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תמצית המחקר

רקע
שינוי אקוטי במצב הרפואי של זקן שנמצא במוסד סיעודי עלול להביא להחלטה להעביר אותו לבית חולים. 

שיעור ההעברות לפי מחקרים ממקומות שונים בעולם נע בין 9% לבין 59% מכלל דיירי המוסד בשנה. 

חולים  לבתי  סיעודיים  ממוסדות  זקנים  של  העברתם  את  לצמצם  המגמה  גוברת  האחרונים  בעשורים 

כלליים, ולהרחיב את הטיפול הרפואי בהם בין כותלי המוסד. מראיונות עומק שנערכו עם מנהלי מוסדות 

ומנהלים במשרד הבריאות עולה שחלק מן ההעברות מיותרות וניתנות למניעה באמצעות מתן טיפול רפואי 

מתאים, לרוב מתן אנטיביוטיקה בעירוי תוך-ורידי, בין כותלי המוסד. עד היום לא נערך בישראל מחקר 

המספק תמונה מקיפה של היקף העברות דיירי מוסדות סיעודיים לבתי חולים כלליים ולא נעשה ניסיון 

לזהות אילו ממאפייני המוסדות קשורים לכך. 

מחקר זה מספק תמונה כלל ארצית של היקף ההעברות של דיירי מוסדות סיעודיים לבתי חולים כלליים, 

ומזהה את מאפייני המוסדות שמעבירים יותר מאחרים.

שיטת המחקר 
הנתונים למחקר נשלפו ממאגר "אגף גריאטרי ממוחשב" )אג"ם( המתעדכן בקביעות במידע מנהלי ופרטני, 

בנוגע לכל דיירי המוסדות הסיעודיים שיש בהם לפחות מחלקה אחת לטיפול ממושך )סיעוד או תשושי-

)באמצעות "קוד" סיעודי(. הנתונים נאספו מאמצע שנת  נפש( שמוכרים אשפוז סיעודי למשרד הבריאות 

מורכב  משתנה  נבנה  בשנה  ההעברות  שיעור  לחישוב  מוסדות.   234 דיירי  על   2015 שנת  אמצע  עד   2014

המגלם את מספר ההעברות בשנה מן המוסד המחולק במספר המיטות בקוד סיעודי במוסד. 

ממצאים 
ממוצע העברות ממוסד לבית חולים כללי למיטה בקוד סיעודי בשנה עמד על SD=0.26( 0.42(, ונע בין  ♦

0 ל-1.69, דהיינו העברה אחת בשנה לכל 2.38 מיטות סיעודיות. 

ממוצע העברות למיטה בקוד סיעודי בשנה ממוסדות עם רישיון לעירוי תוך-ורידי נמוך לעומת ממוצע  ♦

זה במוסדות ללא רישיון לעירוי תוך-ורידי. 

החיסכון הפוטנציאלי מהרחבת הטיפול בעירוי תוך-ורידי בכל המוסדות הוא כ-1,000 העברות בשנה.  ♦

ממוצע העברות למיטה בקוד סיעודי בשנה ממוסדות שפרט למחלקות הסיעודיות יש בהם גם מחלקה  ♦

ללא  במוסדות  זה  ממוצע  לעומת  נמוך  היממה(,  שעות  כל  במשך  רופא  בה  )שיש  פעילה  לגריאטריה 

מחלקה לגריאטריה פעילה.
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סיכום 
מאחר  כללי.  חולים  לבית  סיעודיים  ממוסדות  אקוטיים  במצבים  זקנים  העברות  לצמצם  וחשוב  ניתן 

שהימצאות רופא במוסד בכל שעות היממה, מגבירה את האפשרות למתן טיפול חריף במוסד ומצמצמת 

העברות, ראוי לפעול להגדלת מספר שעות הימצאות רופא במוסדות סיעודיים ולתגמל את המוסדות על 

כך. ראוי גם לעודד מוסדות לתת עירוי תוך-ורידי במצבים חריפים. כמו כן כדאי להרחיב את המחקר הזה 

במטרה לבחון השפעות אפשריות של מאפייני הזקנים הגרים במוסד ובני משפחתם על ההעברות. 
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תמצית מנהלים

רקע
וקוגניטיבית  תפקודית  ובמוגבלות  מרובה  בתחלואה  לוקים  סיעודיים  במוסדות  הגרים  הזקנים  מן  רבים 

וזקוקים להשגחה מלאה. שינוי אקוטי במצב הרפואי של זקן שנמצא במוסד סיעודי עלול להביא להחלטה 

להעביר אותו לבית חולים, שכן הטיפול במוסד הסיעודי מתמקד בניהול מצבו של הזקן ולא בריפוי מחלות 

חריפות. מחקרים ממדינות המערב מלמדים שהעברת דיירי מוסדות סיעודיים לבתי חולים כלליים מתרחשת 

לעיתים קרובות. שיעור ההעברות לפי מחקרים שונים נע בין 9% לבין 59% מכלל דיירי המוסד בשנה. 

יחד עם זאת, בעשורים האחרונים גוברת המגמה לצמצם את העברתם של זקנים ממוסדות סיעודיים לבתי 

שאשפוזם  מראים  שמחקרים  מאחר  זאת  המוסד.  כותלי  בין  בהם  הטיפול  את  ולהרחיב  כלליים,  חולים 

לעיתים  לכך,  נוסף  מיותר.  קרובות  ולעיתים  יקר  הוא  כללי  חולים  בבית  סיעודיים  מוסדות  דיירי  של 

של  המיוחדים  ובצרכים  המורכבות  הרפואיות  בבעיות  לטפל  ערוכים  אינם  כלליים  חולים  בתי  קרובות 

זקנים סיעודיים ובעקבות ההעברה לאשפוז עשויה לחול הידרדרות במצבם, והם עלולים להיות מועדים 

לזיהומים, לנפילות, לירידה תפקודית וקוגניטיבית, להיווצרות פצעי לחץ ולתמותה. 

דיירי מוסד  רבות מן ההעברות של  בישראל,  ומנהלים במשרד הבריאות  דיווח של מנהלי מוסדות  פי  על 

סיעודי לבית חולים כללי מתרחשות על רקע של זיהום עם חום גבוה שנובע מדלקת ריאות או דלקת בדרכי 

השתן ובמצבי סוף חיים. העברות על רקע אחר כמו למשל נפילה וחשש לשבר, אירוע לב חריף ואירוע חריף 

למניעה  וניתנות  מיותרות  ההעברות  מן  שחלק  לתובנה  אותם  הביא  הדבר  פחות.  הרבה  שכיחות   – אחר 

באמצעות מתן טיפול רפואי מתאים, לרוב מתן אנטיביוטיקה בעירוי תוך-ורידי, בין כותלי המוסד.

על  ההעברות,  היקף  על  במידע  צורך  יש  לאשפוז  ההעברות  לצמצום  הנדרשות  הפעולות  את  לבחון  כדי 

נחקר  הנושא  לאשפוז.  דייר  להעביר  ההחלטה  על  המשפיעים  המרכזיים  הגורמים  ועל  לאשפוז  הסיבות 

מחקר  היום  עד  נעשה  לא  הנושא,  חשיבות  למרות  בישראל,  רבות.  בריאות  ובמערכות  רבות  במדינות 

ניסיון  המספק תמונה מקיפה של היקף העברות דיירי מוסדות סיעודיים לבתי חולים כלליים ולא נעשה 

לזהות אילו ממאפייני המוסדות קשורים לכך. 

