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אקוטי  עבגלל אירוהנגרמים  ומוגבלות נכות להפחית היא השיקום שירותי של העיקרית םמשימת

שירותי יש בישראל . יעילים טיפול ושיטות כלים, באמצעות התפקוד מרב יכולת אתלאדם  להשיבו

. עקב תורים ארוכים במכוני בקהילהויום -יחידות לשיקום, במכוני שיקום, בשיקום בבתי חולים

מתקבלים אליהם לעיתים באיחור, דבר שעלול לגרום  נירולוגיות ממחלות הסובלים זקניםהשיקום 

 .הולםשיקומי באמצעות טיפול שניתן למנעה  נכותלו מוגבלותל

 מיועדה בקריית ביאליק יום-שיקום מרכז כללית בריאות שירותי עם בשיתוף אשל פתחה 0007 ביוני

 על לענותות אחרות, במטרה נירולוגילזקנים הלוקים בשבץ מוחי ומחלות אך בעיקר , הגילים כל לבני

בפתיחת המרכז נקבע  .ובסביבה בקריות לאנשים את זמינותו להגדילו באזור שיקומי בטיפול המחסור

לאשפוז או לשם חלופה כדי שישמש  ותמקצוע שנימידי  לטיפול שזקוקים מי רקכי יתקבלו אליו 

יום לבין -שיקומי. בנוסף, הוחלט לבנות שיתוף פעולה בין המרכז לשיקום קיצור אשפוז בבית חולים

 ופעילות אישי טיפול, ארוחות לקבל יםהמטופליוכלו  נוסף ַלשיקום, כדי שבסמוךה לזקנים היום מרכז

 . ותעסוקתית חברתית

ה, ההערכ במחקר החדשה התכנית את ללוות בבקשה ברוקדייל מכון-וינט'ג-למאיירספנתה  אשל

יתרונותיו ועל ילמד על הפיתוח, ההפעלה והיישום של המרכז לשיקום יום החדש,  תהליכי אתשיבחן 

 .נוספים במקומות החדש המודל, ויבחן האתגרים שבפיתוח בהפעלתובפיתוחו והאתגרים הכרוכים 

 אוכלוסיית. (שיםחוד 03) 0033 מארס לבין השיקום, מרכז נפתח עת, 0007 יוני ביןהמחקר נערך 

 בתקופה הזו, ואת אנשי הצוות שעבדו בו.  השיקום למרכזהאנשים שהתקבלו  כל את כללה מחקרה

 נאספו ממספר מקורות ובכלים שונים:  והנתונים המידע

של , הרופאות הקבלה של בדיקממצאי במרכז השיקום לגבי  הרפואינשלפו נתונים מהגליון  

ממצאי מטופלים.  370, בסך הכל הסוציאלית העובדתו ,בעיסוק המרפאה, הפיזיותרפיסטית

נשלפו רק לגבי מקצת מהמטופלים משום שברוב התיקים לא היו מידע ונתונים  שחרורה בדיקות

 מעת השחרור ואף לא המלצות להמשך טיפול. 

 0030השיקום עד נובמבר  במרכז טיפולה את שסיימו מטופלים 75 עם טלפוני ריאיון נערך 

 . במצבם השיפור את שלהם הסובייקטיבית והתפיסה הטיפול מתהליכי רצונם ותביעלבחינת ש

 שהתרחשווהשינויים  הארגוניים התהליכים עלכדי ללמוד , השיקום מרכזרואיינו אנשי הצוות ב 

 34-, בסך הכל כ0033. הראיונות התקיימו עם פתיחת המרכז, במהלך המחקר ובסיומו במרס בו

שיקום. המתחום  מקצוע אנשיאנשי מפתח בשירותי בריאות כללית וראיונות. כמו כן רואיינו 

 .של מרכז השיקום בפיתוחו לסייע ניתן כיצד ההבנהאת  להעמיקזאת, כדי 
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 השיקום במרכז המטופלים מאפייני

לבד. בבחינת  גרים 33%, 70-ל 06 בין ונע 34 הגיל הממוצע, גברים מהמטופלים היו אחוזים שישים

( 63%כשליש ) אחרות. נירולוגיות פרקינסון ומחלות ממחלת והשאר, מוחי סבלו מאירוע 35% אבחנות,

 3-6לקו בה לפני  33%, השיקום למרכז ההפניה שלפני האחרונים החודשים לקו במחלה בשלושת

 וממחלות משנה )אלה האחרונים סובלים ברובם ממחלת פרקינסון למעלה לפני 46%-חודשים, ו

-באחד מצידי הגוף ו בקבלה למרכז השיקום משיתוק סבלו 8%ות(. מבחינה מוטורית, אחר נירולוגיות

לא סבלו משתוק או חולשה. כמו  63%-מחולשה חד צדדית, רובם המכריע לוקים בשבץ מוחי, ו 43%

 39%-ו, גלגלים בכיסא נעזרו 36%(, רגל וגרירת יציבות חוסר בעיקר) הליכה מבעיות סבלו 33%כן, 

בדיבור, רובם המכריע מהלוקים בשבץ מוחי או  מליקוי סבלו( 58%) מחצית. בהליכון או במקל נעזרו

רבע . ADL-ברחצה או בעיה אחרת ב או היה בעיה בלבוש 46%-תפקודית, ל במחלת פרקינסון. בבחינת

  מחלת פרקינסון.  או  מוחי רובם מקרב הלוקים באירוע, קוגניטיבית מהמטופלים סבלו מירידה

  השיקום למרכז קבלהה מאפייני

  ו התחילו את הטיפול לא 5%, חודשים 03האנשים שהגיעו למרכז השיקום במשך  000מקרב-

אקוטיות,  ובעיות מחלות, השיקום ממרכז טיפולים בודדים. זאת, עקב מרחק לאחר עזבו 30%

 הנושרים מאופיינים. דיכאון בשל בטיפולים להתמיד יכולת חוסר או אותם שיביא מי היה לא

 , היותם נשים, וחולשה מוטורית קלה לעומת חמורה. 34-בגיל צעיר מ

 מדי מטופלים בממוצע התקבלו אליו כחמישה, השיקום מרכז לפעילות הראשונה השנה בחצי 

 על עומד וכעבור כשנתיים הוא, חודש מדי בממוצע שמונה הקבלה לכדי חודש. בהדרגה עלה קצב

 . בממוצע חדשים לחודש מטופלים 33

 ו, שיקומי )על פי הגדרת המנהל( לאשפוז כחלופה התקבלו המטופלים מכלל אחוזים עשר-םשני-

מהאירוע בחצי השנה  סבלו( 87%)המכריע  רובם איש(, 67 הכל-בסך) שיקומי אשפוז לקיצור 5%

-קלה ב מפגיעה מוחי. כמו כן, הם סבלו מאירוע מהם סבלו 94%השיקום,  למרכז לקבלה שקדמה

ADL הפסיקו את הטיפול לאחר  66%זאת ועוד, .  לניידות עזר באבזרי מקרבם נעזרו נמוך ושיעור

 טוב היה התפקודי טיפולים ספורים )לעומת בודדים מקרב האחרים(, ויתכן שזה בגלל שמצבם

 . שיקומי טיפול ולקבל להמשיך צורך ראו לא באופן יחסי והם

 של השיקום בליווי למרכז הגיעומהמטופלים  רבעים-שלושה, התפקודיות מגבלותיהם בשל 

 למרכז על קושי רב להגיע מבני המשפחה דיווחו אחר, בן משפחה או מטפל בשכר. כמחצית מישהו

 במונית הנסיעה שלהם עצמם או עול  כספי. עלות פיזי השיקום, עקב הצורך לפנות לכך זמן, קושי

 . חדא לכיוון ₪ 08 בממוצע ועלתה ₪ 30-ל ₪ 30 בין נעה באוטובוס או

 ושיטות הטיפול  הפעילות דפוסי

  מרכז השיקום פועל מתוך מבנה מותאם בקומת קרקע, בבניין של אשל בקרית ביאליק במבנה

צמוד למרכז היום לזקן בישוב. הצוות כולל רופא שיקומי המשמש מנהל המרכז, פיזיותרפיסטים, 

מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, עובד סוציאלי ומינהלית, סך הכל תשעה אנשים. תוכנן 

ת ויועצים בתחומי תזונה, ייעוץ הפסיכולוגי אך התוכנית לא יושמה. מטופל להעסיק בו גם אחו
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המופנה למרכה שיקום נבדק בידי הרופא המנהל הרפואי, אשר קובע, ביחד עם הצוות המקצועי 

 את תכנית הטפול הפרטנית. 

 יפרה, אולם -הנוירו ובכלל זה ציוד לשיטת, פתיחתו עם ובנדיבות היטב מצויד השיקום מרכז

 לדברי הצוות יש מחסור מסוים בציוד, והמרחב הפיזי קטן מדי.

  מרכז השיקום פועל שלושה ימים בשבוע וזאת, עקב מספר מצומצם של תקני פיזיותרפיסטים

ומרפאים בעיסוק שהוקצו בידי שירותי בריאות כללית. סוכם כי בהדרגה יוקצו תקנים ועובדים 

ל את מלא התפוקה האפשרית אך הדבר לא יצא נוספים, כדי להרחיב את היקף העבודה, ולנצ

 לפועל בתקופת המחקר. 

 בעיסוק, רובם בידי אותו והמרפאה הפיזיותרפיסטית בידי טופלו השיקום במרכז המטופלים כל 

טיפול קיבלו טופלים מ( מה53%כמחצית )מטפל ומיעוטם בידי שני מטפלים שונים מאותו מקצוע. 

מטופלים רוב ה קיבלו טיפול שלוש פעמים בשבוע. 0%-פעמיים בשבוע, ו 40%פעם בשבוע, 

היו מקרב אלה שהתקבלו כחלופה או לקיצור אשפוז שקיבלו טיפול פעמיים או יותר בשבוע 

עם זאת, שיעור מבחינת ניידות ותפקוד בחיי יום יום.  פחות מוגבליםשיקומי, אולם הם היו ה

בדיבור, רובם לאחר  טיפול בריפוי בלוקי( 58%) כמחצית  מבעיה בדיבור. וגדול יותר מהם סבל

הסוציאלית, כשליש  העובדת עם שבץ מוחי. שבעים אחוזים מהמטופלים או בני משפחתם נפגשו

 מתוכם פעם אחת, כשליש פעמיים וכשליש שלוש או יותר פעמים. 

 יפרה שאותה הם -נוירו אנשי הצוות השתמשו בשיטות טיפול מגוונות, בראש ובראשונה בשיטת

השוטפת. עם זאת, הם הדגישו כי הם  בעבודתם טיפולי ככלי ייעודי והטמיעו בקורס למדו

משלבים בעבודה גם  שיטות טיפול אחרות. הצוות גם נתן "שיעורי בית" למטופלים כמו גם 

  הדרכה והסברים לבני משפחותיהם

 בעיסוק, ראשונה, הכוללת טיפול בפיזיותרפיה וריפוי  טיפולית קבוצה נפתחה 0033 בתחילת

המטופלים. עם זאת, אחת המטרות העקריות  והקשר בין ומושם בה דגש על הגברת הדינמיקה

מטופלים, בעיקר הלוקים בתחלואה כרונית, ופינוי  קבלת להפעלת קבוצות היא הגברת קצב

 . אשפוז כחלופת ומופנים חריף באירוע הלוקים למטופלים מקום

 ממנו רצון שביעותתרומת הטיפול ו

 ואת  כללי באופן תפקודם את במידה רבה מאוד או רבה במידה שיפר סברו שהטיפול כשליש 

אישי,  בטיפול ביכולתם שיפור חלקם סברו שחל. לבית מחוץ או/ו בבית שלהם ההליכה יכולת

 פנאי בפעילויות להשתתף שלהם וביכולתם והזיכרון הריכוז פשוטות, ביכולת בית בעבודות

 באמונתם, חייהם שלהם, באיכות העצמית בתפיסה שינוי שחל קרוב למחציתם אמרו. שונות

 . שלהם ביכולתם ובאופטימיות

 הכנסת שינויים לגבי והדרכה ייעוץ השיקום במרכז קיבלו כי דיווחו מהמטופלים( 69%) כשליש 

 . הקרוב בעתיד לשנות מתכוונים או בבית שינויים מתוכם הכניסו 44%-ו, בביתם

 מהמרכז מאוד כולם מרוצים כמעט. השיקום ממרכז מאוד גבוהה רצון שביעות הביעו המטופלים 

 המרפאה ושל הפיזיותרפיסטית של המקצועית והרמה ומהיחס, הרופא של מהיחס, כללי באופן

  .האדמיניסטרטיבית בעיסוק והמנהלת
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 מרוצים לא היו או מרוצים כך-היו כל לא, בדיבור בריפוי טיפול שקיבלו אלה מקרב כחמישית 

 בדיבור.  המרפאה של המקצועית והרמה מהיחס בכלל

 ( סברו שהעובדת67%יותר משליש ) להבין לו עזרה נפשית, מבחינה במטופל תמכה הסוציאלית 

שהיא עזרה  סברו עשירית רק, זאת שלו, עזרה מבחינה נפשית. עם בתפקוד השינויים את ולקבל

ו למרכז השיקום אחרי שיקום במקום זכויות. ייתכן שהסיבה לכך שרוב המטופלים הגיע להשיג

 אחר או שהם סובלים מהמוגבלות שנים רבות, ולכן פעלו בעבר למיצוי זכויותיהם. 

