשל   
  קרונבאך

    
  ממוצע

סטיית 
  תקן

αשל   
  אךקרונב

                טעם האוכל
  0.9272  0.5  1.4    0.8410  0.4  1.5  לפני התוכנית

  0.9356  0.5  1.3    0.7791  0.4  1.4  אחרי שלוש שנים
                

                כמות האוכל
  0.9674  0.4  1.2    0.9561  0.4  1.3  לפני התוכנית

  1.0000  0.5  1.3    0.9219  0.4  1.2  אחרי שלוש שנים
                

                רוחותגיוון בתוך הא
  0.8532  0.4  1.4    0.8260  0.4  1.6  לפני התוכנית

  0.9041  0.4  1.2    0.8900  0.4  1.7  אחרי שלוש שנים
                

                כמות מרכיבים ספציפיים
  0.8037  0.4  1.2    0.7436  0.4  1.3  לפני התוכנית

  0.6117  0.2  1.1    0.5543  0.3  1.2  אחרי שלוש שנים
  

הם נשאלו בשאלה כללית עד כמה הם מרוצים ,  של הדיירים מהאוכלנםת רצוכדי ללמוד על שביעו

 מהדיירים בבית באייר יםמלמדים שכשני שליש' ב-' א19לוחות . מהאוכל שהם מקבלים בבית האבות

)  בהתאמה67%- ו65%(  היו מרוצים מאוד או מרוצים מהאוכל לפני התוכניתבית האבות שבביקורתבו

, בבחינת מאפייניהם עולה).  בהתאמה80%- ו69%(בשני בתי האבות ,  לאחריהיה קלה בשיעורםיעם על

 שזה קשור ייתכן. דיירים צעירים יותרממהאוכל מגברים ויותר  ומעלה מרוצים 80שנשים ודיירים בני 

כמו כן ניתן ללמוד . יריבבית בא+ 80לפיה יש יותר נשים ויותר בני ו, להרכב האוכלוסייה בבתי האבות

מרוצים מטעם האוכל בכל ההמרוצים מאוד או ,  האבותבשני בתי,  על עלייה בשיעור הדייריםמהלוחות

כשלושה רבעים מדיירי שני בתי האבות בשני הראיונות אמרו שכמות האוכל שהם . שלוש הארוחות

ובבחינת גיוון האוכל בארוחות עולה כי רבע מדיירי בית , מקבלים בכל אחת מהארוחות מתאימה להם

בית האבות ב. ושיעורם לא השתנה כעבור שלוש שנים,  מגוונותדי סוברים ששלוש הארוחות באייר

 אחרי 80%- ושיעורם עלה ל, לעומת זאת כמחצית מהדיירים סברו שהארוחות מגוונותשבביקורת

 או "מרוצים מאוד"כשלושה רבעים מהדיירים בשני בתי האבות בשני המועדים ,  לכךבנוסף. שנתיים

הדיירים שלא היו מרוצים . השתייה שהם מקבליםמטריים והרות והירקות כמות הֵּפ מ"מרוצים"

או קשה מדי או , מלוח מדי ":בעיקר על טעם האוכל ותלוננההם . דבריהםאת  הדגיםמהאוכל נתבקשו ל

תפריט הבוקר והערב דל  ": ועל חוסר גיוון;"לא טעים" ;"תפל מאוד מלבד המלח" ;"מבושל מדי

בסיום התוכנית ציינו מספר דיירים מבית באייר שהאוכל ". דבר ות מוגש כל הזמן אותובארוח" ;"מאוד

  ".עושה אותי חולה" ,"עושה צרות ":שהם מקבלים לא מתאים לדיאטה שלהם
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  )אחוזים( שלב מחקר לפי, פי דיווח דיירי בית באייר לע, הערכת האוכל: ' א19לוח 
  אחרי שלוש שנים    לפני התוכנית  
    

  
  כ"סה
51=N 

100%  

מרוצה 
/ מאוד
  מרוצה

33=N 
65%  

לא כל כך 
לא / מרוצה

  מרוצה בכלל
18=N  

35%  

    
  

  כ"סה
48=N  

100%  

מרוצה 
/ מאוד
  מרוצה

33=N 
69%  

לא כל כך 
לא / מרוצה

  מרוצה בכלל
15=N  

31%  
                מין

 67 76  73    67 82 77 נשים
                
                גיל
  36  24  28    41  29  33   ופחות79
+80  67  71  59    72  70  7  
                

                טעם אוכל
 7 70  50    6 52 35 כל שלוש הארוחות טעימות

                
                כמות האוכל

 73 82  79    67 78 75 מספיקה בכל שלוש הארוחות
                

                גיוון האוכל
 7 33  25    11 30 24  טוב בכל שלוש הארוחות

                
                כמות מספקת של

  20  73  56    44  70  61  ירקות ושתייה, רותֵּפ
  

  )אחוזים( שלב מחקר לפי, בית האבות שבביקורתפי דיווח דיירי  לע, הערכת האוכל: ' ב19לוח 
  אחרי שלוש שנים    לפני התוכנית  
    

  
  כ"סה
21=N 

100%  

מרוצה 
/ מאוד
  מרוצה

14=N 
67%  

לא כל כך 
לא / מרוצה

  מרוצה בכלל
7=N  

33%  

    
  

  כ"סה
25=N  

100%  

מרוצה 
/ מאוד
  מרוצה

20=N 
80%  

לא כל כך 
לא / מרוצה

  מרוצה בכלל
5=N  

20%  
                מין

 80 75  76    71 71 71 נשים
                
                גיל
  60  45  48    29  64  52   ופחות79
+80  48  36  71    52  55  40  
                

                טעם אוכל
 20 75  64    0 86 57 כל שלוש הארוחות טעימות

                
                מות האוכלכ

 80 75  76    71 86 81 מספיקה בכל שלוש הארוחות
                

                גיוון האוכל
 80 80  80    14 64 48  טוב בכל שלוש הארוחות

                
                כמות מספקת של

  80  75  76    57  71  67  ירקות ושתייה, פרות
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כללית של הדיירים מהאוכל לפני ה נם ללמוד לאילו משתנים יש השפעה עצמאית על שביעות רצוכדי

משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית בכל אחד משלבי המחקר -נערך ניתוח רב, סיומהבהפעלת התוכנית ו

 הכללית של נם ניתן לראות כי לטעם האוכל הייתה השפעה עצמאית על שביעות רצו20מלוח . בנפרד

,  לכךבנוסף).  אחריהO.R.=20.1-וכנית ו לפני התO.R.=37.3( וגם לאחריה הגם לפני, הדיירים מהאוכל

 של הדיירים נםבסיום התוכנית נמצאה השפעה עצמאית גם לכמות רכיבים ספציפיים על שביעות רצו

)O.R.=4.0 .(לא נמצאה השפעה עצמאית , עם זאת חשוב לציין שהן לפני התוכנית בבית באייר והן בסיומה

אולם לא באופן , בית האבות שבביקורתה יותר מזה של הסיכוי להשפעה של בית באייר גבו. לבית האבות

  . אך לא נמצא קשר כזה,נבדק גם סיכוי להשפעת גיל הדייר על שביעות רצונו מהאוכל. מובהק

  

היבטים שונים של חדר ב דנו שאלות ש15- ב דעתם על חדר האוכל ועל השירות בועלגם נשאלו הדיירים 

 קשורים פריטים ה9קבוצה אחת כוללת ). 21לוח (בוצות ניתוח גורמים קיבץ אותם לשתי ק. האוכל

יחד , וירה הכללית בווצפיפות והא, קיוןינ, ובכלל זה רעש, להיבטים האינסטרומנטליים של חדר האוכל

הציון הממוצע של ממד זה .  השימוש בהםקיון הכלים ונוחותיעם גודל השולחנות ומקום הישיבה ועם נ

 6.6 בתחילת התוכנית ועל 6.24בבית באייר הוא עמד על : וכניתעלה בשני בתי האבות במהלך הת

 6הקבוצה השנייה כוללת .  בתקופות המקבילות7.46- ו6.73על  - בית האבות שבביקורתוב, בסיומה

הציון הממוצע של ממד זה בשני . ליחס בחדר אוכלו גמישותםל ,לנוחות זמני הארוחות קשוריםהפריטים 

בית וב,  בסיומה4.63 בתחילת התוכנית ועל 4.12 עמד בבית באייר על בתי האבות במהלך התוכנית

 פנימית של שתי הקבוצות עקיבותבחינת .  בתקופות המקבילות4.92- ו4.4 על  - האבות שבביקורת

נראה כי חל שיפור קל ). 22לוח (לפני התוכנית ולאחריה , בשני בתי האבות ןביניהמלמדת על מתאם גבוה 

  . בהערכת חדר האוכל בקרב הדיירים בתקופת התוכנית בבית באייר, אבותבתי הבשני , מאוד

  

  )רגרסיה לוגיסטית( נבחרים םלפי משתני, שביעות רצון כללית של הדיירים מהאוכל: 20לוח 
מרוצה מאוד (שביעות רצון כללית : משתנה תלוי  

   של הדיירים מהאוכל) או מרוצה
  אחרי התוכנית    לפני התוכנית  
  B   צולביחס    B  יחס צולב  

            מאפייני דיירים
  1.919  -0.653    1.828  -0.604   גברים לעומת נשים:מין

            
            מאפייני בית האבות

  1.477  0.390    2.495  0.914  בית האבות שבביקורתבית באייר לעומת : בית אבות
   לעומת אחת או ות שלוש הארוחות טעימ:טעם האוכל

  יותר לא טעימות      
  

3.618  
  

37.276**  
    

3.000  
  

20.077**  
   כמות האוכל מתאימה בשלוש הארוחות :כמות האוכל

  אחת או יותרבלעומת כמות לא מתאימה      
  

0.458  
  

1.580  
    

0.574  
  

1.775  
   שלוש הארוחות מגוונות לעומת :גיוון בתוך הארוחות

  אחת לפחות לא מגוונת     
  

0.566  
  

1.761  
    

0.609  
  

1.839  
     ):ירקות ושתייה, רותֵּפ(ות של רכיבים מסוימים כמ

 כמות מספקת של כל הרכיבים לעומת רכיב לא מספיק 
  אחד לפחות

  
  

0.397  

  
  

1.488  

    
  

1.383  

  
  

3.987*  

*  0.05<p  
 **0.01<p  
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לפי  (בית האבות שבביקורתבניתוח גורמים להערכת חדר האוכל והשירות בו בבית באייר ו: 21לוח 
  )2 שלב הנתונים של