מחקר זה מספק תמונה כלל ארצית של היקף ההעברות של דיירי מוסדות סיעודיים לבתי חולים כלליים, 

ומזהה את מאפייני המוסדות שמעבירים יותר מאחרים.

מערך המחקר 
הנתונים למחקר נשלפו ממאגר "אגף גריאטרי ממוחשב" )אג"ם( המתעדכן בקביעות במידע מנהלי ופרטני, 

או תשושי- )סיעוד  לטיפול ממושך  לפחות מחלקה אחת  בהם  דיירי המוסדות הסיעודיים שיש  לכל  בנוגע 

נפש(, ושהאגף לגריאטריה במשרד הבריאות קונה מהם שירותי אשפוז סיעודי. הנתונים מן המאגר נאספו 

חודש  מידי  הבריאות  ממשרד  המקבלים  מוסדות   234 דיירי  על   2015 שנת  אמצע  עד   2014 שנת  מאמצע 

)להלן מיטה בקוד( בהתאם למספר  "קוד"  בעבור "מיטה בתקן" הנקרא  על מחיר קבוע  תשלום המבוסס 

1
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הקשישים המאושפזים בהם. העברה ממוסד לבית חולים זוהתה באמצעות סטטוס "שמירת מיטה" במוסד 

המופיע במאגר, הכולל כל יציאה לבית חולים ומשכה. "העברה לאשפוז בבית חולים כללי" הוגדרה כשמירת 

נכללו במחקר 18,219 מיטות אשפוז  7 ימים, ללא פטירה חודש לאחר החזרה למוסד. סך הכול  מיטה עד 

שיעור ההעברות  לחישוב  פרטית.  בבעלות  סיעודיות(, 60%  מיטות  )להלן  נפש  ולתשושי  לסיעוד  המיועדות 

בשנה נבנה משתנה מורכב המגלם את מספר ההעברות בשנה המחולק במספר המיטות בקוד במוסד. 

עיקרי הממצאים 
ממוצע ההעברות ממוסד לבית חולים כללי למיטה בקוד בשנה עמד על SD=0.26( 0.42(, ונע בין 0 ל-1.69, 

ממשרד  מימון  שמקבלים  המוסדות  מן  ל-31%  סיעודיות.  מיטות   2.38 לכל  בשנה  אחת  העברה  דהיינו 

בו.  משתמשים   63% ומתוכם  גדולים(  מוסדות  )רובם  תוך-ורידי  בעירוי  טיפול  לתת  רישיון  יש  הבריאות 

זה  ממוצע  לעומת  נמוך  תוך-ורידי  עירוי  למתן  רישיון  עם  ממוסדות  בשנה  בקוד  למיטה  העברות  ממוצע 

במוסדות ללא רישיון )0.392 לעומת 0.439 בהתאמה, לא מובהק(. החיסכון הפוטנציאלי מהרחבת הטיפול 

בעירוי תוך-ורידי בכל המוסדות הוא כאלף העברות בשנה. 

מבין כלל המוסדות הסיעודיים, ב-15 מוסדות יש גם מחלקה לגריאטריה פעילה. במחלקות אלה הרופאים 

נמצאים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע – עובדה שמקלה מאוד על מתן עירוי תוך-ורידי במוסד. ממוצע 

העברות למיטה בקוד בשנה ממוסדות עם מחלקה לגריאטריה פעילה נמוך לעומת ממוצע זה במוסדות ללא 

משתנים  מרובת  לינארית  ברגרסיה  מובהק(.  בהתאמה,   0.435 לעומת   0.267( פעילה  לגריאטריה  מחלקה 

נמצא שלקיום מחלקה לגריאטריה פעילה במוסד סיעודי יש קשר עצמאי מובהק עם פחות העברות, ואילו 

בנוגע לקיום רישיון למתן טיפול תוך-ורידי לא נמצא קשר סטטיסטי. בחינת מאפייני המוסדות לימדה כי 

אין קשר בין העברות לבין היקף מצבת כוח האדם במוסד וכי אין קשר בין העברות לבין המחוז שבו נמצא 

המוסד. 

השלכות לקובעי מדיניות 
הימצאות  כללי.  חולים  לבית  סיעודיים  ממוסדות  אקוטיים  במצבים  זקנים  העברות  לצמצם  וחשוב  ניתן 

רופא במוסד בכל שעות היממה מגבירה את האפשרות למתן טיפול חריף במוסד ומצמצמת את ההעברות. 

מספר  להגדלת  לפעול  ראוי  לפיכך,  העברות.  מצמצם  המוסד  כותלי  בין  תוך-ורידי  בעירוי  טיפול  מתן  גם 

שעות הימצאות רופא במוסדות סיעודיים ולתגמל את המוסדות על כך. ראוי גם לעודד מוסדות לתת עירוי 

תוך-ורידי במצבים חריפים. פעולות אלה ישפרו את איכות הטיפול בזקנים שבמוסדות, יפחיתו סבל העלול 

להרחיב  כדאי  כן  כמו  לבריאות.  בהוצאות  ויצמצמו  האשפוז  עקב  במצבם  מהידרדרות  לזקנים  להיגרם 

על  משפחתם  ובני  במוסד  הגרים  הזקנים  מאפייני  של  אפשריות  השפעות  לבחון  במטרה  הזה  המחקר  את 

ההעברות. שכן, לא רק הסיבות המבניות של המוסד עשויות להשפיע על העברת דיירים לבית חולים, אלא גם 

העדפת הזקנים ובני משפחתם להישאר במוסד כדי למנוע שינוי שעשוי לסכן את הזקן ולגרום לו סבל מיותר. 
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וקיום מחלקה לגריאטריה פעילה במוסד
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1. מבוא
)מוסדות  ממושך  לטיפול  במוסדות  זקנים  של  אשפוזם  את  לצמצם  המגמה  גוברת  האחרונים  בעשורים 

 Ouslander et al., 2010; Rechel( בקהילה  הטיפול  שירותי  את  ולהרחיב  סיעודיים(  גריאטריים/מוסדות 

יכולים להישאר בביתם שבקהילה עקב תחלואה מרובה,  et al., 2013(. עם זאת, מקצת מן הזקנים אינם 
שינוי  סיעודיים.  למוסדות  מועברים  והם  מלאה,  להשגחה  והזדקקות  וקוגניטיבית,  תפקודית  מוגבלות 

זמינים  אינם  שלרוב  בשירותים  לצורך  לגרום  עלול  סיעודי  במוסד  שנמצא  זקן  של  הרפואי  במצב  אקוטי 

והוא  חריפות,  מחלות  בריפוי  ולא  הזקן  של  מצבו  בניהול  מתמקד  הסיעודי  במוסד  הטיפול  שכן  במוסד, 

מוסדות  דיירי  שהעברת  מלמדים  אמריקה  מצפון  מחקרים  כללי.  חולים  לבית  קרובות  לעיתים  מועבר 

סיעודיים לבתי חולים כלליים מתרחשת לעיתים קרובות. ממגוון מחקרים עולה כי שיעור ההעברות נע בין 

 Gruneir et al., 2010; Grabowski et al. 2008; Godden and( 0.09 העברות למיטה בשנה לבין 0.59 העברות

 .)Pollock, 2001; Ronald et al., 2008; Jensen et al., 2009; Castle and Mor, 1999

ולכן  ולעיתים מיותרות,  אלא שהעברות של דיירי מוסדות סיעודיים לאשפוז בבית חולים כללי הן יקרות 

 Grabowski et al. 2008; Ouslander and Berensen, 2011; Rechel et( נעשים בכל העולם מאמצים לצמצמן

al., 2013(. נוסף לכך, לעיתים קרובות בתי חולים כלליים אינם ערוכים לטפל בבעיות הרפואיות המורכבות 
במצבם  הידרדרות  לחול  עשויה  לאשפוז  ההעברה  ובעקבות  סיעודיים,  זקנים  של  המיוחדים  ובצרכים 

התפקודי של הזקנים, והם עלולים להיות מועדים לזיהומים, לנפילות, לירידה קוגניטיבית, להיווצרות פצעי 

לחץ ולתמותה. 

