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 המחקר תמצית

 רקע מדעי

 מערכתית-רב ירידה עקב תפקודית התדרדרותתסמונת גריאטרית המתבטאת בהיא  שבריריות

, אשפוז כגון, שליליות לתוצאות מוגברת למועדות תגורמ היא .האדם של הפיזיולוגיים במאגרים

 קטנים לחץ אירועי שגם כך, הגוף מאגרי את בהדרגה מרוקנתהזו  הירידה. תמותה ואף מוגבלות

(stressor events )את מהווה זקנים בקרב שבריריות . הבריאות במצב משמעותי לשינוי לגרום עלולים 

מוקדי אחד מ. זקניםב טיפול מדיניות וקובעי שירותים ספקי כיום המעסיקים המרכזיים הנושאים אחד

 וזאת(, trajectory of frailty) השבריריות של ההתפתחות ומסלול המהלך הוא זה בנושא התעניינותה

 שנים בתוך שליליות לתוצאות בסיכון הנתונות זקנים קבוצות לזיהוי להוביל עשויה שהכרתו משום

למרות חשיבות הנושא,  הוא לא נחקר עד היום . בעבורם וטיפול התערבות לתכנון זאת ובעקבות, מעטות

 בישראל.

. שבריריות ה ולמדידה שללהגדר וכלים גישות בעולם התפתחו ,ומחקריים קליניים צרכים למלא כדי

 סיכון לאיתור המשמשים הנפוצים הכלים אחד הואVES (The Vulnerable Elders Survey ) מדד

 בהערכה, בגיל מתחשב הכלי. בקהילה זקנים בקרב ותמותה תפקודית התדרדרות ולניבוי לשבריריות

, משאות להרים בכוחו, שלו התפקודיות במוגבלויות, שלו הבריאות מצב את זקןה של סובייקטיבית

 וככל, 30-ל 3 בין נע המדד .לבית מחוץ פעולות לבצע וביכולתו שלו בניידות, שלו העדינה במוטוריקה

 כשליש מזהה VES במדד 6-מ גבוה ציון. יותר רבה שבריריות על מעיד הוא כך, יותר גבוה המדד שציון

 6 ציון לבעלי בהשוואה, הבדיקה שלאחר בשנתיים ולתמותה תפקודית לירידה, לשבריריות מהמועדים

 . 6-מ נמוך או

 המחקר מטרת

 שבריריות בין הקשר את ולבדוק שנים שש במשך זקנים בקרב השבריריות מהלך את לבחון נועד המחקר

 שניםבמהלך ה תמותה לבין שבריריות בין וכן 0035 בשנת בריאות בשירותי שימוש לבין 0008 בשנת

 . האלה

 המחקר מערך

ומעלה באחת מקופות החולים  34בקרב מבוטחים בני  0008המחקר מנצל נתונים מסקר שבוצע בשנת 

, חזרנו אל אותם 0035-הגרים בקהילה. במחקר הנוכחי, שבוצע ב איש 308 הגדולות. בסקר נכללו

 טלפון קו: אלה מסיבות נכללו לא( 05%) 355-ו( 60%) איש 386 נפטרו 0035 לשנת 0008 שנת ביןהאנשים. 

 מרשם באמצעות נעשה הנפטרים שזיהוי משום, נפטרו לא אלו שאנשים ידוע; 36%, איש 93) מנותק

 38) אחרות וסיבות(; 0%, איש 35) סיעודי למוסד עברו(; 3%, איש 63) להתראיין סירבו(; האוכלוסין

 הגיל (.53%) איש 083 הנוכחי במחקר דבר של בסופו נכללו 0008-מ היעד אוכלוסיית מתוך(. 6%, איש

 . לבד גרו 09%, נשים מהם  SD=6( ,30%) 97 היה 0008 בשנת המחקר אוכלוסיית של הממוצע
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 לא אם, משפחה בן עם או הקשיש עם, סגור מובנה שאלון פי-על טלפוני ריאיון באמצעות נערך המחקר

 אם לבחון כדי. VES במדד ציון באמצעותהמחקרים  בשני נבחנה שבריריות. עצמו זקןה את לראיין ניתן

 זקניםה 083-מ ואחד אחד כל של VES ציון בין השווינו, שנים שש במשך השבריריות התפתחה כמה ועד

 . 0035 בשנת וגם 0008 בשנת גם שרואיינו

 ממצאים

 שנסקרו האנשים 308 מקרב ,0008 בשנת : 

 ; שבריריים היו לא דהיינו, VES במדד 6-מ נמוך ציון או 6 הציון את קיבלו 05% -

 . שבריריים היו דהיינו, 6-מ גבוה ציון קיבלו 95% -

 0035 לבין 0008 בין השבריריות במצב שינויים 

 0008 בשנת שבריריים הלא מקרב ,0035 בשנת: 

 ; שבריריים לא נשארו 60% -

 ;לשבריריים הפכו 67% -

 ;נפטרו 35% -

 . אותרו לא 39% -

 0008 בשנת השבריריים מקרב 0035 בשנת: 

 מידת עלאז  שהשפיעה 0008 בשנת אקוטית ממחלה סבלו כי ייתכן) שבריריים היו לא 3% -

 (;שבריריותם

 ;שבריריים היו 69% -

 ;נפטרו 63% -

 .  אותרו לא 05% -
 

  (trajectory of frailty) השבריריות מהלך

 : לימדה 0035 ובשנת 0008 בשנת שרואיינו האנשים 083-מ ואחד אחד כל של VES ציון בין השוואה

 37% הסקרים בשני שבריריים היו לא מהאנשים; 

 00% 0035 בשנת לשבריריים הפכו אך 0008 בשנת שבריריים היו לא; 

 00% דומה במידה או מידה באותה הסקרים בשני שבריריים היו; 

 69% 0035 בשנת יותר עוד שבריריים ונהיו 0008 בשנת שבריריים היו . 

 השבריריות מהלך לפי בריאות בשירותי שימוש

 :הראשון המחקר לאחר שנים שש כי מלמד משתני-רב ניתוח

 פי גבוה  האחרונים החודשים 30-ב מאושפז להיות הסיכוי, שבריריים לא שנשארו למי בהשוואה 

 שמצב בין, שבריריים ונשארו שהיו מי ובקרב לשבריריים והפכו שבריריים היו שלא מי בקרב 6

 . שהורע ובין יציב נשאר שבריריותם
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 היו שלא מי בקרב 3 פי גבוה בית טיפול לקבל הסיכוי, םישברירי לא שנשארו למי בהשוואה 

 נשאר שבריריותם שמצב בין, שבריריים ונשארו שהיו מי בקרב 34 ופי לשבריריים והפכו שבריריים

 .שהורע ובין יציב

 היו שלא מי בקרב 30 פי גבוה מטפלתלהם  שתהיה הסיכוי, שברירים לא שנשארו למי בהשוואה 

 שמצב מי בקרב 63 ופי שבריריים ונשארו שהיו מי בקרב 39 פי, לשבריריים והפכו שבריריים

 .הורע שבריריותם

 השבריריות מהלך לפי תמותה

. 0035 לשנת 0008 שנת בין נפטרו למחקר היעד באוכלוסיית האנשים 308 מקרב( 60%) איש 386, כאמור

 הגברים ושיעור, שבריריים הלא משיעור גבוה בקרבם השבריריים שיעור כי מלמד משתני-דו ניתוח

 Cox הישרדות ניתוח. אחרים דמוגרפיים למאפיינים קשר נמצא לא אך, הנשים משיעור גבוה בקרבם

proportional ratio) )40% לעומת, שנים שש כעבור בחיים היו 0008-ב שבריריים מהלא 83%-ש למדמ 

 .(CI 0.0.-4.5) 6.4 על עמד( hazard ratio) והסיכון, שבריריים שהיו ממי

  למדיניות כיווניםו מסקנות

הם שכיחים, וכל  זקניםשינויים במצב השבריריות בקרב בישראל, שממצאי המחקר מראים, לראשונה 

זאת  לנוכחהן את השימוש בשירותי הבריאות והן את שיעור התמותה.  השבריריות מגבירהחמרה ב

להתמודד עם נושא מורכב זה מרמת קובעי המדיניות, דרך ספקי השירותים ועד רמת הרופא  חשוב

 הבודד. לשם כך: 

כדי , בקהילה במיוחד, הרפואית במערכת מדיניות קובעיהצגה של הנושא בפני ראוי להרחיב את ה .א

 לשםההתייחסות אליו.  הרחבת אתוהשלכותיו ויעודדו  חשיבותו, משמעותושיכירו אותו, יבינו את 

 . להטמעתו והשיטות בכלים ולדון רבים בפורומים הנושא את להציג צורך יש כך

 זה ובכלל, בקהילה רופאים בקרב אתה ולהתמודדות שבריריות לאיתור הפעילות את להרחיב ראוי .ב

 . ולטיפול להתייחסות ואמצעים שבריריות לזיהוי כלים יכירו משפחה שרופאי לדאוג

 המטפליםשונים  ממקצועות קלינאים של בפורומים לדיוןנושא ולהעלותו הלהציג את  חשוב .ג

כלים פשוטים ופדיה, נוירולוגיה, שיקום ואף טיפול נמרץ, ולהביא בפניהם ת, ובכלל זה אורזקניםב

 וקלים לבדיקת שבריריות. 