היבטים   
  אינסטרומנטליים

בטי נוחות זמן יה
  ואיכות השירות

  0.750  0.176  מעוניין בשעות ארוחות גמישות
  -0.444  0.562  יש יותר מדע רעש בחדר האוכל

  0.795  0.281  שעות הארוחות נוחות
  0.570  0.563  יש מספיק זמן לגמור לאכול

  0.226  0.644  חדר האוכל נקי ומסודר
  0.202  0.521  ל צפוףחדר האוכ

  0.400  0.825  שולחנות בחדר האוכל מספיק גדולים
  0.316  0.629  כלי האוכל נקיים

  0.280  0.683  כלי האוכל נוחים לשימוש
  0.504  0.449  אווירה בחדר האוכל נעימהה

  0.357  0.756  מרוצה ממקום הישיבה
  0.538  0.495  האנשים המגישים את האוכל נחמדים

  0.498  0.569   מביאים את המבוקשאם מבקש משהו
  0.733  0.243  אם מבקש משהו מחכה זמן רב עד שמקבל את המבוקש

  0.602  0.379  מקבל מספיק עזרה בזמן הארוחה

  

 השיבו רק "?האם הדיירים שמו לב לשינויים בחדר האוכל ובמזון"לשאלה מסכמת פתוחה  תשובהב

, "יותר מגוון" שינוי לטובה הורגש בכך שהאוכל .ורובם דיווחו כי לא שמו לב לכך, ים בחיובמעט

". אבל עדיין נותנים אותה יום כן ויומיים לא, התחילו לתת לי עוגה בלי סוכר שמתאימה לדיאטה שלי"

השתנה " האוכל , למשל, כמו, גם דברים שלילייםציינושדיווחו על שיפור לטובה מי יש לציין כי גם רוב 

אבל לא , המרק והקציצות קצת יותר טעימים ";"ין לא מרוצה מהאוכל אבל עדי,יותר טעים קצת, טיפה

בבחינת השינויים בחדר האוכל יש . גוון המאכלים לצמצום ִמהיה קשורדיווח על שינויים לרעה ". תמיד

אבל אחר , יםם חדש"כלים וסכויש  שבחדר האוכל  ציין כשישים דיירים מתוךלציין כי רק דייר אחד

  ".ח אדםפחות כו"אמר כי יש 

  

של ) Internal Consistency (עקיבות פנימית -עמדת הדיירים לגבי חדר האוכל והשירות בו : 22לוח 
  ) של קרונבאךα(המאפיינים המסכמים 

  בית האבות שבביקורת   בית באייר  
    

  ממוצע
סטיית 
  תקן

αשל   
  קרונבאך

   
  ממוצע

סטיית 
  תקן

αשל   
  קרונבאך

               אינסטרומנטלי
  0.9058  0.3  0.7   0.8948  0.3  0.7  ניתלפני התוכ

  0.7610  0.2  0.8   0.8556  0.3  0.7  אחרי שלוש שנים
               

               שעות ושירות
  0.8115 0.3  0.7   0.8226 0.3  0.7  לפני התוכנית

  0.8632 0.3  0.8   0.8578 0.3  0.8  אחרי שלוש שנים
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  יםהתזונתי והבריאותי של הדייר, שינויים במצב התפקודי. 8
  

   מבוא8.1
נערכה השוואה בין מצב הדיירים לפני הפעלת , לבחון את השינויים במצב הדיירים במסגרת התוכנית כדי

דיירים בבתי  תתחלופיש לתת את הדעת שלאור . ובין שני בתי האבות, מצבם לאחריהלבין התוכנית 

ו בה ונבדקו נשאר שהקרב אל הן בין כלל הדיירים בכל מחלקה בשתי תקופות הזמן והן בהשווינו, האבות

  . מציג את מספר הדיירים שנכללו בכל אחת מההשוואות23לוח ). עוקבה(פעמיים 

  

   בית אבות ומחלקהלפי , )PPT ברטל ומדד מדד( הדיירים שנכללו בהערכה בשני שלבי המחקר: 23לוח 
  )מספרים מוחלטים(             

    
  
  

  שלב המחקר

  
  
  

 עצמאיים

  
  
  

  תשושים

    
  
  

  ז יוםמרכ

מחלקה 
לתשושים 

בבית האבות 
  שבביקורת

             )20-0( מדד ברטל
בהן הדייר ש ADLמספר פעולות 

  ניידות, הרזקוק לעז
            

  38  58    38  34  תחילת התוכנית  כלל הדיירים במחלקה
  35  78    40  32  סיום התוכנית  

  20  27    20  27    דיירים שנבדקו בשני שלבי המחקר
              )PPT) 28-0 מדד

  18  72    24  24  תחילת התוכנית  כלל הדיירים במחלקה
  18  81    26  21  סיום התוכנית  

  8  35    9  15    דיירים שנבדקו בשני שלבי המחקר
  

לפי שתי  ,)PPT ברטל ומדד מדד(בין התחלת התוכנית לסיומה  - שינויים במצב התפקודי: 24לוח 
  )דרדרותיה=מספר שלילי(אוכלוסיות המחקר 

ם כלל הדיירי  
  במחלקה

דיירים שהשתתפו בשני 
  שלבי המחקר

      )20-0( מדד ברטל
  -2.08  -0.50  בית באייר עצמאיים

  0.59  0.81  מרכז יום
  -1.86  1.10  בית באייר תשושים

  -1.40  0.53   תשושיםבית האבות שבביקורת
      

      בהן הדייר זקוק לעזרהש ADLמספר פעולות 
  -0.59  -0.18  בית באייר עצמאיים

  0.33  0.47  כז יוםמר
  -0.07  0.66  בית באייר תשושים

  0.50  0.06   תשושים- בית האבות שבביקורת
      

      )PPT) 28-0מדד 
  1.0  1.5  בית באייר עצמאיים

  -0.1  0.9  מרכז יום
  1.3  2.0  בית באייר תשושים

  -0.9  3.1  תשושים -  בית האבות שבביקורת
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   שינויים במצב התפקודי8.2
לפי מדדים שונים בין תחילת התוכנית ,  מציגים את השינויים במצב התפקודי4-1ימים  ותרש24לוח 

 של כלל הדיירים במחלקות לתשושים בבית ADL-מהתרשימים עולה כי המצב התפקודי ב. לסיומה
  בערך)20מתוך ( עלה בחצי נקודה בית האבות שבביקורתכלל הדיירים במחלקה לתשושים בשל באייר ו

הסתכלות על קבוצת . אולם מצבם של הדיירים בבית באייר עלה ביותר מנקודה, במהלך שנתיים
 כצפוי על ירידה ת מלמדובבית האבות שבביקורתהדיירים במחלקות לתשושים ששרדה בבית באייר 

אך גם , ווכח כי במרכז היום חל שיפור במצב כלל המבקריםימעניין לה, עם זאת. במצבם תוך שנתיים
הן , במחלקה לעצמאיים חלה ירידה במצב התפקודי. ם עצמם במהלך השנתייםבקרב אותם המבקרי

  . בקרב כלל הדיירים והן בקרב אותם דיירים עצמם
  

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

15.7116.21

13.81

12.71

18.05

17.24
16.7416.21

12

13

14

15

16

17

18

19

תחילת התוכנית סיום התוכנית

בית באייר עצמאיים

בית באייר תשושים

בית באייר מרכז יום

בית האבות שבביקורת
- תשושים

  
  

לפי , הדיירים שהשתתפו בשני שלבי המחקרשל ) 20-0, ברטל (ADL-ציון ממוצע בתפקוד ב: 2תרשים 
  מחלקה ושלב המחקר, בית האבות

15.33

17.33

12.39

14.25

18.00
17.41

16.85

18.25

12

13

14

15

16

17

18

19

תחילת התוכנית סיום התוכנית

בית באייר עצמאיים

בית באייר תשושים

בית באייר מרכז יום

בית האבות שבביקורת
-  תשושים
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  מחלקה , לפי בית האבות,  בכלל המחלקות)PPT) 28-0מדד , ADL-בתפקוד ב ציון ממוצע: 3תרשים 
  ושלב המחקר                   

14.0
15.5

9.9
11.7

12.4

13.3

9.7

12.8

9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0

תחילת התוכנית סיום התוכנית

בית באייר עצמאיים

בית באייר תשושים

בית באייר מרכז יום

בית האבות שבביקורת
-  תשושים

  
  

  , י שלבי המחקר של הדיירים שהשתתפו בשנPPT ,28-0מדד , ADL-תפקוד ב בעציון ממוצ: 4תרשים 
  מחלקה ושלב המחקר, לפי בית האבות                  

14.7

15.7

11.3

12.612.3
12.212.0

11.111.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

תחילת התוכנית סיום התוכנית

בית באייר עצמאיים

בית באייר תשושים

בית באייר מרכז יום

בית האבות
שבביקורת - תשושים

  
  

בית בכל הדיירים במחלקה לתשושים ש מאחר , דיירי שני בתי האבותשל ם מצב ניידותבין להשוות הקש

יה יחלה על, עם זאת.  היו עצמאיים בניידות לפני התוכנית בבית באייר ולאחריההאבות שבביקורת

- בקרב כלל הדיירים במחלקה לעצמאיים ומ91%- ל85%-מ, ם בניידות בבית באיירבשיעור העצמאיי

 חלה ירידה בשיעור העצמאיים )קוהורטה(עוקבה בקרב הדיירים ב. תשושיםמחלקה ל ב68%-ל 61%

 הבודק את הביצוע של PPTמדד  . בתשושים56%- ל65%- במחלקה לעצמאיים ומ89%- ל93%-בניידות מ

במחלקה לתשושים  . נקודות בקרב כלל הדיירים בבית באייר1.4יה של יעל עלמלמד בפועל הדיירים 

 הייתה בית האבות שבביקורתאולם במחלקה לתשושים ב,  נקודות1.8יה של יהייתה עלבבית באייר 

 במחלקה לתשושים בבית באייר לעומת 1.3יה של יבקבוצת הקוהורט הייתה על.  נקודות3.1יה של יעל

  .בית האבות שבביקורתות ב נקוד0.9הירידה של 
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מחלקה ושלב מחקר , לפי בית אבות, בכלל המחלקות) מדד ברטל(יכולת הניידות של הדיירים : 25לוח 
  )אחוזים(

  בית האבות שבביקורת    בית באייר  

  תשושים    תשושים   מרכז יום   עצמאים  

  T1  T2   T1  T2   T1  T2   T1  T2 
                        ניידות בבית האבות

  3  5    16  18    0  0    6  6  כלללא מסוגל 
  0  0    3  3    0  0    3  3  עצמאי בכיסא גלגלים