 במרכז נוסף טיפולים סבב לקבל רוצים היו הם כי אמרו מהמטופלים( 37%) שלישים שני 

 שלישים-שני, כן-כמו(. 33 תרשים) להשיב ידעו לא( 38%) והשאר בכך רצו לא 36%, השיקום

 . השיקום במרכז הטיפול משך את להאריך מעוניינים היו( 39%)

  הסמוך היום מרכז לבין השיקום מרכז בין קשר

 לקבל מתאימים נמצאו מעטים אך רק, היום במרכז המבקרים נבדקו השיקום מרכז פתיחת בעת 

 השיקום במרכז המטופלים גם מספר. נוספת בדיקה נערכה לא מכן לאחר. השיקום במרכז טיפול

 מהמטופלים בלבד. 36%הסמוך או במרכז יום אחר עומד על  היום במרכז לבקר שהתחילו

 מהם גם   עם זאת, כשליששזה הוצע להם.  אמרו יום למרכז הולכים מאלה שלא( 05%) כרבע

למועדון. בין הסיבות  או יום השיבו בחיוב או "אולי" לשאלה האם היו מעוניינים ללכת למרכז

 או מדי מוגבלים שהם לשם היא העדר ידע מספיק על מרכז היום ותפיסה ם לא הולכיםלכך שה

 זאת. מאפשר לא בריאותם שמצב

 אמרו שאינם חלקם אך, היום במרכז לבקר למטופלים מציעים שהם אמנם אנשי הצוות אמרו 

חשיבות, וחלקם, אלו שלא התחילו לעבוד במרכז השיקום עם פתיחתו, כלל אינם  לכך מייחסים

 יודעים על הקשר בין שני המקומות ולא מכירים את מרכז היום. 

פתחותו והפעלתו של מרכז השיקום בקריית ביאליק בשתי שנות פעילותו המחקר הנוכחי מציג את הת

שונות. להלן נציג תובנות מתוך ממצאי המחקר, אשר עשויות לקדם אותו ולהגביר את הפוטנציאל הרא

 הגלום בו. 

  מאחר שאחד מיעדיו המרכזיים של מרכז השיקום הוא לספק טיפול שיקומי כקיצור אשפוז או

מהמטופלים נמנו על קבוצות אלה, נראה כי יש צורך להגדיל את  33%כחלופה לאשפוז ורק 

מספרם במידה משמעותית. לשם כך יש צורך להגביר במידה רבה את שיווק המרכז וליידע על 

החולים השיקומיים ושירותים בקהילה, ולהתמיד בכך גם כאשר יגבר קצב -קיומו את בתי

המופנים אליו. במקביל ראוי לבחון אפשרות לקבל כחלופה לאשפוז מטופלים שסובלים מליקויים 

משמעותיים יותר מאלה שהתקבלו עד כה. שכן, רבים מהם סבלו מסימנים  מוטוריים ותפקודיים

 קלים, עזבו לאחר טיפולים בודדים, וייתכן שהם לא היו זקוקים עוד לשיקום.

  .בבחינת היקף הפעילות של מרכז השיקום, יש צורך לפעול לפתיחתו במשך כל ימות השבוע

שיקום צריכים להגדיר את הציפיות הגורמים המעורבים בניהול, במימון ובהפעלת מרכז ה
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מהמרכז ואת יעדיו, כדי לשפר את יעילותו. אפשר ללמוד מהפעילות במקומות אחרים לשיקום 

 יום של שירותי בריאות כללית וקופות אחרות. 

  כדי לענות לצורך להרחיב את היקף הפעילות של מרכז השיקום ראוי להגדיל את מספר הקבוצות

ת מהמטופלים הביעו נכונות להשתתף בקבוצה טיפולית ובכך ניתן הטיפוליות. שכן, כמחצי

 להרחיב את קבלתם לטיפול של מטופלים רבים הצובאים על שעריו.

  חשוב שצוות מרכז השקום ימלא בתיקים הרפואיים של המטופלים ממצאים על מצבם הפיזי

אוביקטיבית  הטיפול, כמו גם המלצות שניתנו למטופל. זה יאפשר בחינה והתפקודי בסיום

 ובמדדים מקובלים, של תוצאות הטיפול. 

 יום היא בידי בני -מאחר שכל המטופלים נמצאים בביתם והאחריות לתפקודם בחיי היום

המשפחה, ראו לבחון כלים להגברת מעורבות בני המשפחה בטיפול. בהקשר זה ראוי לתת את 

 מיוחד לגבי מיצוי זכויות. הדעת לצרכים הסוציאליים הלא מסופקים של המטופלים שלהם, וב

  אחד מיעדיו של מרכז השיקום היה להוות גשר לשיתוף פעולה עם מרכז היום הסמוך. יעד זה

התממש במידה מועטה בלבד ויש צורך לבחון את הסיבות לכך ואת הכלים האפשריים לשיפור. 

ראשוני בכך, הביעו עניין  זאת, במיוחד לאור העובדה שכשליש מאלו שלא הולכים למרכז היום 

 ולכן, ייתכן שהפוטנציאל של אלה שהיו יכולים ליהנות ממרכז השיקום לא מוצה. 
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מרכז ראשית, אנו מודות לאנשי הצוות בבביצוע המחקר.  חלק שנטלו מי לכל להודות אנו מבקשות 

 המקצועית תרומתם עלוף הפעולה, שית על טייןד"ר ערן בלנקשהשיקום בקרית ביאליק ולמנהלו 

 רותם,  ביצוע המחקר. אנו מודים לדרור את ואפשרו מזמנם על כך שהשקיעווהמחקר,  כלי בפיתוח

על מעורבותו בכל שלבי המחקר, על תרומתו המקצועית, ועל  – ל"באש והדרכה תכנון, פיתוח מנהל

 תמיכתו. 

ורבותם בפיתוח תודה לחברי ועדת ההיגוי ולהנהלת שירותי בריאות כללית במחוז חיפה, על מע

 וביישום מרכז השיקום, ועל הסיוע שהגישו לנו. 

שסייעו לנו בהערות והארות, לבלהה אלון ולג'ני רוזנפלד על עריכת הלשון  חברינו במכוןתודה לכל 

 ולנעמי הלסטד על תרגום התמצית לאנגלית.

 

 



 

 3          מבוא. 3

 0         המחקר מערך. 0

 0        המחקר אוכלוסיית  0.3

 6   במחקר והמשתנים הנתונים איסוף מהלך, המחקר שיטות  0.0

 4          ממצאים. 6

 4      השיקום במרכז המטופלים מאפייני 6.3

 8       השיקום למרכז הקבלה מאפייני 6.0

 7       אשפוז וקיצור אשפוז חלופת 6.6

 33       השיקום למרכז וליווי הגעה 6.5

 30       השיקום במרכז הפעילות דפוסי 6.4

 35         הטיפול שיטת 6.3

 33        צוות עבודת דפוסי 6.9

 39        פיזי ומרחב מבנה 6.8

 39    השיקום במרכז מהטיפול המטופלים רצון שביעות 6.7

 03    הסמוך היום מרכז לבין השיקום מרכז בין קשר 6.30

 05     השיקום מרכז פעילות להמשך ותובנות סיכום. 5

 09         מקורות רשימת

  



 

 4       המטופלים של דמוגרפיים מאפיינים: 3 לוח

 33      נבחרים מאפיינים לפי טיפולית בקבוצה רצון: 0 לוח

  השיקום מרכז בעקבות ביכולת מאוד רבה במידה/רבה במידה שיפור: 6 לוח

 00         נבחרים מאפיינים לפי          

 00   רקע מאפייני לפי הטיפול משך את ולהאריך נוסף טיפולים בסבב רצון: 5 לוח

 6        : קבלות למרכז השיקום3תרשים 

 4      תנועת מטופלים ואיסוף הנתונים במחקר: 0תרשים 

 3         : אבחנה עיקרית6תרשים 

 9     : משך הזמן בין הפגיעה לטיפול במכון )בחודשים(5תרשים 

 8    : שיעור החולים הסובלים מבעיות בתפקוד לפי אבחנה4תרשים 

 30       : מטרת הטיפול לפי מאפיינים שונים3תרשים 

 33   ם מינהליים של מטופלים שהתקבלו כקיצור/חלופת אשפוז: מאפייני9תרשים 

 34    : מאפייני המטופלים שקיבלו טיפול יותר מפעמיים בשבוע8תרשים 

 : שביעות רצון מהרמה המקצועית ומהיחס של בעלי המקצוע השונים 7תרשים 

 38         במרכז השיקום                 

 37      רכז השיקום: שיפור ביכולת בעקבות מ30תרשים 

 03    : רצון בהמשך טיפול במרכז, והשוואה למקומות אחרים33תרשים 

 06  : הליכה למרכז יום ומועדון, רצון בכך וקבלת הסבר במרכז השיקום30תרשים 



 בכלים שלו התפקוד יכולת מרב את לחולה להשיב היא השיקום שירותי מערכת של העיקרית משימתה

 בעקבות תפקוד לקוי לשפר תהליךה נועד, בייחוד. האפשר ככל קצר ובתהליך, יעילים טיפול שיטותבו

 ;Warlow, 1998) שנגרמו בגלל האירוע המוגבלותאת ו הנכות את ולהפחית(, ימוח רועיא כגון) אירוע

Taylor et al., 1996, Saeki, 2000). 

שירותי שיקום בבתי חולים כלליים, בבתי חולים לשיקום כללי ובתי חולים לשיקום קיימים בישראל 

. (0030, האשפוז מוסדות)  יום בקהילה-גריאטרי. מקצת מבתי החולים מפעילים גם יחידות לשיקום

-אביבתל האחד במחוז ; קום יום בקהילהישני מרכזי שעד לאחרונה שירותי בריאות כללית הפעילה 

  - מטופלים ובאילת 709במרכז לשיקום יום בבן יאיר התקבלו  0008בשנת ( והשני באילת. )בן יאיריפו 

, בקהילה שיקום מכוני מפעילות החולים קופות כל ,לכך נוסף(. 0030 ,ברודסקי ואחריםמטופלים ) 05

 ההמתנה משך .(0009, הבריאות משרד מצגת) פעילותם היקףלגבי ו מספרם לגבי ומידע נתונים אין אך

 תאונת אחרי למשל כמו) דחופים במקרים שם מטפלים רבות פעמים .ארוך האלה במכונים לטיפול

רק  הוא ,ותנירולוגי ממחלות הסובלים זקנים מהם רביםש, כרונייםה בחולים והטיפול(, דרכים

 אלה חוליםעלולים  עבורם,ב הולמים שירותים עדריבה(. Rosen and Samuel, 2009) הישני בעדיפות

באמצעות טיפול  ;םתפקוד את לשפר כדי בהן לטפל היה ניתןלמעשה, ש ,ומנכות ממוגבלות לסבול

הן ו ,סיעוד חוק במסגרת ,בבית בעזרה הצורך אתהן  מהמקרים בחלק לדחות הולם אף אפשר היה

 מבית משתחררים ימוח בשבץ מהלוקים חלקפי ש-על-אף, לפיכך. (Rosen, 2003) סיעודי למוסד היפני

 שיקומי ההולם את צרכיהם.  טיפולבקהילה  מקבליםחלקם  רק ,לבתיהםהישר  כללי חולים

המרכז  .בקריית ביאליק יום-שיקום מרכז כללית בריאות שירותי עם בשיתוף אשל פתחה 0007 ביוני

 . בקהילה, ובעיקר ללוקים בשבץ מוחי נירולוגים לחולים מענה לתת אמור

 הבריאות העולמי כגורם התמותה הרביעי וכגורם הנכות הראשוןעל פי ארגון שבץ מוחי מדורג 

על היקף  NASISמסקר  (.https://apps.who.int/infobase et al., 2011; Roger) במדינות המפותחות

 34,000 -וקים בישראל כמדי שנה לכי  ,עולה 0030שנערך בשנת  תחלואת שבץ מוח בישראל ומאפייניה

. שנה 38, אצל גברים 90הגיל הממוצע אצל נשים , 30י. כרבע מהנפגעים מתחת לגיל מוח איש באירוע

 ת, הפגיעה בהן מבחינת התמותה וחומרת הנכות אצל השורדוו( , 59%כמחצית מהנפגעים הן נשים )

(. כשישה כלי דם מוחיל ( הם איסכמיים )חסימה ש70%. רוב האירועים )קשה יותר מאשר בגברים

הנפגעים אחוזים מהלוקים נפטרים ושיעור התמותה נמצא במגמת ירידה בארץ ובעולם. רבים מ

http://www.israel-) ינכות וזקוקים לעזרה בתפקוד בסיסבחיים סובלים מנשארים ש

neurology.co.il/NASIS2010.(  

, םיינירולוג מאירועים הסובליםהגילים  כל בני לחולים מיועד ביאליק בקריית שנפתח השיקום כזמר