את  ולהנהיג, שהוא כלי מתוקף, פשוט וקל לזיהוי שבריריות, VES במדדלשקול שימוש  ניתן .ד

 בו בקרב רופאי משפחה. זאת כדי לאתר שבריריות מוקדם ככל האפשר ולהציע השימוש

 ולמניעת התדרדרות הקשיש.  התסמיניםהתערבויות להתמודדות עם 

 נוספיםבהרחבה בקופות החולים, במועצה הלאומית לגריאטריה ובפורומים  כיוםמופצים  םממצאיה

הנושא ומקיים  בחשיבות הכרהוזוכים להתעניינות רבה. גם האגף לגריאטריה במשרד הבריאות הביע 

 . זקניםהעם שבריריות בקרב  ההתמודדותשפר את דיאלוג עם אנשי המקצוע במטרה ל

 . למחקר מכבי קרן באמצעות מומן המחקר



  iv 

 תודה דברי

 אנו. שנים שש לפני ברוקדייל במכון שנערך קודם מחקר במסגרת שנאספו נתונים על מבוסס המחקר

, על העידוד להמשיך ולהעמיק למברגרבמחקר הקודם, ובמיוחד ליונתן  נוילשותפ תודה מכירים

 . זקניםבהסתכלות באותם ה

הם של הדוח על הערותיהם והארותי השונותגרסאות ה אתאנו מכירים תודה לאנשים שקראו 

 המועילות. 

כהן  לרעיהתודה לכל חברינו במכון ברוקדייל אשר סייעו במהלך העבודה בעצות ובהערות. תודה חמה 

על הערותיה  הפרסומים יחידת ג'ני רוזנפלד, מנהלתל חמה תודה, רבה מסירותשערכה את הדוח ב

 וללסליעל הכנת התרשימים  בוביסלסו בל על התרגום לאנגלית, יא לאווליןוהארותיה המועילות, 

 על ההפקה וההבאה לדפוס. קליינמן



 

 העניינים תוכן

 3           מבוא. 3
 0          המחקר מטרות 3.3

 6          המחקר מערך. 0
 6         המחקר אוכלוסיית 0.3
 5        הנתונים לאיסוף השיטות 0.0
 5         במחקר המשתנים 0.6

 4           ממצאים. 6
 4         האוכלוסייה מאפייני 6.3
 8        השבריריות מהלך לפי תמותה 6.0
 7         השבריריות התפתחות 6.6
 33     0008 בשנת שבריריים היו שלא מי את מאפיין מה 6.5
 30      השבריריות מהלך לפי בריאות בשירותי שימוש 6.4

 VES     35 מדד לפי בריאות בשירותי לשימוש הניבוי תוקף 6.3

 33           ומסקנות דיון. 5

 00           המקורות רשימת

 הלוחות רשימת

 ממצאים: 3 פרק

 9       0008 בשנת המחקר אוכלוסיית מאפייני: 3 לוח

 33   השבריריות מהלך לפי לקבוצות בחלוקה המחקר אוכלוסיית מאפייני: 0 לוח

 30     תהשבריריו קבוצות לפי בריאות בשירותי שימוש: 6 לוח

 35   לוגיסטית רגרסיה ניתוח – השבריריות מהלך לפי בריאות בשירותי שימוש: 5 לוח

 34  0008 בשנת שבריריות לפי 0035 בשנת בריאות בשירותי ושימוש מאפיינים: 4 לוח

  – 0008 בשנת השבריריות מצב לפי 0035 בשנת בריאות בשירותי שימוש: 3 לוח
 33        לוגיסטית רגרסיה ניתוח            

 התרשימים רשימת

 המחקר מערך: 2 פרק

 5        למחקר היעד אוכלוסיית: 3 תרשים

 ממצאים: 3 פרק

 3     0035 לשנת 0008 שנת בין זקניםה במצב שינויים: 0 תרשים

 8    0008 בשנת VES ציון לפי שנים שש במשך הישרדות עקומת: 6 תרשים

 30      0035 לשנת 0008 שנת בין השבריריות מהלך: 5 תרשים
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 מבוא. 1

-רב ירידה עקב תפקודית התדרדרות של מצבכתסמונת גריאטרית המתבטאת ב כיום תסנתפ שבריריות

 כגון, שליליות לתוצאות מוגברת למועדות גורמים אשר, האדם של הפיזיולוגיים במאגרים מערכתית

(. Gill, Gahbauer, Han et al., 2011; Bergman et al., 2007; Freid et al., 2001) תמותה ואף מוגבלות, אשפוז

. בהעדרם גם ולעתים מלחיצים אירועים בגלל לעתים, ההומאוסטזיס של  ירוד איזון של מצב זהו

 לגרום עלולים( stressor events) קטנים לחץ אירועי שגם כך, הגוף מאגרי את בהדרגה מרוקנת הירידה

 מקצועות ואנשי רופאים(. Clegg et al. 2013, Fulop et al. 2013) הבריאות במצב משמעותי לשינוי

 שאינו, איטי, כפוף, מאוד רזה איש יציגו( frail older person) שברירי קשיש לתאר שיתבקשו הבריאות

 על להסכמה להגיע קושי יש בעולם וגם בישראל גם, ואולם. לבד לתפקד יכול ושאינו לעניין מדבר

 שהוצעו העיקריות ההגדרות(. Whitson & Cohen, 2007; Sourial et al., 2012) שבריריות של ההגדרה

 יומיות-יום פעילויות של אינסטרומנטליות או בסיסיות בפעולות ומוגבלות פיזית נכות על מצביעות

(Hogan et al., 2003 .) 

 ולגבש התופעה את לחקור וכדי בשבריריות הלוקים של והטיפוליים הקליניים הצרכים את למלא כדי

 הגישה.  שבריריות להגדרת מרכזיות גישות שתי התפתחו, זו באוכלוסייה הטיפול לשיפור מדיניות

 נתונים על ההגדרה את שביססה( Fried et al., 2001) פריד לינדה שפיתחה זו היא ביותר המקובלת

 מדינות בחמש התשעים בשנות שנערך(, Cardiovascular Health Study) וסקולרי-הקרדיו מהמחקר

 שלושה כוללת השבריריות הגדרת פריד לפי. ומעלה 34 בני שאי 4,000-מ למעלה וכלל הברית בארצות

 נמוכה פעילות רמת(, exhaustion) תשישות( , weakness) חולשה, משקל אובדן: להלן מהסמנים יותר או

 לזו גם קשורה בבסיסה העומדת פיזיולוגיה-הפתו אשר, שבריריות של תסמונת .איטית ותנועתיות

 והיא(, comorbidity) נלווית מתחלואה או ממוגבלות ושונה נבדלת(, השריר דלדול) הסרקופניה שבבסיס

 מתוקפים ועמיתיה פריד שפיתחו ההגדרה של הרכיבים. ומוות תפקודית ירידה, אשפוז מנבאת

 (.  Sourial et al., 2012) אוכלוסייה קבוצות ובמגוון נתונים מבוססי במחקרים

 של( accumulation of deficits) "ליקויים הצטברות" מודל על מבוססת שבריריות להגדרת השנייה הגישה

 הנלוות והתחלואות המוגבלויות את הסופר מתמטי מודל זהו(. Mitnitski et al., 2001) ורוקווד מיטניצקי

. שבריריות שתתפתח יותר סביר כך, תקינים שאינם ממדים יותר שיש שככל הפשוטה הטענה על ומבוסס

 רכיבים – רוח ומצב קוגניטיבי מצב ובהם, רבים רכיבים לכלול יכולתו מבחינת נוח אמנם זה מודל

 מודל גם(. Searle et al., 2008) אותו ליישם קשה קלינית בעבודה אך – פריד של במודל נכללים שאינם

 . רבות אוכלוסייה קבוצות בקרב תוקף זה

 frailty) השבריריות של והמסלולים המהלך של ההבנה העמקת הוא מיוחד עניין כיום אליו שמושך נושא

trajectories .)שבריריות מצבי בין המעברים את לתאר דרך פורצי מחקרים בשני ניסו ועמיתיו גיל תומס ,

 ;Gill, Gahbauer, Allore et al., 2006) אלו ומעברים תהליכים על אשפוז של בהשפעתו התמקדו ובייחוד

