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 דברי תודה

אנו רוצים להודות לקרן לזלו נ' טאובר על התמיכה הכספית המשמעותית ביותר ועל השותפות בפיתוח 

לזוביק ולד"ר מקס לכמן, על -טסלרובעיצוב המחקר, ובמיוחד לפרופ' אלפרד טאובר, לגב' סילביה 

 .העידוד, ההתלהבות וההבנה של מורכבות האתגר

מערכות השונות שסיפקו לנו ב נרחב של אנשי המקצועסיוע ללא  תה מתאפשרתיילא ה כתיבת דוח זה

קובצי נתונים )משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה(, והלשכה המרכזית 

 .  כדי ליצור קובץ נתונים משולב שסייעה בתהליך הצפנת הקבצים ,לסטטיסטיקה

מחלקת מידע והערכה במשרד במיוחד ברצוננו לציין את עזרתה החיונית של גב' רינת יופה, מנהלת 

 ,גב' אינה פוגצ'וב, גב' טולי כץ -ושיתוף הפעולה המתמשך והנרחב שלה ושל צוות המחלקה  הבריאות

.   נוסף על מאמציה של הגב' רינת יופה להכין מקבץ קבצים מורכב ר פרסמר זוהו ףמר יעקב ניאזו

מהמערכות המרכזיות השונות, היא הייתה מעורבת באופן פעיל בכל השלבים של תהליך הגדרת 

המושגים והמשתנים המתאימים למחקר, וסייעה בהתאמה מרבית של ההגדרות בהן השתמשנו 

 להגדרות של מחלקתה. 

, אשר סייעו במהלך העבודה ליצירת מכון ברוקדייל-ג'וינט-מאיירסם לכל חברי צוות לבסוף, אנו מודי

אסף בן שוהם, ופרופ' ג'ק חביב. אנו רוצים גם להודות לחברי מחלקת המחשבים  מסמך זה: ד"ר

במכון על מאמציהם המיוחדים בהתמודדות עם קובצי המחשב המורכבים והגדולים בצורה יוצאת 

מר שלמה קוקס, ומר עודד קציר. ברצוננו גב' אפרת נבון, גב' אילנה קורצווייל,  ,מר אסף שרוןדופן: 

גב' ג'ני רכזת צוות המרכז לחקר מוגבלויות ולעובדות המחלקה לעריכה: גב' נטלי בכור, להודות גם ל

 על ההפקה וההבאה לדפוס. גב' לסלי קליינמן על עריכת הלשון ול – ענת ברבריאןגב' רוזנפלד ו
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 . הקדמה1

אודות אנשים עם בעיות נפשיות קשות  עלמכון ברוקדייל דוח מקיף -ג'וינט-פרסם מאיירס 0007שנת ב

מהדוח . 1(0007שיקום )שטרוך, שרשבסקי, נאון, דניאל ופישמן, הקבלת שירותי  על היקףבישראל ו

שהיקפן הוצג בדוח על פי אומדנים(  (הפוטנציאליות לשיקוםיעד הרק חלק קטן מקבוצות עלה כי 

כיוונים שיש  בדוח הוצגו .אלה םצורך בהרחבה משמעותית של שירותי ושיש שירותי שיקום ותמקבל

לאור  שיקום כיום.קבל שירותי ות ליכולאוכלוסיות שאינן -תת וצוינומקום לפתחם במערכת השיקום 

האפשרית  תולבחון את תרומ חשובהעלויות הכרוכות בהרחבת שירותי השיקום, לאור ממצאים אלו ו

בגלל  ניכרת,ית תקציב עשויה להיות השפעהלצמצום בהיקף האשפוז  .של השיקום לאדם ולמערכת

   של ימי אשפוז. עלותם הגבוהה

 אינדיקציות יש האםו היקף האשפוז לבין בקהילה השיקום בין את הקשר ברצוננו לבחוןבדוח הנוכחי 

 עלקשר זה נבחן  .ובאיזו מידה שוניםה אשפוזה במדדי להפחתה םתור בקהילה שיקוםהש לכך ברורות

נתונים על אשפוזים ועל קבלת שירותי  ושמכיל הכולל במחקר שנבנה הייחודי הנתונים מערך סמך

 שיקום. 