 משלוש ייחודי במרכז שירותה, ההיגוי ועדת ה שלתכנית לפי. זקניםאך בעיקר הוא מיועד לטיפול ב

-בו פולילט שזקוקים מי רק אליו מתקבלים, בקהילה אחרים שיקום ממכוני להבדיל, ראשית. בחינות

 לתת המרכז אמור בכך(. עיסוקב ריפוי וגם פיזיותרפיה גם לדוגמה) לפחות מקצוע בעלי שני שלזמנית 

 לאחריו מיד או( אשפוז חלופת) שיקומי חולים בביתכחלופה לאשפוז באירוע מוחי  ללוקים מענה

https://apps.who.int/infobase
http://www.israel-neurology.co.il/NASIS2010
http://www.israel-neurology.co.il/NASIS2010
http://www.israel-neurology.co.il/NASIS2010


 Neuro-Integrative Functional Rehabilitation) יפרה-נוירו בשיטת הוכשר הצוות, שנית(. אשפוז קיצור)

And Habilitation) ,בחולים לטיפול ונועדה הברית בארצות שפותחה ייחודית שיקומית טיפול שיטת 

 (. http://www.discoverneurotherapy.com/neuro.htm(. 0033ניר וכורזים, ) ותנירולוגי במחלות הלוקים

 השיקום מרכז. בסמוך הקיים לזקנים היום מרכז לבין שיקומי טיפול בין לשלב נועד המרכז, שלישית

 במרכז לקבל המטופל יכול, עצמו  שיקוםלַ נוסף , שבו, משולב שירות או בלבד שיקום שירותי מציע

 ופעילות אישי טיפול, ארוחות כמו ,היום מרכז של השירותים סל מתוך שירותים גם הסמוך היום

 ולהגדיל באזור שיקומי בטיפול המחסור על לענות כדי הן, נקבעו אלה עקרונות. ותעסוקתית חברתית

 הזקוקים לזקנים הניתנים השירותים את להעשיר כדי והן ;ובסביבה בקריות לאנשים זמינותואת 

 . היום במרכז םהניתני במרכיבים לשיקום

 את ללוות בבקשה ברוקדייל מכון-וינט'ג-למאיירס אשל פנתה, השיקום מרכז של ייחודיותו לאור

 ויישומה התכנית הפעלת תהליכי את לבחון הן המחקר מטרות. ההערכה במחקרמרכז השיקום החדש 

 רצון שביעות, בתפקוד שיפור כמו רלוונטיים מדדים באמצעות, תוצאותיה ואת( מעצבת הערכה)

 וכדי, הפיתוח כדי תוך אותה ולשפר התכנית פיתוח תהליך על ללמוד במטרה, זאת. הזקנים ורווחת

 .נוספים במקומות החדש המודל את לפתח ראוי האם לבחון

 עת, 0007 יוני בין נערך  ביאליק בקריית החדש השיקום מרכז ופיתוח התארגנות על ללמוד במטרה

 וההתנהלות ופעילותו התארגנותו אחר מעקב ,(חודשים 03) 0033 מארס תחילת לבין, המרכז נפתח

 . בו יומית-היום

 החודשים 03 במשך השיקום למרכז שהתקבלו האנשים כל את כללה למחקר היעד אוכלוסיית

 אבחון עברו אשר ,מטופלים 000 השיקום למרכז הופנו הזו התקופה במהלך. להפעלתו הראשונים

 נוספים 37-ו בטיפול התחילו לא מתוכם תשעה .טיפול להמשך והופנו המנהל הרופא בידי ראשוני

 מנהל הרופא בידי להם שנקבעה הטיפולים מכסת את השלימו ולא אותו נטשו אך בטיפול התחילו

 (. 3 תרשים)  הקבלה בעת, השיקום מרכז

 358, הטיפול בתכנית להם שנקבעה הטיפולים למכסת בהתאם טיפול שקיבלו האנשים 390 מקרב

 הדבר. שנה אחרי שנה, מחזורים בשניטיפול  קיבלו נוספים איש 05-ו, אחד במחזורטיפול  קיבלו

 30 עד) שנה מדי אחד שיקומי טיפול סל קבלת מאשרת כללית בריאות ששירותי משום התאפשר

 (. השנה באותה בשיקום מאושפז היה שלא למי, שיקומי מקצוע בעל כל אצל ביקורים
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 בריאות שירותי של( אתיקה ועדת) הלסינקי ועדת מידי לביצועו אישור התקבל המחקר התחלת לפני

מטרות המחקר והם נתבקשו להשתתף בו.  םמטופליבעת הקבלה למרכז השיקום הוסברו ל .כללית

 פרטיהם או שמם כיפגע בשל כך. כמו כן הובטח להם ישאם לא יסכימו, הטיפול בהם לא י להם הובטח

 מטופלים. לזהותם יהיה ניתן שלא כך סטטיסטיות בשיטות יסוכמו הממצאים כל וכי חסויים שארויי

 . מודעת הסכמה טופס על לחתום נתבקשו להשתתף שהסכימו

 במרכז הטיפול את סיים שהמטופל לאחר: מקורות ומשלושה שיטות בשלוש נאספו והנתונים המידע

 בדיקת ממצאי, הרופא בידי שנערכה הקבלה בדיקת ממצאי על נתונים הרפואי ומתיק נשלפו, השיקום

 העובדת מתיק נתונים, במשותף בעיסוק והמרפאה הפיזיותרפיסטית בידי שנערכה הקבלה

 . מהטיפול שחרורעת הב שנערכו הבדיקות וממצאי ,הסוציאלית

 לגבי, ואולם(. 0 תרשים) ;(74%) איש 370 על נתונים נשלפו, השיקום למרכז שהופנו האנשים 000 ביןמ

הסיבה לכך היא . מהמתוכנןבהרבה  גדולים אדם כוחבלבד ובתשומות  חלקיים נתונים נאספו חלקם

שלף ישממנו היו אמורים  לה ממוחשב נתונים בסיסשבניגוד לתכנון, לא הוקם במרכז השיקום 

, ולעיתים קבוע סדר ללא, שונים ממקומותהנתונים. כתוצאה מכך נאלצנו לשלוף אותם ידנית, 

 . ונתונים מידע כל למצוא היה ניתן לאקרובות 

 50-רק ב טיפול סיום, נמצאו נתונים ומידע על הנתונים איסוף סיום מועד, 0033 חודש מארס סוף עד

לבדוק את אף לא ניתן היה ה בין הציונים בקבלה ובשחרור ותיקים. לפיכך,  לא ניתן היה לערוך השווא

 השינוי בתפקוד ו ההמלצות שניתנו בידי הצוות להמשך טיפול. 



 :כללו הרפואיים מהתיקים שנשלפו הנתונים

 נירולוגיתה פגיעהה היקף, נוספות מחלות, עיקרית אבחנה - בקבלה רפואי ומידע דמוגרפיים פרטים

 בעבר שיקום טיפולי קבלת, בדיבור הפגיעה והיקף סוגי, בהליכה ליקויים'(, וכד חולשה או שיתוק)

 השיקום ממקצועות אחד בכל, מטופל לכל רופא בידי שנקבע הדרוש הטיפולים סוג (.זמן וכמה איפה)

 מטרות וכן, סוציאלית עובדת עם לפגישות זקוק הוא האם(, בדיבור וריבוי בעיסוק ריפוי, פיזיותרפיה)

 .השיקום מקצועות אנשי בידי שנקבעו המפורטות הטיפול

 מתהליכי רצונם שביעות את בחן אשר במרכז טיפול את שסיימו מטופלים עם טלפוני ריאיון נערך

 שאלון באמצעות נערכו הראיונות. במצבם השיפור את שלהם הסובייקטיבית התפיסה ואת הטיפול

 . צמוד במעקב והיו הנוכחי המחקר לגבי הדרכה קיבלו הם. רב סיוןינ בעלי מראיינים בידי, ממוחשב

 ועד מפתיחתו השיקום במרכז הטיפול את שסיימו המטופלים 303 כל היו ריאיוןל היעד אוכלוסיית

 44 ולגבי, בעצמם רואיינו 67 כאשר(, 76%) מטופלים 75 רואיינו מתוכם(. 0 תרשים ראה) 0030 נובמבר

 או בדיבור קושי בגלל בעצמו לענות יכול היה לא שהמטופל משום משפחה בן עם ריאיון נערך אנשים

 במרכז הטיפול סיום בין נפטרו נוספים וארבעה להתראיין סירבו מטופלים שלושה. קוגניטיבי ליקוי

 . ריאיוןה מועדלבין  השיקום

 כל רואיינו, בו שהתרחשו הארגוניים והתהליכים השינויים על, השיקום מרכז התפתחות על לעמוד כדי

 מרפאה, בעיסוק מרפאים, פיזיותרפיסטים, המזכירה, המנהל הרופא :השיקום במרכז הצוות אנשי

 שאלותשל  פתוח בשאלון, ובטלפון פנים מול פנים בפגישות נערכו הראיונות. סוציאלית ועובדת בדיבור

, העת באותה השיקום במרכז שעבדו הצוות אנשי עם ראיונות 8 נערכו 0030 שנת בתחילת. מנחות

(. מאז התחלפו חלקם) במרכז שעבדו הצוות אנשי 9 עם נוסף ראיונות סבב נערך 0033 אפריל-ובמארס

 . השיקום במרכז תצפיות שתי נערכו לכך נוסף

 בתחילת. השיקום במרכז הצוות אנשי עם רצוף קשר המחקר צוות קיים המחקר תקופת כל במהלך

, נוסף לכך. מהלכיו את עמם ותיאמנו ,הנתונים איסוף תהליך ואת מטרותיו את בפניהם הצגנו המחקר

 השאלון את ותיקנו למטופלים השאלוןשל ו הנתונים איסוף טופסי של טיוטה המרכז צוות אל שלחנו

נאצלנו לאסוף את הנתונים בכוחות עצמנו משום שהם התנגדו לפתוח  כן-כמו .להערותיהם בהתאם

 את התיקים הרפואיים למי שאינו עובד הקופה ואין לו אישור לעסוק במחקר. 

 הסמוך היום מרכז מנהלת זה ובכלל אחרים מקצוע אנשי רואיינו השיקום במרכז הצוות אנשי מלבד

 סיוןינ בעלות מנהלות ושתי, בארץ אחר במקום גדול קהילתי שיקום מרכז מנהלת, השיקום למרכז

 למרכז שהוצע למודל דומים מודלים על ללמוד כדי, זאת. שיקום מרכז עם משולב יום מרכז בהפעלת

 .  בפיתוחו לסייע ניתן כיצד ההבנהאת  להעמיק וכדי ,ביאליק בקריית השיקום

 ביחס, אשל עם פיםשוט ועדכון קשר תקיימוה ,ולתצפיות לראיונות, הנתונים לאיסוף במקביל

 .המחקר ביצוע במהלך עלושו שלמדנו תובנותלו קשייםלו לאתגרים, ממצאיםל

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לגיל מתחת( 60%) כשליש. 70-ל 06 בין ונע 34 הממוצע הגיל, גברים היו מהמטופלים אחוזים שישים

 משליש יותר, לבד גרים מהמטופלים כעשירית(. 3 לוח) נשואים 97%, 94 גיל מעל( 03%) וכרבע, 30

 . אחרים משפחה בני עם - והשאר ,זר מטפל עםגרים  חמישית, זוג בן עם רקגרים 

  )באחוזים( המטופלים של דמוגרפיים מאפיינים: 1 לוח
 אחוזים  מאפיין

 30 גברים: מין

  גיל

 60 47 עד
95-30 55 

94+ 03 
 97 נשוי: משפחתי מצב

  המטופל מגורי

 33 לבד
 53 זוג בן עם רק
 37 מטפל רק/  מטפל+  זוג בן עם
 07 אחרים משפחה קרובי עם



 אירוע עקב רובם, מוחי אירוע עקב השיקום למרכז הופנו מהמטופלים אחוזים וארבעה שישים

 המטופלים שאר(. 6 תרשים) בשמאל וכמחציתם ימין בצד מפגיעה סבלו (59%) כמחציתם. איסכמי

פולינירופתיה  אחרות, בהן נירולוגיות ועקב מחלות( 8%) פרקינסון מחלת עקב שיקומי לטיפול הופנו

(polyneuropathy) ,ניוונית שרירים מחלת, נפוצה טרשת ,( אנוקסייהanoxia) ראש פגיעות או מוחית 

 הלוקים מקרב( 54%) למחצית קרוב(. 08%הכל -סך -אבחנה  בכל בודדים אחוזים) עקב חבלה אחרות

 30%-ל בהשוואה(, 34 לגיל מתחת) צעירים היו במחלת פרקינסון מהלוקים 38%-ו מוחי באירוע

, כן-כמו(. סטטיסטית מובהק גיל לפי אבחנות בין ההבדל) אחרות אבחנות עקב שהופנו מהמטופלים