יש הסכמה ששיפור איכות הטיפול הרפואי הניתן במוסדות הסיעודיים לזקנים הזקוקים לטיפול במצבים 

מוסדות  מנהלי  של  דיווח  פי  על  כללי.  חולים  בבית  לאשפוז  העברתם  את  לצמצם  יסייע  חריפים  רפואיים 

ומנהלים במשרד הבריאות בישראל, רבות מן ההעברות של דיירי מוסד סיעודי לבית חולים כללי מתרחשות 

על רקע של זיהום עם חום גבוה שנובע מדלקת ריאות או דלקת בדרכי השתן ובמצבי סוף חיים. העברות על 

רקע אחר כמו למשל נפילה וחשש לשבר, אירוע לב חריף ואירוע חריף אחר – שכיחות הרבה פחות. הדבר 

מתאים,  רפואי  טיפול  מתן  באמצעות  למניעה  וניתנות  מיותרות  ההעברות  מן  שחלק  לתובנה  אותם  הביא 

במשרד  לגריאטריה  באגף  המנהלים  לדעת  המוסד.  כותלי  בין  תוך-ורידי,  בעירוי  אנטיביוטיקה  מתן  לרוב 

למתן  רישיון  קיום  חולים:  לבית  העברות  לצמצום  לתרום  שעשויים  מרכזיים  גורמים  שני  יש  הבריאות, 

טיפול בעירוי תוך-ורידי ושימוש בו, והימצאות רופא במוסד במשך שעות רבות ביממה. הימצאות הרופא 

במוסד מאפשרת לפנות אליו לייעוץ כאשר דייר נכנס למצב חריף ויש צורך בטיפול דחוף, כאשר יש צורך 

בהוראה למתן טיפול תוך-ורידי באנטיביוטיקה וכשנדרשת הכנסת עירוי. ברוב המוסדות בישראל, הרופא 

נמצא במוסד שעות מעטות ביממה, לרוב בשעות הבוקר. רק במעט מוסדות, שבהם יש מחלקה לגריאטריה 

פעילה בתוך המוסד )הכוונה למחלקות לגריאטריה חריפה, תת-חריפה וסיעוד מורכב(, יש רופא במשך כל 

שעות היממה. זאת, בהתאם לדרישות משרד הבריאות להפעלת מחלקה לגריאטריה פעילה או סיעוד מורכב 

לפיהן: יש רופא כונן מומחה בגריאטריה 24 שעות ביממה, יש הסדר קבוע עם רופא יועץ מומחה למחלות 

זיהומיות ויש שני יועצים נוספים שנבחרים על פי תמהיל המאושפזים במחלקה )משרד הבריאות – החטיבה 

לענייני בריאות, חוזר מספר 4/2010(. 
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כדי לבחון את הפעולות הנדרשות לצמצום ההעברות לאשפוז יש צורך במידע על היקף ההעברות, על הסיבות 

לאשפוז ועל הגורמים המרכזיים המשפיעים על ההחלטה להעביר דייר לאשפוז. הנושא נחקר במדינות רבות 

ובמערכות בריאות רבות. בישראל, למרות חשיבות הנושא, לא נעשה עד היום מחקר המספק תמונה מקיפה 

ממאפייני  אילו  לזהות  ניסיון  נעשה  ולא  כלליים  חולים  לבתי  סיעודיים  מוסדות  דיירי  העברות  היקף  של 

המוסדות קשורים לכך. 

מחקר זה מספק תמונה כלל ארצית של היקף ההעברות של דיירי מוסדות סיעודיים לבתי חולים כלליים 

ומזהה את מאפייני המוסדות שמעבירים יותר מאחרים. 

2. סקירת ספרות
 Ouslander and Berensen,( אשפוז של דיירי מוסדות סיעודיים בבית חולים הוא יקר ולעיתים אף מיותר

Rechel et al., 2013 ;2011( ולכן בכל העולם נעשים נסיונות לצמצמו. בין היתר נבחנו הפעולות הנדרשות 
לאשפוז.  הדיירים  של  ההפנייה  ונסיבות  לאשפוז  הסיבות  ההעברות,  היקף  לאשפוז,  ההעברות  לצמצום 

 Finucane et al., 2000; Finn et( הנושא נחקר במדינות רבות ובמערכות בריאות רבות ביניהן אוסטרליה 

 ,)Gruneir et al., 2010; Jensen et al., 2009; Ronald et al., 2008( קנדה ,)al., 2006; Ingarfield et al., 2009
 .)Intrator, Castle and Mor, 1999( וארה"ב )Godden and Pollock, 2001; Wang et al., 2011( אנגליה

לשתי  לסווג  ניתן  חולים  לבית  סיעודי  מוסד  דייר  להעביר  ההחלטה  על  להשפיע  שעשויות  הסיבות  את 

קטגוריות עיקריות: סיבות מבניות של המוסד וסיבות הקשורות לזקנים ולבני משפחתם. 

צוות  עם  שמוסדות  נמצא  ואיכותו.  במוסד  הרפואי  הצוות  היקף  היא  המרכזיות  המבניות  הסיבות  אחת 

המוסמכות  האחיות  שבהם  מוסדות  יותר.  גבוהה  בתדירות  לאשפוז  להעביר  נוטים  מצומצם  קליני 

 Intrator,( דיירים  פחות  מעבירים  היממה  שעות  בכל  או  יותר  רבות  שעות  במשך  עובדים  והרופאים 

מחקרים   55 של  בסקירה   .)Castle and Mor, 1999; Carter, 2003; Intrator, Zinn and Mor, 2004
שהגורם  נמצא  חולים,  לבתי  מוסדות  דיירי  של  המעבר  את  להפחית  שנועדו  בהתערבויות  שדנו 

ו- רופא  עוזרי  ובמיוחד  במוסד,  המיומן  הצוות  היקף  הגדלת  היה  ההעברות  לצמצום  ביותר   המשמעותי 

(Ingarfield et al., 2009). כמו כן נמצא קשר חיובי מובהק בין הימצאותן של יחידות   nurse practitioner
יותר  של  וקיומם  תת-חריף,  או  חריף  גריאטרי  לטיפול  יחידה  או  מחלקה  למשל  כמו  במוסד,  מיוחדות 

 Intrator, Castle and Mor, 1999; Intrator, Zinn and Mor,( לבין פחות העברות לאשפוז  רופאים במוסד, 

2004(. מצוקות תקציב של המוסד ושחיקה מוגברת של הצוות הוזכרו כתורמים לעלייה בשיעורי האשפוז 
 .)Ronald et al., 2008; Wilson et al., 2012(

נוסף לכוח האדם נמצאו גם מאפיינים אחרים של המוסד הקשורים להעברות. במחקר שבחן את מאפייני 

הדיירים, את מאפייני המוסד ואת שוק האשפוז נמצא כי מאפיינים מבניים, כמו סוג הבעלות על המוסד, 