Gahbauer, Han et al., 2011, Gill.) 
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 של ההטרוגניות את לתאר מסייעת היא, ראשית. רבות מבחינות חשובה שבריריות של הפרדיגמה

 להגדיר מסייעת היא, שנית. ומוגבלות תחלואה רמות לפי והגדרתם לתיאורם מעבר, זקניםה אוכלוסיית

 קבוצה לפיכך ומהווים, אחדות שנים בתוך שליליות לתוצאות בסיכון שנתונים זקנים של קבוצות ולזהות

 קליניות החלטות בקבלת לסייע יכולה היא, שלישית(. Saliba et al., 2001) ולטיפול להתערבות מתאימה

(Lacas & Rockwood, 2012 .)ששבריריות נמצא אלקטיבי לניתוח שהתקבלו זקנים 300-כ שכלל במחקר 

 ושחרור האשפוז משך התארכות, הניתוח לאחר לסיבוכים הסיכון את מובהק עצמאי באופן הגדילה

 ומעלה 34 לבני הרפואי הביטוח) "מדיקר" נתוני של משני בניתוח(. Makary et al., 2010) הביתה ולא למוסד

 עם מובהק עצמאי באופן קשור היה שברירי מצב כי, נמצא מיון בחדר שביקרו מי לגבי( הברית בארצות

 (.Hastings et al., 2008) יום 60 בתוך ותמותה למוסד מעָבר, אשפוז

 נמצאים לדחייתה והתערבויות לאיתורה כלים לפתח במטרה השבריריות מהלך את הבוחנים מחקרים

 ידי-על הברית ובארצות באירופה לאחרונה הושקו בנושא המחקר לקידום יוזמות. בחיתוליהם עדיין

Institute of Medicine לתת שיש הנושאים מעשרים כאחד שבריריות על בעבר הצביע המכון. האמריקני 

 נערכו בישראל(. Adams & Corrigan, 2003) בתחום הטיפול איכות את לשפר כדי, מחקרית קדימות להם

 CALAS  (Walter-Ginzburg et al., 2001; Fuchs etמחקר: זמן לאורך זקנים אחרי שעקבו מחקרים שני

al., 1998 )ירושלים של האורך ומחקר ((The Jerusalem longitudinal study, (Jacobs et al., 2009; Stessman 

et al., 2009 .)מהם אחד אף אך, בתפקוד שינויים של שונים וממדים רבים משתנים בחנו המחקרים שני 

 .השבריריות לסוגיית התייחס לא

 ולניבוי לשבריריות סיכון לאיתור בעולם הנפוצים הכלים הואVES (The Vulnerable Elders Survey ) מדד

 Saliba et al., 2000; Gill, Gahbauer, Allore) בקהילה הגרים זקנים בקרב ותמותה תפקודית התדרדרות

et al., 2006   .)תפקודית מוגבלות, הבריאות מצב של סובייקטיבית הערכה, גיל בחשבון מובאים זה במדד 

 מחוץ ניידות יכולת, עדינה מוטוריקה, משאות להרים כוח(, למשל ברך לכרוע או להתכופף היכולת)

 יותר גבוה שהציון וככל, 30 עד 3-מ מדד זהו (.למשל בכסף טיפול או קניות)  IADLפעולות וביצוע לבית

" מדיקר" מבוטחי זקנים של ארצי במדגם(. Min et al., 2006) עולה ולתמותה תפקודית לירידה הסיכון

 פי גבוה סיכוי היה האלה זקניםל. לשבריריות המועדים זקניםמה 60% זיהה 6-מ גבוה שציון נמצא

-מ נמוך ציון או 6 ציון לבעלי בהשוואה הבדיקה שלאחר בשנתיים תמותה או תפקודית לירידה ארבעה

6 (Saliba et al., 2001 .)6-מ גבוה כציון לשבריריות סיכון להגדיר כיום מקובל, לפיכך . 

  מטרות המחקר 1.1

את  לבחון נועד זה מחקר, בישראל מחקרים בו נערכו טרם לנו הידוע שככל ומאחר הנושא חשיבות לאור

 וכן בריאות בשירותי שימוש לבין שבריריותבין  הקשר את, בישראל זקנים בקרב שבריריותההתפתחות 

  לפי התפתחות שבריריות. זקניםה בקרב התמותה את

 :נועד המחקר מפורט ובאופן

 : האנשים שיעור את לבחון (1

 במדד 6-מ נמוך או 6 ציון שקיבלוVES  ולא שבריריים היו לא דהיינו, 0035 ובשנת 0008 בשנת 

 ; שנים שש לאחר שבריריים נעשו



3 

 במדד 6-מ נמוך או 6 ציון שקיבלוVES  דהיינו, 6-מ גבוה ציון קיבלו 0035 בשנת אך 0008 בשנת 

 ; שבריריים נעשו

 ציון 0035 בשנתו 0008 בשנת 6-מ גבוה ציון שקיבלו VES ונשארו היו דהיינו, דומה נשאר שלהם 

 ;שבריריים

 בציון עלייה חלה 0035 בשנת אך 0008 בשנת 6-מ גבוה ציון שקיבלו VES היו דהיינו, שלהם 

 ;יותר שבריריים ונעשו שבריריים

 רישום, מיון בחדר ביקור, אשפוזים מבחינת VES ציון לפי בריאות בשירותי בשימוש הבדלים לזהות (2

 ומי, משפחה רופא אצל ביקור, גריאטרית במרפאה ביקור, מידי טיפול וקבלת בית לטיפול ביחידה

  ;מטפלת להם שיש

 . VES מדד לפי לתמותה הסיכוי את לבחון (3

 

 משתני הם מהו הנתונים נאספו איך, שנסקרה האוכלוסייה מי נפרט, המחקר מערך על בפרק, בהמשך

 בתמותה עוסק נוסף פרק-תת, האוכלוסייה למאפייני המיוחד פרק-תת יש הממצאים בפרק. המחקר

-ותת, לשבריריות שלהם ובקשר בריאות בשירותי בשימוש עוסק פרק-תת עוד, לשבריריות שלה ובקשר

 לזיהוי מדד לפי בריאות בשירותי לשימוש הניבוי לתוקף מיוחד הממצאים בפרק האחרון הפרק

 . הדוח את חותם ומסקנות לדיון מיוחד פרק. שבריריות

 

 המחקר מערך. 2

 המחקר אוכלוסיית 2.1

ומעלה באחת מקופות החולים  34בקרב מבוטחים בני  0008המחקר מנצל נתונים ממחקר שבוצע בשנת 

 . בסקר נכללו(0033, ואחרים בנטור) גריאטרית להערכה מרפאותאת דפוסי הפעילות של  שבחן הגדולות,

 לשנת 0008 שנת בין, חזרנו אל אותם האנשים. 0035-הגרים בקהילה. במחקר הנוכחי, שבוצע ב איש 308

 ידוע; 36%, איש 93) מנותק טלפון קו: אלה מסיבות נכללו לא( 05%) 355-ו( 60%) איש 386 נפטרו 0035

 ייןלהתרא סירבו(; האוכלוסין מרשם באמצעות נעשה הנפטרים שזיהוי משום, נפטרו לא אלו שאנשים

 מתוך. (3 תרשים)( 6%, איש 38) אחרות וסיבות(; 0%, איש 35) סיעודי למוסד עברו(; 3%, איש 63)

 של הממוצע הגיל (.53%) איש 083 הנוכחי במחקר דבר של בסופו נכללו 0008-מ היעד אוכלוסיית

 . לבד גרו 09%, נשים מהם  SD=6( ,30%) 97 היה 0008 בשנת המחקר אוכלוסיית

 הבדל) 86 הנפטרים ושל 98 היה 0035 בשנת שנערך מהמחקר הנושרים של 0008 בשנת הממוצע הגיל

 של 0008 בשנת VESהממוצע במדד  ציוןה. (הנפטרים לבין והנושרים המרואיינים בין מובהק

 המרואיינים בין מובהק הבדל, )3.7 ‒ הנפטרים ושל 4.3 ‒ הנושרים של, 5.4 ‒ 0035בשנת  המרואיינים

 (.  האחרות הקבוצות שתי לבין
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 למחקר היעד אוכלוסיית: 1 תרשים

 

 

 הנתונים לאיסוף השיטות 2.2

 את שכלל סגור מובנה שאלון על מבוסס היה הריאיון. זקניםה עם טלפוני ריאיון נערך הסקר במסגרת

 סיבה או קוגניטיבית ירידה עקב זקןה את לראיין היה ניתן לא אם. במחקר והמשתנים המדדים כל

 (. פורמלי בלתי מטפל) תשלום כך על מקבל ושאינו שלו עיקרי מטפל המשמש משפחה בן רואיין, אחרת

 במחקר המשתנים 2.3

 השנייה לבדיקה 0008-ב הראשונה הבדיקה בין VES בציון השינוי הוא במחקר המרכזי התלוי המשתנה

 . 0035 בשנת( שנים שש כעבור)

, האחרונה בשנה משפחה רופא אצל וביקור במיון ביקור, אשפוז הם במחקר נוספים מרכזיים משתנים

 . צמודה ומטפלת בית לטיפול מהיחידה טיפול קבלת, גריאטרית במרפאה ביקור

 גופנית פעילות(, לבד לא/לבד) מגורים, מוצא ארץ, השכלה, מין, גיל: זקניםה מאפייני נבדקו כן כמו

 לבד להישאר יכולת, האחרונה בשנה נפילה של אירוע(, Barthel Index) תפקודי מצב, האחרונה בשנה

 . צמודה בעזרה צורך וכן ובלילה ביום
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 ממצאים. 3

 האוכלוסייה  מאפייני  3.1

  השבריריות תמונת .א

 (: 0 תרשים) איש 308 נדגמו 0008 בשנת

 333 (05% )במדד 6-מ נמוך או 6 ציון קיבלו VES ,שבריריים היו לא דהיינו; 

 559 (95% )במדד 6-מ גבוה ציון קיבלו VES ,שבריריים היו דהיינו . 

