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 תמצית מחקר

 מבוא. 1

 של השישי המוביל הגורם היא המחלה. זקניםהיא אחת המחלות השכיחות והקשות הפוגעות ב דמנציה

 33%-כ ,0000על פי סקר שנערך בישראל בשנת  . החיים תוחלת את ומצמצמת, המערב במדינות תמותה

מתקדמת  דמנציהסובלים מ זקנים. חמישה אחוזים מהדמנציהבקהילה סבלו מהגרים  זקניםמה

, ( 78%) אכילה או הליכהרחצה, וכתוצאה מכך אינם מסוגלים לבצע תפקודים של טיפול עצמי, כגון 

 ולעתים קרובות סובלים מבעיות בתקשורת ובהתנהגות. 

 השירותים מערכותלו שלהםבני המשפחה לאתגר מהווה מתקדמת  דמנציהעם  זקניםהטיפול ב

 ורווחה. שירותי בריאות להם הפורמליות המספקות 

מטפלים בהם  צרכים רבים שלא למתקדמת ו דמנציהעם  זקניםלבמחקרים רבים בעולם נמצא ש

מתקדמת, אשר  דמנציהעם  זקניםמקבלים מענה. המחקרים ממליצים על גישה פליאטיבית לטיפול ב

מתמקדת באיכות הטיפול בסוף החיים ובאיכות החיים ומשלבת את בני המשפחה בטיפול. עם זאת, עד 

 דמנציהבית בישראל כמעט שלא מטפלות בלוקים ב-היום תכניות טיפול פליאטיבי ותוכניות הוספיס

 מתקדמת. 

 דמנציהעם  זקניםוף החיים במחקר שיוכל לספק מידע לגבי איכות הטיפול בסעד כה לא נערך בישראל, 

 . בקבוצת אוכלוסייה זוהרבים פול יולשמש בסיס להתמודדות עם אתגרי הטהגרים בקהילה,  מתקדמת

 . מטרות המחקר2

לזקנים עם דמנציה מתקדמת בסוף  הבריאות שירותיבידי  המסופק הטיפול איכותאת  לבדוק .1

 בסמוך שלהם הנינוחות אתו (symptom managementהחיים ובכלל זה את ניהול הסימפטומים )

 (. comfort assessment in dying) למוות

בני המשפחה המטפלים בזקנים עם דמנציה קשה  של מסופקים הלא הצרכיםאת   לבדוק .2

 מקבלים יקיריהםמהטיפול ש שלהם הרצון שביעותאת ו עליהם המוטל העומס אתבקהילה, 

 .   הבריאות משירותי חייהם בסוף

( למצבי סוף החיים advance care planning) מוקדם טיפול תכנון שעשו הקשישים היקף את לבדוק .3

 .רצונם את להביע וולמצבים שלא יוכל

 המחקר מערך. 3

וממרשם המטופלים  0030-ב פטרושנ החולים מקופות אחתאותרו מתוך רשימה של מבוטחי  הזקנים

 Globalשל סולם  9-3מתקדמת הוגדרה כשלב  דמנציה. קופה אותה שלשל התכניות לטיפול בית 

Deterioration Scale  .בני משפחה  339נערכו ראיונות עם  ,מתקדמת דמנציה עם שאותרו זקנים 343 מתוך

עם דמנציה מטפלים בבן משפחה  34 מאוכלוסיית היעד. מקרב בני המשפחה שרואינו,  94%הווים המ
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 הבדלים היו לא. המחקר לפני חודשים 3-6נפטר גר בבית והיה שבבן משפחה  פלויט 40-בבית ושגר קשה 

  שהיו בחיים לבין אלה שנפטרו. זקנים בין הבריאותייםו הדמוגרפיים םמאפייניב

 הצרכים על ללמוד רצון ומתוך, מתקדמת לתקשר מילולית דמנציהמ הסובלים של היכולת חוסר עקב

המידע נאסף באמצעות ראיון פנים מול פנים עם בני המשפחה שלהם באמצעות שאלון  ,המשפחה בני של

כדי למדוד ולהעריך את  (0003ו )ועמיתי Volicerידי -מובנה סגור. השאלון כלל שלושה כלים שפותחו על

ניהול מדד . שלושת הכלים הם: מתקדמת דמנציהעם  זקניםאיכות הטיפול הכולל בסוף החיים ב

 החודשים בשלושתמודד את רמת הסימפטומים ה (SM-EOLDסוף החיים בדמנציה )סימפטומים ב

המודד מצוקה גופנית, סימפטומים  (CAD-EOLDבעת המוות ) נינוחותהערכת המדד ; לחיים האחרונים

 Satisfaction with Care at End of Lifeשביעות רצון בן המשפחה מהטיפול  מדד; ונפשית רגשיים ורווחה

with Dementia, SWC-EOLD.)  והם מהווים כלים סטנדרטיים בעולם המערבי נעשה בהם שימוש נרחב

בעיקר באמצעות מדד  - כמו כן נבדקו עומס על המטפל .דמנציהאיכות הטיפול בסוף החיים בלבדיקת 

Zaritבאמצעות מדד  -ה מטפלים שיקירם נפטר שפחשת אבל של בני מג, והרRevised Grief Experience 

Inventory . 