  מתהלך בעזרה מעטה של אדם 
     אחד

  
6  

  
0  

    
2  

  
3  

    
18  

  
14  

    
0  

  
3  

  94  95    68  61    97  98    91  85  עצמאים עם או בלי אבזר עזר

  

  

לפי , י המחקרבקרב הדיירים שהשתתפו בשני שלב) ברטלדד מ(יכולת הניידות של הדיירים : 26לוח 
  )אחוזים(מחלקה ושלב מחקר , בית אבות

  בית האבות שבביקורת    בית באייר  
  תשושים    תשושים   מרכז יום   עצמאים  

  T1  T2   T1  T2   T1  T2   T1  T2 
                        בבית האבותניידות 

  0  0    28  5    0  0    7  4  לא מסוגל כלל
  0  0    6  5    0  0    4  4  עצמאי בכיסא גלגלים

  רה מעטה של אדם מתהלך בעז
  אחד   

  
0  

  
0  

    
4  

  
4  

    
25  

  
11  

    
0  

  
0  

  100  100    56  65    96  96    89  93  עצמאים עם או בלי אבזר עזר
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  )ציון ממוצע(ושלב מחקר  המחלקלפי , ים של הדיירים בשני בתי האבותימאפיינים תפקוד: 27לוח 
    

 שלב
 

N  
ADL  

  )ברטל(
 ADLפעולות ' מס
  זקוק לעזרהבהן ש

N  
 PPT-ב

 
PPT  

              בית באייר
  1T  189  8.01  3.31  48  12.0  כלל הדיירים

  2T  181  8.21  3.30  47  13.4  

  1T  34  16.21  1.35  24  14.0  מחלקת עצמאיים

  2T  32  15.71  1.50  21  15.5  

  1T  38  12.71  2.58  24  9.9  מחלקת תשושים

  2T  40  13.81  1.92  26  11.7  

  מחלקות לעצמאים 
  ותשושים יחד    

  

1T  

  
72  

  
14.36  

  
2.00  

  
48  

  
12.0  

  2T  72  14.70  1.72  47  13.4  

      1T  50  2.98  4.44  'מחלקה סיעודית א

  2T  45  2.72  4.42      

      1T  35  2.26  4.54  'מחלקה סיעודית ב

  2T  34  3.15  4.44      

      1T  32  7.84  3.13  מחלקה לתשושי נפש

  2T  30  6.83  4.03      

  1T  58  17.24  1.20  72  12.36  מרכז יום

  2T  78  18.05  0.73  81  13.27  

              בית אבות שבביקורת
  1T  104  9.10  3.13  18  9.7  כלל הדיירים

  2T  102  8.98  3.18  18  12.8  

  1T  38  16.21  1.32  18  9.7  מחלקת תשושים

  2T  35  16.74  1.26  18  12.8  

      1T  34  1.82  4.91  מחלקה סיעודית

  2T  36  1.86  4.81      

      1T  32  8.13  3.45  מחלקה לתשושי נפש

  2T  31  8.48  3.45      
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דיירים : ושלב מחקר המחלקלפי , מאפיינים תפקודים של הדיירים בשני בתי האבות: 28לוח 
  )ציון ממוצע(מחקר שני שלבי השהשתתפו ב

    
 שלב

 
N  

ADL  
  )ברטל(

 ADLפעולות ' מס
  בהן זקוק לעזרה

N  
 PPT-ב

 
PPT  

              בית באייר
  1T  121  9.13  3.07  24  13.37  כלל הדיירים

  2T  121  7.47  3.42  24  14.51  

  1T  27  17.33  1.00  15  14.68  מחלקת עצמאיים

  2T  27  15.33  1.59  15  15.67  

  1T  20  14.25  2.10  9  11.27  מחלקת תשושים

  2T  20  12.39  2.17  9  12.59  

  מחלקות לעצמאים 
  ותשושים יחד   

  

1T  

  
47  

  
16.02  

  
1.47  

    
13.37  

  2T  47  14.08  1.84    14.51  

      1T  34  4.24  4.26  'מחלקה סיעודית א

  2T  34  2.42  4.36      

      1T  25  3.40  4.44  'מחלקה סיעודית ב

  2T  25  2.44  4.64      

      1T  15  8.14  3.14  מחלקה לתשושי נפש

  2T  15  6.93  4.07      

  1T  27  17.41  1.00  35  12.28  מרכז יום

  2T  27  18.00  0.67  35  12.15  

               שבביקורתבית אבות
  1T  66  9.83  2.91  8  11.98  כלל הדיירים

  2T  66  7.85  3.47  8  11.14  

  1T  20  18.25  0.75  8  11.98  מחלקת תשושים

  2T  20  16.85  1.25  8  11.14  

      1T  28  3.29  4.46  מחלקה סיעודית

  2T  28  2.17  4.76      

      1T  17  10.71  2.88  מחלקה לתשושי נפש

  2T  17  6.94  3.88      

  

   שינויים במצב התזונתי8.3
בקרב כלל דיירי בית באייר לא חל שינוי  . שקדמו לסקר החודשיםשלושתג ב" ק3אובדן משקל מעל 

 הבדלים בין שי, אולם. 10%נשאר יציב על הוא ג ו" ק3 שירדו במשקל מעל מיבשיעור הכולל של 

 13%-מ– תשושיםהמחלקת בו 3%- ל6%- מירדשיעור היורדים במשקל עצמאיים ה במחלקת :המחלקות

במחלקת , כך. יה קלה בשיעור הדיירים שאיבדו משקלי במחלקות האחרות חלה על,לעומת זאת .5%-ל

יתכן שהם שימאחר , נראה כי לממצאים אלה יש משמעות רבה. 10%- ל3%-תשושי נפש עלה שיעורם מ

יתה יעורבות שלא המ, ה המשמעותית של תזונאית במחלקות לעצמאיים ולתשושיםתמלמדים על תרומ
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לא היה שינוי במדד שכמעט , בקרב הדיירים מבית באייר שהשתתפו בשני שלבי המחקר, עם זאת. בעבר

  . זה

  

 הבדלים בין יש .)6%- ל8%-מ( באופן כללי אחוז הדיירים שאיבדו משקל ירד אבות שבביקורתהבבית 

 3%- ל5%-וירידה מ, 9%- ל16%-ירידה מ(תשושים חל שיפור במחלקת סיעודית וה במחלקה ;המחלקות

   3%-ג במשקל מ" ק3-בשיעור המאבדים יותר מעלייה תשושי נפש חלה ל האולם במחלק, )בהתאמה

 2-1דהיינו , 2%-1%(הייתה ירידה קלה מאוד , בקרב דיירים שהשתתפו בשני שלבי המחקר. 7%-ל

  .בכל בית האבות) דיירים

  

BMI 22( נמוך<:(היר ירד שיעור הדיירים בעלי  בקרב כלל הדיירים בבית באי-BMI נמוך ה)BMI<22(   

   13%-מ, 9%- ל12%-ירידה מ(תשושי נפש חל שיפור ללתשושים ו, במחלקת לעצמאיים. 18%- ל20%-מ

 BMI-בעלי הלעומת זאת במחלקות סיעודיות עלה שיעור הדיירים ).  בהתאמה13%- ל28%-מ, 11%-ל

בקרב הדיירים . 21%- ל15%-מ' מחלקה סיעודית ב וב31%- ל29%-מ' במחלקה סיעודית א: נמוךה

היא  .20%- ל18%-נמוך מה BMI-היה קלה בשיעור בעלי יתה עלישהשתתפו בשני שלבי המחקר הי

 BMI בעלירד שיעור הדיירים י בית האבות שבביקורתגם ב.  במחלקה סיעודית אחת, כאמור,התמקדה

 13%- ל22%-ומ, 14%- ל24%-מ( נפש תשושילתשושים ול הבעיקר במחלק, 15%- ל21%-מ, נמוך

תה ירידה יבקרב הדיירים שהשתתפו בשני שלבי המחקר הי. סיעודית לא חל שינויה במחלקה ;)בהתאמה

 בתתשושים חלה ירידה ל הבמחלק). 13%- ל14%-מ(בית האבות אוכלוסיית קטנה של אחוז אחד בכלל 

  .עודית לא חל שינוייסהחוזים ובמחלקה עלייה של שישה א -תשושי נפש מחלקה לב, )שני אנשים (10%

  

לפי , ג בשלושת החודשים האחרונים בקרב כלל הדיירים" ק+3הדיירים שאיבדו משקל : 5תרשים 
  )אחוזים(מחלקה ושלב המחקר , בית אבות

  

7 (N=31)

9 (N=36)

3 (N=35)

6 (N=102)

3 (N=32)

16 (N=34)

5 (N=38)

8 (N=104)

תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

(N=181) 10כלל הבית

3 (N=32)

5 (N=40)

14 (N=79)

10 (N=30)

10 (N=189) 

6 (N=34)

13 (N=38)

12 (N=85)

3 (N=32)
תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

עצמאיים

כלל הבית

  
  

  

התוכניתתחילת  התוכניתסיום
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ג בשלושת החודשים האחרונים בקרב הדיירים שהשתתפו " ק+3הדיירים שאיבדו משקל : 6תרשים 
  )אחוזים(מחלקה ושלב המחקר , לפי בית אבות,  המחקרבשני שלבי

  
  בית באייר  בית האבות שבביקורת

6 (N=17)

11 (N=28)

5 (N=20)

8 (N=66)

0 (N=17)

19 (N=28)

5 (N=20)

9 (N=66)

תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

כלל הבית

 

7 (N=15)

10 (N=59)

0 (N=20)

4 (N=27)

7 (N=121)

0 (N=15)

12 (N=59)

5 (N=20)

4 (N=27)

8 (N=121) 

תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

עצמאיים

כלל הבית

 
  

  

  
מחלקה ושלב המחקר , לפי בית אבות,  נמוך בקרב כלל הדייריםBMI בעלישיעור הדיירים : 7תרשים 

  )אחוזים(
  

  בית באייר  בית האבות שבביקורת

14 (N=35)

18 (N=36)

13 (N=31)

24 (N=38)

18 (N=34)

22 (N=32)
תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

כלל הבית
21 (N=104)

15 (N=102)

 

9 (N=32)

11 (N=40)

27 (N=79)

13 (N=30)

12 (N=34)

13 (N=38)

24 (N=85)

28 (N=32)תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

עצמאיים

כלל הבית 20 (N=189)
18 (N=181)

 
  

  

  

התוכניתתחילת  התוכניתסיום
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, לפי בית אבות, בקרב הדיירים שהשתתפו בשני שלבי המחקר נמוך BMI בעלידיירים : 8תרשים 
  )אחוזים(מחלקה ושלב המחקר 