 מאלה 43% לעומת, נשים היו( 66%) פרקינסון מחלת או( 68%) ימוח שבץ עקב מהמופנים כשליש

 (. מובהק לא)  אחרות אבחנות בגלל שהופנו

  

 למרכז ההפניה שלפני האחרונים החודשים בשלושתנפגעו  מהמטופלים כשליש ,הפגיעה מועד בבחינת

 לפני נפגעו מהמטופלים משליש יותר זאת עם. ההפניה לפני חודשים 3-6נפגעו  נוספים 33%-ו, השיקום

 יצוין. אחרות נירולוגיות ומחלות במחלת פרקינסון הלוקים מקרב היו רובם(. 5 תרשים) משנה למעלה

 מועד נרשם לא תאחרהמחצית ה שלגבי משום בלבד מהאוכלוסייה לכמחצית מתייחס הפגיעה מועד כי

 . הפגיעה

 לסיבת קשר ללא, השיקום למרכז שהופנו המטופלים מכלל( 8%) מוטורי, כעשירית ליקוי בבחינת

 ולגבי הצדדים, מחולשה באחד( 43%) וכמחצית, באחד הצדדים הקבלה משיתוק בעת סבלו, ההפניה

 סבלו 33%, בתחושה פגיעה הייתה מהמטופלים אחוזים לעשרים. מכך סבלו כי צוין לא( 63%) שליש

 או במקל נעזרו 39%-ו, גלגלים בכיסא נעזרו 36%(, רגל וגרירת יציבות חוסר בעיקר) הליכה מבעיות

 (.Dysarthria  -דיסארטרייה  בעיקר) בדיבור מליקוי סבלו( 58%) מחצית. בהליכון

 



  

ברחצה או בעיה אחרת  או בלבוש מבעיה סבלו מפגיעה 46%, עלה כי יום–יום בחיי תפקוד בבחינת

 באבחנות הלוקים בין המוטוריים הליקויים בסוג הבדלים נמצאו, הדברים מטבע. ADL-ב בתפקוד

 הלוקים מקרב מיעוט לעומת) מחולשה או משיתוק סבלו מוח באירוע שלקו מי( 84%) רוב. שונות

(, 80%) במחלת פרקינסון ללוקים בדומה סבלו,(, 96%) מהם רבעים-שלושה(, האחרות באבחנות

 יותר שכיחות היו בדיבור בעיות גם(. האחרות אבחנותמהלוקים ב מחצית  לעומת) בהליכה מקשיים

בלבוש  קשיים. אחרות מחלותבקרב הלוקים ב לעומת פרקינסוןובמחלת  ימוח באירוע הלוקים בקרב

 מהלוקים מחציתבקרב  לעומת( שלישים-שני) במחלת פרקינסון הלוקים בקרב יותר ורחצה בלטו

 (. 4 תרשים) אחרות ובאבחנות ימוח באירוע

 

 מחולשה, משיתוק הסובלים בשיעור הבדל נמצא לא המטופלים גיל לפי מוטורי תפקוד בבחינת

 90%) בהליכה מבעיות שסבלו ומעלה 34 בני של יותר גבוה שיעור למעט, גיל לפי בדיבור ומפגיעה

 וסבלו ;(מובהק לא, 03% לעומת 64%) עזר באבזרי השתמשו ;(מובהק לא, 35> בני בקרב 30% לעומת

 (.ובהקאו פחות, מ 35בקרב בני בני  63% לעומת 93%) בלבוש ורחצה מקשיים

 סבלו 04%מהמטופלים. מתוכם,  33%של  הרפואיים בגליונות נמצא הקוגניטיבי מידע על המצב

 מחלת פרקינסון או( 08%) מוחי באירוע הלוקים בקרב יותר גבוה ושיעורם, קוגניטיבית מירידה

או  35בני  לעומת( 65%+ )94-ה בני בקרב גם וכן(, 39%) אחרות בקרב הלוקים באבחנות מאשר ,(66%)

 (.   38%) פחות 

עימה,  שנפגשו ממי 30% הסוציאלית, לגבי העובדת מתיק נשלף המטופלים של הנפשי המצב על דיווח

 עשירית, סבלו מדיכאון מהמטופלים משום שלגבי השאר לא היה רישום. מהרישום עולה כי כרבע

 33%-ל) שינה סבלו מבעיות מהמטופלים כחמישית(. 67% הכל-בסך) התופעות משתי 4%-ו שקט,-מאי

 לטיפול תרופות נוטלים הם כי דווח 39% לגבי(. וגם" "גם 6%-ו, המון ישנים 9%, לישון קושי יש

 . אחרות נפשיות בעיות או אלו בבעיות



 

 אצל ;(או פחות 35בני  בקרב 37% לעומת+ 30-ה בני בקרב 36%) מטפלת יש מהמטופלים מחציתל

 רוצים היו מטפלת להם שאין מאלה שליש. ביממה שעות 05 עובדת המטפלת( מהכלל 06%) כמחציתם

 את דחה לאומי ביטוח, צעיר גיל: מגוונות הן להם מטפלת שאין לכך והסיבות, כזו להם שתהיה

 הגישו לא שעוד או לאישור המחכים כאלה ויש, גבוהה הכנסה אוחלקית  מוגבלות בשל התביעה

 לביטוח לפנות לו סייעה השיקום מרכז של הסוציאלית העובדת כי דיווח אחד מרואיין רק. בקשה

 . אחר לגורם או לאומי

, מטופלים 000 השיקום למרכז הופנו( 0033 מארס לבין 0007 יוני בין, )חודשים 03 במהלך, כאמור

 לא( 5%) מתוכם אנשים תשעה. טיפול להמשך והופנו המנהל הרופא בידי ראשוני אבחון עברו אשר

(. 3 תרשים) טיפולים מספר לאחר אותו עזבו אבל בטיפול התחילו( 30%) איש 37 ועוד לטיפול הגיעו

 למשל כמו) אחרת ובעיות מחלות התפתחות, השיקום ממרכז גדול מרחק היו לכך העיקריות הסיבות

יש . כאוןיד בשל בטיפולים להתמיד יכולת חוסר או אותם שיביא מי היה לא(, שהסתבך קטרקט ניתוח

לעתים הוצמד הזה המידע . שחרורת הסיבשאפשר לציין בו את מקום ברור אין לציין כי בתיק הרפואי 

מנהלת הידי -לעתים נמסר בעל פה לצוות המחקר עלובמקום אחר, נכתב או לתיק, קטן בפתק 

 הטלפוני.  ריאיוןהתברר בשהאדמיניסטרטיבית של המרכז או 

 מהם יםשליש-שני כי נמצא באמצע אותו הפסיקו אך בטיפול שהתחילו המטופלים מאפייני בבחינת

 שליש לעומת נשים היו מהם יםשליש-שני ;הטיפול את שסיימו אלו בקרב שליש לעומת 34 גיל עד היו

 בקרב מחצית לעומת, משיתוק לא אך םצדדיבאחד ה המחולש סבלו ורובם, טיפול שסיימו אלו בקרב



 והתקבלו שהופנו אלה מקרב היו מהם שכשליש לכך הדעת את לתת יש. הטיפולאת  שסיימו אלו

. לטיפול להגיע הפסיקו הם זאת ולמרות, אשפוז חלופתכ אוהאשפוז  קיצור לשם השיקום מרכזל

 . שיקומי טיפול ולקבל להמשיך צורך ראו לא והם טוב היה התפקודי שמצבם תכןיי

 בעיקר - מיעוטם ורק, המשפחה רופא בידי השיקום למרכז הופנו המטופלים של המכריע רובם

 שיקומיים חולים מבתי הופנו - (4.6בסעיף  פירוט) אשפוז קיצור אולאשפוז  כחלופה שהופנו מטופלים

 לעתים. אותה יזם שהוא כך על בהכרח מעידה אינה משפחה מרופא הפניה כי, יצוין זאת עם. בקהילה

 יםנירולוגי רופאים או שיקום מכוני ולעתים, המשפחה לרופא הבקשה את יוזמים המטופלים

 .השיקום למרכז המטופל את להפנות המשפחה לרופא שולחים שהם הסיכום במכתב ממליצים

 

 החדשים המטופליםקבלתם של  קצב עמד, 0007 בשנת, השיקום מרכז לפעילות הראשונה השנה בחצי

 לכדיהקבלה של מטופלים חדשים  קצב עלה 0030 בשנת. חודש מדי בממוצע חמישה עלאליו  שהופנו

 חדשים מטופלים 33 על עומד הוא 0033 שנת של הראשונים ובחודשים, חודש מדי בממוצע שמונה

 .בממוצע לחודש

 לפני( כללי או שיקומי חולים-בבית) שיקומי באשפוז היו המטופלים מכלל יםאחוז ותשעה חמישים

 לעומת( 93%) מוחי באירוע הלוקים בקרב יותר גבוה שיעורם. קריית ביאליקב השיקום למרכז הקבלה

 . גיל לפי הבדלים ללא אך(, מובהק( )69%) אחרות אבחנותבקרב הלוקים ב

 כחלופה אליו התקבלו - השיקום מרכז מנהל הגדרת פי על - המטופלים מכלל אחוזים עשר-שנים

 המטופלים(. איש 67 הכל-בסך) שיקומי אשפוז קיצור לשם התקבלו נוספים 5%-ו, שיקומי לאשפוז

 (:3 תרשים) דברים במספר מאופיינים אשפוז חלופת או קיצור אשפוז של הגדרה עם שהתקבלו

 בשלושת 33%)השיקום  למרכז לקבלה שקדמהמהאירוע בחצי השנה  סבלו( 87%)המכריע  רובם 

בעוד שבקרב שאר המטופלים , בין שלושה חודשים לחצי שנה( 06%- ושלפני הקבלה  החודשים

 רק כשליש סבלו מהאירוע בחצי השנה האחרונה. 

 סבלו אשפוז חלופת או קיצור אשפוז של הגדרה עם שהתקבלו מהמטופלים רבעים-שלושה 

(. מובהק לא) האירוע לאחר יותר רב זמן שהתקבלו מאלה שלישים-כשני לעומת מוחי מאירוע

 לא) אשפוז כחלופה לאשפוז או כקיצור התקבל לא במחלת פרקינסון חולה אף, הדברים מטבע

 (. בתרשים

 חמורה פחות מפגיעה סבלו אשפוז חלופת או קיצור אשפוז של הגדרה עם שהתקבלו מטופלים 

 (.  מובהק) לניידות עזר באבזרי נעזרו מהם יותר נמוך ושיעור, בתפקוד )לבוש ורחצה(



 

 בסמוך שיותר כמה את אנשים לטיפול לקבל היא השיקום מרכז צוות של המוצהרות המטרות אחת

 ישיבות במסגרת. אותו יקצר או שיקומי לאשפוז תחליף יהווה השיקום במכון שהטיפול כדי, לאירוע

 כדי שונות פעולותנוקטים ב הם ולדבריהם, זאת לעשות ניתן כיצד בשאלה הצוות דנו אנשי הצוות

 לתכנית אזכור הכניסו ;במקומונים השיקום מרכז על מידע מפרסמים הם. הזאת המטרהאת  לקדם

 רופאים, מרפאות מנהלי והזמינו ;באזור חולים-בבתי הסבר פגישות ערכו ;המקומית ויזיהוהטל

בנוסף, כפי שיפורט בהמשך . השיקום מרכז על הסבריםשבהם ניתנו  עיון ימיארבעה ל מהאזור ואחיות

 ולאפשר השיקום במרכז העומס על ( הם פתחו קבוצת פעילות לחולים כרוניים במטרה להקל4.3 )סעיף

שסבלו מאירוע בחודשים האחרונים, והטיפול במרכז השיקום עשוי להוות עבורם  מטופלים קבלת

כי בהדרגה יותר  דיווחו הצוות אנשי. או לקצר את משך אשפוזם בבית חולים שיקומי לאשפוז חלופה

 המטופלים מספרובעקבות זאת עולה  השיקום מרכזבתי חולים ורופאי המשפחה באזור שמעו על 

 שהתקבלו המטופלים לפיהם, המחקר בממצאי גם משתקף הזה השינוי. אשפוז כתחליף אליו המגיעים

 53% תלעומ 0030-0007 בשנת שהתקבלו מהחולים 36% מהווים אשפוז קיצורכ אולאשפוז  כחלופה

 לוקח: "]כך הזה השינוי את ביטא הצוות מאנשי אחד(. 9 תרשים) 0033 בתחילת שהתקבלו מהחולים

 אושקומי בחיפה( -)בית חולים גריאטרי לפלימן לשלוח במקום, אופציה עוד יש כי שלומדים עד[ זמן

 ".  לקריית ביאליק לשלוח, לווינשטיין לבית

 מאלו 66% מהווים הם) הטיפול את סיימו אשפוז חלופת או כקיצור שהגיעו החולים כל לא, זאת עם

 המטופלים, הנתונים מן שעולה כפי (. 9 תרשים( )סיימו שכן מאלו 35% לעומת, טיפול סיימו שלא