מקורות התשלום והסדרי התשלום למוסד ואופן התשלום לצוות – השפיעו על העברה לאשפוז של דיירי 

המוסדות )Carter, 2003(. ההחלטה של המוסד להעביר דייר לבית חולים יכולה להיות מונעת משיקולים 
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 Intrator, Zinn( כלכליים, כמו למשל העברת עלות הטיפול החריף מן המוסד הפרטי לגורם מימון ציבורי 

and Mor, 2004(. מחקרים בארצות הברית שבחנו את הקשר בין מדיניות התגמול למוסדות ולבתי החולים 
לבין דפוסי ההעברה מצאו שבמדינות שבהן מדיקייד )Medicaid( שילם למוסדות הסיעודיים תשלום גבוה 

יותר. כמו כן במדינות שבהן מדיקייד המשיך לשלם למוסדות  נמוך  יותר, שיעור ההעברות לאשפוז היה 

יותר דיירים לבית חולים  )גם אם לתקופה מוגבלת( בעבור דייר שהועבר לבית חולים, המוסדות העבירו 

)Intrator, Zinn and Mor, 2004(. אולם סקירה שעסקה בניהול מוסדות סיעודיים לימדה כי פחות מאחוז 

 Buchanan et al.,( אחד מן המרואיינים הסכימו שגורמים כספיים היוו את הסיבה העיקרית להחלטה זו 

2006(. יחד עם זאת, ראוי לציין שכאשר משווים בין מדינות יש לזכור שיש ביניהן הבדלים גדולים מבחינת 
מערכת המימון והתגמול למוסדות. 

ועמיתיה  וגמן  בהיקפו.  מצומצם  היה  והוא  הזה  בנושא  אחד  מחקר  רק  נערך  בישראל  לנו,  הידוע  ככל 

)Wagman et al., 2014( בדקו את הגורמים הקשורים להעברת זקנים מ-22 מוסדות סיעודיים במחוז חיפה 

לבתי חולים, ואת הקשר בין ההעברה לבין התמותה בבית החולים. מן המחקר עלה כי שיעור ההעברות 

2.2 למיטה בשנה. בניתוח רב-משתני נמצא שהימצאות רופא במוסד  בין 0.18 לבין  נע  במוסדות שנבדקו 

בעת ההעברה הייתה הגורם היחיד שהסביר את ההבדלים הגדולים בשיעורי ההעברה ולא נמצאו משתנים 

מסבירים אחרים. עבודה תיאורית אחרת מצאה כי באמצעות הטמעה של תכנית התערבות שכללה מרכיב 

סיעודי  ממוסד  ההעברות  להפחתת  מובנית  טיפול  ותכנית  קלינית  והערכה  תקשורת  של  מרכיב  ניהולי, 

בשפרעם לבית חולים, הצליחו להפחית את שיעור ההעברות בשנה )אייזן ואחרים, 2014(. 

בבחינת מאפייני הדיירים המועדים להעברה לבית חולים, ברבים מן המחקרים עולה שכרבע מכלל ההעברות 

לאשפוז הן בשל זיהומים, כחמישית בשל מחלות בדרכי הנשימה ודלקת ריאות, וכעשירית בשל מחלות לב, 

 .)Grabowski et al., 2008; Hutt et al., 2002( מחלות בדרכי השתן, בעיות במערכת העיכול ונפילות

לעיתים קרובות בתי חולים כלליים אינם ערוכים לטפל בבעיות הרפואיות המורכבות של הזקנים ובצרכים 

;Graverholt et al., 2011(. לכן יש שסוברים שבתי חולים אינם   Finucane et al., 2000( המיוחדים שלהם 

להתאים  עשוי  במוסד  לדייר  שניתן  הטיפול  דווקא  וכי  המוסדות,  דיירי  של  הטיפול  לצורכי  מתאימים 

להידרדרות במצבם התפקודי  רבות  פעמים  דיירי מוסדות מביא  )Hutt et al., 2002(. אשפוז של  יותר  לו 

 Boyd et al., 2008;( ולבעיות שאינן קשורות לסיבת ההפניה, ובכלל זה זיהומים, נפילות, ירידה קוגניטיבית

Friedman et al., 2008; Ehlenbach et al., 2010; Wilson et al., 2012; Covinsky et al., 2003( ופצעי לחץ 
בקרב  פחותה  תמותה  נמצאה  ועוד,  זאת   .)Berlowitz et al., 1997( קיימים(  בפצעים  הרעה  או  )חדשים 

 .)Boockvar et al., 2005( דיירים שטופלו בתוך המוסד לעומת תמותת דיירים שהועברו לבית החולים
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3. מטרת המחקר
המחקר נועד לספק תמונה כלל ארצית של היקף ההעברות של דיירי מוסדות סיעודיים לבתי חולים כלליים 

הפעולות  לבחינת  לשמש  המחקר  עשוי  בכך  מאחרים.  יותר  שמעבירים  המוסדות  מאפייני  את  ולזהות 

הנדרשות כדי לצמצם את שיעור ההעברות ולשפר את איכות הטיפול הניתן במוסדות. 

4. מערך המחקר
ממושך,  לאשפוז  המיטות  של  והתקציבי  המקצועי  לניהול  אחראי  הבריאות  במשרד  לגריאטריה  האגף 

לאשפוז  מיטות   21,137 הכול  בסך  בישראל  יש  כיום  בשנה.  ש״ח  מיליארד  לשני  קרוב  על  עומד  ותקציבו 

 31% פרטית,  בבעלות  המיטות  מן   65%  – סיעודיים  מוסדות  בכ-300  הבריאות,  משרד  בפיקוח  ממושך 

בבעלות ציבורית ו-4% בבעלות משרד הבריאות )משאב, 2016(. מאחר שכמעט כל המיטות בבעלות פרטית 

או ציבורית, משרד הבריאות משתמש בהם כספקים, ורוכש מהם באמצעות מכרז כ-95% מכלל המיטות 

המיועדות לאשפוזים הסיעודיים ולתשושי נפש. התשלום למוסדות מבוסס על מחיר קבוע בעבור ״מיטה 

בתקן״ ונקרא ״קוד״. המוסדות הסיעודיים מקבלים מדי חודש ממשרד הבריאות תשלום בהתאם למספר 

הקשישים ב״קוד״ המאושפזים בהם. 

4.1 המוסדות במחקר
מוסדות היעד למחקר היו 299 מוסדות ברישיון, שיש בהם לפחות מחלקה אחת לטיפול ממושך )סיעוד או 

תשושי-נפש(, המפוקחים על ידי האגף לגריאטריה במשרד הבריאות. בפועל, נכללו 234 מוסדות. לא נכללו:

11 מוסדות ממשלתיים שהתקשרותם עם משרד הבריאות אינה באמצעות רכישת קודים סיעודיים.  ♦

51 מוסדות פרטיים שאינם רשומים במכרז של משרד הבריאות לרכישת קודים סיעודיים ולא מקבלים  ♦

תשלום ממשרד הבריאות. לכן הם לא מחוייבים לדווח על העברת דייר לבית חולים. 

סנט  ♦ הצרפתי  החולים  )בית  אשפוזי  להוספיס  חלופה  משמשים  שניים  במאפייניהם.  חריגים  מוסדות 

)בית  לגריאטריה תת-חריפה  ואחד מהם משמש  לואיס(  ובית החולים הצרפתי סנט  דה-פאול  וינסנט 

חולים ״בית בלב״ בבת ים(. 