  
  בית באייר  בית האבות שבביקורת

6 (N=17)

20 (N=28)

6 (N=20)

13 (N=66)

0 (N=17)

20 (N=28)

16 (N=20)

14 (N=66)

תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

כלל הבית

 

20 (N=15)

29 (N=59)

11 (N=20)

7 (N=27)

20 (N=121)

27 (N=15)

27 (N=59)

5 (N=20)

0 (N=27)

18 (N=121) 

תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

עצמאיים

כלל הבית

 
  

  

  

 בקרב כלל הדיירים בבית באייר חלה עלייה בשיעור בעלי אלבומין .)3.5-קטנה מ(רמת אלבומין נמוכה 

  אחד  דייר  לא מאף:במחלקת תשושי נפשוהעלייה המשמעותית ביותר הייתה , 10%- ל7%-נמוך מ

 3%- מ: שרמת האלבומין בדמם נמוכהות לעצמאיים ולתשושים עלה אחוז הדייריםקגם במחל. 10%-ל

בקרב הדיירים שהשתתפו בשני שלבי . תשושיםמחלקה ל ב5%- ל0%-עצמאיים וממחלקה ל ב6%-ל

). 8%- ל5%-מ (כהנמובדמם אלבומין ה שרמתדיירים קרב המחקר חלה עלייה של שלושה אחוזים ב

חלה ירידה ' בסיעודית א, 6%עצמאיים ותשושי נפש מחלקה לב, 5%במחלקה לתשושים חלה עלייה של 

רמת ה בשיעור בעלי יחלה עלי, בית האבות שבביקורתגם ב. לא חל שינוי'  ובמחלקה סיעודית ב3%של 

, 9%- ל3%-ם חלה עלייה מבמחלקת תשושי:  בכלל בית האבות ובכל מחלקה בנפרדכהאלבומין נמו

בקרב הדיירים שהשתתפו בשני . 28%- ל16%- ובמחלקת תשושי נפש מ37%- ל9%-במחלקה סיעודית מ

במחלקת תשושי , 36%- ל7%-במחלקה סיעודית הייתה עלייה מ. 26%- ל6%-שלבי המחקר חלה עלייה מ

  . ובמחלקת תשושים לא חל שינוי33%- ל6%-נפש מ

  

התוכניתתחילת  התוכניתסיום
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  מחלקה , לפי בית אבות,  בקרב כלל הדיירים3.5- האלבומין שלהם נמוכה משרמתדיירים : 9תרשים 
  )אחוזים(ושלב המחקר                  

  
  בית באייר  בית האבות שבביקורת

28 (N=31)

37 (N=36)

9 (N=35)

16 (N=32)

9 (N=34)

3 (N=38)

9 (N=104)

תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

כלל הבית
25 (N=102)

 

10(N=30)

13 (N=79)

5 (N=40)

6 (N=32)

0 (N=32)

16 (N=85)

0 (N=38)

3 (N=34)

תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

עצמאיים

כלל הבית 7 (N=189)
10 (N=181)

 
  

  

  

לפי בית , שהשתתפו בשני שלבי המחקרו 3.5-שרמת האלבומין שלהם נמוכה מדיירים : 10תרשים 
  )אחוזים(מחלקה ושלב המחקר , אבות

  
  בית באייר  בית האבות שבביקורת

33 (N=17)

36 (N=28)

5 (N=20)

26 (N=66)

6 (N=17)

7 (N=28)

5 (N=20)

6 (N=66)

תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

כלל הבית

 

7 (N=15)

8 (N=59)

5 (N=20)

7 (N=27)

8 (N=121)

0 (N=15)

10 (N=59)

0 (N=20)

0 (N=27)

5 (N=121) 

תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

עצמאיים

כלל הבית

 
 

  

  

התוכניתתחילת  התוכניתסיום
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  )אחוזים(ושלב מחקר  המחלקלפי ,  בשני בתי האבות*מאפיינים תזונתיים של הדיירים: 29לוח 

  BMI<22  ג" ק3אובדן משקל מעל  N שלב  
רמת אלבומין 

  **3.5-נמוכה מ

            בית באייר
  1T  189  10  20  7  כל הדיירים

  2T  181  10  18  10  
            מחלקה

  1T  34  6  12  3  עצמאייםל
  2T  32  3  9  6  
  1T  38  13  13  0  תשושיםל

  2T  40  5  11  5  
  1T  50  12  29  14  'סיעודית א

  2T  45  14  31  10  
  1T  35  11  15  18  'סיעודית ב

  2T  34  15  21  18  
  1T  32  3  28  0  לתשושי נפש

  2T  30  10  13  10  

            בית האבות שבביקורת
  1T  104  8  21  9  כל הדיירים

  2T  102  6  15  25  
            מחלקה

  1T  38  5  24  3  לתשושים
  2T  35  3  14  9  

  1T  34  16  18  9  סיעודית
  2T  36  9  18  37  

  1T  32  3  22  16  לתשושי נפש
  2T  31  7  13  28  
  מהדיירים במחלקה9%מדד זה חסר מידע לגבי ב* 
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  דיירים : ושלב מחקר הלקמחלפי , מאפיינים תזונתיים של הדיירים בשני בתי האבות: 30לוח 
  )אחוזים(שהשתתפו בשני שלבי המחקר               

    
 שלב

 
N  

  
  ג" ק3אובדן משקל מעל 

 
BMI<22  

רמת אלבומין 
  3.5-נמוכה מ

            בית באייר
  1T  121  8  18  5  כל הדיירים

  2T  121  7  20  8  
            מחלקה

  1T  27  4  0  0  עצמאייםל
  2T  27  4  7  7  

  1T  20  5  5  0  לתשושים
  2T  20  0  11  5  

  1T  34  12  36  12  'סיעודית א
  2T  34  9  32  9  

  1T  25  12  16  8  'סיעודית ב
  2T  25  12  24  8  

  1T  15  0  27  0  לתשושי נפש
  2T  15  7  20  7  

            בית האבות שבביקורת
  1T  66  9  14  6  כל הדיירים

  2T  66  8  13  26  
            מחלקה

  1T  20  5  16  5  לתשושים
  2T  20  5  6  5  

  1T  28  19  20  7  סיעודית
  2T  28  11  20  36  

  1T  17  0  0  6  לתשושי נפש
  2T  17  6  6  33  

  

   שינויים ביכולת ההזנה8.4
קשיים , עצירויות תכופות: כדי ללמוד על שינויים ביכולת ההזנה של הדיירים נבחנו מספר מדדים

שיעור הלוקים למדים כי  מ12-11 ותרשימים 32-31לוחות . בלעיסה וקשיים בבליעת אוכל ונוזלים

בקרב כלל הדיירים . משמעותיתעלייה עלה  ,עוקבהובקרב הבאייר בקרב כלל הדיירים בבית , בעצירות

 ייםסיעודל, בעיקר במחלקות לעצמאיים,  לאחר שנתיים וחצי20%- ל16%-עלה שיעור הלוקים מ

 בתקופה 20%- ל31%- לעומת זאת חלה ירידה משמעותית מבית האבות שבביקורתב. תשושי נפשלו

, איתור הסובלים מעצירותללשיפור במודעות לבעיה ו, לפחות בחלקה, קשורה, הסיבה לכך. המקבילה

השיעור הנמוך בתחילת התוכנית מעיד על חוסר ידע ומודעות . ה בשיעור הלוקים בבעיהיולא רק מעלי

המטופלים גבוה שיעור  ושיעור הלוקים בעצירות, בתום התוכנית, ולפיכך, ולא רק על העדרה, לבעיה

  .יותר
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מחלקה ושלב , אבותלפי בית , בקרב כלל הדיירים התכופהדיירים הסובלים מעצירות : 11תרשים 
  )אחוזים(המחקר 

  
  בית באייר  בית האבות שבביקורת

16 (N=31)

36 (N=36)

6 (N=35)

19 (N=32)

78 (N=34)

3 (N=38)

תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

כלל הבית
31 (N=104)

20 (N=102)

 

10 (N=30)

29 (N=34)

7 (N=45)

33 (N=40)

25 (N=32)

3 (N=32)

11 (N=35)

10 (N=50)

53 (N=38)

 0 (N=34) 

תשושי נפש

סיעודית ב'

סיעודית א'

תשושים

עצמאיים

כלל הבית 16 (N=189)
20 (N=181)

 
  

  

  

לפי , הדיירים הסובלים מעצירויות תכופות בקרב הדיירים שהשתתפו בשני בלבי המחקר: 12תרשים 
  )אחוזים(ת אבות ושלב המחקר בי

  
  בית באייר  בית האבות שבביקורת

12 (N=17)

41 (N=28)

5 (N=20)

23 (N=66)

12 (N=17)

62 (N=28)

5 (N=20)

32 (N=66)

תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

כלל הבית

 

13 (N=15)

28 (N=25)

6 (N=34)

35 (N=20)

26 (N=27)

0 (N=15)

16 (N=25)

12 (N=34)

45 (N=20)

 4 (N=27) 

תשושי נפש

סיעודית ב'

סיעודית א'

תשושים

עצמאיים

כלל הבית 15 (N=121)
15 (N=121)

 
  

  

  

התוכניתתחילת  התוכניתסיום
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 כי רק שיעורים בודדים מכלל הדיירים סבלו מקשיים בלעיסה ובבליעת 31ניתן ללמוד מלוח ,  לכךבנוסף

נמצאו הבדלים , עם זאת. עם סיומהוכי שיעורם אף ירד מאוד , אוכל ונוזלים בתחילת התוכנית ובסיומה

תמונה . לפיהם רוב הלוקים בבעיות אלה מתרכזים במחלקות הסיעודיותו, יים בין המחלקותמשמעות

בבית לעומת זאת ). 32לוח (בשני שלבי המחקר ונבדקו פעמיים  שארושנ בקרב הדיירים מצטיירתזהה 

תחילת מזה שבבליעת אוכל ונוזלים גבוה יותר ב, שיעור הלוקים בקשיים בלעיסה האבות שבביקורת

 זה יש לתת את ענייןב. מאשר בבית באייריותר הוא נשאר גבוה ,  שירד מאודאףו, ית בבית באיירהתוכנ

 בית האבות שבביקורתבהופעלה , אם כי שונה, תוכנית התערבות תזונתית, ראשית. הדעת לשני דברים

ם תכן שניתן לייחס את הירידה בשיעור הלוקייוי, התוכנית בבית באיירהפעלת תקופה קצרה לפני 