 מטופלים לגבי יותר עוד שנכון מה בתפקוד, יחסית קלה מפגיעה סובלים השיקום למרכז שמגיעים



 לפיה התפיסה עם אחד בקנה עולה הזה הממצא. אשפוז כקיצורלמרכז כחלופה לאשפוז או  שהגיעו

 האדם כי הוא אליו לקבלה הכרחי תנאי. קשה במצב באנשים לטפל שלו ביכולת מוגבל השיקום מרכז

 .   השיקום למרכז אותו שיביא מישהו ושיהיה בביתו להיות יוכל

 

 דאח מהווה בניידות מוגבלים אנשים בקרב לבית מחוץ לפעילות ההגעה סוגיית, הדברים מטבע

, התפקודיות מגבלותיהם בשל. שירות כל לגבי היום סדר על עולהו, והמורכבים הקשים המכשולים

 רבעים-שלושה. עצמם בכוחות השיקום למרכז להגיע יכולים אינם המטופלים של המכריע רובם

 זה היה המקרים במחצית. אחר שהוימ של בליווי ברוב הפעמים השיקום למרכז הגיעו מהמטופלים

 מטופלים יותר. יחד גם שניהם מהמקרים 30.4%-וב, שלו המטפל זה היה 30.4%-ב, משפחה קרוב

 או ימוח אירועהלוקים ב לעומת פרקינסוןמחלת ב הלוקים מטופלים ויותר, צעירים לעומת מבוגרים

 להגיע יכלו כי דיווחו מהמטופלים כעשירית רק(. מובהק לא) אותם ליוו כי דיווחו ,אחרות מחלותב

 . השיקום למרכז לבד/עצמאי באופן

 נוכח היה הוא( 60%) בשליש, ההמתנה בחדר חיכה שהמלווה דיווחו( 45%) מהמרואיינים כמחצית

 יתמהפיזיותרפיסט הסבר קיבלו( 93%) המלווים רוב. לסידורים הלך הוא( 03%), וברבע הטיפול בזמן

 קרובי מלווים של יותר גבוה שיעור. בבית לעשות המטופל שעל לפעילויות בנוגע בעיסוק המרפאהמ או

 המטפלים שאינם קרובי משפחה.  שיעור לעומת הסבר שקיבלו דיווחו משפחה



 רבהבמידה  או מאוד רבה במידה קשה להם היה כי דיווחו שרואיינו( 54%) המשפחה מקרובי כמחצית

קרוב המשפחה  של פיזי קושי, הזמנים לוח בפינוי קושי היו שצוינו הסיבות. השיקום למרכז להגיע

 או מאוד רבה במידה קשה להם שהיה אמרו שרואיינו( 06%) מהמטופלים כרבע. כספי קושי או התומך

 עקבי"מ הקושי הכספי  כי לציין חשוב זה בהקשר. כספי קושי על דיווחו רובם, להגיע רבהבמידה 

 שיקום ממכוני גם מוכרת הבעיה, שכן. בקהילה החולים קופות של השיקוםמרכזי  של" אכילס

 . אחרים

, שלהם המלווה של או שלהם פרטי ברכב השיקום למרכז הגיעו( 44%) מהמטופלים ממחצית יותר

 נשואים מטופלים של יותר גבוה שיעור הדברים מטבע. ברגל או באוטובוס והשאר, במונית הגיעו שליש

 באוטובוס או במונית הנסיעה עלות(. מובהק( )63% לעומת 34%) פרטי ברכב הגיעו נשואים הלא מאשר

 . אחד לכיוון ₪ 08 בממוצע ועלתה ₪ 30-ל ₪ 30 בין נעה

מרכז השיקום פועל מתוך מבנה מותאם בקומת קרקע, בבניין של אשל בקרית ביאליק במבנה צמוד 

למרכז היום לזקן בישוב. השטח העומד לרשות מרכז השיקום קטן יותר מהרצוי אך הותאם לתפקידו 

החדש. אנשי הצוות במרכז השיקום הם עובדי שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה, ורובם עברו אליו, 

המרכז, וות כולל רופא שיקומי המשמש מנהל הצעם פתיחתו, משירותי שיקום אחרים במחוז. 

בו גם אחות מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת ועובד סוציאלי. תוכנן להעסיק  ,פיזיותרפיסטים

יועצים בתחומי תזונה, ייעוץ הפסיכולוגי, תעסוקה ופעילות הגופנית, אך התוכנית לא יושמה. מטופל ו

פנה למרכה שיקום נבדק בידי הרופא המנהל הרפואי, אשר קובע, ביחד עם הצוות המקצועי את המו

 תכנית הטפול הפרטנית. 

מרכז השיקום פועל שלושה ימים בשבוע. הסיבה העיקרית לכך היא מספר מצומצם של תקני 

ז אכן הפיזיותרפיסטים והמרפאים בעיסוק שהוקצו בידי שירותי בריאות כללית. סוכם כי המרכ

יתחיל לפעול במתכונת זו, אך בהדרגה יוקצו לו תקנים ועובדים נוספים, כדי להרחיב את היקף 

העבודה, ולנצל את מלא התפוקה האפשרית. מנהל המרכז נוכח בו פעם אחת בשבוע ושאר העובדים 

ם, אנשי הצוות הם אנשי מקצוע צעירים, מיומנים ומובילים בתחומפעמיים עד שלוש פעמים בשבוע. 

לאחר סיום תקופת גם במקומות אחרים. כולם עובדים עם הבנה והתלהבות לפיתוח המקום אלא ש

המחקר המרכז נפתח למספר רב יותר של ימים בשבוע, אך ככל הנראה משרת גם מבוטחים מהאזור 

 יום.-הזקוקים לשיקום, ואינו משרת אך ורק כמרכז שיקום

. יבית, שעובדת במרכז השיקום חמישה ימים בשבועהניהול השוטף נעשה בידי מנהלת אדמיניסטרט

היא אחראית על זימון המטופלים, הקצאתם לאנשי הצוות ולארגון העבודה השוטפת במרכז. היא 

 -עושה זאת באמצעות לוח תכנון ידני, הגורם לשינוים ולחוסר יעילות. תוכנן להכניס תוכנה ממוחשבת 

לארגון יעיל של התורים, לזרימה  -ריאות כללית שקיימת במרכזי שיקום יום אחרים בשירותי ב

 שוטפת של המטופלים בין אנשי הצוות ולארגון העבודה אך בתקופת המחקר לא הוכנסה תכנה כזו.  

( 30%) יםשליש-לכשני. בעיסוק והמרפאה הפיזיותרפיסטית ידיב טופלו השיקום במרכז המטופלים כל

, מטפלים שני בידי ניתן שהטיפול במקרים גם אך, מטפל אותו ידי על ניתן בפיזיותרפיה הטיפול מהם



(. 30%) לו תרם אף או ,(84%) הטיפול באיכות פגם לא הדבר  המשפחה בני או המטופלים רוב לדעת

 בריפוי הטיפול. אחד מטפל מידי פוליט לקבל מעדיפים היו הם בעתיד, כשליש לדברי, זאת למרות

 שראכ תרם אף או פגם לא הדבר לדבריהם וגם( 70%) אחת מטפלת בידי םהמטופלי לרוב ניתן בעיסוק

 . אחת מטפלת מידי טיפול לקבל מעדיפים היו בעתיד כי אם, מטפלות משתי פוליט קיבלו הם

קיבלו טיפול  40%טופלים דיווחו כי הם הגיעו לטיפול בדרך כלל פעם בשבוע, מ( מה53%כמחצית )

 מהמטופלים חלק, השיקום רכזמ צוות לדבריקיבלו טיפול שלוש פעמים בשבוע.  0%-פעמיים בשבוע, ו

, בעיסוק בריפוי לטיפול הישני ופעם בפיזיותרפיה לטיפול אחת פעם הגיעו, בשבוע פעמייםאליו  שהגיעו

המטופלים פעמיים בשבוע.  –בפיזיותרפיה ובריפוי בעיסוק ביחד  –בלו את שני הטיפולים וחלקם קי

של מתבטא בשיעור נמוך יותר  הדברשקיבלו טיפול פעמיים או יותר בשבוע הם פחות מוגבלים. 

(. עם 8שיתוק )תרשים הלוקים בועם  ורחצה בלבושאבזרי עזר, עם בעיה בהליכה, בעיה בם משתמשי

 מבעיה בדיבור. וגדול יותר מהם סבל זאת, שיעור

ם בשבוע, לעומת כמחצית מהמטופלים עם יפרקינסון הגיעו פעמימחלת ב הלוקיםמ יםשליש-שני

מטופלים שהגיעו למרכז  מחלות אחרות. בהתאם למצופה, שיעור גבוה יותר שלשלקו באו  יאירוע מוח

אלה שהגיעו למרכז שלא כחלופת  ים בשבוע לעומתיקיצור אשפוז הגיעו פעמאשפוז  או כ חלופתכ

 אשפוז.

 הסוציאלית העובדת עם נפגשו השיקום במרכז טיפול שהתחילו המטופלים מכלל אחוזים שבעים

-ב, עמה נפגשו המשפחה בן וגם המטופל גם מהמקרים 55%-ב כי עלה מהראיונות. אחת פעם לפחות

 עמה נפגשו( 63%) שליש. עמה נפגש המשפחה בן רק 38%-וב עמה נפגש המטופל רק מהמקרים 68%

 לתפקיד בנוגע לשאלה במענה. פעמים יותר עמה נפגשו והשאר, פעמייםנפגשו ( 63%) שליש, אחת פעם

 רבה או במידה רבה במידה כי ,המשפחה ובני מהמטופלים משליש יותר סברו הסוציאלית העובדת

 שלו בתפקוד השינויים את ולקבל להבין לו ועזרה ,(67%) נפשית מבחינה במטופל תמכה היאמאוד 

סברו נפגשה שלוש פעמים או יותר היא עמם שמהמטופלים/בני משפחה ( 49%יותר ממחצית ) (.69%)

. (פחותפעמים או לעומת אלה שהיא נפגשה עמם  היא עזרה להם מבחינה נפשית )הבדלים מובהקיםש

פלים/בני משפחה על דיווח המטולמספר המפגשים עם העובדת הסוציאלית לא נמצא קשור  ,ואולם

 העובדת כי סברו עשירית רק, זאת עם בעקבות האירוע.שינויים בתפקוד היכולת להבין את ה

שרוב המטופלים הגיעו נובע מכך  דברשהייתכן . לו המגיעות זכויות להשיג למטופל עזרה הסוציאלית

או שהם סובלים מהמוגבלות שנים רבות, ולכן כבר פעלו  אחרי שיקום במקום אחרלמרכז השיקום 

 תמכה היא כי סברו הסוציאלית העובדת עם שנפגשו המשפחה מבני רבעבעבר למיצוי זכויותיהם. 

. המטופל של בתפקוד השינוי את יותר טוב להבין להם עזרה שהיא אמרו ושליש, נפשית מבחינה בהם

 במידה חשוב להם היה כי דיווחו הסוציאלית העובדת עם שנפגשו המשפחה ובני מהמטופלים מחצית

, ושיעורם היה גבוה יותר בקרב אלו שנפגשו עמה פעמיים טיפולה את לקבל רבהבמידה  או מאוד רבה

 ובני מטופלים של יחסית גבוה שיעור כי לציין יש. ( )מובהק(00%( לעומת פעם אחת )47%או יותר )

 (. 38%) האלה השאלות על לענות וידע לא משפחה



 הלוקים בקרב יותר גבוההיה  שיעורם. בדיבור ריפויטיפול ב קיבלו( 58%) מהמטופלים כמחצית

(, מובהק( )04%) אחרות במחלות הלוקים בקרב מאשר ,(37%) פרקינסוןמחלת  או( 45%) ימוח באירוע

 . גיל לפי הבדל וללא

 של הבולטים המאפיינים אחדכל המטופלים קיבלו טיפול פרטני בשיטות שונות, אך י: טנטיפול פר

 השיטה את שלמדו הצוות אנשי. יפרה-נוירו טיפול שיטת הכנסת הוא בקריית ביאליק השיקום מרכז

. השוטפת בעבודתם טיפולי ככלי אותה הטמיעו, הברית מארצות שהגיע מומחה ידי-על שהועבר בקורס

 במיוחד מתאימה השיטה, לדעתם. היחיד הטיפולי הכלי לא" בהחלט" היא, הםלדברי, זאת עם

 גם אותם מלווים עקרונותיה כי אם, מאירוע מוחי או מפגיעת ראש הסובלים מטופלים עם לעבודה

 :לדוגמה, ויצירתית שונה חשיבה, לדבריהם, מאפשרת השיטה. אחרים מטופלים של הטיפול בתכנון

 אנשי". יצירתית מאוד, אחרת בצורה החיזוק את ולהשיג Y בדרך לבוא יכולה אני שריר בחיזוק"

 השיקום במרכז מומחה אותו מידי שהתקבלה הנוספת להדרכה משמעותית תרומה מייחסים הצוות

 מטופלים על את השיטה ליישם כיצד ללמוד, שלהם הידע את לרענן להם אפשרה אשר, 0033 בתחילת