  :0035 שבשנת נמצא, 0008 בשנת שבריריים-הלא מקרב

 58 (60% )שבריריים היו לא; 

 36 (67% )לשבריריים הפכו (במדד 5 ציון עד 6-מ גבוה ציון קיבלו 36% VES ,4 ציון קיבלו 03%-ו;)+ 

 06 (35% )נפטרו ; 

 09 (39% )אותרו לא . 

 : 0035 שבשנת נמצא 0008 בשנת השבריריים מקרב

 3 (3% )להיות להם שגרמה אקוטית במחלה חולים היו 0008 בשנת כי ייתכן) שבריריים היו לא 

 (; עת באותה שבריריים

 339 (69% )שבריריים היו (במדד 5 ציון עד 6-מ גבוה ציון קיבלו 30%VES  4 ציון קיבלו 88%-ו ;)+ 

 330 (63%  )נפטרו ; 

 335 (03%) אותרו לא. 
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  2012 לשנת 2002 שנת בין זקניםה במצב שינויים: 2 תרשים

 

  ותפקודיים דמוגרפיים מאפיינים .ב

 השכלה בעלי 63%; נשים הם 30%: 0035-ב וגם 0008-ב גם שרואיינו מי מקרב, 3 בלוח לראות שניתן כפי

 . לבד מתגוררים 09%; לימוד שנות 30 עד בעלי והשאר תיכונית-על

 עובדה, הלאומי מהביטוח הכנסה הבטחת תשלומי מקבלים 37% כי מראה הכלכלי מצבם בחינת

 . היחידה הכנסתם היא זקנה שקצבת המעידה

-0)( SD=5) 33 הוא, ברטל מדד לפי, שלהם הממוצע ADL ציון כי מראה התפקודי מצבם בחינת

; בהליכה עצמאים הם 83%; האחרונה בשנה זיכרון בעיות על דיווחו 6%; 46:+19 ;18:35%(-13;12:20%

 . האחרונה בשנה נפילה של אירוע על דיווחו 50%-ו; מטפלת יש 54%-ל, במדרגות עצמאים 43%
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   2002בשנת  המחקר אוכלוסיית מאפייני: 1 לוח

 דמוגרפיים מאפיינים  

 מין )באחוזים( נשים  30
   

 (ממוצעגיל )  97

35 

58 

09 
33 

 ואפריקה אסיה

 ואמריקה אירופה

 לשעבר מ"בריה

 ישראל
 )באחוזים(  מוצא יבשת או ארץ

 
03 
68 

63 

 לימוד שנות  8-0

  לימוד שנות 30-7
 )באחוזים( השכלה לימוד שנות+ 36

 )באחוזים(הכנסה הבטחת מקבלים  37
   

 )באחוזים( לבד גרים  09
   

 גריאטריים מאפיינים  
 ( 00–3 ממוצע)ציון ברטל  ADL-ב תפקוד   33

00 
53 

65 

 30–0 ציון

 38–36 ציון

 )באחוזים( ברטל במדד התפלגות 00–37 ציון

 )באחוזים( בהליכה עצמאים   50

 )באחוזים( האחרונה השנה בחצי נפלו  50

 )באחוזים(גופנית פעילות עושים  53

 )באחוזים( האחרונה בשנה זיכרון בעיות להם היו  56

 )באחוזים( היום כל במשך לבד להישאר יכולים  97
 )באחוזים( הלילה כל במשך לבד להישאר יכולים  33

  
 

  בריאות בשירותי שימוש

 )באחוזים(  האחרונה בשנה אושפזו  60

 )באחוזים( האחרונה בשנה מיון בחדר ביקרו  63

 )באחוזים( בית טיפול מקבלים  09

 )באחוזים( גריאטרית במרפאה ביקרו  00
 יותר או בחודש פעם  08

 )באחוזים(משפחה רופא אצל ביקרו

 חודשים 6-0-ב פעם  54

 חודשים 6-ב מפעם פחות 09
   

 שעות מספר 60

 )באחוזים( מטפלת להם יש

 ביממה שעות 05 36

 לא 44
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  השבריריות מהלך לפי תמותה 3.2

 נמוך בקרבם הנשים שיעור כי מלמד משתני-דו ניתוח(. 60%) איש 386 נפטרו 0035 לשנת 0008 שנת בין

 מאפיינים מבחינת(. מובהק, בהתאמה, 30% לעומת 40%) 0035-ב בחיים שהיו אלה שבקרב מזה

 הבדלים נמצאו לא – הכנסה הבטחת וקבלת השכלה, מוצא ארץ, משפחתי מצב – אחרים דמוגרפיים

. הבדלים נמצאו לא בדידות ותחושת לדיכאון חשש, קוגניטיבי מצב מבחינת גם. נפטרים ללא נפטרים בין

 נקודות 90) נפטרים הלא של מזהנמוך היה   הפטירהלפני  ב ADL-ב התפקוד, הנפטרים קרבב, זאת עם

 (. מובהק, בהתאמה, 88 לעומת ברטל במדד בממוצע

 שתי לפי 0008 בשנת VES ציון היה התלוי המשתנה שבו( Cox proportional ratio) הישרדות בניתוח

 שלא מהאנשים 83% כי עולה –( 6-מ גבוה ציון) ושברירי( 6-מ נמוך או 6 ציון) שברירי לא – קטגוריות

 תרשים) שבריריים שהיו מהאנשים 40% לעומת, שנים שש כעבור בחיים היו 0008 בשנת שבריריים היו

 (. CI 0.05.-4.68( )P=0.000) 6.59 על עמד( hazard ratio, HR) הסיכון(. 6

 עד 6-מ ציון: VES במדד הציון לפי לשניים השבריריים קבוצת את חילקנו ההסתכלות את להעמיק כדי

: שנים שש כעבור בחיים היו 0008 בשנת שבריריים היו שלא מהאנשים 83%-נמצא ש. יותר או 4 וציון; 5

  =HR) ומעלה 4 ציון מבעלי 58% לעומתVES  (HR= 1.77, CI= .90-3.46 ) במדד 5 עד 6 ציון מבעלי 98%

6.34-2.58 4.04 ,CI =.)  

   

 : 2002 בשנת VES ציון לפי שנים שש במשך הישרדות עקומת: 3 תרשים
 (3-מ גבוה ציון) ושברירי( 3-מ נמוך או 3 ציון) שברירי לא                  

 

1-2VES  

3+VES  
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 השבריריות התפתחות 3.3

-ב הציון בין השווינו, שנים שש לאחר( trajectory of frailty) השבריריות התפתחות את לבחון במטרה

VES 0035 ובשנת 0008 בשנת שרואיינו האנשים 083-מ ואחד אחד כל של . 