 ממצאים. 4

 בריאות ומצב מאפיינים 1.1

 34% שנים. הם סבלו  33 הייתה תהשכלתם הממוצע  ,89 היו נשים, גילם הממוצע זקניםמה

  שנים. שלוששנים בממוצע והשלב המתקדם נמשך בממוצע  וחצי שש דמנציהמ

 זקניםמה 08%-כ ( עורי ]-תת 30%-קיבתי ו-אפי 33%ניזונו באמצעות צינוריות האכלהPEG ,)]

סבלו מפצעי לחץ,  63%-סבלו מכאבים, ו 63%קיבלו תרופות לשליטה בהפרעות בהתנהגות,  48%

מחלות  4.4-זקנים סבלו בממוצע מ נפלו לפחות פעם אחת. 05%-היו שלשולים תכופים ו 60%-ל

   תרופות. 5.5נלוות שאינן קשורות לדמנציה, ונטלו בממוצע 

 טיפול איכות מדדי 1.2

 גבוה יותר מצביע על ניהול  ציון 54-0 של)טווח  07 על עמד סימפטומים ניהול במדד הממוצע הציון

 טוב יותר של סימפטומים(. 

  בחודש פעם עד פעמים כמה 33%-ו, בשבוע פעמים מספר 39%, יום כלסבלו מכאבים  64% -

-כל הזמן, ול פול מתאים להתפתח לפצעי לחץיעלולים בהעדר ט שרא בעור סדקים היו 63%-ל -

 חלק מהזמן  03%

 בין מספר פעמים בשבוע לפעם בחודש 04%-כאון כל הזמן, ויסבלו מד 60% -

 חלק מהזמן. 39%-מספר פעמים בשבוע, ו 06%אגיטציה כל הזמן, חוסר שקט והיו ב 33% -

אותרו באמצעות ניתוח רב משתנים, מאפיינים,  סימפטומיםניהול השפר את ל כדי -

לכוון את תשומת הלב של המערכת לקשישים עם הרבה  יכולה אליהם התייחסותש

: משתנים לארבעהקשור  נמצאשל סימפטומים טוב יותר  ניהולסימפטומים לא מטופלים. 
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מחלה ארוך יותר, ובני משפחה מטפלים בעלי  משךעם ו נלוות מחלותקשישים עם פחות 

ה גבוהה יותר מאפשרת נראה שהשכל. דיכאוןולא סובלים מ תיכוןספר -מביתגבוה  השכלה

למשפחה לפתח ידע ומיומנויות הקשורות הן לטיפול והן לגיוס תמיכה מן המערכת. כמו כן, 

  השכלה קשורה להכנסה גבוהה יותר, המאפשרת גישה למשאבים נוספים.

 63.3 ההיבני המשפחה שיקירם נפטר  40בידי  מוותל בסמוך נינוחותה הערכת של הממוצע הציון  

תחומים נמצא  במספר .(מוותל בסמוך יותר רבה, ציון גבוה יותר מצביע על נוחות 50-35)טווח של 

מקשיים  39%מכאבים,  37%סבלו מאי נוחות,  96%נינוחות סמוך למוות:  חוסרשיעור גבוה של 

ליקויים באיכות הטיפול  עללהעיד  עשוייםגבוהים אלה  שיעורים גםמקוצר נשימה.  44%-בבליעה ו

 בסמוך למוות.  