 חצי בשימוש בשיטה מדי רענון לעשות צורך יש כי סבורים הם. הטיפול את באמצעותה ולמקד, שלהם

 . שנה

 כל כמעט, ואכן .בבית ולפעילות לתרגול הנחיות למטופלים לתת הוא השיקום עקרון טפול נוסף במרכז

 את עשו( 76%) כולם וכמעט, בבית לעשות ופעילויות תרגילים קיבלו הם כי דיווחו( 78%) המטופלים

 יום כל תרגלו 36%, גבוהה בתדירות הבית שיעורי את לעשות הקפידו המטופלים רוב". הבית שיעורי"

 עשיית כי ציינו אף מהמרואיינים חלק. בשבוע פעמים ארבע-שלוש תרגלו 33% ועוד יום כל כמעט או

 .  השיקום בתהליך להם עזר שהכי הדבר היה הבית שיעורי

. טיפוליות קבוצות פתיחת היא המטופלים קבלת קצב את להגביר  הדרכים אחת: קבוצתי טיפול

 התפקודית מהמגבלה שסובלים, הכרוניים המטופלים את לטיפול לקבל אחד, מצד הדבר מאפשר,

 כחלופת ומופנים חריף באירוע הלוקים למטופלים מקום לפנות האחר, ומהצד רבות, שנים במשך

 . אשפוז

 שבו ראשון מפגש כוללת בה הפעילות. ראשונה טיפולית קבוצה השיקום במרכז נפתחה 0033 בתחילת

, שעה¾  במשך בעיסוק בריפוי טיפול הכוללים קבוצתיים מפגשים ועשרה, פרטנית הערכה נערכת

 בין שנוצרת לדינמיקה רבה חשיבות מייחס הצוות. שעה¾  במשך פיזיותרפי טיפול ולאחריה, הפסקה

 של] הליבה: "בתפקודם שיפור לשם לקבוצה להיות שעשוי המוסף בקבוצה ולערך המטופלים

 אנחנו: "פיילוט כאל בקבוצה הפעילות אל מתייחס הצוות". רגשית ברמה גם, הקבוצה היא[ הפעילות

 יכול הפיילוט. הפעילות את, המתאימים החולים את לבחור, דבר מכל לומדים אנחנו. מרוצים

 ומי הקבוצות עם להמשיך הפיילוט צוות מרכז השיקום ייבחן איך לאחר". מענה ולתת להתאים

 מטופלים ארבעה בקבוצה משתתפים הנוכחי בשלב. ביותר לפעילות כזו המתאימה היעד אוכלוסיית

 לסבב וחזרו פרטני בטיפול השיקום במרכז בעבר טופלו כולם -מוחי  מאירוע שסבלו( 3 התחילו)

 . נוסף טיפולים



 

 עניין הביעו(  40%) כמחציתם, עלה כיטיפולית  בקבוצה להשתתף המטופלים של הנכונות בבחינת

, בכך רצו לא רבע(, הקבוצה פתיחת לפני רואיינו כולם) להם תוצע זו אם טיפולית בקבוצה להשתתף

 טיפולית בקבוצה ברצון הבדל אין, מהלוח שעולה כפי(. 0 לוח) זו שאלה על להשיב ידעו לא וחמישית

 הלוקים לעומת( 39%) בכך מעוניינים פרקינסוןבמחלת  החולים מקרב יותר גבוה שיעור אך גיל לפי

 חוסר תחושת המרגישים ואלו, לו הבית ומחוצה בתוך בהליכה המוגבלים, כן-כמו. אחרות במחלות

 בהליכתם ביטחון והמרגישים מאשר העצמאים טיפולית בקבוצה יותר מעוניינים בהליכה ביטחון

 בקבוצה להשתתף ברצון הבדלים נמצאו לא(. הבית בתוך לגבי לא אך לבית מחוץ הליכה לגבי מובהק)

 המטופלים שבגללן הסיבות(. בלוח לא) ביכולות השיפור ותחושת מהטיפול הרצון שביעות לפי טיפולית

 או דיבור בעיות, אישית מותאם או/ו אישי טיפול לקבל רצון: הן טיפולית בקבוצה להשתתף רוצים לא

 וקושי", אנשים עוד עם אותה לחלוק רציתי ולא שלי בפציעה התביישתי" בושה הרגשת, תקשורת

 ".האחרים האנשים על להסתכל רוצה לא" :יותר קשה או דומה במצב אנשים לראות

  



 (אחוזיםב) נבחרים מאפיינים לפי טיפולית בקבוצה רצון: 2 לוח
 יודע לא לא כן מאפיינים

 00 08 40  להכ-ךס

    גיל

 34 66 40 35 עד
34+ 46 07 38 

    עיקרית אבחנה

 09 04 58 ימוח אירוע
 8 04 39 פרקינסוןמחלת 
 30 53 59 אחר

    השחרור אחרי בבית הליכה

 60 09 50 עצמאי
 39 07 45 עזר מכשיר עם עצמאי

 30 09 30 יכול לא

    השחרור אחרי בבית בהליכה ביטחון תחושת

 64 64 60 מאוד בטוח
 03 03 48 בטוח די
 8 68 45 בטוח לא

    **השחרור אחרי לבית מחוץ הליכה

 63 60 60 עצמאי
 03 33 48 עזר מכשיר עם עצמאי

 30 60 30 יכול לא

    **השחרור אחרי לבית מחוץ בהליכה ביטחון תחושת

 59 50 36 מאוד בטוח
 07 05 59 בטוח די
 37 8 94 בטוח לא

 **P< 0.05 

 ותיקים פיזיותרפיסטים שני. שינויים בו חלו האחרונה ובשנה, אנשים תשעה כולל השיקום מרכז צוות

 המנהלת. חדשים עובדים שני נכנסו ובמקומם(, לשליחות יציאה כמו) משפחתיות  מסיבות עזבו

 שרוצה חדשה מנהלת נכנסה ובמקומה, נפטרה במקום משמעותית דמות שהייתה האדמיניסטרטיבית

 פרסונליים שינויים בו והיו, קטן שהמקום למרות. וטכנולוגית ניהולית מבחינה המקום את לקדם

 אי" :הצוות חברי בין משותפת ושפה קשרים, טובה וירהוא יש כי מעידים העובדים, האחרונה בשנה

 בדברי גם משתקף הדבר". טוב עובד זה פה. קטן בצוות ווצרישת הדינאמיקה מה לדעת אפשר

 במידה פעולה שיתוףבו אוםיבת עבדו הצוות אנשי כי דיווחו כולם כמעט. משפחותיהם ובני המטופלים

 או סותרות הוראות קיבלו כי אמרו( 0%) מזערי מיעוט ורק( 08%) רבהבמידה  או( 93%) מאוד רבה

 . מנוגדים הסברים

 ובתכניות ,םהב ובטיפול המטופלים במצב ןבה ודנים, בשבוע פעם בקביעות מתקיימות הצוות ישיבות

 - הייחודית הטיפול שיטת בשל במיוחד חשובה צוות עבודת איכות על השמירה. המקום פיתוח לגבי



ידי -המטופל בעת קבלתו למרכז המתבצעת במשותף על בדיקת על המבוססת - יפרה-נוירו

 .בעיסוק והמרפאה הפיזיותרפיסטית

 מסבב, מסוימת" תקיעות"ו קושי של הרגשה הייתה השיקום מרכז ו שלפעילות שבתחילת בעוד

של  התחושיש ו, מההתקדמות, מהמקום רצון שביעות של הרגשה יש לצוות כי, עולה השני הראיונות

 מבחינת הן, המקום את ולקדם לשפר אפשר איך בשאלות עסוק הצוות. העתיד לגבי אופטימיות

 חלופתלקטגוריה של  ששייכים מטופלים שלהגדלת שיעור הקבלות  למשל כמו ארגוניות מטרות

 רוצים כי הגענו כולנו" :למשל. מהמטופלים אחד בכל אישיה הטיפול קידום מבחינת והן ;אשפוז

... החיים את לשנות שיכולים דברים מיני לכל רעיונות להם יש... למטפלים כאן" או ;"ולעזור לתרום

 כמו, בבית דברים לשנות איך כמו, שלהם הרשמי לתפקיד מחוץ שהם דברים לשנות להמליץ כמו

 אברים עם יותר שיתפקד כדי בוטוקס הזרקות לתת או ספסטיות נגד תרופות של מימון להעלות

 ".שגרתית לא מחשבה... שגרתיים

-מיטת כמו ציוד חסר כי ציינו הצוות אנשי אך, פתיחתו עם כבר ובנדיבות היטב צויד השיקום מרכז

 רכישת נידונה המחוז בהנהלת, אדמיניסטרטיבית בבחינה. יפרה-הנוירו לשיטת הקשור וציוד, עמידה

 .הרפואיים בתיקים מהנתונים חלק של ממוחשב לתיעוד כנהוות, תורים לניהול כנהות

 לדבריהם העיקרי הקושי. נוסף חדר השיקום במרכזאמרו שחסר  הצוות אנשי כל שכמעט יצוין עוד

 אפשר אי ולכן, הסוציאלית העובדת בחדר נמצא מדומה במציאות לטיפול שהמכשיר, בכך הוא

 . טיפולית בריכה גם מוסיפים היו אידיאלי בעולם. בחדרה נמצאת היא כאשר בו להשתמש

 המטופלים כל כמעט(. 7 תרשים ראה) השיקום ממרכז מאוד הגבוה רצון שביעות הביעו המטופלים

 של המקצועית והרמה ומהיחס, הרופא של מהיחס, כללי באופן רכזמהמ מאוד מרוצים המשפחה ובני

 רצון שביעות להבעת זכתה  האדמיניסטרטיבית המנהלת גם. בעיסוק המרפאה ושל הפיזיותרפיסטית

  .מאוד גבוהה

 בריפוי טיפול שקיבלו אלה מקרב כחמישית, האלה המקצוע מאנשי הגבוהה הרצון שביעות לעומת

 המרפאה של המקצועית והרמה מהיחס בכלל מרוצים לא היו או מרוצים כך-היו כל לא, בדיבור

 לא היו מרוצים וכחמישית, הסוציאלית העובדת של מהיחס היו מרוצים לא 9%בדיבור. בנוסף, 

שלה. יצוין שכל הלא מרוצים מהיחס של העובדת הסוציאלית נפגשו עמה יותר  המקצועית מהעזרה

שלוש פעמים(.לא נמצאו הבדלים בשביעות רצון מהרמה  3% -נפגשו עימה פעמיים ו 33%)מפעם אחת 

  המקצועית של העובדת הסוציאלית לפי מספר מפגשים.

 מהציוד מרוצים או מאוד מרוצים היו המרואיינים כל כמעט, וציוד פיזיים היבטים בבחינת

 מהניקיון מרוצים וכולם ,(73%) ההמתנה בחדר מהתנאים, השיקום במרכז( 79%) ומהמכשירים

 .ומהסדר



 

 .עצמי דיווח לפי מסופקים לא וצרכים הטיפול תרומת

, מהם כשליש לדברי. שלהם היכולת את שיפר השיקום במרכז הטיפול באיזו מידה נשאלו המטופלים

 יכולת ואת( 30 תרשים) כללי באופן תפקודם את במידה רבה אומאוד  רבה במידה שיפר הטיפול

, רחצה) אישי בטיפול ביכולתם שיפור חל מהם כרבע לדברי. לבית מחוץ או/ו בבית שלהם ההליכה

 ולדברי ;שלהם והזיכרון הריכוז וביכולת( תה כוס להכין כמו) תופשוט בית בעבודות או/ו( לבוש

 חל כי אמרו אחוזים םיושני ארבעים. שונות פנאי בפעילויות להשתתף ביכולתם שיפור חל כחמישית

 או/ו ביכולתם או/ו, ביכולתם באמונתם או/ו, חייהם איכות את שלהם העצמית בתפיסה שינוי

 . עבורםב הטיפול תרומת את לאמור ידעו לא שכעשירית יצוין. שלהם באופטימיות



 

 שלהם היכולת את שיפר השיקום במרכז שאמרו שהטיפול המטופלים את מאפיין מה בוחנים כאשר

 בקרב יותר גבוה שיעורם כי עולה(, 6 לוח) השונים בתחומים רבהבמידה  אומאוד  רבה במידה
 מובהק+( )94-ה בני) הזקנים בקרב מאשר ,(95-30) הביניים גילאיבקרב ו ,(47 עד) הצעירים המטופלים

 יותר נמוך שיעור למעט, אבחנה לפי הבדל אין כי לציין מעניין(. חיים איכות מלבד התחומים כל לגבי

(. מובהק לא) פנאי בפעילות והשתתפות בית ועבודת אישי בטיפול שיפור שציינו פרקינסון חולי מקרב

 אחר עזר אבזר עם אלו לעומת בתפקוד שיפור לע דיווחו גלגלים בכיסא מהמטופלים יותר נמוך שיעור