לוקים ביכולת ההזנה ה הגבוה של םיעורשתכן שיי, שנית.  לתוכניות אלה האבותביכולת ההזנה בשני בתי

בדומה להגברת .  נובע מאיתור מוגבר בעקבות הגברת המודעות לבעיות אלהבית האבות שבביקורתב

ות בית האבב,  את שיעור הלוקים בבעיה, כביכול,אשר הגדילה, המודעות לעצירות בבית באייר

ולכן הם גם איתרו דיירים רבים יותר ,  טיפלו בנוסף לעצירות גם בקשיים בלעיסה ובלעיסהשבביקורת

 בקרב כל  את המצבלא ניתן היה לשפר,  שהם טיפלו בבעיותאף. בעיות אלה מאשר בבית באיירבהלוקים 

  . ולכן שיעור הלוקים בהן גבוה יותר, הדיירים
  

  )אחוזים(ושלב מחקר  המחלקלפי , בשני בתי האבותיכולת ההזנה של הדיירים : 31לוח 
    

  שלב
 

N  

  
  התכופעצירות 

  
  קשיים בלעיסה

קשיים בבליעת 
  אוכל

קשיים בבליעת 
  נוזלים

              בית באייר
  1T  189  16  4  8  6  כלל הדיירים

  
  מחלקה

2T  181  20  2  3  1  

  1T  34  0  3  3  3  לעצמאיים
  2T  32  25  6  3  3  

  1T  38  53  3  0  3  לתשושים
  2T  40  33  0  0  0  

  1T  50  10  10  18  10  'סיעודית א
  2T  45  7  0  7  2  

  1T  35  11  0  11  11  'סיעודית ב
  2T 34  29  0  0  0  

  1T  32  3  0  3  3  לתשושי נפש
  2T  30  10  7  7  0  

           בית האבות שבביקורת
  1T  104  31  29  14  13  כלל הדיירים

  2T  102  20  13  8  6  
              מחלקה

  1T  38  3  3  0  0  לתשושים
  2T  35  6  0  0  0  

  1T  34  78  62  35  29  סיעודית
  2T  36  36  22  17  11  

  1T  32  19  25  9  12  לתשושי נפש
  2T  31  16  16  7  7  
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דיירים שהשתתפו : ושלב מחקר המחלקלפי , יכולת ההזנה של הדיירים בשני בתי האבות: 32לוח 
  )אחוזים(מחקר שני שלבי הב

    
 שלב

 
N  

עצירויות 
  תכופות

ים קשי
  בלעיסה

קשיים בבליעת 
  אוכל

קשיים בבליעת 
  נוזלים

              בית באייר
  1T  121  15  4  5  5  כלל הדיירים

  
  מחלקה

2T  121  15  3  4  2  

  1T  27  4  0  4  4  לעצמאיים
  2T  27  26  7  4  4  

  1T  20  45  5  0  5  לתשושים
  2T  20  35  0  0  0  

  1T  34  12  12  12  9  'סיעודית א
  2T  34  6  0  6  3  

  1T  25  16  0  0  0  'סיעודית ב
  2T  25  28  0  0  0  

  1T  15  0  0  7  7  לתשושי נפש
  2T  15  13  13  13  0  

            בית האבות שבביקורת
  1T  66  32  24  11  9  כלל הדיירים

  2T  66  23  15  9  9  
              מחלקה

  1T  20  5  0  0  0  לתשושים
  2T  20  5  0  0  0  

  1T  28  62  48  24  17  סיעודית
  2T  28  41  21  17  14  

  1T  17  12  12  0  6  י נפשלתשוש
  2T  17  12  24  6  12  

  

   שינויים במצב הבריאותי8.5
פצעי , נפילות ושברים: נבחרו שלושה מדדים פיזיים, לבחון שינויים במצב הבריאותי של הדיירים כדי

להלן ייסקרו הממצאים . הרגשת בדידות ותחושת שעמום:  ושני מדדי רווחה נפשית;לחץ ותחושת כאב

 אשפוז וביקור בחדר –מוש בשירותי בריאות י לשהקשוריםמוצגים ממצאים לכך  בנוסף .במדדים אלה

תכונתה המתוכננת והן מהן ב, ם אינם יכולים לייצג את התוכניתה , אולם לעניות דעתנו–מיון 

  .הממצאים מעידים על כך, ואכן. המעשיתבמתכונתה 

  

  מדדי בריאות פיזית

  ירד  באייר שנפלו בשלושת החודשים שקדמו למילוי השאלון  שיעור הדיירים בבית.נפילות ושברים

במחלקת , )13%- ל21%-מ(ים יהירידה העיקרית במספר הנפילות הייתה במחלקת עצמא. 11%- ל19%-מ

  בשיעור השברים גם הייתה ירידה ). 0%- ל6%-מ(' ובמחלקה סיעודית א, )21%- ל42%-מ(תשושים 
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לעומת זאת במחלקת תשושי נפש . 0%- ל8%-במחלקת תשושים מהייתה ירידה במדד זה . 1%- ל24%-מ

בקרב הדיירים שהשתתפו בשני שלבי המחקר ירד . 7%- ל0%-מ שיעור הדיירים שהיה להם שברעלה 

, במספר השברים באופן כללי לא היה שינוי. השיפור היה בכל המחלקות. 9%- ל20%-מספר הנפילות מ

בית גם ב. 13%- ל0%- מ החודשים האחרונים3-יה להם שבר ב שהאחוז מימחלקת תשושי נפש עלה באך 

). 1%- ל4%-מ ( לפני הסקרוגם שיעור השברים) 6%- ל8%-מ(רד שיעור הנפילות י, האבות שבביקורת

תשושים מחלקה לומספר השברים ירד ב, מספר הדיירים שנפלו ירד בעיקר במחלקת תשושי נפש

שני שלבי המחקר כמעט לא חל שינוי במספר הנפילות בקרב דיירים שהשתתפו ב. סיעודיתמחלקה הוב

  ).14-13תרשימים , 34-33לוחות ( ;)3%ירידה של (וגם במספר השברים ) 1%עלייה של (

  

מחלקה , לפי בית אבות, בקרב כלל הדיירים, לפני הסקר החודשים שלושתדיירים שנפלו ב: 13תרשים 
  )אחוזים(ושלב מחקר 

  
  ירבית באי  בית האבות שבביקורת

7 (N=31)

0 (N=36)

11 (N=35)

6 (N=102)

13 (N=32)

3 (N=34)

8 (N=38)

8 (N=104)

תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

כלל הבית

 

13 (N=32)

21 (N=40)

0 (N=45)

3 (N=34)

20 (N=30)

21(N=34) 

42 (N=38)

6 (N=50)

6 (N=35)

23 (N=32)
תשושי נפש

סיעודית ב'

סיעודית א'

תשושים

עצמאיים

כלל הבית
19 (N=189)

11 (N=181)

 
  

התוכניתתחילת  התוכניתסיום  
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בקרב הדיירים שהשתתפו בשני ,  לפני הסקר החודשים האחרונים3-דיירים שנפלו ב: 14תרשים 
  )אחוזים(מחלקה ושלב מחקר , לפי בית אבות, שלבי המחקר

  
  בית באייר  בית האבות שבביקורת

6 (N=17)

0 (N=28)

15 (N=20)

6 (N=66)

6 (N=17)

3 (N=28)

5 (N=20)

5 (N=66)

תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

כלל הבית

 

9 (N=121)

20 (N=15)

0 (N=25)

0 (N=34)

16 (N=20)

15 (N=27)

36 (N=15)

16 (N=25)

6 (N=34)

40 (N=20)

19(N=27) 

תשושי נפש

סיעודית ב'

סיעודית א'

תשושים

עצמאיים

כלל הבית
20 (N=121)

 
  

  

  

  , הדיירים בבית באיירבקרב כלל , לחץהבשיעור פצעי   ניתן ללמוד על עלייה קלה33 מלוח .פצעי לחץ

ת קבמחל, במקביל. 12%- ל2%-מחדשים המקרים העלה שיעור  'סיעודית אהבמחלקה  .6%- ל4%-מ

בקרב דיירי חדשים של פצעי לחץ המקרים השיעור . 0%- ל5%-שיעור המקרים החדשים מירד תשושים 

. 'לקה סיעודית א כל התוספת מתרכזת במח;5%- ל3%- מעלהבית באייר שהשתתפו בשני שלבי המחקר 

  : לא חל שינוי בשיעור המקרים החדשים של פצעי לחץשכמעט ,  לעומת זאת,בית האבות שבביקורתב

בקרב הדיירים שהשתתפו בשני שלבי . 17%- ל12%-סיעודית הייתה עלייה מהבמחלקה . 9%- ל8%-מ

יעור הדיירים סיעודית עלה שהבמחלקה , 11%- ל5%-הייתה עלייה מ, בית האבות שבביקורתבהמחקר 

  ).16-15תרשימים  (12%- ל0%- ובמחלקת לתשושי נפש מ17%- ל10%-עם פצעי לחץ מ

  

ת התוכניסיום התוכניתתחילת 
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לפי , בקרב כלל הדיירים, שלפני הסקר החודשים 3-דיירים שפיתחו פצעי לחץ חדשים ב: 15תרשים 
  )אחוזים(מחלקה ושלב מחקר , בית אבות

  
  בית באייר  בית האבות שבביקורת

10 (N=31)

17 (N=36)

0 (N=35)

9 (N=102)

9 (N=32)

12 (N=34)

3 (N=38)

8 (N=104)

תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

כלל הבית

 

6 (N=181)

3 (N=30)

9 (N=34)

12 (N=45)

0 (N=40)

3 (N=32)

4 (N=189) 

0 (N=32)

11 (N=35)

2 (N=50)

5 (N=38)

 0 (N=34) 

תשושי נפש

סיעודית ב'

סיעודית א'

תשושים

עצמאיים

כלל הבית

 
  

  

  

בקרב הדיירים שהשתתפו , שלפני הסקר החודשים 3- דיירים שפיתחו פצעי לחץ חדשים ב:16תרשים 
  )אחוזים(מחלקה ושלב מחקר , לפי בית אבות, בשני שלבי המחקר

  
  בית באייר  בית האבות שבביקורת

11 (N=66)

0 (N=20)

17 (N=28)

12 (N=17)

5 (N=66)

0 (N=20)

10 (N=28)

0 (N=17)
תשושי נפש

סיעודיים

תשושים

כלל הבית

 

5 (N=121)

0 (N=15)

8 (N=25)

9 (N=34)

0 (N=20)

4 (N=27)

3 (N=121) 

0 (N=15)

8 (N=25)

0 (N=34)

5 (N=20)

 0 (N=27) 

תשושי נפש

סיעודית ב'