4.2 שיטות המחקר
משרד הבריאות מנהל מאגר נתונים שנקרא ״אגף גריאטרי ממוחשב״ )אג״ם(. במאגר זה נאספים נתונים 

במאגר  הנתונים  מימון.  ממנו  המקבלים  הסיעודיים  במוסדות  האשפוז  של  וכספי  חשבונאי  ניהול  לשם 

מתעדכנים עדכון שוטף בנוגע לכל אחד מדיירי המוסדות. באג״ם יש סטטוס שנקרא ״שמירת מיטה״ שבו 

מדווח מנהל המוסד, אשר מחוייב לדווח לאגף לגריאטריה מדי יום, על כל דיירי המוסד שיצאו לאשפוז 

בבית החולים ושהמוסד מעוניין לשמור להם את המיטה. לעיתים רחוקות, ובעיקר ביציאות קצרות מאוד, 

המוסד אינו מדווח על כך כדי שלא להפסיד את התשלום בעבור יום אשפוז. 
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במשתנה  השתמשנו  במחקר(,  התלוי  )המשתנה  כללי  חולים  בבית  לאשפוז  ממוסד  העברה  לזהות  כדי 

״שמירת מיטה״ במוסד. מידע זה שימש לנו לאומדן היקף המאושפזים. המשתנה כולל את כל היציאות 

של דיירים מן המוסד לבית חולים ואת משך הימים שהדייר נעדר מן המוסד. במחקר זה נשלפו נתונים על 

״שמירת מיטה״ בנוגע לשנה שבין 1 ביולי 2014 לבין 30 ביוני 2015. 

האם  לדעת  ניתן  לפיכך,  והתאריך.  הפטירה  מיקום  פטירה,  על  לדיווח  סטטוס  גם  יש  האג״ם  במערכת 

ההפנייה לאשפוז הסתיימה בפטירה. 

שנערכה  לבקרה האחרונה  על מאפייני המוסדות, בהתאם  נתונים  גם  נשלפו ממערכת האג״ם  לכך,  נוסף 

במוסד, והם: מחוז, נפה, מספר מיטות במוסד, בעלות, סוגי מחלקות במוסד, מספר מיטות בקוד במוסד, 

מצבת כוח האדם במוסד לפי מקצועות, משך רישיון, קיום רישיון למתן טיפול בעירוי תוך-ורידי )טיפול 

IV( והשתתפות במכרז הקודים. 

4.3 המשתנים במחקר 
בחלק זה אנו מגדירים את המשתנים העיקריים שהשתמשנו בהם במחקר.

המשתנה התלוי

העברה לבית חולים – ״שמירת מיטה״ במוסד סיעודי למשך עד 7 ימים )ולא יותר(, ואי פטירה לפחות חודש 

למשך  חולים  לבית  העברה  דהיינו  מיטה,  ששמירת  הנחה  מתוך  זאת  האשפוז.  מן  למוסד  החזרה  לאחר 

אנטיביוטיקה,  לרוב  המוסד,  בתוך  תוך-ורידי  בעירוי  טיפול  מתן  באמצעות  למנוע  ניתן  פחות,  או  שבוע 

בעוד העברה לבית חולים לתקופה ארוכה יותר עשויה להעיד על מחלה קשה שאולי לא ניתן היה לטפל בה 

במוסד. כמו כן, אי פטירה במשך חודש לאחר החזרה מן האשפוז עשויה להעיד על מחלה חריפה, חולפת, 

לרוב זיהום, שניתן היה לטפל בו במוסד, באמצעות מתן טיפול אנטיביוטי בעירוי תוך-ורידי. 

המשתנים הבלתי תלויים 

הימצאות מחלקה לגריאטריה חריפה במוסד ♦

♦  )IV-הימצאות רישיון למתן טיפול באינפוזיה )רישיון ל

מצבת כוח האדם במוסד: תקן רפואה, סיעוד, כוח עזר ועובד סוציאלי ♦

המחוז שבו נמצא המוסד ♦
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5. ממצאים

5.1 מאפייני המוסדות במחקר
בחלק זה אנו מציגים את מאפייני המוסדות )לוחות 2-1(. 

ב-234 המוסדות הסיעודיים שרשומים במכרז של משרד הבריאות לרכישת קודים סיעודיים  ♦ בעלות: 

יש 14,672 מיטות לאשפוז סיעודי ו-3,547 מיטות לאשפוז תשושי נפש. מתוכם, 60% בבעלות פרטית 

)33% מתוכם בקיבוצים, והם מהווים 20% מכל המוסדות( ו-40% בבעלות ציבורית. 

גודל המוסד: ב-42% מן המוסדות יש מחלקה אחת, אך הם מהווים רק 13% מכלל המיטות; ב-36%  ♦

מן המוסדות יש 3-2 מחלקות ובהם 35% מכלל המיטות; ב-14% מן המוסדות יש 5-4 מחלקות ובהם 

27% מן המיטות; וב-6% מן המוסדות יש יותר מ-6 מחלקות ובהם 25% מכלל המיטות. 

מיטות  ♦  82 ובממוצע  מיטות,   410 לבין   12 שבין  בטווח  נע  במוסדות  המיטות  מספר  מיטות:  מספר 

)SD=74( לגריאטריה חריפה, לתשושים, לסיעודיים ולתשושי נפש. מתוך סך כול המיטות, 78 מיטות 

בממוצע )SD=69(, דהיינו הרוב, מיועדות לסיעוד ולתשושי נפש. 

מספר קודים: מספר הקודים במוסדות נע בטווח שבין 1 לבין 343, ובממוצע 57 קודים )SD=57(, אשר  ♦

מהווים 68% בממוצע מכלל המיטות במוסד )לוח 2(. 

רישיון  ♦ יש  ול-7%  שנה  ל-20% למשך  רישיון למשך שנתיים,  יש   )73%( לרוב המוסדות  רישיון:  משך 

לחצי שנה או פחות. 

רישיון למתן טיפול בעירוי תוך-ורידי )IV(: ל-30% מן המוסדות יש רישיון למתן טיפול ב-IV, אולם  ♦

מדווחים  לא  ו-32%  בו  משתמשים  לא  אחוזים  חמישה  הזה.  ברישיון  משתמשים   63% רק  מתוכם, 

בנושא למשרד הבריאות. זאת, בניגוד לדרישות המשרד לפיהן על המוסדות לדווח מדי חודש על מספר 

המטופלים ב-IV, על סוג הטיפול ועל תוצאותיו. 