אשפוז  חלופתבקטגוריה של  שהם מהמטופלים יותר גבוה שיעור, כן-כמו(. מובהק לא) אבזר ללא או
 בתחומים הבדל היה לא אך(, מובהק) ובהליכה כללי בתפקוד שיפור על דיווחו אשפוז קיצוראו 

 שיפור מהם אחד אף ציין לא ,ואופטימיות ביכולת אמונה, חיים איכות של בתחום ,פךיולה ;האחרים
 . בכך משמעותי

 50% לדברי. בעבורם השיקום מרכז של העיקרית התרומה לגבי פתוחה שאלה גם נשאלו המטופלים

 יכול[ אני, ]גלגלים מהכיסא קמתי" למשל כמו, להם קודם היו שלא יכולות השיקום במרכז קנו הם

 של את התפקוד או הכללי תפקודם את שיפרו או ;"באוטו לנהוג, לבד לקום יכול, מקל עם ללכת

 חלק". עצמו בגוף טיפול, לאכול, ללכת, לקום איך פתרונות למצוא עזרו: "ספציפיים אברים

כמו כן, (. 33%) בעיסוק ולריפוי( 35%) הפיזיותרפיה לטיפולי ספציפי באופן זאת ייחסו מהמטופלים

. הקוגניטיבית היכולת שיפור את 5%-ו להם, משמעותי היה הדיבור יכולת ששיפור ציינו כעשירית

 שלהם את האופטימיות, ביכולתם הביטחון את להם החזיר השיקום שמרכז אמרו( 03%) כחמישית
 לעשות אומץ. ביטחון" וגם" השמש תזרח שוב שמחר תקווה לי נתנו: "למשל. בעצמם ואת האמונה

 ". דברים



: לדוגמה. הצוות אנשי עם והשיחות, ההקשבה, האישי היחס את 39% ציינו, המטפלים יחס בבחינת

 שאוהבים להרגיש" או ;"הבעיות כל את להבין רוצים, מקשיבים, המקצועי הצוות אנשי עם דיבור"

 ". לחיים חזרה... מוזיקה לשמוע, אותו

 נבחרים מאפיינים לפי השיקום מרכז בעקבות ביכולת מאוד רבהבמידה /רבה במידה שיפור: 3 לוח
 (אחוזיםב)

 

 
 מאפיינים

 תפקוד
 באופן
 כללי

 הליכה
 בבית

 לו ומחוצה

 אישי טיפול
 בית ועבודות
 פשוטות

 
 ריכוז

 וזיכרון

 השתתפות
 בפעילות

 פנאי

, חיים איכות
 ביכולת אמונה

 ואופטימיות
        להכ-ךס

       גיל

 66 **68 **63 *68 **55 *43 47 עד
95-30 64 40 64 05 60 36 

94+ 37 34 30 34 8 7 

       עיקרית אבחנה

 09 04 04 08 69 64 ימוח אירוע
 00 8 66 8 50 50 פרקינסוןמחלת 
 34 07 05 64 64 53 אחר

       אשפוז קיצורחלופת אשפוז, 

 - 68 68 68 **36 *36 כן
 05 06 03 09 65 63 לא

       בקבלה עזר באבזרי שימוש

 08 07 07 60 54 50 אין
 04 66 39 67 66 67 הליכון או מקל
 - 34 06 34 34 34 גלגלים כיסא

 *p< 0.05** p<0.08  ***p< 0.01 

 שינוייםהכנסת  לגבי והדרכה עוץיי השיקום במרכז קיבלו כי דיווחו מהמטופלים( 69%) כשליש

 כן לפני והדרכה עוץיי קיבלו חמישית ועוד, בעיסוק המרפאה או/ו מהפיזיותרפיסטית בעיקר, םבבית

 השינויים. הקרוב בעתיד ותנלש מתכוונים או בבית שינויים והכניס( 44%) כמחצית. אחר במקום

 כמעט, הדברים מטבע'. וכד ובמקלחת בשירותים אחיזההתקנת ידיות , דלתות מפתני הרחבת כוללים

 אחר עזר אבזר עם יםשמתנייד מי לעומת ,בבית שינוי וכניסה גלגלים בכיסא יםשמתנייד מי( 70%) כל

 ומחצית( 80%) בשיתוק הלוקים המטופלים רוב. כמו כן, (מובהק( )67%) אבזר ללא או( 55%)

 מאלו שאינם לוקים בשיתוק או חולשה.  07% לעומתהכניסו שינויים בבית ( 43%) חולשהמהלוקים ב

 סבב לקבל רוצים היו הם כי אמרו מהמטופלים( 37%) שלישים שני: השיקום במרכז טיפול המשך

, כן-כמו(. 33 תרשים) להשיב ידעו לא( 38%) והשאר בכך רצו לא 36%, השיקום במרכז נוסף טיפולים

 . השיקום במרכז פוליהט משך את להאריך מעוניינים היו( 39%) שלישים-שני

 ברצון הבדל נמצא לא אך, נוסף טיפולים בסבב עניין הביעו הזקנים מהמטופלים יותר גבוה שיעור

 היו במחלת פרקינסון הלוקים של יותר גבוה שיעור, כן-כמו(. 5 לוח) הטיפולים משך את להאריך

 את להאריך רצו אחרות במחלות הלוקים של יותר גבוה ושיעור, במרכז השיקום נוסף בסבב מעוניינים



 לעומת לו ומחוצה בבית בהליכה המוגבלים מטופלים של יותר גבוה שיעור(. מובהק לא) הטיפול משך

, כן-כמו. הראשון הטיפול משך בהארכת והן נוסף טיפולים בסבב הן מעוניינים היו, בהליכה עצמאיים

 נמצא לא אך נוסף טיפולים בסבב מעוניינים היו לו ומחוצה בבית כהבהלי בטוחים הפחות המטופלים

 או מעטה במידה השתפר שתפקודם שהרגישו מטופלים יותר. הטיפול משך את להאריך ברצון הבדל

 . בעתיד התפקוד את ולשפר לנסות כדי אולי, טיפולים של נוסף סבב לקבל רצו, לא כלל

 

 לבין השיקום מרכז בין מטופלים להעברת שיסייע שירות מודל ליצור הייתה הפרויקט ממטרות אחת
 הפרויקט שנערכו בתחילת מהראיונות. היום במרכז למבקרים שיקומי טיפל ולתת הסמוך, היום מרכז

 עמד לא הזה המודל כי עולה, השיקום במרכז המקצוע ועם אנשי, המרכזים שני מנהלי ובמהלכו עם
 נבדקו השיקום מרכז פתיחת בעת. השירותים שני בין מטופלים של מעבר שאין כמעט. בציפיות

 מכן לאחר. השיקום במרכז טיפול לקבל מתאימים נמצאו מהם מעטים ורק, היום במרכז המבקרים

מאוד  נמוך היום במרכז לבקר שהתחילו השיקום במרכז המטופלים מספר. נוספת בדיקה נערכה לא

 . אף הוא

 6) יום למרכז או למועדון כיום הולכים מהם 30 כי נמצא. המטופלים עם בריאיון נמצא לכך אישוש

-במרכז השיקום ו האנשים שהיו מטופלים מכלל 36% מהווים והם(, אחר במקום 7, בקריית ביאליק

, גברים מעל 30על גיל מקרב הזכאים להתקבל למרכז יום לפי גיל הזכאות לחוק סיעוד )נשים מ 39%

אחרי שסיימו את  הטיפול במרכז השיקום או בעקבות ללכת התחילו מהם שבעה(. 30 תרשים) (34גיל 

 הטיפול בו. 



 (אחוזיםב) רקע מאפייני לפי הטיפול משך את ולהאריך נוסף טיפולים בסבב רצון: 4 לוח
 

   מאפיינים
 נוסף טיפול בסבב רצון

 השיקום במרכז
 משך את להאריך
  הטיפול

 39 37  להכ-ךס

   גיל

 39 *43 35 עד
34+ 98 90 

   עיקרית אבחנה

 34 34 ימוח אירוע
 40 86 פרקינסוןמחלת 
 80 34 אחר

   השחרור אחרי בבית הליכה

 30 **40 עצמאי
 36 95 עזר מכשיר עם עצמאי

 80 84 יכול לא

   השחרור אחרי בבית בהליכה ביטחון תחושת

 59 **58 מאוד בטוח
 93 39 בטוח די
 35 99 בטוח לא

   **השחרור אחרי לבית מחוץ הליכה

 **46 ***50 עצמאי
 59 36 עזר מכשיר עם עצמאי

 80 83 יכול לא

   **השחרור אחרי לבית מחוץ בהליכה ביטחון תחושת

 40 **09 מאוד בטוח
 48 59 בטוח די
 50 86 בטוח לא

   כללי באופן בתפקוד שיפור

 33 **46 מאוד רבהבמידה /רבה במידה
 37 97 לא/מעטה במידה

   לו ומחוצה בבית בהליכה שיפור

 90 93 מאוד רבהבמידה /רבה במידה
 33 47 לא/מעטה במידה

   פשוטות בית ועבודת אישי בטיפול שיפור

 36 96 מאוד רבהבמידה /רבה במידה
 86 30 לא/מעטה במידה

   וזכרון בריכוז שיפור

 35 90 מאוד רבהבמידה /רבה במידה
 *80 35 לא/מעטה במידה

   פנאי בפעילות בהשתתפות שיפור

 90 36 מאוד רבהבמידה /רבה במידה
 93 90 לא/מעטה במידה

   ואופטימיות ביכולת אמונה, חיים באיכות שיפור

 34 94 מאוד רבהבמידה /רבה במידה
 80 36 לא/מעטה במידה

 *p< 0.05** p<0.08  ***p< 0.01 



 

 

להתקבל הזכאים  בקרב שליש מהוויםה(, )89%) יום למרכז הולכים שלאאנשים ה מבין( 05%) כרבע

 המנהלת או בעיסוק המרפאה או שהפיזיותרפיסטית אמרו למרכז יום לפי גיל הזכאות לחוק סיעוד (

בין מי  הבדל נמצא לא. יוםה למרכז ללכת להם הציעו הסוציאלית העובדת או האדמיניסטרטיבית

מאלה שהציעו להם ללכת  יםשליש-שני. אבחנות לפישהציעו לו ללכת למרכז היום ומי שלא הציעו לו 

 (. 30 תרשים) שם בפעילות להשתתף שלא ווהחליט היום מרכז את לראות כוהל אף למרכז היום 

 כשליש" אולי" או בחיוב השיבו למועדון או יום למרכזבמענה לשאלה האם הם היו מעוניינים ללכת 

לשם כיום, ללא הבדל ביחס לקבלת הסבר או אי קבלת הסבר על מרכז  הולכים שלא מהמטופלים

 מעוניינים שהם למרות, היום למרכז הולכים לא שהם לכך הסיבותהיום מידי צוות מרכז השיקום. 

 מתאים לא" למשל) זאת מאפשר לא בריאותם שמצב או מדי מוגבלים שהם תפיסה כוללות, בכך

 חוסר, המטופל אל תתלווה שמטפלת לכך היום מרכז או המועדון של הסכמה אי"(, גלגלים לכיסא

. בבוקר ולא םיהצהרי-אחר לפעילות ורצון"(, רוסית מדברים שם האנשים רוב)" תרבותית התאמה

 .ואבחנה גיל לפי יום במרכז העניין במידת מובהק הבדל אין. ידע חוסר בשל שזה ציינו חלקם

 אמנם ואמר חלקם. הצוות אנשי בדברי למצוא ניתן, המטופלים עם ראיונותב ם שעלולממצאי אישוש

 םחלק. חשיבות לכך מייחסים אינםאמרו ש חלקם אך, היום במרכז לבקר למטופלים מציעים הם כי

, זאת מונעות זמן מגבלות כי טענו אבל, היום מרכז עם הפעולה שיתוף את להרחיב מקום שיש חושבים



, נוח יותר מרגיש הייתי ....אשל מבחינת רוצה הייתי" :אישית חשיבות לכך מייחסים אינם וחלקם

 לא זה, העבודה מבחינת אישית לי. להם טוב שעושה משהו זה. נהנים אנחנו וגם, תודה הכרת בתור

 למרכז מתאים מי מסוימות תפיסות יש הצוות מאנשי לחלק". לא או לשם גם מגיע חולה םא משנה

 חלק. "לעריריים רק" מתאים שזה או ,"פעילים לאנשים שמתאים מקום לא זה, "למשל. לא ומי היום

 בין להיות היה שאמור הקשר על יודעים ינםא, פתיחתו לאחר בו לעבוד שהתחילו אלו, הצוות מאנשי

. משותפות הסעות בארגון למשל, מינהלית מבחינה גם הארגונים שני בין קשר אין. המקומות שני

 צורך יש, המודל למעצבי וחשוב עקרוני היום מרכזבין ל השיקום מרכז בין השילוב אם כי נראה לפיכך

 לכך להקדיש צורך שיהיה תכןיי. לשפרו כדי אסטרטגיות ולחפש ושוטפים רבים מאמצים בכך להשקיע

נים שזכאים לקבל שירות לזק סייעל כדי זמן שיקדיש צוות איש דהיינו, מיוחדים אדם כוח משאבי