 :מראה 5 תרשים

 37% (3 קבוצה; )הסקרים בשני שבריריים היו לא 

 00% (0 קבוצה; )0035 בשנת לשבריריים הפכו אך 0008 בשנת שבריריים היו לא 

 00% ( 6 קבוצה:  )0008-שב לזו דומה במידה 0035-ב שבריריים היו 

 במדד זהה ציון קיבלו מהם שלישVES  0035-ב יותר נמוך ציון קיבלו שלישים ושני, הסקרים בשני ,

 ( 6 קבוצה; )6-מ גבוה אך

 69% שני בין עלה שלהם הציון, דהיינו; 0035 בשנת יותר ושבריריים 0008 בשנת שבריריים היו 

 והפכו שבריריים שהיו מי בקרב( 73%) המכריע הרוב של  VESשציון יצוין( 5 קבוצה. )הסקרים

 +. 4 היה שבריריים ליותר

 0035 לשנת 0008 שנת בין הקבוצות מארבע אחת כל בין VES מדד של הממוצע בציוןבחינת השינוי 

 :כי נמצא, Post hoc Tukey testבאמצעות מבחן  נערכה 

 5-ו 6 קבוצות לבין"( שבריריים לא ונשארו היו)" 3 קבוצה בין מובהקים הבדלים היו 0008 בשנת 

 שנעשו שבריריים לא)" 0 קבוצה לבין 3 קבוצה בין לא אך(, הסקרים בשני שבריריים היו)

 "(; שבריריים

 ו 6 קבוצות לבין"( שבריריים לא ונשארו היו)" 3 קבוצה בין מובהקים הבדלים נמצאו 0035 בשנת-

 לבין"( שבריריים שנעשו שבריריים לא)" 0 קבוצה בין לא אך(, הסקרים בשני שבריריים היו) 5

 "(. שבריריים ונשארו היו)" 6 קבוצה

בכל אחת  0035 שנת לבין 0008 שנת בין VES במדד הממוצע בציון( דלתא) השינויגם כמו כן נמצא כי 

 לא ונשארו היו)" 3 קבוצהב למעט( Post hoc Tukey test מבחןמארבע הקבוצות היה מובהק )

 "(.שבריריים
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   2012 לשנת 2002 שנת בין השבריריות מהלך: 2 תרשים

 

 
 . השבריריּות מהלך של הקבוצות ארבע בין זקניםה במאפייני הבדלים יש אםבחנו  כן כמו

 : הקבוצות לשאר בהשוואה"( שבריריים לא ונשארו היו)" 1 בקבוצה כי לראות אפשר 0בלוח 

 יותר גברים יש ; 

 יותר גבוה הממוצע הגיל ; 

 אחרים דמוגרפיים במאפיינים הבדלים נמצאו לא . 

 : התפקודי המצב מבחינת

 ב הממוצע הציון-ADL (; 33 לעומת 00) האחרות בקבוצות מהציון גבוה 

 36% האחרות בקבוצות 40%-כ לעומת האחרונה בשנה נפלו ; 

 האחרות בקבוצות 66%-כ לעומת גופנית בפעילות עוסקים 40%-מ יותר ; 

 00% 5-ו 6, 0 בקבוצות) 44%-ו 56%, 55% לעומת, האחרונה בשנה בזיכרון בעיה על דיווחו ,

 (; בהתאמה

 (. בהתאמה, 5-ו 6, 0 בקבוצות) 90%-ו 43%, 54% לעומת קבועה לעזרה זקוקים 5% רק 
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 (באחוזים) השבריריות מהלך לפי לקבוצות בחלוקה המחקר אוכלוסיית מאפייני: 2 לוח
 

 כ"סה
 

N=281 
100% 

 2 קבוצה
  0008 שבריריים
 יותר שבריריים

- 0035 
N=103 37% 

 3 קבוצה
 שבריריים

 0035-ו 0008
 

N=61 22% 

 2 קבוצה
  שבריריים  לא

0008  
 0035 – שבריריים

 

N=63  22% 

 1 קבוצה
  שבריריים  לא

 ∞0035-ו 0008
 

N=54 19%  
 דמוגרפיים מאפיינים

 * גברים-מין 72 44 28 28 68

 (*ממוצע) גיל 77 82 86 86 83
 גיל קבוצות     

25 9 15 29 33 0–79 
28 22 28 29 39 80–84 
47 69 57 42 0 +85 
  לבד גרים 13 30 25 32 09

  גריאטריים מאפיינים
 *לפחות בשבוע פעם גופנית פעילות 63 56 38 69 53

16 16 15 16 20 
 (ברטל מדד (    ADL-ב תפקוד

 ברטל מדדקבוצות   *( ממוצע  ציון) 

20 30 22 19 0 0–12 
34 55 39 24 0 13–18 
46 15 39 57 100 19–20 
  האחרונה השנה בחצי נפלו 13 44 41 56 50
 *בקביעות שיעזור למישהו זקוקים 5 54 43 90 58
 * היום כל במשך לבד להישאר יכולים 96 79 81 38 97

 * הלילה כל במשך לבד להישאר יכולים 93 75 63 47 33
 * האחרונה בשנה זיכרון בעיות להם היו 00 55 56 44 56

 הראשון הסקר שבעת כנראה היא לכך הסיבה.  0035-ב" שבריריים לא"ו 0008-ב" שבריריים" היו אנשים 3 ∞
 . עת באותה שבריריים להיות להם שגרמה אקוטית במחלה חולים היו

  *P<0.05*  
 

  2118 בשנת שבריריים היו שלא מי את מאפיין מה 3.4

( 49%) 36-ו שברירים לא נשארו( 56%) 58 ‒ 0035 בשנת, 0008 בשנת שבריריים היו שלא איש 333 מקרב

 – שבריריים לאשנשארו  מי לעומת שבריריים שנעשו מי בקרב. לשבריריים הפכו

 נשים יותר היו ; 

 ומעלה 84 בני יותר היו ; 

 שלהם ברטל ציון (ב תפקודם-ADL )35 על עמד (SD=5( )38 לעומת [SD=4 ]לא שנשארו מי בקרב 

 (;שבריריים

 האחרונה בשנה גופנית בפעילות שעוסקים פחות היו; 

 האחרונה השנה בחצי שנפלו יותר היו; 

 האחרונה בשנה מאושפזים יותר היו ; 
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 בית טיפולי מקבלי יותר היו ; 

 גריאטרית במרפאה מבקרים יותר היו; 

 מטפלת להם שיש אנשים יותר והיו . 

 השבריריות מהלך לפי בריאות בשירותי שימוש 3.5

 בחנו לפיכך. בריאות בשירותי שימוש לנבא היא  VESמדדזיהוי שבריריות  של המרכזיות המטרות אחת

 (6 לוח. )בשירותים שימוש לבין VES מדד לפי השבריריות במצב שינוי בין קשר יש אם

 ציון בעלי) השנים בשש החמיר שבריריותם שמצב אנשים יותרש עולה הנתונים של משתני-דו מניתוח

VES שלהם שהציון אנשים מאשר בריאות בשירותי השתמשו( 0008-ב מאשר 0035 בשנת יותר גבוה 

  :שינוי ללא נשאר

 ביקרו, בית טיפולי קיבלו, התאשפזו( 0 קבוצה) לשבריריים והפכו שבריריים היו שלא אנשים יותר 

 שבריריים לא ונשארו שבריריים היו שלא אנשים מאשר מטפלת להם והייתה גריאטרית במרפאה

 (. 3 קבוצה)

 במרפאה ביקרו, מיון בחדר ביקרו( 5 קבוצה) שבריריים ליותר והפכו שבריריים שהיו אנשים יותר 

 . מצב באותו ונשארו שבריריים שהיו אנשים מאשר מטפלת להם והייתה גריאטרית

 (באחוזים) תהשבריריו קבוצות לפי בריאות בשירותי שימוש: 3 לוח

 כ"סה

 2 קבוצה
  שבריריים

 שבריריים 0008-ב
 0035-ב יותר

 3 קבוצה
 שבריריים

 0008-ב
 0035-וב

 2 קבוצה
  שבריריים לא
  שבריריים 0008-ב
 0035-ב

 1 קבוצה
 שבריריים לא
  0008-ב
  0035-וב

 *האחרונה בשנה אושפזו 17 30 41 38 60

 **האחרונה בשנה מיון בחדר ביקרו 24 24 28 41 63

 *בית טיפולי קיבלו 4 20 40 34 27

 */** גריאטרית במרפאה ביקרו 2 22 12 32 00

 יותר או בחודש פעם 29 18 32 33 08

  אצל ביקרו
 רופא

 *משפחה

 חודשים 6-0-ב פעם 54 59 44 32 54

09 35 24 24 17 
 6-ב מפעם פחות

  חודשים

 ביום שעות מספר 2 25 36 49 60

 להם יש
 */**מטפלת

 ביממה שעות 05 0 13 16 18 36

 אין 98 62 48 33 45
 0 לקבוצה 3 קבוצה בין מובהק* 
 5 לקבוצה 6 קבוצה בין מובהק** 

 

-רב ניתוח נערך בשירותים שימוש לבין  VESבמדד שינוילהעמיק את ההבנה לגבי הקשר בין  במטרה

 מהלך של הקבוצות וארבע, תלוי משתנה היה מהשירותים אחד כל. לוגיסטית רגרסיה מסוג משתני
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 לא" - 3 לקבוצה 5-ו 6, 0 הקבוצות משלוש אחת כל השווינו. תלויים בלתי משתנים היו  השבריריות