סיעודית א'

תשושים

עצמאיים

כלל הבית

 
  

התוכניתתחילת  התוכניתסיום  

התוכניתתחילת  התוכניתסיום
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  רווחה נפשית

בית האבות ושים ב עצמאיים ותשושים בבית באייר ותש–רק הדיירים שרואיינו פנים מול פנים שמאחר 

ן מתייחסים אליהם להממצאים שלה,  בדידות ושעמום ותחושת כאבתחושת נשאלו לגבי – שבביקורת

 מלמדים על ירידה משמעותית בשיעור הדיירים בבית באייר המדווחים על 17 ותרשים 15לוח . בלבד

   תחושת שעמום על יציבות בשיעור המדווחים על,  אחרי שנתיים וחצי23%- ל38%-הרגשת בדידות מ

 לעומת זאת ניתן לראות בית האבות שבביקורתב). 18%-כ(וסבל מכאבים לעתים קרובות ) 55%-כ(

תכן כי התוכנית בבית יי.  הרבה יותראם כי שיעור המדווחים עליהם נמוך, יציבות בשלושת המדדים

 עם .פחות בודדיםולכן רבים מהם מרגישים ,  של הדייריםהובאייר הגבירה את תחושת השייכות והאחו

למרות הגברת הפעילות , ין להיווכח כי לא חלה ירידה בשיעור המדווחים על תחושת שעמוםיזאת מענ

  .ת האבותיבב

  

  )אחוזים(לפי בית אבות ושלב מחקר , שעמום וכאבים,  הרגשת בדידות: 17תרשים 

23 (N=52)

16 (N=26)

27 (N=52)

46 (N=26)

55 (N=52)

8 (N=26)

38 (N=58)

18 (N=22)

26 (N=58)

42 (N=22)

54 (N=58)

 9 (N=22) 

עידן הזהב

בית באייר

עידן הזהב

בית באייר

עידן הזהב

בית באייר

  
  
  

  מוש בשירותי בריאותיש

שיעור . 11%- ל7%-פוזים של הדיירים מבית באייר מיה בשיעור האשי מלמדים על על34-33לוחות 

לעומת זאת . 16%- ל6%-עצמאיים מל הובמחלק 10%- ל0%-במחלקה לתשושים עלה מהאשפוזים 

שיעור הביקורים בחדר מיון בהייתה עלייה גם . 7%- ל10%-מספר האשפוזים מירד ' ה סיעודית אקבמחל

בקרב . מלבד מחלקת תשושים שבה לא חל שינוי ,עלייה במדד זה חלה בכל המחלקות. 10%- ל5%-מ

 ועלייה זאת נרשמה 9%- ל3%-דיירים שהשתתפו בשני שלבי המחקר הייתה עלייה בשיעור האשפוזים מ

רים בחדרי מיון חלו שינויים קטנים בכל וביקהבשיעור . ' למעט מחלקה סיעודית א,בכל המחלקות

בית האבות ב.  איש7%- ל6%-מיון עלה מל שיעור הדיירים שהגיעו לחדר ו ובסך הכ,המחלקות

 הייתה במחלקת תשושים תהירידה העיקרי. 9%- ל13%-באופן כללי שיעור האשפוזים מירד  שבביקורת

בקרב דיירים שהשתתפו בשני שלבי המחקר . בשיעור הביקורים בחדר מיון לא חל שינוי). 6%- ל18%-מ(

 חלה במחלקת תשושים שבה שיעור ת העיקריהירידה). 9%- ל12%-מ(חלה ירידה בשיעור האשפוזים 

  . לא חל שינוישבשיעור הביקורים בחדר מיון כמעט . 0%- ל20%-האשפוזים ירד מ

  

 מרגיש בדידות לעתים קרובות

שעמום לעתים קרובות או מרגיש 
 לפעמים

 מכאבים לעתים קרובות או כל סובל
 הזמן

  בית 
האבות 

 שבביקורת

  בית 
האבות 

 שבביקורת

  בית 
האבות 

 שבביקורת
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  )אחוזים(ושלב מחקר  המחלקלפי , תוצאים בריאותיים של דיירי שני בתי האבות: 33לוח 
    

  
  

 שלב

 
 
 

N  

  
 3-פצעי לחץ ב
החודשים 
  האחרונים

  
 3-נפילות ב

החודשים 
  וניםהאחר

  
 3-שברים ב

החודשים 
  האחרונים

  
 3-אושפזו ב

החודשים 
  האחרונים

ביקרו בחדר 
 3-מיון ב

החודשים 
  האחרונים

                בית באייר
  1T  189 4  19  2  7  5  כלל הדיירים

  2T  181 6  11  1  11  10  

  1T  34  0  21  0  6  12  מחלקת עצמאיים

  2T  32  3  13  0  16  16  

  1T  38  5  42  8  8  8  מחלקת תשושים

  2T  40  0  21  0  8  8  

  1T  50  2  6  2  10  2  'מחלקה סיעודית א

  2T  45  12  0  0  7  5  

  1T  35  11  6  0  11  6  'מחלקה סיעודית ב

  2T  34  9  3  0  12  9  

  1T  32  0  23  0  0  0  מחלקה לתשושי נפש

  2T  30  3  20  7  10  13  

              בית האבות שבביקורת
  1T  104 8  8  4  13  2  כלל הדיירים

  2T  102 9  6  1  9  2  

  1T  38  3  8  5  18  0  מחלקת תשושים

  2T  35  0  11  0  6  0  

  1T  34  12  3  3  6  0  מחלקה סיעודית

  2T  36  17  0  0  8  0  

  1T  32  9  13  3  13  6  מחלקה לתשושי נפש

  2T  31  10  7  3  13  7  
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דיירים : לפי מחלקות ושלב המחקר, תוצאים בריאותיים של הדיירים בשני בתי האבות: 34לוח 
  )אחוזים(מחקר הי שלבי בשנשהשתתפו 

    
  
  

 שלב

 
 
 

N  

  
 3-פצעי לחץ ב
החודשים 
  האחרונים

  
 3-נפילות ב

החודשים 
  האחרונים

  
 3-שברים ב

החודשים 
  האחרונים

  
 3-אושפזו ב

החודשים 
  האחרונים

ביקרו בחדר 
 3-מיון ב

החודשים 
  האחרונים

                בית באייר
  1T  121 3  20  2  3  6  כלל הדיירים

  2T  121 5  9  2  9  7  
  1T  27  0  19  0  7  7  מחלקת עצמאיים

  2T  27  4  15  0  15  19  
  1T  20  5  40  5  0  5  מחלקת תשושים

  2T  20  0  16  0  11  0  
  1T  34  0  6  3  3  6  'מחלקה סיעודית א

  2T  34  9  0  0  3  0  
  1T  25  8  16  0  4  8  'מחלקה סיעודית ב

  2T  25  8  0  0  8  4  
  1T  15  0  36  0  0  0  מחלקה לתשושי נפש

  2T  15  0  20  13  7  13  
              בית האבות שבביקורת

  1T  66  5  5  3  12  3  כלל הדיירים
  2T  66  11  6  0  9  2  

  1T  20  0  5  0  20  0  מחלקת תשושים
  2T  20  0  15  0  0  0  

  1T  28  10  3  3  7  0  מחלקה סיעודית
  2T  28  17  0  0  10  0  

  1T  17  0  6  6  12  12  מחלקה לתשושי נפש
  2T  17  12  6  0  18  6  

  

  כנית בבית באייר בתום תקופת התוכנית ההתערבות התו ךהמש. 9
  

,  האבותצוות ביתחברי  לידי פעלתה להעברת האחריות להבעיקרדה יוחה השלישית של התוכנית תשנ

, התוכנית ךלהמש שיהיה אחראיווי והדרכה לצוות המוביל יללמתן , יהםם וסמכויותההגדרת תפקידיל

  . הפצתולע שנצבר במהלך התוכנית וריכוז הידל, הלי העבודה שפותחווהטמעת נל

  

 ך לתכנן את המשכדי,  בקביעות וצוות התוכנית באיירהנהלת בית,  נציגי אשלנפגשו 2004מסוף שנת 

להגדיר את תחומי  כדימפגשים  כמהיים ִקוהוא  מינתה צוות מוביל לתוכנית  באיירהנהלת בית. התוכנית

לקידום והטמעת תהליכים "התקיימה סדנת מנהיגות , 2005יולי -ביוני, כן-כמו. האחריות של משתתפיו

 ההסדנ. הצוות המובילמ איש מההנהלה ו21והשתתפו בה , "ניהוליים בתחום של פעילות גופנית ותזונה

תכנון והטמעת , והתייחסה לנושאים כגון, בחמש פגישות, הופעלה בידי מנהל חברה לייעוץ ארגוני

ניהול צוות בתחומי הפעילות הגופנית  ובמסגרת העבודה השוטפתהפעילות בתחום פעילות גופנית ותזונה 
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תייחס לתחומי היה עליו להבה והתבקש כל חבר צוות להכין תוכנית עבודה  ההסדנבמסגרת . ותזונה

השגת המטרות שם פעולות שיש לבצע לאת הלפרט ו, תזונההגופנית וה בתחומי הפעילות ואחריות

והן מהוות כיום , רב בכתיבת תוכניות עבודה מפורטות ומעניינותחברי הצוות השקיעו מאמץ . והיעדים

כעת יש צורך להמשיך לפתח את . כלי עבודה להמשך האחריות והפעילות שפותחה בתוכנית ההתערבות

עבודתו תהיה השפעה משמעותית על המשכיות התוכנית ועל היקף שלמאחר , עבודת הצוות המוביל

את ויש לבחון לעומק את תוכניות העבודה שפותחו . מהלכההלי העבודה שפותחו בוההטמעה של נ

 גיבוש התוכניות היה .כדי לזהות תחומים לשיתוף פעולה ומשימות, ההצעות לקשרים בין חברי צוות

והורגש שינוי חיובי בתפיסתם כלפי התפקיד שיש להם בהבטחת  הבסדנתהליך לימוד עבור המשתתפים 

 כדי לחלק את תחומי האחריות ביניהם ולגבש דפוסי העבודה פגשיהצוות ימשיך לה. המשך התוכנית

את יש צורך לשקול מינוי אדם מהצוות שירכז ,  לכךבנוסף. ותוכניות עבודה סופיות ופונקציונליות

פיקוח על לאחריות למעקב וכולל , מרכזת תוכנית ההתערבותזה של  תפקידו יהיה דומה ל.העבודה

  . ותזונההפעולות בתחומי הפעילות הגופנית 

  