 63.8מתקדמת עמד על  דמנציהעם  זקניםב מהטיפול המשפחה בני רצון שביעות של הממוצע הציון 

 שביעות נמצאה תחומים בשני, ציון גבוה יותר מצביע על שביעות רצון גדולה יותר(. 50-30)טווח של 

 : במיוחד נמוכה רצון

כי אמרו   35%-המשפחה אמרו שהם לא הבינו את מצבו של הזקן, ומבני  63%קבלת מידע:  -

   מידע יותר הםל היה אילו אחרות טותהחל מקבליםתכן שהיו יי

  48%-ו  יקירםב טיפול על אחראים אחות או רופא איזה ידעו תמיד לא 83% הטיפול:  ניהול -

 . חייו בסוף יותר טוב רפואי בית לטיפול  זקוקהרגישו שיקירם 

 אותרו  בזקן המטפל המשפחה בן שללהגביר את שביעות הרצון  השירותיםלסייע למערכת  כדי

יותר: ניהול  הגבוה רצון לשביעותתרמו  גורמיםשלושה ש נמצא. כך על להשפיע שעשוייםגורמים 

 תחושהו  הצוות אנשיושיתוף פעולה עם  תקשורת שהיתה חושהסימפטומים טוב יותר, ת

  .דמנציה עםלטפל באדם  כיצדהיטב  וידעו החולה של הבעיות את היטב הכירושהרופאים 

ממצאים אלה מדגישים את החשיבות של קשר טוב עם המערכת המטפלת והתחושה של המשפחה 

 שהמערכת מכירה את בעיות המטופל ויודעת כיצד לטפל בהן.

 83% לחדר פנו 08%. אך עדיין, הקופהבית של  לטיפול השירותיםטופלו בידי  במחקר הזקנים מן 

 . האחרונה השנה במשך הלילה במהלך פנו 64%-ו היום במהלך מיון

 (יותר גדול עומס על מצביע יותר גבוה ציון, 90-6 של)טווח  63.4 היה עומס מדד של הממוצע הציון  

בני המשפחה נשאלו לדיכאון.  בסיכוןוהיו  דעומס כב היה 63%-ל תקפהפי נקודת חיתוך -עלו

השיבו שהעומס  95%בשאלה ישירה מהי מידת העומס המוטל עליהם כתוצאה מהטיפול בחולה. 

 או כבד בני משפחה שגרים עם הזקן השיבו שהעומס כבד יותריצוין כי היה "כבד או "כבד מאוד". 

או  כבד כספי נטל הוא זקניםב שהטיפול דיווחו 56%, בנוסףה שלא גרים עימו. שר אלאמ מאוד

 . מאוד כבד

 לבמקרה שלא יוכלו להביע את רצונם לגבי טיפול רפואי ורק  מותימקד הנחיות כתבו 00% רק-

מקצוע מהצוות הרפואי  שאיש דיווחוהמשפחה  מבני 34% רק. בנוסף, "דעו של כוח יפוייהיה  00%

ועוד, למרות שהכנסת צינור האכלה דורשת אישור )חתימה(  זאת. מוקדם טיפול בתכנוןאיתם ן ד

 שהתייעצו דיווחו המשפחהמבני  53%על טופס הסכמה, רק  כוח מיופה או סואפוטרופ, החולה של

הסביר את  לאהרפואי  שהצוותלהעיד על כך דבר שיכול  האכלה צינורית שהוכנסה לפני איתם
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 קשויוב בקצרה להם שהסבירו יתכןיהמשפחה מבין זאת.  בןעד כמה  בדק ולאהפעולה  משמעות

. נותן שהוא האישור פשר את לאשורו הבין המשפחה שבן מבלי, הדרוש הטופס על לחתום מהם

היו  אילוהמטפלים בני המשפחה אמרו שייתכן שהם היו מקבלים החלטה אחרת, מ 63%כמו כן, 

 מיודעים טוב יותר לפני התהליך.

 השלכות למדיניות . 5

 בהם המטפלים המשפחה ולבני בקהילה הגרים מתקדמת דמנציה עם שלזקנים מלמדים המחקר ממצאי

צורך בפיתוח מדיניות מקיפה לפיתוח על הממצאים מעידים  .מענה מקבלים שלא משמעותיים צרכים יש

בין הצעדים שחשוב לתת עליהם את שירותים לקבוצת האוכלוסייה הזו ולשיפור איכות הטיפול בה. 

  הדעת: 

  לרופאים ולאחיות במרפאות הקהילתיות  –מתן הכשרה לצוות בשירותי הבריאות בקהילה

לגבי טיפול וניהול סימפטומים בקרב אוכלוסייה זו, במיוחד לגבי קביעת  -וביחידות לטיפול בית 

 ובאכילה בבליעה בעיות עם והתמודדות בעור טיפול, ודיכאון כאבים איתור, מטרות טיפול

 משפחהההסברים ושיתוף בני  מתןל שיש החשיבות לגביהצוות  אנשיוהסברים לכל  הדרכה מתן 

 החיים בסוף קשות החלטות עם ובהתמודדות קשות החלטות בקבלתבזקנים,  המטפלים

 ידי מתן הכשרה, וצמצום העומס באמצעות-שיפור הידע על דמנציה בקרב מטפלים בני משפחה על 