 (. בסיס קבוצת) 0035 בשנת וגם 0008 בשנת גם", שבריריים

 :כי לראות ניתן 5 בלוח

 האחרונה בשנה התאשפז זקןש הסיכוי 

 שלא מי של מהסיכוי משלושה יותר פי גדול( 5-ו 6 קבוצות) שבריריים ונשארו שהיו מי בקרב -

 (מובהק) כך ונשארו שבריריים היו

 של מהסיכוי משניים יותר פי גדול( 0 קבוצה) לשבריריים והפכו שבריריים היו שלא מי בקרב -

 (. מובהק כמעט) כך ונשארו שבריריים היו שלא מי

 מיון בחדר ביקר זקןש הסיכוי  

 לא ונשארו שהיו מי משל שניים פי גבוה( 5 קבוצה) החריף שבריריותם שמצב מי בקרב -

 . שבריריים

 בית טיפול של שירות קיבל זקןש הסיכוי  

 שלא מי של מהסיכוי בהתאמה 36-ו 39 פי גדול( 5-ו 6 קבוצות) שבריריים ונשארו שהיו מי בקרב -

 ; כך ונשארו שבריריים היו

 היו שלא מי של מהסיכוי 3 פי גדול( 0 קבוצה) לשבריריים והפכו שבריריים היו שלא מי  בקרב -

 (. מובהק כמעט) כך ונשארו שבריריים

 מטפלת תהיה זקןשל הסיכוי  

 שלא מי של מהסיכוי בהתאמה 7-ו 8 פי גדול( 5-ו 6 קבוצות) שבריריים ונשארו שהיו מי בקרב -

 ;כך ונשארו שבריריים היו

 היו שלא מי של מהסיכוי 6 פי גדול( 0 קבוצה) לשבריריים והפכו שבריריים היו שלא מי בקרב -

 . כך ונשארו שבריריים

 גריאטרית במרפאה ביקר זקןש הסיכוי 

 היה שבריריותם שמצב שמי מהסיכוי 0 פי גבוה( 5 קבוצה) החריף שבריריותם שמצב מי בקרב -

 . זאת יעשו( 6-ו 3 קבוצות) יציב ונשאר
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 בשירותים שימוש) לוגיסטית רגרסיה ניתוח – השבריריות מהלך לפי בריאות בשירותי שימוש: 2 לוח
 לא=" בסיס קבוצת) תלוי בלתי משתנה – השבריריות מהלך של קבוצות ארבע; תלוי משתנה –

 "( 2012-ו 2002 – שבריריים
 

 מובהקות B שבריריות קבוצת 
Odds 

Ratio תחתון CI  עליוןCI   

 בשנה אושפזו
 האחרונה

 - - 1.00 - - שבריריים לא נשארו
 שבריריים מלא הפכו

 5.622 944. 2.303 067. 834.  לשבריריים
 שבריריים נשארו
 8.893 1.543 3.704 003. 1.309 דומה במידה
 7.348 1.438 3.250 005. 1.179 יותר לשבריריים הפכו

 בחדר ביקרו
 בשנה מיון

 האחרונה

 - - 1.00 - - שבריריים לא נשארו
 שבריריים מלא הפכו

 2.216 416. 960. 923. 041.-  לשבריריים
 שבריריים נשארו
 2.702 521. 1.187 683. 171. דומה במידה
 4.344 1.030 2.115 041. 749. יותר לשבריריים הפכו

 רשומים היו
 ביחידה
 בית לטיפולי

 - - 1.00 - - שבריריים לא נשארו
 שבריריים מלא הפכו

 30.629 1.384 6.511 018. 1.873  לשבריריים
 שבריריים נשארו
 77.982 3.816 17.250 000. 2.848 דומה במידה
 58.155 3.059 13.338 001. 2.591 יותר לשבריריים הפכו

 להם נעשתה
 הערכה

 גריאטרית
 כוללנית
 השנים בשלוש

  האחרונות

 - - 1.00 - - שבריריים לא נשארו
 שבריריים מלא הפכו

 11.650 1.075 3.539 038. 1.264  לשבריריים
 שבריריים נשארו
 6.231 472. 1.715 413. 539. דומה במידה
 17.108 1.868 5.654 002. 1.732 יותר לשבריריים הפכו

 להם יש
 מטפלת

 

 - - 1.00 - - שבריריים לא נשארו
 שבריריים מלא הפכו

 37.499 2.935 10.491 000. 2.351  לשבריריים
 שבריריים נשארו
 63.562 4.727 17.333 000. 2.853 דומה במידה
 110.492 9.193 31.871 000. 3.462 יותר לשבריריים הפכו

 

  VES מדד לפי בריאות בשירותי לשימוש הניבוי תוקף 3.6

 החמיר שמצבם זקניםה כמה עד רק לא בדקנו בריאות בשירותי השימוש ניבוי בחינת את להעמיק כדי

 שיעורי היו ומה מאפייניהם היו מה גם אלא, 0035 של הבריאות בשירותי השתמשו 0035-ל 0008 בין

 (4 לוח. )0008-ב שבריריים ולא לשבריריים החלוקה לפי, זו בשנה הבריאות בשירותי שלהם השימוש

 בני אנשים ויותר נשים יותר היו 0008 בשנת השבריריים בקרב כי עולה 0035-ב זקניםה מאפייני מבחינת

 כגון) גריאטריים סימנים עם זקנים של גבוה יותר שיעור והיה, שבריריים הלא בקרב מאשר ומעלה 84

 בחינת(. בזיכרון בעיות להם ויש קבועה לעזרה זקוקים, האחרונה בשנה נפלו, לקוי היה ADL-ב תפקודם
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( שבריריים הלא לעומת) 0008 בשנת השבריריים שבקרב מלמדת 0035 בשנת בריאות בשירותי השימוש

 ( 4 לוח. )מטפלת להם והייתה גריאטרית במרפאה ביקרו, שאושפזו אנשים יותר היו

 ( באחוזים) 2002 בשנת שבריריות לפי 2012 בשנת בריאות בשירותי ושימוש מאפיינים: 5 לוח

 כ"סה
N=281 

 שבריריים
-ב 6 מעל ציון
0008 

N=170 

 שבריריים לא
 6 עד ציון
 0008-ב

N=111   

 דמוגרפיים מאפיינים    
 *מין נשים 55 95 30
 *גיל  80 85 83
 *גיל התפלגות 97–0  46 16 25
28 26 34  85-80  
47 57 20 84+  

 גריאטריים מאפיינים
 גופנית פעילות עושים* כן 58 38 46

 * (00-0 ממוצע ברטל)ציון  ADL-ב תפקוד 18 14 16

 ברטל מדד התפלגות* 0-30  11 26 20

34 47 14  38-36  

46 26 76 00-37  
 * האחרונה השנה בחצי נפלו  נפילות של אירוע 32 48 42

56 57 56  
 חשיבה או זיכרון בעיות להם היו

 *האחרונה בשנה

 *בקביעות שיעזור למישהו זקוקים  08 33 58

 בריאות בשירותי שימוש

 אושפזו * שנה לפני 23 39 32

  מיון בחדר ביקרו שנה לפני 24 35 31

  בית טיפולי קיבלו  14 35 27

 *גריאטרית במרפאה ביקרו  13 24 20

28 33 22 
 או בחודש פעם
 *משפחה רופא אצל ביקרו יותר

45 37 56 
 6–0-ב פעם

   חודשים

27 31 21 
 6-ב מפעם פחות

   חודשים

 שעות מספר 15 43 32

 *מטפלת להם יש

 ביממה שעות 05 7 17 13

 לא 78 41 55
 

P<0.05* 
 

 משירותי ואחד אחד בכל שימוש הוא התלוי המשתנה שבה, לוגיסטית רגרסיה מסוג משתני-רב מניתוח

 שבריריים שהיו מי כי עולה, 0008 בשנת שבריריות הוא תלוי הבלתי והמשתנה, 0035 בשנת הבריאות

    . 0008 בשנת שברירים היו שלא מי מאשר יותר בריאות בשירותי 0035 בשנת השתמשו 0008 בשנת
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 במרפאה ביקרו, הארבע פי בית טיפול של שירות קיבלו, שניים פי באשפוז היו הם כי עולה 3 מלוח

 . מהםחמישה  לּפי מטפלת והייתה ,שניים פי גריאטרית

 רגרסיה ניתוח - 2002 בשנת השבריריות מצב לפי 2012 בשנת בריאות בשירותי שימוש: 6 לוח
   לוגיסטית