בעלי תפקידים בבתי בקרב ריכוז תוצריה והפצתם בקרב מנהלים ו יהההתוכנית  ךהמשהיבט נוסף של 

נציגים מהצוות , צוות התוכנית, צוות הכולל נציגי אשל,  להשיג מטרה זוכדי. אבות אחרים ברחבי הארץ

הלומדה  ."ה בבית אבותלומדה לפעילות גופנית ותזונ"הבכיר של בית באייר ויועצים חיצוניים מכין 

, פרוטוקולים שונים, הלי עבודהונ,  למשל,כמו, סיונית בבית באייריתכלול תוצרים של התוכנית הנ

התוכנית פעמים רבות בפני גורמים שונים ובהם מנהלי בתי אבות וחברי הוצגה , בנוסף לכך. 'טפסים וכד

ן לאומי לשירותי בריאות ורווחה בכנס בי, ועדת קידום בריאות וועדת שירותים מוסדיים של אשל

  .כנס גרונטולוגיבלקשישים יהודים ו

  

  הטמעת התוכנית ושימוש במרכיביה בבתי אבות אחרים. 10
  

לצוות . תהליכי הפעילותבתשתית ו בתוכנית ההתערבות בבית באייר חוללה שינויים חיוביים רבים

 אפשר  כלים אלהבאמצעות .נםלמיוכלים לאבחון דיירים ומוש י והוכנסו לש, חדשיםעובדיםהצטרפו 

השתתפותם הן אחר אחר שינויים במצבם והן ם ולעקוב דייריה  התזונתי שלםללמוד על תפקוד

להזנה ולמעקב אחר , דייריםופנית של ה הגםתוליפעהגברת שיטות חדשות ל כמו כן פותחו. בפעילויות

בתוכנית ההתערבות זכו להצלחה רכיבים משמעותיים ורבים . ונרכשו כלים המסייעים בכך, שינויים

משרד של ,  מנהלי בתי אבות אחריםשל םלהכרה ולהתעניינות, והיא אף זכתה לתהודה, ולשבחים

אין ספק כי ניתן ללמוד רבות מהתוכנית וליישם חלקים גדולים . ל"אורחים מחושל הבריאות והרווחה ו

  .גיות שיידונו להלןיש לתת את הדעת למספר סו, לשם כך. מרכיביה בבתי אבות אחרים

  

  הגדרתן וניסוחן, קביעת מטרות לתוכנית. א

את , פיתוחה אתכדי להקל , מטרות מוגדרות וממוקדותלה רצוי לנסח ,  של כל תוכניתמהבעת ייזו

, לקבל החלטות לגבי המשכהוכדי שניתן יהיה לבדוק אותה , שינויה את, התאמתה את, הפעלתה

, ואולי יותר" אבות"ר היו שני ייתוכנית ההתערבות בבית באל. הרחבתה והטמעתה במקומות אחרים

יתה יה, ילסימ' פרופ, התורם, מטרתו העיקרית של יוזם התוכנית. היו שונות במידת מהמטרותיהם ו
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בלי שהוגדרו , האבות באמצעות פעילות גופנית ותזונה תיב של דיירי בריאותם ואת תפקודםלשפר את 

.  רוצים להגיעיעד סופי שאליוול, היקפול, חסים לתחומי השיפורפיות ויעדים המתייימטרות ספצ

יתה בראש וראשונה לזהות את הכלים יה, אשל, השני של התוכנית" אב"המטרה העיקרית של ה

כלים ומידע , חומריםאין שכמעט בארץ שמאחר , לפתח אותה ולהפעילה, המתאימים ביותר לתוכנית כזו

, מבחינה זו המטרה הושגה במידה רבה מאוד, ואכן. יפה בבית אבותכדי לבסס עליו תוכנית התערבות מק

  .  פועלת בבית באייר תוכנית רבת פעילות והיקף שלוש שנות ההקמהבתום שמאחר 

  

, נראה כי בשלב מסוים בפיתוח התוכנית היה צורך להציב מטרות ספציפיות לבדיקת קידומה, ואולם

. ס עליו את המשך פיתוח התוכנית ואת הערכת תוצאיהכדי שיהיה ניתן לבס, זאת. השפעתה ותוצאיה

שיאפשרו מעקב ובדיקה , לתוכנית ההתערבות הנוכחית לא נקבעו מטרות מוגדרות, ככל הידוע לנו

כדאי לתת את ,  יותררחבות הןומצומצמות יותר הן , ת דומות לאלהונראה שבפיתוח תוכני. ממוקדת

מטרות , שכן. הן מבחינת תהליכיה והן מבחינת תוצאיה, הדעת להגדרת מטרות ספציפיות לכל תוכנית

מוגדרות מסייעות הן ליוזמי התוכנית ולמפעיליה לכוון את פעילותם ולהבין מהם המסלולים שבהם 

  .והן למעריכי התוכנית, עליהם ללכת

  

  הסתייעות ביועץ ארגוני. ב

עוץ יעזר ביי האפשרות לההייתה, אחת הסוגיות שחזרו ושעלו במהלך שלוש שנות התוכנית ההתערבות

בשינויים משמעותיים ים ומלּושהיו , הראשונים של התוכנית הבשלביהסוגיה התעוררה . ארגוני חיצוני

השינויים המתוכננים לתקופה , יתר על כן. בפעילות ובדפוסי העבודה השוטפת של בית האבות, בתשתית

תה יכולה להיות ייעבד האם ועד כמה היקשה להעריך בד. הזו היו רבים עוד יותר מאלה שבוצעו בפועל

בהפעלה ובהטמעה של , בהכוונה, בהדרכה, בייזום, ליועץ ארגוני תרומה פוטנציאלית בשלבים אלה

עם . יותר החלקה והטובה, ועד כמה זה היה תורם להנעת התוכנית ולהתפתחותה המהירה, השינויים

זמים והמעורבים בתוכנית הסכימו כל היו, שכן. עתידבנראה שכדאי לבחון אפשרות כזו , זאת

, כי שינוי ארגוני כה משמעותי בבית האבות יכול להתבצע רק באמצעות אנשי צוות נוספים, מלכתחילה

אליה שלושה בעלי מקצוע מתחום התזונה והפעילות ו צורפ, ואכן. עודיים להפעלת תוכנית ההתערבותיי

, סיון בתכנוןי נאו הכשרה ואחד מהם הילא לא שאף אל, סיון בבריאות הציבוריזת בעלת נּכומַר, הגופנית

 הם ,כתוצאה מכך. םיישזה היה אחד מתפקידיהם העיקראף , בהפעלה ובהטמעת שינוי ארגוני משמעותי

רבים מהקשיים במקרים שבהם , אכן נתקלו בקשיים רבים בהנעה ובהפעלת השינויים המקצועיים שיזמו

השקיע לכדאי לשקול האם היה  יששנראה , לאור זאת. ותהאלה נבעו מסיבות ארגוניות ולא מקצועי

גם במצב של משאבים . ו לשינויים המקצועייםיוחדיעוץ ארגוני בנוסף ובמקביל למשאבים שימשאבים ב

ועד כמה ראוי להשקיע בצוות , נראה שכדאי לחשוב בעתיד מהן החלופות הרצויות ביותר, מוגבלים

כדי , עוץ ארגוניי של התוכנית נעשה שימוש בימהי דווקא בשלבי סיויצוין כ. מקצועי על פני צוות ארגוני

, יתה לכך תרומה משמעותיתינראה כי ה. הצוות הקבוע של בית האבותשל  ולסייע בהעברתה לאחריות

  . מוש בכלי זהילהקדים השרצוי אולם נשאלת השאלה האם לא היה 

  

  הגברת מעורבות צוות בית האבות בפעילות . ג

אולם אין ספק כי לצוותי , ית השקיע מאמצים רבים להגברת השתתפות הדיירים בפעילויותצוות התוכנ

צוות התוכנית הדגיש . ובעיקר לאחיות האחראיות ולמטפלים יש תפקיד חשוב בתחום זה, המחלקות
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, האחיות האחראיות והמטפליםשל ובמיוחד ,  צוותי המחלקותם שלמעורבות לש המאוד את חשיבות

פעולות בבהבאתם לשיעורים ו, דיירים הלהשתתפותם שובכלל זה במתן עידוד , ילות גופניתבתוכנית לפע

כדי ,  את מעורבותן בפעילות הגופניתלהגבירעדיין יש תחושה שהאחיות האחראיות צריכות . נוספות

הרכז החדש יצטרך להמשיך להיות בקשר הדוק . להבטיח ולהיות אחראיות שהיא מתקיימת כפי שתוכנן

יהיה עליו , כן-כמו.  לקיים פגישות קבועות ולפקח על מעורבותם של צוותי המחלקות בפעילות זו,עמן

כמו למשל שילוב , ולאתר דרכים אחרות, להרחיב ולהעמיק את מעורבותם של המטפלים בתחום זה

  .כדי להגביר את השתתפות הדיירים בפעילות הגופנית, מתנדבים

  

  חה בתוכניתהדרכה ושיתוף בני המשפ, יידוע. ד

  - רירעו בבית באייהעצום של התהליכים והשינויים שא יקפםההממצאים מלמדים על פער משמעותי בין 

הרגישו לא שכמעט ש הן לבין תחושתםו,  מהםתם של הדיירים ושל בני משפחנםלבין שביעות רצוהן 

חלקם דיווחו וכנית בני המשפחה חודשים מועטים לאחר הפעלת הת נות עםבראיו, יתר על כן. בשינויים

עלה רק במקצת שיעור המדווחים על , בעוד שיותר משנתיים לאחר הפעלת התוכנית, כי הבחינו בשינויים

דיווח ב היחסיתהסבר אפשרי לכך הוא ההשקעה ?  הכיצד, ולכן נשאלת השאלה,שינויים בבית האבות

בתחילת . בבית האבותהסברים שוטפים לדיירים ולבני המשפחה על השינויים והתהליכים מתן בו

הם הוזמנו וחלקם , וכתוצאה מכך נשלחו לבני המשפחה מכתבי הסבר, ה לכך תשומת לביוחדהתוכנית 

אלא , ואף התקיימה שיחת הסבר לדיירים בכל מחלקה, כרות עם צוות התוכניתיאף השתתפו בפגישת ה

כרות וההבנה ימקת ההלמתן הסברים ולהע, עתשומת לב מעטה ליידּוה יוחד, שאחרי הפעולות האלה

ניתן היה אולי לצפות שהם ישימו לב לכך . שלהם עם התהליכים והשינויים שנעשים במסגרת התוכנית

תכן יי. נראה כי תשומת לבם לא הייתה נתונה לשינויים, אולם לאור מצבם הבריאותי והנפשי, בעצמם