 לבני משפחה התכניות של תמיכ

 בליעה בעיות לגביבני המשפחה  הדרכתבאמצעות  למוותהזקנים בסמוך  של נינוחותה שיפור 

  ואכילה

 הכנסת תמריצים מתקדמת ו דמנציהעם  זקניםלמתן טיפול פליאטיבי ל קריטריונים קביעת

-לטיפול תכניותה במסגרת השעוןתמריצים לטיפול סביב  מתן גם כן, כמו. הוספיס ביתל הלהפניי

 . מפעילות שהקופותבית -הוספיסה ותוכניות רפואי בית

  הצורךועל  מוקדם טיפול תכנוןהחשיבות של  על מידעבאמצעות הפצת  רחבהציבור החינוך 

 .מתקדמת דמנציהעם  לזקנים סואפוטרופבקביעת 

  מתן שירותים פליאטיביים ללוקים בדמנציה מקדמתהרחבת . 

האחת, תכנית לאומית יוזמות רחבות היקף של משרד הבריאות. ממצאי המחקר תורמים כיום לשתי 

והשניה, תכנית חדשה שהולכת לטיפול באנשים עם דמנציה המיושמת כיום בידי משרד הבריאות, 

ונבנית כיום בידי אשל, משרד הבריאות ומכון ברוקדייל, לטיפול פליאטיבי ולשפור איכות הטיפול 

 באנשים עם מחלות חסוכות מרפא ואנשים במצבי סוף החיים 
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 תודות

הודות לראשית, אנו מבקשים , ואנו מכירים להם על כך תודה. במהלך המחקר הסתייענו באנשים רבים

את ואפשרו לנו  שפתחו בפנינו צוהר לנושא חשוב, מורכב ורגיש זהלהנהלת מכבי שירותי בריאות על 

לטיפול בית במכבי על שיתוף הפעולה והסיוע יחידות האנו גם מודים למנהלי . כמו כן ביצוע המחקר

 בביצוע המחקר. 

 ערותיהם והארותיהם המועילותהדוח על ההשונות של גרסאות את האנו מכירים תודה לאנשים שקראו 

. תודה מיוחדת לג'ק חביב, חברינו במכון ברוקדייל אשר סייעו במהלך העבודה בעצות ובהערותולכל 

. תודה לאנשי הצוות ביחידת עבודת השדה על מנהל המכון, על ההערות המעמיקות ששיפרו את הדוח

 לג'ניואלון  לבלההתודה נות. הסיוע והעזרה בעבודה המאומצת והדרשנית הכרוכה בביצוע הראיו

 וללסלי קליינמן שהביאה לדפוס. ו את הדוחרוזנפלד שערכ

 

 

 



 

 תוכן עניינים

 3 מבוא. 3

 0 המחקר מטרות. 0

 0 המחקר מערך. 6

 0 המחקר אוכלוסיית 6.3

 6 הנתונים ומשתני המחקרהשיטות והכלים לאיסוף  6.0

 3 ממצאים. 5

 3 דמנציה עם הזקניםשל  מאפיינים 5.3

 7 המטפליםבני המשפחה  של מאפיינים 5.0

 30 איכות הטיפול מדדי 5.6

 34 בריאות בשירותי השימוש 5.5

 33 המטפל שלועומס  דיכאוןתחשובות  5.4

 39 המטפלבן המשפחה  של לב  א  הרגשת  5.3

 38 טיפול של מוקדם תכנון 5.9

 37 השלכות למדיניות. 4

 03 ביבליוגרפיה

  



 

  רשימת לוחות

 9 מאפייני הזקנים: 3 לוח

 7 מאפייני בני המשפחה המטפלים: 0לוח 

  שלושת במהלך סימפטומים ניהול ציוני התפלגות: 6לוח 
 33 האחרונים החודשים            

 33 סימפטומים ניהולמדד  של ברגרסיה ליניארית משתני-רבניתוח : 5 לוח

 30 (CAD-EOLD) המוות סביב נינוחות הערכת ציוני: 4 לוח

 35  זקןב מהטיפולשל בן המשפחה  רצון שביעות: 3 לוח

 34 טפלשל בן המשפחה המ רצון שביעות של ליניארית רגרסיהב משתני-רבניתוח : 9 לוח

 34 האחרונה בשנה בריאות בשירותי שימוש: 8 לוח

 39 יפול בזקןטעל בן המשפחה מה עומסה של ליניארית רגרסיהברב משתני  ניתוח: 7 לוח

  

 רשימת תרשימים

 8 : מאפיינים רפואיים של הזקנים3תרשים 

 37 הטיפול של מוקדם לתכנון כלים: 0 תרשים

 

 

 