לוח 1: מאפייני המוסדות במחקר

מאפיין
מספרים מוחלטים

הערותאחוזים234

סוג המיטות

14,67281גריאטריה סיעודית

3,54719תשושי נפש

בעלות

9440ציבורית

מתוכם 46 בקיבוצים )20% מן הסך הכול( 14060פרטית
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מאפיין
מספרים מוחלטים

הערותאחוזים234

מחוז

219ירושלים

6026צפון

3816חיפה

5323מרכז

3615תל אביב

2611דרום

מספר מחלקות )סיעודיות ותשושי נפש בלבד(

מייצג 2,298 מיטות )13% מכלל המיטות(19742

מייצג 6,466 מיטות )35% מכלל המיטות(3-28536

מייצג 4,981 מיטות )27% מכלל המיטות(5-43414

מייצג 4,474 מיטות )25% מכלל המיטות(6188 ויותר

משך הרישיון של המוסד

2417173 חודשים

124720 חודשים

6146 חודשים

321 חודשים

)IV( רישיון למתן טיפול בעירוי

מייצג 9,070 מיטות )כ-50% מכלל המיטות(7231יש

מייצג 9,149 מיטות )כ-50% מכלל המיטות(16269אין

שימוש ברישיון למתן IV )מקרב המוסדות עם רישיון(

4563משתמשים

45לא משתמשים

2332לא מדווחים

מחלקות גריאטריה פעילה*

21994אין

מתוך 15 מוסדות עם גריאטריה פעילה, ל-11 156יש

IV יש רישיון למתן
* כולל מחלקות: סיעוד מורכב, הנשמה ממושכת, גריאטריה שיקום, גריאטריה חריפה, גריאטריה תת חריפה.
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לוח 2: מאפייני המוסדות במחקר )ממוצעים(

 מספר מיטות 
כללי במוסד

מספר מיטות 
 סיעודיות 

ותשושי נפש
מספר קודים ממוצע 

במוסד

 אחוז מיטות 
 בקוד מתוך 

מיטות סיעודיות 
ותשושי נפש

82.277.856.668.2ממוצע

73.768.656.623.9סטיית תקן

636137.671.6חציון

33.3*36365שכיח

12120.60.92מינימום

173.3**410410342.7מקסימום

 * קיים יותר משכיח אחד

** נובע ממוסד חריג. ערך המקסימום ללא מוסד זה עומד על 115%

5.2 העברת דיירים ממוסדות סיעודיים לאשפוז בבתי חולים כלליים 
א. שיעור ההעברות ממוסד סיעודי לבית חולים כללי 

כאמור, מספר הדיירים שהועברו מן המוסד הסיעודי לבית חולים כללי נשלף מרשומות האג״ם, באמצעות 

אל  האשפוז  מן  החזרה  לאחר  חודש  פטירה  ואי  יותר(,  )ולא  ימים   7 עד  למשך  מיטה״  ״שמירת  סטטוס 

המוסד. בסך הכול הועברו לבית חולים 7,653 דיירים במשך השנה. 

שיעור ההעברות למיטה בקוד לשנה חושב כמספר ההעברות בשנה מחולק במספר המיטות בקוד במוסד. 

ממוצע העברות למיטה בקוד בשנה עמד על 0.42 ונע בין 0 לבין 1.69. כלומר, העברה אחת לאשפוז בבית 

נשתמש בשיעור זה לבחינת הקשר בין העברות לבין מאפייני  חולים בשנה על כל 2.38 מיטות סיעודיות. 

המוסדות. 

ב. הסיבות להעברה ממוסד סיעודי לבית חולים

IV-ב.1 הקשר בין העברות לבין קיום רישיון למתן טיפול ב

במקצת  נמוך   IV למתן  רישיון  עם  במוסדות  בשנה  בקוד  למיטה  העברות  ממוצע  כי  עולה   1 מתרשים 

לעומת מוסדות ללא רישיון )0.392 לעומת 0.439, בהתאמה(. כמו כן נמצא שכמעט אין הבדל בין ממוצעי 

ההעברות אם המוסד מדווח שהוא משתמש ברישיון או לא משתמש בו )0.392 לעומת 0.390, בהתאמה(. 

מתרשים 2 עולה שמקרב 234 המוסדות שבמכרז, ל-31% יש רישיון לתת עירוי תוך-ורידי )IV(. ואולם, לא 

כל המוסדות משתמשים ברישיון הזה ואכן, רק 63% )45 מוסדות( מדווחים למשרד הבריאות על שימוש 

ברישיון ועל מתן טיפול IV במוסד. 
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תרשים 1: ממוצע העברות למיטה בקוד בשנה, לפי קיום רישיון למתן עירוי תוך-ורידי וקיום מחלקה 
לגריאטריה פעילה

סיעודיות  מיטות   9,070 יש   IV-ל רישיון  עם  המוסדות  ב-70  שנחסכות.  ההעברות  מספר  את  לכמת  ניתן 

ותשושי נפש. אם למיטות אלה לא היה רישיון ל-IV מספר ההעברות בשנה היה 3,981 )לפי 0.439 העברות 

 ,IV-מיטות במוסדות עם רישיון(. מאחר שלמיטות אלה יש רישיון ל IV x 9,070-במוסדות ללא רישיון ל

מספר ההעברות היה 3,555 בשנה )לפי x 0.392 9,070(, כלומר, חיסכון של 426 העברות בשנה. 

בחינת ההשפעה הפוטנציאלית של קיום רישיון ל-IV לכל המיטות הסיעודיות ותשושי נפש בכל הארץ – 

כ-22,000 )כולל מיטות שלא בקוד( – מעלה שהחיסכון הפוטנציאלי הוא 1,034 העברות בשנה )לפי 22,000 

מיטות בכל הארץ x 0.392 העברות בשנה למיטות עם רישיון ל-IV לעומת 22,000 מיטות x 0.439 העברות 

בשנה למיטות ללא רישיון(. 

ב.2 הקשר בין העברות לבין קיום מחלקה לגריאטריה פעילה 

ב-15 מוסדות )מתוך 234( יש מחלקה לגריאטריה פעילה )כולל גריאטריה תת-חריפה וסיעוד-מורכב( ולכן 

חמישה  מתוכם,  חולים.  לבית  בדומה  השבוע,  ימות  כל  במשך  היממה  שעות  כל  במשך  רופאים  בהם  יש 

וארבעה  בו  משתמשים  שלא   IV-ל רישיון  עם  מוסדות  שישה  בו,  שמשתמשים   IV-ל רישיון  עם  מוסדות 

מוסדות ללא רישיון ל-IV. ממוצע העברות למיטה במוסדות עם מחלקה לגריאטריה פעילה עמד על 0.27 

לעומת 0.44 במוסדות ללא מחלקה לגריאטריה פעילה. 

ב.3 הקשר בין העברות לבין קיום רישיון ל-IV וקיום מחלקה לגריאטריה פעילה במוסד 

כדי לבחון את הקשר העצמאי בין העברה של דייר ממוסד סיעודי לבית חולים למיטה בקוד בשנה, לבין 

המשתנה  מרובה.  לינארית  רגרסיה  ערכנו  במוסד,  פעילה  לגריאטריה  מחלקה  וקיום   IV-ל רישיון  קיום 

התלוי הוא העברות למיטה בקוד בשנה, והמשתנים הבלתי תלויים הם קיום רישיון ל-IV וקיום מחלקה 

לגריאטריה פעילה. מלוח 3 עולה כי לקיום מחלקה לגריאטריה פעילה יש קשר עצמאי מובהק עם פחות 

העברות, בעוד לרישיון ל-IV אין קשר כזה. 
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לוח 3: רגרסיה לינארית עם המשתנה התלוי ״העברות למיטה בקוד בשנה״ 

Bמובהקות

0.1560.029-קיום גריאטריה פעילה: יש )לעומת אין(

0.0270.486-קיום רישיון ל-IV: יש )לעומת אין(

תרשים 2: התפלגות המוסדות במכרז לפי קיום רישיון למתן עירוי תוך-ורידי, שימוש ברישיון וקיום 
מחלקה לגריאטריה פעילה במוסד 

ב.4 הקשר בין העברות לבין מאפיינים אחרים של המוסדות

בין  הבדלים  נמצאו  ולא  במוסד  האדם  כוח  מצבת  היקף  לבין  חולים  לבתי  העברות  בין  קשר  נמצא  לא 