גם במסגרת  ניתנים שיקום שירותישאף על פי  ,שיקום במערכת בריאות הנפשברק  בדוח מדובר

ולעומת לכל היבטי החיים,  שורקזאת מכיוון שהשיקום במשרד הבריאות . המוסד לביטוח לאומי

בעלת פוטנציאל  שהיאאוכלוסייה ביטוח לאומי מתמקד בתעסוקה ומוסד לבהשיקום ב זאת,

 כל אוכלוסיית האנשים עם מחלות נפש קשות. בבשוק העבודה החופשי ולא  השתלבות

 מוצגת 6 בפרק ;בישראל זה בנושא שעסקו קודמים מחקריםבקצרה  נסקריםהבא  בפרק

בין  הקשר לבחינת שונות ותשיט מציגים אנחנו , פרק הממצאים,5 בפרק; המחקר של המתודולוגיה

 .הממצאים את מסכמים אנו 4 בפרק; מידת תקפותם של הממצאים את בוחנים וגםהאשפוז לשיקום, 

 רקע .2

המתרחשים  אלום מקבילים לתהליכיבעשורים האחרונים  מתרחשיםמערכת בריאות הנפש בישראל ב

הודות להתפתחות בתחום  ,בין היתר התהליכים המשמעותיים, שהתרחש,גם במדינות אחרות. אחד 

הוא הסטת הדגש מן האשפוז אל הטיפול בקהילה. ביצוע תהליך  שיקום,התרופות, הטיפול, המעקב וה

ול מערך הטיפ גם מרחיב אתבד בבד והטיפול במסגרת בתי החולים,  מצמצם אתזה באופן תקין 

 הטיפול האמבולטורי והשיקום.  ,בקהילה, ובכלל זה

, אך 2(0003)שרשבסקי,  90-וה 30-ו בישראל כבר בשנות הנבטשיקום בקהילה הראשונים של הניצנים ה

. חוק 3779 שנת, וקיבל תאוצה מאז 70-מערך השיקום הפסיכיאטרי בקהילה החל להתפתח בשנות ה

                                                 
: בישראל קשות נפשיות בעיות עם אנשים. 0007. 'נ, פישמן ';דניאל, נ ';נאון, ד ';י, שרשבסקי ';נ, שטרוך 1

 (.07-457-דמ) ברוקדיילמכון -ג'וינט-. ירושלים: מאיירסהשירותים מערכות של משולבת היראי
 'וגינת, י 'אבירם, א . בתוך:"תהליכים ואתגרים -שיקום נכי נפש בקהילה בישראל". 0003. 'שרשבסקי, י 2

 צ'ריקובר.תל אביב, . וסוגיות מגמות: בישראל הנפש בריאות שירותי)עורכים(. 
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דחיפה נוספת. החוק הגדיר לכך , נתן 0003ס לתוקף בינואר (, אשר נכנ0000שיקום נכי נפש בקהילה )

שיקום ואת התנאים לקבלת הועדת ואת סל שירותי השיקום שהמדינה מציעה, את הזכאות לפנות ל

והן מבחינת  בההן מבחינת היקף השירותים  ,ממשיכה להתפתח מערכת השיקוםמאז,  שירותים אלו.

כיום המערכת כוללת מגוון שירותי (. 0007, דניאל ופישמן, שטרוך, שרשבסקי, נאון 'סוג השירותים )ר

 דיור, שירותי תעסוקה ברמות שונות, מועדונים חברתיים, חונכות, השלמת השכלה ועוד.