מבית האבות  רצונםעות את שבי ים מעלוהי, הדרכה ומתן הסברים לבני המשפחה, יידוע, עדכוןש

תכן שזה גם היה יי. תם שמטפלים טוב ובתשומת לב בבן משפחוהם היו חשים, ומהטיפול שניתן לדייר

ים יבהפעלה בשעות אחר הצהר, בהולכה,  של בני המשפחה בטיפול בקשישיםםתמגביר את מעורבו

חילה להתנדב בעקבות רק בת משפחה אחת הת, שכן. ללת בבית האבותוובהתנדבות להגברת הפעילות הכ

  .הבנת העקרונות של התוכנית ותרומתה לדיירים

  

  מוש בכלים זמינים לאבחון ולמעקב אחר דייריםיש. ה

לאתר דיירים הלוקים כדי מומחים מתחום התזונה הציעו שורה ארוכה של מדדים , כפי שפורט בדוח

התברר כי השימוש במדדים כמו במהלך התוכנית , ואולם. בבעיות בתזונה ולעקוב אחר השינויים במצבם

TLC ,מעכב ומונע אבחוןהוא גורםולעתים קרובות , בעייתי, רמות שומנים בדם ואחרים, המוגלובין  

חלק מהמדדים שעשויים , כפי שמפורט בדוח, ראשית. זה נובע משתי סיבות. ורם מדרבןבמקום להיות ג

,  התזונתי של הקשישוונטיים לעתים למצבאינם רלו,  רמות המוגלובין, למשל,כמו, לייצג מצב תזונתי

דים האלה אינם זמינים דחלק מהמ, שנית. ים אחריםידיספוזיציונ-הֶראלא למצב בריאותו ולגורמים ּפ

התבססות עליהם מעכבת ומקשה מעקב שוטף ה, לפיכך. ולצוות הרפואי קשה לבדוק אותםבבית האבות 

 ותמתבצעש, נוהלי המוסדעל פי  ות פשוט בדיקותאדווק, לעומת זאת. אחרי המצב התזונתי של הדיירים

הכוונה למדדים המבוססים על .  מעקב שוטף וקלות ולכן מאפשר,אחיותל נות זמי,באופן שגרתי ותכוף

ע לשקול לבסס את המעקב התזונתי השוטף על ָצמּו, לפיכך. חודשמדי  בדרך כללהנבדק , משקל הקשיש

שהיה כ. אלא מדי חצי שנה, ללא בדיקת רמת אלבומין, BMIבדיקת אבדן משקל בתקופת זמן קצרה ועל 
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, עקב העלויות הכרוכות בכך, ע הבדיקותוציצורך לקבל נתונים שוטפים התעורר הקושי לקבל אישור לב

רמת נראה שרצוי לשקול בדיקת , לאור המצוקה הכללית של בתי האבות, לפיכך. גם אם אינן גבוהות

רק כאשר שני המדדים הפיזיים המבוססים , דדים ביוכימיים אחריםואולי גם מ, אלבומין מחוץ לשגרה

 שהמדד שגור בספרות המחקרית אףו, למרות החשיבות שיש לרמת אלבומין. על שקילה נמצאים לקויים

, מלמדים כי הוא פחות שימושי, ממצאי המחקר כמו גם מחקרים אחרים, ומוסכם כמייצג מצב תזונתי

  .  להשיגוהמשום שקש

  

  וש במדדים רלוונטיים לאבחון ולמעקבשימ. ו

, כך. מוש בכלי מדידה שוניםיממצאי המחקר מלמדים על פער בשינויים בתפקוד הדיירים כאשר נעשה ש

בעוד שלפי ,  התפקודי של הדיירים בתקופת התוכנית לפי מדד ברטלםלא נמצאו שינויים במצבשכמעט 

עת מכך שמדד ברטל בוחן תפקוד בפעולות כמו תכן שהסיבה לכך נוביי.  חל שיפור מה במצבםPPTמדד 

אולם לשם כך ,  לעשותןמסוגליתכן שדייר יוש, עדיהאו בל עם עזרת האחות, או אכילה, רחצה, לבישה

להאכיל ולרחוץ , אלא שבמצב שבו על האחיות והמטפלות להלביש. אורך רוח ועידוד, נדרשת לו השגחה

גם אם ירצה ,  לדייר אפשרות לעשות פעולות בעצמוניתנתלא שכמעט , דיירים רבים במשך זמן קצר

המלמדות כי לעתים קשה לשכנע את המטפלות לתת , התופעה מוכרת היטב מעבודות אחרות. ויוכל

 PPT-שיטת המדידה ב, לעומת זאת. לוצים שלהן ולא בגלל מוגבלותויבגלל הא, לדייר לתפקד לבד

בהתאם , עובדה המאפשרת לו לבצע פעולה, מאפשרת לנבדק לבצע פעולות במשך הזמן הדרוש לו

הממצאים מלמדים על שיפור מסוים במדד שאינו , ואכן. במשך הזמן הדרוש לו, ליכולתו האמיתית

לאור זאת מוצע להמשיך . אלא מייצג את יכולתו האמיתית של הדייר, האחיות והמטפלות" באחריות"

, וזאת, ADL- ולא באמצעות מדד תפקוד בPPTולעקוב אחר שינויים במצבם של הדיירים באמצעות מדד 

מדד "מוש ביכדאי לשקול ש, במקביל. ואליו שואף הטיפול, דד ההשתתפות המתאים יותרמשזהו  אף

, אלא לגבי תקפותו,  לא נבדק במחקר הנוכחימצב זה .שבו נעשה שימוש בתוכנית הנוכחית, "אשל

החשיבות העצומה בנושא  את המטפלים יש צורך משמעותי להמשיך ולהדריך, ם זאתע. שנמצאה ראויה

אולם לא לעשות , לסייע להם במידת הצורך ולעודד אותם, שיש לתת לדיירים הזדמנות וזמן לתפקד לבד

  .הפעולות במקומםאת 
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  מאפיינים דמוגרפיים של דיירי בית באייר ושל דיירי בית האבות שבביקורת: אנספח 
  )אחוזים( לפי מחלקות ,רמאפיינים דמוגרפיים של דיירי בית באיי: 1א לוח 

כלל   
  הדיירים

מחלקה  
  לעצמאיים

מחלקה  
  לתשושים

מחלקה  
  'סיעודית א

מחלקה  
  'סיעודית ב

מחלקה  
  לתשושי נפש

  T1  T2    T1  T2    T1  T2    T1  T2    T1  T2    T1  T2  
                                    מין
  27  28    15  23    22  22    30  26    25  26    24  25  זכר
  73  72    85  77    78  78    70  74    75  74    76  75  נקבה
                                    גיל
  7  19    0  6    12  6    8  14    23  18    10  12  74עד 

84-75  37  37    27  33    46  42    46  29    32  38    29  44  
+85  51  53    55  43    40  50    48  60    62  62    52  48  

  84.2  83.2    86.0  86.0    85.1  85.2    84.2  82.5    82.2  83.6    84.7  84.2  גיל ממוצע
                                    יבשת לידה

  14  6    26  18    12  12    15  11    15  15    16  12  ישראל
  57  47    26  23    29  25    30  27    19  27    30  29  מ"בריה
  14  10    22  23    44  39    45  49    30  29    33  32  אפריקה/אסיה

  14  37    26  36    15  25    10  13    37  29    21  27  אמריקה/אירופה
                                    שנת עלייה

  39  50    84  79    66  81    71  76    74  76    68  73  1990עד 
  62  50    16  21    35  19    29  24    26  24    32  27   ואחרי1990

                                    מצב משפחתי
  27  28    16  26    15  20    11  8    15  9    16  18  נשוי

  73  72    84  74    85  80    89  92    85  91    84  82  לא נשוי
                                    ילדים' מס

0  20  17    44  40    11  11    20  20    3  9    21  4  
2-1  49  47    29  37    43  39    48  43    64  58    65  62  

+3  31  36    27  23    46  50    32  38    33  33    14  35  
                                    גורם מפנה

  4  6    9  0    18  10    70  79    72  76    35  33  משרד הרווחה
  82  91    65  86    64  74    10  8    16  9    46  54  משרד הבריאות

  15  3    27  14    18  16    20  13    9  9    18  12  פרטי
  0  0    0  0    0  0    0  0    3  6    1  1  משרד הביטחון
                                    קופת חולים

  75  78    82  80    82  86    82  84    74  72    79  83  כללית
  0  16    3  9    5  4    0  0    7  3    3  3  מכבי

  14  0    6  0    2  4    3  13    16  9    7  8  מאוחדת
  11  6    9  11    11  6    16  3    3  6    10  6  אומיתל
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  )אחוזים( לפי מחלקות בית האבות שבביקורתמאפיינים דמוגרפיים של דיירי : 2אלוח 
  כלל   

  הדיירים
מחלקה  

  לתשושים
מחלקה  

  סיעודית
מחלקה לתשושי  

  נפש
  T1  T2    T1  T2    T1  T2    T1  T2  
                        מין
  48  44    17  18    29  29    30  30  זכר
  52  56    83  82    71  71    70  70  נקבה
                        גיל
  23  22    19  21    25  26    23  23  74עד 

84-75  36  43    40  51    32  61    34  48  
+85  41  34    34  23    47  50    44  29  

  80.3  81.1    83.2  82.2    79.1  81.3    80.9  81.5  גיל ממוצע
                        יבשת לידה

  12  12    7  8    15  16    11  13  ישראל
  29  25    10  15    5  8    14  15  מ"בריה
  35  41    72  65    60  52    59  53  אפריקה/אסיה

  24  22    10  12    20  24    17  19  אמריקה/אירופה
                        שנת עלייה

  67  73    86  82    93  88    82  81  1990עד 
  33  27    14  18    7  12    18  19   ואחרי1990

                        מצב משפחתי
  24  31    24  26    15  10    21  22  נשוי

  77  69    76  74    85  90    79  78  לא נשוי
                        ילדים' מס

0  25  23    40  37    15  19    18  14  
2-1  37  39    36  37    36  31    39  52  

+3  38  38    24  27    49  50    43  35  
                        גורם מפנה

  3  0    11  3    97  81    38  31  משרד הרווחה
  74  84    69  76    0  3    47  52  משרד הבריאות

  23  16    17  21    3  13    14  16  פרטי
  0  0    3  0    0  3    1  1  משרד הביטחון
                        קופת חולים

  58  72    92  91    74  79    75  81  כללית
  3  0    3  3    0  0    2  1  מכבי

  29  22    6  6    20  13    18  13  מאוחדת
  10  6    0  0    9  8    6  5  לאומית
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