 Odds Ratio מובהקות B  משתנה
 

   CI עליון   CI תחתון

 3.830 1.187 2.132 011. 757. אושפזו

 2.747 843. 1.522 164. 420.  מיון בחדר ביקרו

 7.248 1.927 3.738 000. 1.318  בית טיפולי קיבלו

 899. 228. 2.212 024. 793. כוללנית גריאטרית הערכה להם נעשתה

 8.348 2.698 4.746 000. 1.557  מטפלת להם יש
 

  ומסקנות דיון. 4

 וכי, שנים שש בתוך משלושה יותר פי לתמותה הסיכון את הגדילה ששבריריות מלמדים המחקר ממצאי

 לפני שלהם ADL שתפקוד זקנים ושל נשים של גבוה שיעור יש, נפטרים ללא בהשוואה, הנפטרים בקרב

 שש כעבור בחיים שהיו זקניםמה חמישית שכמעט מלמדים המחקר ממצאי, בנוסף. ירוד היה פטירתם

 ויותר, שבריריים ונשארו היו נוספת חמישית, שבריריים נעשו חמישית, שבריריות פיתחו לא שנים

 . יותר טוב ותפקדו יותר צעירים היו שבריריים לא שנשארו אלו. יותר שבריריים נעשו משליש

 הנושא את בחנו מעטים מחקרים שרק משום, אחרים למחקרים המחקר ממצאי בין להשוות קושי קיים

 כי נראה זאת,  למרות. שונות וניתוח חקירה בשיטות והשתמש שונים מרכיבים בחן מהם אחד וכל

 בחן( Ottenbacher, 2009) אוטנבכר. אחרים במחקרים שנמצאו לאלו בחלקם דומים מחקרנו ממצאי

 EPESE (Established Populations הנתונים מסד באמצעות שנים עשר אחרי בשבריריות שינויים

Epidemiologic Studies of the Elderly .)פריד של בהגדרתה השתמש הוא (Fried )המסווגת, לשבריריות 

 השתמשנו שלנו במחקר". שבריריים"ו" שבריריים-קדם", "שבריריים לא: "קטגוריות לשלוש זקנים

 שינויים לבחון וכדי", שבריריים"ו" שבריריים לא: "קטגוריות לשתי זקניםה את המסווג VES במדד

"נשארו לא שבריריים", "לא היו שברירים : קבוצות לארבע במחקרנו זקניםה את סיווגנו שנים שש בתוך

ונעשו שבריריים", "נשארו שבריריים" ו"נעשו שבריריים יותר". כדי להשוות בין ממצאי המחקר שלנו 

שבריריים" ו"שבריריים" ממחקרו לקטגוריה -ה של אוטנבכר איחדנו את הקטגוריות "קדםאללבין 

 60%-במחקרו של אוטנבכר ו זקניםמה 36%-"שבריריים". ההשוואה בין המחקרים לימדה ש ‒אחת 

 66%במחקרנו נעשו "שבריריים",  67%-במחקרו ו 69%במחקר שלנו נשארו בגדר "לא שבריריים", 

)בהתאמה( אבד הקשר. מההשוואה עולה כי שיעור  39%-ו 00%במחקרנו נפטרו, ועם  35%-במחקרו ו

בכר מאשר במחקר שלנו. ייתכן כי השבריריים או שנפטרו היה גבוה יותר במחקר של אוטנ זקניםה

 שנים(.  3שנים לעומת  30הסיבה לכך היא תקופת מעקב ארוכה יותר אצל אוטנבכר )

 של המוצא שבנקודת, בקהילה המתגוררים זקנים 945 בקרב שבריריות במצב שינויים בחן גיל תומס

, שנים 5.4 במשך חודשים 38 בכל נבדק אלו זקנים של השבריריות מצב. שבריריים היו לא המחקר

(. ממצאי המחקר לימדו ששינויים בכיוון של שבריריות Gill et al., 2006) פריד של ההגדרה באמצעות
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שכיחים יותר משינויים בכיוון של פחות שבריריות וששינוי בכיוון של העדר שבריריות היה  יותררבה 

 Women’sשהשתמש בנתונים מהמחקר ( Xue, 2011'ו  )זידי -מאוד בלתי סביר. ממצאיו של גיל אושרו על

Health and Aging Study II .בשני המחקרים האלה עולים בקנה אחד עם ממצאי המחקר  הממצאים

במחקר שלנו נכללו שתי  ,שכן, משך זמן המעקבבלמרות ההבדלים בכלי להערכת השבריריות והנוכחי,  

'ו מצאו כי רק אחוז אחד ז ובעקבותיו גילנקודות זמן, ואילו גיל בחן נקודות מרובות לאורך זמן. 

עברו ממצב של שבריריות למצב של העדר שבריריות. כמו כן, גם במחקר שלנו, בדומה למחקר  זקניםמה

שבריריות קשור באופן -של גיל, נמצא שכל שינוי לרעה במצב השבריריות והתרחקות ממצב של אי

 עצמאי עם יותר שימוש בשירותי בריאות. 

 הועמיתי  סונגממצאים ממחקרים אחרים שבחנו את מהלך השבריריות מלמדים על כיוונים דומים.  גם

(Song, Mitnitski, & Rockwood., 2010 בחנו את התפתחות השבריריות בקנדה )במחקר The Canadian 

National Population Health Survey .במדד של רוקווד ועמיתיו ) השתמשו הםRockwood, Song, & 

Mitntski, 2011 )קרבה בגיל ושכיח יותר בקרב נשים מאשר ביות עולה עם העליימצאו כי שיעור השברירו 

( אשר בחנו את שיעור Gale et al., 2014aועמיתיה ) גיילמחקר של הגברים. ממצאים דומים עולים גם מ

 The English Longitudinalומעלה שנכללו במחקר  30בני  0,000התפתחות השבריריות בקרב כמעט 

Study of Ageing .שנים ארבע במשך לשבריריות הסיכון כי ומצאו פריד של במדד השתמשו החוקרים ,

מאשר בקרב אנשים  וסקולריים-קרדיו סיכון גורמי ללא אנשים בקרב שניים פינמוך  היה, למין מתוקן

 היו שלא מי בקרב כי מצאו הנוכחי המחקר לממצאי בדומה, כן כמו. וסקולריים-עם גורמי סיכון קרדיו

 בתפקוד מוגבלים של יותר גבוה שיעורוכן  נשים של יותר גבוה שיעור היה לשבריריים והפכו שבריריים

 (. Gale et al., 2014b) לעזרה שזקוקים מי ושל

תה לבחון את הקשר בין שבריריות לבין שימוש יהמטרות המרכזיות של המחקר הנוכחי הי אחת

 וכי בריאות שירותי בפחות השתמשו שבריריים היו שלא אלה כיבשירותי בריאות. הממצאים מלמדים 

 את גם הגדילה שלה התעצמות או שבריריות פיתוח של לכיוון שבריריות העדר של ממצב התרחקות כל

 ועמיתיו רוקווד של הממצאים עם אחד בקנה יםעול אלו ממצאים. בריאות בשירותי השימוש שיעור

(Rockwood, Song, & Mitntski, 2011 )במסגרת The Canadian National Population Health Survey, כי 

 . שבריריות להתפתחות קשר היה בריאות בשירותי השימוש להגברת

 ואתזיהויה ל הכלים את, ומאפייניה השבריריות את לעומק הבוחנים מחקרים, זה לדוח במבוא כאמור

 המחקר לקידום יוזמות, זאת עם. בחיתוליהם, העולם בכל, עדיין נמצאים, עמה להתמודדות האמצעים

 המכון. האמריקני Institute of Medicine ידי-על הברית ובארצות באירופה לאחרונה הושקו בנושא

 לשפר כדי, מחקרית קדימות להם לתת שיש הנושאים מעשרים כאחד שבריריות על בעבר כבר הצביע

 את המובילות קבוצות שש פרסמו 0036 בשנת(. Adams & Corrigan, 2003) בתחום הטיפול איכות את

 Morley et) בשבריריות הלוקים בקרב ולהתערבות לפעולה קרא אשר קונסנסוס מסמך בעולם הנושא

al., 2013 .)של ההבנה העמקת על השוקדות חוקרים קבוצות של מספרן גדל האחרונות בשנים, כן כמו 

בקרב  רק לא עצומה להתעניינות זוכה הנושא, במקביל. בהדרגה עולה הפרסומים ומספר, הנושא

, קרדיולוגיה, טראומהכמו  רבים בתחומים קלינאים בקרבגם  אלא זקניםהעוסקים בטיפול ב

 משמעותי מנבא היא זקנים בקרב שבריריות כימדווחים  ככולם רובם. ואחרים אורתופדיה, אונקולוגיה
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 ,Murad & Kitzman) ותמותה חולים מבית שחרורעיכוב ב, פחות טובות וטיפוליות ניתוחיות לתוצאות

2012; Makary et al., 2010; (Sündermann et al., 2011 ,כחלקשבריריות  בדיקת לכלול ממליציםהם ו 

 ,.Farhat et al., 2012; Joseph et al) טארומה ובעת ניתוחית התערבות לפני זקנים הערכתמ אינטגרלי

2014.)  