)שטרוך, שרשבסקי, נאון, דניאל ופישמן,  "אנשים עם בעיות נפשיות קשות בישראל" בדוחכאמור, 

ם בעיות נפשיות קשות בישראל. האומדנים התבססו על היקף האוכלוסייה ע לש( הצגנו אומדנים 0007

אודות קבלת שירותים במערכות שונות, בהן מערכת האשפוז, מערכת על קישור פרטני של מידע 

ביטוח לאומי. מוסד לביטוח לאומי והשיקום במוסד לנכות בההשיקום במשרד הבריאות, קצבאות 

 היקף החפיפה בין האנשים שבמערכות השונות.  מהולדעת במדויק  זו יכולנוצורת קישור באמצעות 

היקף אוכלוסיית היעד הפוטנציאלית לשיקום. מצד  לע, יצרנו אומדנים ראשוניים אלו על בסיס נתונים

תכן שלא כל האנשים זקוקים לשירותי שיקום: יכי י ,יתר-הערכת יש באומדנים אלהתכן שיאחד, י

ברו שיקום מוצלח וכבר אינם זקוקים לשיקום. חלקם מצליחים להסתדר בכוחות עצמם, וחלקם ע

כאשר תגבר  ,למערכות הקיימות זקוקים לשיקום יפנו יותר מבעברכן תכן שאנשים שי, יאחרמצד 

 בהיקף מדובריתפתחו שירותים נוספים שאינם קיימים כיום. בכל מקרה, וכאשר המודעות לקיומן, 

 התועלת מידת מהי היאת בעקבות זאת ניכרות. השאלה שמתעורר ובעלויותאוכלוסייה לא קטן 

מצבו הנפשי של האדם,  בהם: ,מכלול ממדיםלבחון מורכבת ודורשת על כך התשובה  ?בשיקום

, השתלבותו בחברה ועוד. אין בידינו נתונים מסוג זה. אולם, ניתן להתייחס ו, איכות חיינושביעות רצו

קוק פחות לאשפוז, טוב לו יותר באופן תוצאות השיקום. ככל שהאדם זשל מדד גס אחד אל לאשפוז כ

מיסוד השפעתו של היום ובהשתלבות בחברה, צמצום -טיפולי )צמצום הפגיעה בחיי היום-אישי

גבוהה מאוד, ולכן  אשפוז כל כמו פסיכיאטרי אשפוז עלותלכך,  נוסףפגיעה בדימוי העצמי(. ה הפחתתו

  .עדיף לצמצמה למינימום ההכרחי

ו שהאשפוז של אנשים בעקבות השיקום? בישראל נעובדפוסי  היקףשינויים בעד כמה ניתן לזהות 

 בבית מאשפוז שהשתחררו אנשים של אשפוזיםסיונות לענות על שאלה זו. מחקר אחד השווה ינמספר 

של אנשים שהשתחררו מאשפוז מבית חולים שנסגר לאחר  אשפוזיםל, שיקום חוק לפני שנסגר חולים

 ,Grinshpoon) נוסף. מחקר 3(Grinshpoon, Zilber, Lerner, & Ponizovsky, 2006חוק שיקום )

Abramowitz, Lerner, &Zilber, 2007)4 אנשים שהשתחררו של  החוזר האשפוז בין שיעורי, השווה

; 0003-0000השתחררו מאשפוז ראשון בשנים אלו של אנשים , ל3773-3770מאשפוז ראשון בשנים 

 . מכןלאחר  קבוצה שהשתחררה, לעומת נכנס לתוקפו חוק השיקוםשדהיינו קבוצה שהשתחררה לפני 

                                                 
3 

Grinshpoon, A., Zilber, N., Lerner, Y., & Ponizovsky, A. 2006. "Impact of a Rehabilitation Legislation 

on the Survival in the Community of Long-term Patients Discharged from Psychiatric Hospitals in 

Israel", Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 41, 87-94. 
4 Grinshpoon, A., Abramowitz, M.Z., Lerner, Y., & Zilber, N. 2007." Re-Hospitalization of First-in-line 

Admitted Schizophrenic Patients before and after Rehabilitation Legislation: A Comparison of Two 

National Cohorts". Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 43, 355-359. 