מחוזות )לוחות 5-4(. 
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לוח 4: ממוצע העברות למיטה בקוד בשנה, לפי מצבת כוח האדם במוסדות

N ממוצע העברות למיטה
בקוד )סטיית תקן(

p-value

0.423 234סך הכול

תקן רפואה

0.4300.298 196תקין

0.365 19חסר

תקן סיעוד

1730.4220.806תקין

0.434 42חסר

תקן כוח עזר 

0.4290.626 157תקין

0.410 58חסר

 IV-לוח 5: ממוצע העברות למיטה בקוד בשנה, לפי מחוז ולפי רישיון ל

p-valueאין רישיון ל-IVיש רישיון ל-IVסך הכולמחוז
-n=21,( 0.492)n=1,( 60.29)n=20,( 10.50(ירושלים

n=55,( 0.377)n=14,( 0.378)n=41,(0.378 0.996(צפון
n=35,( 0.414)n=16,( 0.363)n=19,( 570.40.388(חיפה
n=49,( 0.404)n=19,( 0.355)n=30,( 50.430.144(מרכז

n=32,( 0.482)n=11,( 0.425)n=21,( 0.5120.363(תל אביב
n=24,( 0.443)n=9,( 0.510)n=15,( 30.400.207(דרום

n=216,( 0.423)n=70,( 20.39)n=146,( 0.4390.148(סך הכול

6. דיון
מחקר זה מספק תמונה כלל ארצית של שיעור ההעברות של זקנים, דיירי מוסדות סיעודיים, לבתי חולים 

במוסד  מיטות   0.42 מכל  בממוצע,  כי  עולה  המחקר  מן  המוסדות.  מאפייני  לפי  הבדלים  ומציג  כלליים, 

סיעודי, יש העברה אחת לבית חולים כללי, והטווח נע בין 0 העברות לבין 1.69, דהיינו, העברה אחת בשנה 

הברית  בארצות  הספרות.  מסקירת  העולה  השיעור  לעומת  גבוה  זה  שיעור  סיעודיות.  מיטות   2.38 לכל 

 Gruneir et al., 2010;( למשל, השיעורים נעים בין 0.09 העברות לבין 0.59 העברות של דיירים במוסד בשנה

 Grabowski et al., 2008; Godden and Pollock, 2001; Ronald et al., 2008; Jensen et al., 2009 ; Intrator,
.)Castle and Mor, 1999

נמצא כי קיום מחלקה גריאטרית פעילה במוסד הוא המאפיין המשפיע ביותר על היקף ההעברות. ממוצע 

בעוד  בשנה,  למיטה  העברות   0.27 על  עמד  פעילה  לגריאטריה  מחלקה  יש  שבהם  במוסדות  ההעברות 
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רופאים  להימצאות  הנראה  ככל  קשורה  לכך  הסיבה   .0.44 על  עמד  הממוצע  כזו  מחלקה  ללא  במוסדות 

רק  רופא  יש  סיעודית  במחלקה  בעוד  השבוע,  וכל  היממה  שעות  כל  במשך  פעילה  לגריאטריה  במחלקה 

ניתן להזמין רופא  גריאטרית פעילה  שעות ספורות ביום, ללא סוף השבוע. לפיכך, במוסדות עם מחלקה 

כותלי המוסד. ממצאים אלה  בין  עירוי תוך-ורידי  ואף למתן  ולהערכה  זמן, לאבחון  במקרה הצורך בכל 

מוסמכות  אחיות  רופאים,  יש  שכאשר  שמצאו  בעולם  אחרים  ממקומות  מחקרים  עם  אחד  בקנה  עולים 

 Intrator, Castle( וצוות מיומן במוסד במשך שעות רבות יותר או בכל שעות היממה, ההעברות מצטמצמות

.)and Mor, 1999; Carter and Porell, 2003; Konetzka, Spector and Shaffer, 2004; Intrator et al., 2004

נמצא שגם במוסדות עם רישיון למתן עירוי תוך-ורידי, היקף ההעברות נמוך מאשר במוסדות ללא רישיון. 

ממוצע ההעברות ממוסדות עם רישיון עמד על 0.39, בעוד במוסדות ללא רישיון הממוצע עמד על 0.44. אך 

יותר מאשר ההשפעה של קיום מחלקה לגריאטריה, והוא גם לא מובהק. עם זאת,  הבדל זה קטן הרבה 

תוך-ורידי,  בעירוי  לטיפול  רישיון  היה  בארץ  המוסדות  לכל  אם  להתרחש  שעשוי  הפוטנציאלי  החיסכון 

עשוי להגיע לכדי כ-1,000 העברות בשנה. מאחר שרק ב-15 מוסדות יש מחלקה לגריאטריה פעילה לא ניתן 

לאמוד את החיסכון הפוטנציאלי שעשוי להיווצר מקיומן. 

6.1 השלכות לקובעי מדיניות 
מנהלים במשרד  ועם  מוסדות  מנהלי  עם  ומן הראיונות שהתקיימו  הנתונים  מן  העולים  לאור הממצאים 

הבריאות נראה כי חשוב להמשיך ולהרחיב את כיווני הפעולה שמשרד הבריאות התחיל בהם: 

הגדלת מספר השעות שבהן יש רופא במוסד, כדי שניתן יהיה להתייעץ עימו וכדי שיהיה מי שיחליט  ♦

לתת עירוי ויבצע זאת. לאור ממצאי המחקר הזה ואחרים, הוחלט במשרד הבריאות כי במכרז לקניית 

קודים סיעודיים שיצא בשנת 2018, יידרשו המוסדות להגדיל את מספר שעות ההימצאות של רופא בין 

כותליהם, ויקבלו ניקוד נוסף, שתגמול בצידו, עבור הרחבה נוספת מעבר לדרישות הסף. 

במוסד.  ♦ בעירוי  הטיפול  מתן  את  להגביר  כדי  במוסדות  אחדות  שנים  זה  שנעשות  הפעולות  הרחבת 

בין הפעולות שנעשות אפשר למנות תקנות שמשרד הבריאות הוציא למוסדות, ומתן הדרכה פרטנית 

לאחיות אשר נערכת בין כותלי המוסד. משרד הבריאות אף החל בתכנית תמרוץ למוסדות אשר יגבירו 

את מתן הטיפול בעירוי. 

הרחבת המחקר הזה במטרה לבחון את השפעתם האפשרית של מאפייני הזקנים הגרים במוסד ובני  ♦

משפחתם על ההעברות. שכן, לא רק הסיבות המבניות של המוסד עשויות להשפיע על העברת דיירים 

לבית חולים, אלא גם העדפת הזקנים ובני משפחתם להישאר במוסד כדי למנוע שינוי שעשוי לסכן את 

הזקן ולגרום לו סבל מיותר.



13

ביבליוגרפיה 
דיירי  של  העברות  שיעור  על  התערבות  השפעת   .)2014( א.  אבואליונס,  ח.,  שהלה  א.,  הנדאוי  א.,  אייזן, 

מוסד סיעודי לחדרי המיון. הרפואה 153)2(, 86-83. 

משאב – מאגר מידע ארצי לתכנון הזיקנה. )2013(. קשישים בישראל-שנתון סטטיסטי 2012. מס’ 15.