 השאלה לכך קשורה. שבריריות ולמדוד להעריך כיצד היא במחקרים הנדונות המרכזיות הסוגיות אחת

 זקנים בין השבריריות במצב הבדלים להסביר שעשויים שבריריות של תסמיניםהו המרכיבים מהם

 התרומה הפיזי הכוח לממד הייתה שבכולם נמצא גדולים מחקרים חמישה בין שהשווה במחקר. שונים

 תרומה הייתה והאנרגטיות הניידות לממדי גם. שברירי לא זקןל שברירי זקן בין להבחנה ביותר הגדולה

 .Sourial et al) ביותר הקטנה התרומה הייתה הקוגניטיבי והמצב התזונתי המצב שלממדי בעוד, רבה

 כולל שהוא משום, זה במחקר שימש אשר VES מדד של יתרונו את לחזק עשויים אלה ממצאים(. 2012

 החוזק נקודותמ אחת כי נראה. וניידות פיזי כוח: שבריריות להערכת ביותר החזקים מהממדים שניים

 דומות שקיבלנו התוצאות. לשימוש ונוח קל שהוא, VESהיא השימוש במדד  הנוכחי המחקר של

 שהוא משום ,מושיקשה יותר לשמדד שהוא  פריד של השבריריות במדד בו שהשתמשו מחקר לתוצאות

 . יותרכך הוא גם יקר לפיו ,performance based)) משימות ביצוע של תצפית על מתבסס

 השבריריות מדד את המרכיבים השונים הממדים בין הקשר שאלת הוא זה בהקשר נוסף נושא

 מחקרים גם כמו(, Sourial et al. 2012) ועמיתיה סוריאל של המחקר. אחד יציב מדד לכדי והתקבצותם

 שלא העובדה את הדגימו גם אלא, שבריריות של השונים הממדים בין הקשר את הראו רק לא אחרים

 בין מבחין הממדים אחד אם(;  Sarkisian et al., 2008) מהממדים אחד לכל זהה משקל לתת יש בהכרח

 אשר VES ממדד לקחת אפשר לכך דוגמה. יותר גבוה משקל לו לתת אפשר, יותר רבה במידה אנשים

 . אחרים לממדים מאשר לגיל יותר גבוה משקל נותן

לאור הגידול בהתעניינות בתסמונת השבריריות, וההכרה בחשיבותה להתמודדות בעוד מועד עם 

 מהיר לסיקור מתוקפים כלים מספר בעולם האחרונות בשנים, פותחו זקניםתוצאות שליליות בקרב 

 Cardiovascular Health Study  (Fried et al., 2001 ,)Deficit הם שבהם העיקריים. שבריריות של לזיהויו

Model  (Rockwood et al., 2011 ,)FRAIL (Van Kan et al., 2008a, b ,)Vulnerable Elder Survey, VES-

13 (Min et al., 2006 ,)SHARE-FI (Romero-Ortuno et al.,. 2010) ,Tilburg Frailty Index (Gobbens et 

al., 2012,)  Peters et al., 2012) Groningen Frailty Indictor Hoogendijk & Hout, 2012; )בשנים. ואחרים 

 Sternberg et) השונים המדדים של יתרונותהו איכויותה את בעולם חוקרים קבוצות  בוחנות האחרונות

al., 2011; Hoogendijk et al., 2013 )יתכןיש לציין כדאי זה בהקשר. בנושא כוללת הסכמה עדיין אין אך 

 משום, זאת. רוקווד של  deficit model מדד באמצעות היא בישראל הנושא לפיתוח היעילה הדרך כי

 ולכן, אחרים וכלים יםממוחשב יםרפואי יםתיק, ממוחשבים מידע מאגרי כיום יש החולים קופות שלכל

 . זקניםה את לתשאל בלי זה שבמדד מהממדים רבים לשלוף יהיה ניתן

, הצרפתי הגריאטרי והאיגוד הבריטי  Royal College of Physicians למשל כמו, בעולם מובילים גורמים

 & ,Vellas, Cestac) עושים משפחה שרופאי בבדיקות זקניםל שבריריות בדיקת להטמיע שיש סוברים

Morley, 2012; Royal College of Physicians, 2012; Morley et al., 2013). במגע שבאים אלו הם, שכן 
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 היכולת יש להם ולכן ארוכות זמן ולתקופות יום היום בחיי אותם מכירים הם, זקניםה עם ביותר תכוףה

 זקנים תכופות שפוגשים בקהילה המשפחה מרופאי רבים, זאת למרות. זקניםל ולסייע שבריריות לזהות

 את מכירים אינם שרובם היא לכך הסיבה. בהם הטיפול עם להתמודד כיום מתקשים, רבות בעיות עם

 ,Lacas & Rockwood) עמה התמודדותה דרכיאת ו זיהויהל הכלים את, שבריריות של המורכבת התמונה

 פרי נושאים אינם מאמציהם קרובות לעתים אך, והמלצות בדיקות, בתרופות לסייע מנסים הם (.2012

 מצב את לעת מעת לבדוק שחשוב סוברים רבים, זאת לנוכח. אונים וחסרי מתוסכלים מרגישים והם

 בירידה בהכרח לוקים ושאינם תקין תפקודם שמצב זקנים בקרב חשיבות לכך יש .זקן, של השבריריות

 ספציפיים ובלתי בודדים תסמינים בעלי בקרב במיוחד , אך הדבר חשוב(Morley et al., 2013) תפקודית

 להיות תחילמ הזה הנושא הקהילה ברפואת המדעית בספרות גם כי יצוין. תפקודית התדרדרות של

 ,Rougé Bugat et al., 2012; Lacas & Rockwood) רבים אינם עדיין בנושא המאמריםאך  ונדון נחקר

2012.)  

 הולכת האחרונות שבשנים משום, יישומית משמעות יש בקהילה זקנים בקרב שבריריותזיהוי ל

 התופעה עם להתמודד, בשבריריות הלוקים זקנים זיהוי לאחר, אפשר שלפיה התפיסה ומתגבשת

להפחתת  הכלי השגור ביותר בספרות. לסרקופניה ביחס כיום המקובלת לתפיסה בדומה, ולהפחיתה

ין מעט מידע ילמרות שיש עד .(Theou et al., 2011)הוא התעמלות, במיוחד עם התנגדות  שבריריות

שונה מזו שעליה להיות , חוקרים סוברים של התעמלות זו מאפייניהבשאלה מה צריכים להיות 

בריאים וכי ניתן לצפות לתוצאות רק לאחר מספר חודשים של אימון תדיר וקבוע.  זקניםהמתאימה ל

 תרופות והפחתת D ויטמין, קלורית תמיכההמוזכרים בספרות הם להפחתת שבריריות כלים נוספים 

(Morley et al., 2013 .) 

הם  זקניםשינויים במצב השבריריות בקרב ממצאי המחקר מראים, לראשונה בישראל, ש, לסיכום

הן את השימוש בשירותי הבריאות והן את שיעור התמותה.  השבריריות מגבירהחמרה בשכיחים, וכל 

, דרך ספקי השירותים ועד רמת להתמודד עם נושא מורכב זה מרמת קובעי המדיניות חשובזאת  לנוכח

 הרופא הבודד. לשם כך: 

כדי , בקהילה במיוחד, הרפואית במערכת מדיניות קובעיראוי להרחיב את ההצגה של הנושא בפני  .א

 לשםההתייחסות אליו.  הרחבת אתוהשלכותיו ויעודדו  חשיבותו, משמעותושיכירו אותו, יבינו את 

 . להטמעתו והשיטות בכלים ולדון רבים בפורומים הנושא את להציג צורך יש כך

 ובכלל, בקהילה רופאים בקרב אתה ולהתמודדות שבריריות לאיתור הפעילות את להרחיב ראוי .ב

 . ולטיפול להתייחסות ואמצעים שבריריות לזיהוי כלים יכירו משפחה שרופאי לדאוג זה

 המטפליםשונים  ממקצועות קלינאים של בפורומים לדיוןנושא ולהעלותו הלהציג את  חשוב .ג

כלים פשוטים ופדיה, נוירולוגיה, שיקום ואף טיפול נמרץ, ולהביא בפניהם ת, ובכלל זה אורזקניםב

 וקלים לבדיקת שבריריות. 

את  ולהנהיג, שהוא כלי מתוקף, פשוט וקל לזיהוי שבריריות, VES במדדלהציע שימוש  ניתן .ד

מוקדם ככל האפשר ולהציע בו בקרב רופאי משפחה. זאת כדי לאתר שבריריות  השימוש

 . זקןולמניעת התדרדרות ה התסמיניםהתערבויות להתמודדות עם 
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