 '. וכד בהעדפותיו מוע   לדון, המקום את בפניו להציגבמרכז היום להגיע לשם, 

בשתי שנות פעילותו  קריית ביאליקהמחקר הנוכחי מציג את התפתחותו והפעלתו של מרכז השיקום ב

של  מקצועי-רברכי הטיפול השיקומי הכוללני, הוצ לעהראשונות. פתיחת מרכז השיקום נועדה לענות 

ולהוות גשר לשיתוף  ;לשמש חלופה ואמצעי לקיצור משך האשפוז השיקומי ;האוכלוסייה באזור

תוך ממצאי המחקר, פעולה עם מרכז היום לקשיש השוכן בסמוך למרכז השיקום. להלן נציג תובנות מ

השיקום, להרחיב את פעילותו, לאפשר לו למצות את הפוטנציאל הגלום  מרכז את לקדם ותאשר עשוי

 מגוונים.  בו ולתת מענה למטופלים רבים יותר, בעלי מאפיינים

  ,של אנשים שעברו  אשפוזם את לקצר אוה שיקוםה מרכז שלהיעדים העקריים  אחדכאמור

 מרכזהממצאים מלמדים כי בשנה הראשונה לפעילות . לאשפוז לופהח להוותאו אירוע אקוטי 

 חלופהבהם היה אירוע אקוטי והטיפול התקבלו אליו בסמוך ל מהמטופלים מעטים רק השיקום

 נמצא הזה התהליךאך  משמעותי באופן עלהמספרם  0033 מתחילתמ. אשפוז לקיצור או לאשפוז

 את לבסס כדי ולפעול להמשיך, מנהלועל  ובעיקר, המרכז צוות על. נרא ה כי בחיתוליו עדיין

 גדולה במידה המרכז שירותי את לשווק ניתן כיצד לבחון ראוי, כך לשם. גבירוהול הזה התהליך

נוסף .  ובקהילה השיקומיים החולים-בבתי המתאימים לשירותים קיומו על מידע ולהביא, יותר

 פעולה להיות אמור, אחרים שירותים של שיווק כמו, השיקום מרכז שיווק כי לזכור חשוב, לכך

לאשפוז  כחלופה המופנים המטופלים מספריגבר  כאשר גם בה להמשיך צורך שיהיה, מתמשכת

 . אשפוז קיצורכו

  אשפוז קיצורכ אולאשפוז  כחלופה שהתקבלו מטופליםלמאפייני ה הדעת את לתתבמקביל, יש .

 לכל יםמתאימ םאינ, אקוטי אירוע לאחר לקהילה חזרה או ישיקומ אשפוז שקיצור לזכור חשוב

 ימים הביתה חזרתם אתמאפשרת  שלא, קשה מוגבלותב לוקים מהחולים חלקמחד, . חולה

 זקוקים אינם ואולי מאוד קל באירוע לוקים מהאנשים חלק, מאידך. האירוע לאחר ספורים

 הזקוקים בין והן ,לשיקום זקוקים והלא הזקוקים בין הן עדין איזון קיים, לפיכך. לשיקום

 לא שיעור כי מלמדים המחקר ממצאי, ואכן. בקהילה םושיקל הזקוקים לבין אשפוזב לשיקום

 השיקום במרכז הטיפול את הפסיקו 0033 לפני אשפוז כקיצור פולילט שהגיעו מאלו מבוטל

 אחרי אשפוז חלופתכ אואשפוז  כקיצור שהתקבלו אלו לגבימידע  אין) טיפולים מספר לאחר

 היו שלחלקם העובדה לאור אולם, בוודאות ידועה אינה הטיפול להפסקת הסיבה(. 0030 דצמבר



 לאהשיקום  במרכז שהטיפול יתכןיו, לשיקום זקוקים היו לא שהם תכןיי, קלים מחלה סימני

 . רכיהםוצ לע ענה

 של מרכז  סוגיה חשובה נוספת הדורשת התייחסות מקיפה נוגעת להיקף ודפוסי הפעילות

שכן, שנתיים לאחר פתיחתו הוא פועל בהיקף חלקי של משמרת אחת, שלושה ימים . השיקום

בשבוע. לאור זאת, נשאלות שאלות כמו: מדוע לא מוקצים למרכז השיקום תקנים נוספים? האם 

 הנהלת המחוז מתכננת לעשות זאת ואם כן מתי? אם לא, מהן הסיבות לכך? אכן, בדומה

גדולים כמו שירותי בריאות כללית, תהליכי  עם ארגוניםבשיתוף  שמופעלים אחרים לשירותים

 הצורך לצמצום למשל בקופה כמו אחרים לתהליכים קשורים והפעלתו השיקום מרכז התפתחות

נראה כי על כל הגורמים המעורבים בניהול, במימון ובהפעלת במשאבים והקפאת תקנים. לפיכך, 

ית במחוז חיפה, מנהלי מרכז השיקום מרכז השיקום, ובכלל זה הנהלת שירותי בריאות כלל

והגורמים מאשל, להגדיר מחדש את הציפיות ואת היעדים של המרכז, כיצד הם רואים את 

כדאי שלשפר את דפוסי פעילותו ויעילותו. מקביל נראה וכיצד יוכלו  פעילותו בשנים הקרובות

במרכזים אחרים להשוות בין פעילות מרכז השיקום בקריית ביאליק לבין הפעילות ו לבחון

 לשיקום יום של שירותי בריאות כללית, קופות אחרות ומקומות אחרים בעולם. 

  קריית ביאליקאת מרכז השיקום בלייחד כיצד ניתן שאלה נוספת הקשורה לקודמת היא ,

מקצוע איש שבו כל מטופל מקבל טיפול מידי כל  ,בקהילהרגיל ממכון שיקום ולהבדיל אותו 

במצבים מקצועי למטופלים -אשר נותן מענה רב ,למרכז שיקום מוביללהפכו וכיצד ניתן בנפרד, 

, הדורש מעבר ממצב של תפקוד עצמאי לפני האירוע, למצב קריטי של חייהםבעיתוי אקוטיים, 

 תפקוד תוך התחשבות במגבלות שנובעות מהאירוע.  של 

 קום. שכן, בתכנון בהקשר זה ראוי לתת את הדעת לצרכים הנוספים של המטופלים במרכז השי

המקורי המרכז היה אמור להעסיק אחות ויועצים בתחומי תזונה, ייעוץ הפסיכולוגי, תעסוקה 

ופעילות הגופנית, אך התוכנית לא יושמה. בנוסף, הממצאים מלמדים על צרכים סוציאליים לא 

 מסופקים, ויתכן שהדבר נובע מכך שהעובדת הסוציאלית נמצאת רק יום אחד בשבוע.

 אחרים  כליםניתן להשתמש ב השיקום מרכזיל לצורך להרחיב את היקף הפעילות של במקב

 בהיקף לפגוע מבלי האקוטי באירוע הלוקים של פולילט קבלתם את להרחיב שיאפשרו

 עשוי לכך האמצעים אחד. שעריו על הצובאיםאחרות,  ממושכות במוגבלויות הלוקים המטופלים

 מהמטופלים כמחצית. לפעול שהתחילה זו על פותנוס, טיפוליות קבוצות של פתיחה להיות

 במחלת הלוקים בקרב יותר גבוה ושיעורם ,טיפולית בקבוצה להשתתף נכונות הביעו שרואיינו

 . השיקום ממרכז השחרור לאחר ממוגבלות והסובלים פרקינסון

  ,בעוד כי לכך הדעת את לתת ראויבבחינת שביעות הרצון של המטופלים ממרכז השיקום 

 ותגבוה והרופא בעיסוק המרפאה, יתהפיזיותרפיסט של המקצועיותמו מהיחס הרצון שביעותש

, כדאי נוסף לכך. יותר נמוכות הסוציאלית העובדתמו בדיבור מהמרפאה הרצון שביעות, מאוד

 במיצוי להם עזרה הסוציאלית העובדת כי אמרומהמרואיינים  עשירית רקלתת את הדעת לכך ש

רבים מהמטופלים במרכז שמאחר  - הסיבה לכך אינה ידועה לעומקה. סוציאליות זכויות

תכן גם יתכן שזכויותיהם מוצו עוד קודם לכן, אך ייהשיקום לוקים במוגבלות מזה שנים, י

 שחלקם היו יכולים להפיק תועלת רבה יותר מעזרתה של העובדת הסוציאלית בתחום זה. 



 שונותתפקודיות  ביכולות שיפור חשו כי אמרו שרואיינו מהמטופלים אחוזים ארבעיםעד  עשרים 

עשויות להיות הן מתוך כך לשיעורים הנמוכים האלה הסיבות . השיקום במרכז הטיפול בעקבות

 כי ייתכן, לופיןילח ,או ;נמוכה לשיפור האפשרותכרוניות ולכן  מנכויות סובלים שהמטופלים

 אפקט")שלהם מצומצמות  רשיפוה אפשרויות ולכן יחסית גבוההיה  התפקוד של חלקם 

 . המטופלים בקרב השיפור תחושת את להעלות ניתן כיצד לבחון ראוי(. "תקרה

 מדדיםשל המטופלים באמצעות במצבם  השיפור את, חשוב מאוד לבדוק במקביל 

לא הדבר , אשר משמש את צוות מרכז השיקום באופן שותף. FIM מדד כמו" אובייקטיביים"

. לאור המטופלים של השחרור תיקי את לאימלא  השיקוםמרכז ב צוותהיה אפשרי משום שה

 . לכך. את הדעת תתהחשיבות שיש לבדיקת תוצאות השיקום במדדים תקפים, חשוב מאוד 

 יום נמצאת בידי בני -מאחר שכל המטופלים נמצאים בביתם והאחריות על תפקודם בחיי היום

 של בני המשפחה בטיפול. שכן, רובהמשפחה, כדאי לבחון האם ניתן להגביר את מעורבותם 

 מהמקרים בשליש מטפל פורמלי, אך רק או משפחה בן בליווי השיקום למרכז הגיעו המטופלים

הסיבות לכך אינן ידועות לעומקן, קיימת אפשרות שהמטופל או בן . הטיפול בזמן נכח הוא

פחה כיצד לסייע המשפחה לא רצו בכך. אולם, לאור היתרון שעשוי להיות למתן הדרכה לבן מש

 למטופל, ראוי לבחון נושא זה לעומק.

 זכתה לדעה חיובית שגורה ו טיפולית כשיטהמרכז השיקום הוכנסה ל יפרה-נוירו טיפולה שיטת

 להטמיעו להמשיך כדי בידי אנשי הצוות. עם זאת, לדבריהם, היא אינה שיטת הטיפול היחידה.

לכך . יש במקום האחת שהתקיימה , מלבד ההדרכהשוטפות הדרכותצורך ב יש השיטה את

חשיבות רבה, הן לדעת הצוות והן לאור העובדה שתחלופת עובדים וכניסתם של עובדים חדשים 

 ת להם.רהדרכה בשיטה שאינה מוכ ותמחייב

  למרות שאחד מיעדיו של מרכז השיקום החדש היה לשתף פעולה עם מרכז היום הסמוך, יעד זה

מעבר מטופלים ממרכז השיקום למרכז היום והן חינת מבזאת, הן במידה מועטה.  התממש

הנות ממנו. צוות מרכז השיקום יפול שיקומי למטופלי מרכז היום שעשויים לימבחינת מתן ט

הוקדשו לכך המשאבים )זמן, תמיד מטופלים לפנות למרכז היום, אך לא לכשליש מההמליץ 

, אלו שהתחילו לעבוד לאחר ותחלק מאנשי הצו .(וכד' המטופלים למרכז היוםווי ישכנוע, ל

, הקריטריונים של מי נוסף לכך. בין שני המקומותהמתוכנן על הקשר  ולא ידעפתיחת המרכז, 

רכם. ויתכן שאף לא הוגדרו ולובנו די ציברורים דיים לאנשי הצוות, ולא היו מתאים למרכז היום 

הביעו עניין ראשוני  היום שכן, בראיונות עם המטופלים עלה כי שליש מאלו שלא הולכים למרכז 

 ריאיוןהנות ממרכז השיקום לא מוצה. מיאלה שהיו יכולים לשל פוטנציאל התכן שיבכך, ולכן, י

מנהלי מרכזי יום דומים עלה, כי יש צורך להשקיע משאבים רבים כדי ששיתוף פעולה כזה יצא 

גדולים בין שני סוגי נושא. לאור ההבדלים הה לעאל הפועל, וכי יש צורך במישהו שיהיה אחראי 

ים, ולאור נוספהשירות, מבחינת יעדיהם, הגורמים המפעילים והמממנים אותם והבדלים 

לוב ישלעדר הסעות לשירותים, לא ניתן לצפות לשיתוף פעולה וימחסומים מובנים כמו למשל ה

 יתכן שרק חלק מהמטופליםילציין כי גם ביניהם ללא השקעת תשומת לב רבה וממוקדת. חשוב 

  במרכז השיקום אכן מתאימים למרכז היום, הן מבחינת גילם והן מבחינת מאפיינים אחרים.
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