מחלקה  ותפעול  לרישוי  מידה  אמות   :4/2010 מספר  חוזר  בריאות  לענייני  החטיבה  הבריאות,  משרד 

 http://www.health.gov.il/hozer/mr04_2010.pdf גריאטרית ״סיעוד מורכב״

Berlowitz, D. R., Brandeis, G. H., Anderson, J., Du, W., & Brand, H. (1997). Effect of pressure 
ulcers on the survival of long-term care residents. The Journals of Gerontology Series A: Biological 
Sciences and Medical Sciences, 52(2), M106-M110. 

Boockvar, K. S., Gruber-Baldini, A. L., Burton, L., Zimmerman, S., May, C., & Magaziner, J. (2005). 
Outcomes of infection in nursing home residents with and without early hospital transfer. Journal of 
the American Geriatrics Society, 53(4), 590-596. 

Boyd, C. M., Landefeld, C. S., Counsell, S. R., Palmer, R. M., Fortinsky, R. H., Kresevic, D., Burant, 
C., & Covinsky, K. E. (2008). Recovery of activities of daily living in older adults after hospitalization 
for acute medical illness. Journal of the American Geriatrics Society, 56(12), 2171-2179. 

Buchanan, J. L., Murkofsky, R. L., O’malley, A. J., Karon, S. L., Zimmerman, D., Caudry, D. J., 
& Marcantonio, E. R. (2006). Nursing home capabilities and decisions to hospitalize: a survey of 
medical directors and directors of nursing. Journal of the American Geriatrics Society, 54(3), 458-
465. 

Carter, M. W. (2003). Factors associated with ambulatory care—sensitive hospitalizations among 
nursing home residents. Journal of Aging and Health, 15(2), 295-331. 

Carter, M. W., & Porell, F. W. (2003). Variations in hospitalization rates among nursing home 
residents: The role of facility and market attributes. The Gerontologist, 43(2), 175-191. 

Covinsky, K. E., Palmer, R. M., Fortinsky, R. H., Counsell, S. R., Stewart, A. L., Kresevic, D., 
Burant, C.J. & Landefeld, C. S. (2003). Loss of independence in activities of daily living in older 
adults hospitalized with medical illnesses: increased vulnerability with age. Journal of the American 
Geriatrics Society, 51(4), 451-458. 

Ehlenbach, W. J., Hough, C. L., Crane, P. K., Haneuse, S. J., Carson, S. S., Curtis, J. R., & Larson, E. 
B. (2010). Association between acute care and critical illness hospitalization and cognitive function 
in older adults. Jama, 303(8), 763-770. 



14

Finn, J. C., Flicker, L., Mackenzie, E., Jacobs, I. G., Fatovich, D. M., Drummond, S., Harris, M., 
Holman, D.C.D.J. & Sprivulis, P. (2006). Interface between residential aged care facilities and a 
teaching hospital emergency department in Western Australia. The Medical Journal of Australia, 
184(9), 432-435. 

Finucane, P., Wundke, R., Whitehead, C., Williamson, L., & Baggoley, C. (2000). Use of in-patient 
hospital beds by people living in residential care. Gerontology, 46(3), 133-138. 

Friedman, S. M., Mendelson, D. A., Bingham, K. W., & McCann, R. M. (2008). Hazards of 
hospitalization: residence prior to admission predicts outcomes. The Gerontologist, 48(4), 537-541. 

Godden, S., & Pollock, A. M. (2001). The use of acute hospital services by elderly residents of 
nursing and residential care homes. Health & social care in the community, 9(6), 367-374. 

Grabowski, D. C., O’Malley, A. J., & Barhydt, N. R. (2007). The costs and potential savings 
associated with nursing home hospitalizations. Health Affairs, 26(6), 1753-1761.

Grabowski, D. C., Stewart, K. A., Broderick, S. M., & Coots, L. A. (2008). Predictors of nursing 
home hospitalization: a review of the literature. Medical Care Research and Review, 65(1), 3-39. 

Graverholt, B., Riise, T., Jamtvedt, G., Ranhoff, A. H., Krüger, K., & Nortvedt, M. W. (2011). Acute 
hospital admissions among nursing home residents: a population-based observational study. BMC 
health services research, 11(1), 126. 

Gruneir, A., Bell, C. M., Bronskill, S. E., Schull, M., Anderson, G. M., & Rochon, P. A. (2010). 
Frequency and pattern of emergency department visits by long-term care residents—a population-
based study. Journal of the American Geriatrics Society, 58(3), 510-517. 

Hutt, E., Ecord, M., Eilertsen, T. B., Frederickson, E., & Kramer, A. M. (2002). Precipitants of 
Emergency Room Visits and Acute Hospitalization in Short-Stay Medicare Nursing Home Residents. 
Journal of the American Geriatrics Society, 50(2), 223-229.

Ingarfield, S. L., Finn, J. C., Jacobs, I. G., Gibson, N. P., Holman, C. D. A. J., Jelinek, G. A., & 
Flicker, L. (2009). Use of emergency departments by older people from residential care: a population 
based study. Age and Ageing, 38(3), 314-318. 

Intrator, O., & Mor, V. (2004). Effect of state Medicaid reimbursement rates on hospitalizations from 
nursing homes. Journal of the American Geriatrics Society, 52(3), 393-398. 

Intrator, O., Castle, N. G., & Mor, V. (1999). Facility characteristics associated with hospitalization of 
nursing home residents: results of a national study. Medical care, 37(3), 228-237. 



15

Intrator, O., Zinn, J., & Mor, V. (2004). Nursing home characteristics and potentially preventable 
hospitalizations of long-stay residents. Journal of the American Geriatrics Society, 52(10), 1730-
1736. 

Jensen, P. M., Fraser, F., Shankardass, K., & Epstein, R. J. K. (2009). Are long-term residents referred 
appropriately to hospital emergency departments. Can Fam Physician, 5(55), 5.

Konetzka, R. T., Spector, W., & Shaffer, T. (2004). Effects of nursing home ownership type and 
resident payer source on hospitalization for suspected pneumonia. Medical care, 42(10), 1001-1008. 

Ouslander, J. G., Berenson, R.A. (2011). Reducing unnecessary hospitalizations of nursing home 
residents. New England Journal of Medicine, 365, 1165-1167.

Ouslander, J. G., Lamb, G., Perloe, M., Givens, J. H., Kluge, L., Rutland, T., Atherly, A & Saliba, 
D. (2010). Potentially avoidable hospitalizations of nursing home residents: frequency, causes, and 
costs. Journal of the American Geriatrics Society, 58(4), 627-635. 

Rechel, B., Grundy, E., Robine, J. M., Cylus, J., Mackenbach, J. P., Knai, C., & McKee, M. (2013). 
Ageing in the European union. The Lancet, 381(9874), 1312-1322. 

Ronald, L. A., McGregor, M. J., McGrail, K. M., Tate, R. B., & Broemling, A. M. (2008). 
Hospitalization rates of nursing home residents and community-dwelling seniors in British Columbia. 
Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du vieillissement, 27(1), 109-115. 

Wagman, S., Rishpon, S., Kagan, G., Dubnov, J., & Habib, S. (2014). Variables correlated with 
elderly referral from nursing homes to general hospitals. Israel journal of health policy research, 
3(1), 2. 

Wang, H. E., Shah, M. N., Allman, R. M., & Kilgore, M. (2011). Emergency department visits by 
nursing home residents in the United States. Journal of the American Geriatrics Society, 59(10), 
1864-1872. 

Wilson, R. S., Hebert, L. E., Scherr, P. A., Dong, X., Leurgens, S. E., & Evans, D. A. (2012). Cognitive 
decline after hospitalization in a community population of older persons. Neurology, 78(13), 950-956. 