 

6 

עליהם שהאגרגטיבית, בלי לבדוק האם האנשים  הברמנבחנת בשני המחקרים הללו, השפעת השיקום 

שיקום בפועל. יתרה מכך, במחקרים אלו אין דרך לזהות האם  שירותימדובר קיבלו או לא קיבלו 

זמנית -או שמא הוא קשור לתהליכים אחרים שמתרחשים בוהשינוי בהיקף האשפוז קשור לשיקום 

 סיון של מערכת האשפוז לצמצם את משך האשפוז בכלל המערכת, ללא קשר לשיקום(. י, נה)לדוגמ

 ,Grinshpoon, Shereshevsky, Levinson & Ponizovskyבדק את הסוגיה ברמת הפרט )שכן מחקר אחר 

שתחררו מאשפוז ממושך ועברו להוסטלים, בטווח זמן בחן את היקף האשפוז של אנשים שה 5(2003

 שאושפזו האנשים של האשפוז במחקר נמצא שמספר ימי. ולאחר מכןמקביל לפני הכניסה להוסטל 

  .אנשים 3,558 נבדקו שנכנסו. לפני שהיה מזה נמוךלאחר כניסתם להוסטל היה 

-הקובץ המשולב הרב .מרחיב מעבר למחקרים הקודמים במספר היבטים זההמחקר המוצג בדוח 

הן ו קיבל שיקוםש , הן של מישנתי מאפשר לנו לעקוב ולבחון את האשפוזים של כל אדם לאורך השנים

 שיקוםקיבל שירותי ש מי את כל כוללתמקבלי השיקום הנבחנת במחקר  תאוכלוסיי שלא. של מי

, 0009 שנתועד  ,70-ה שנות באמצע מאז הפעלתם, ,שים רצופים(בקהילה )לפחות שישה חוד כלשהם

שהגיעו מאשפוז קצר או מהקהילה,  את אלושהגיעו מאשפוז ממושך, אלא גם  את מירק  לאכולל 

, על כלל אנשים 39,000-מ יותרמדובר על  ך הכול,שלא היו באשפוז מעולם. בס אנשיםובכלל זה 

 שנים. 33שירותי השיקום ועל טווח של 

 מספר מדדי אשפוז.בניתוח ו שיטות במספר שימוש תוך, לאשפוזהקשר בין קבלת שיקום  את בחנו

הוא בשיקום ולא בגורמים  שמקור הממצאיםהשימוש בשיטות השונות בא להגביר את הסבירות 

 אחרים.

 שיטה .3

 נתונים הבסיס  1.3
המחלקה למידע והערכה נתוני האשפוז של על הדוח הנוכחי מבוסס בעיקר על נתוני השיקום ו

 בבריאות הנפש במשרד הבריאות.

 הקובץ כולל אנשים שפנו לקבל שיקום, ו/או היו בוועדת שיקום ו/או  - הנפש בבריאות שיקום

 . 0009-3779קיבלו שירותי שיקום. נתוני השיקום מתייחסים לשנים 

 ים פסיכיאטריים חול-מאגר זה מתייחס לאשפוזים פסיכיאטריים בבתי - מלא פסיכיאטרי אשפוז

. יומיים או פחותבאשפוז אי פעם היו חולים כלליים. איננו כוללים בניתוחים אנשים ש ובבתי

 .0009-3744קובץ זה כולל נתונים משנת 
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 אוכלוסיית המחקר  1.3
היו בחיים או שומעלה ו 38בני היו כבר  3.3.0008-שב - תושבי ישראלאת אוכלוסיית המחקר כוללת 

 . יאות הנפשברבשירותי פעם באשפוז או בשיקום -שהיו איו - 3770ת שנפטרו אחרי שנ

  מערך המחקר 1.1
ייחוס את בלו שיקום לא נבחרו באופן מקרי, הרי שאין קבוצת ביקורת שתאפשר ימאחר שאנשים שק

 הדוח .משמעי-חד ( באופןו)קבלת שיקום או אי קבלת "טיפול", לַ בהיקף האשפוז ימצאויהבדלים שה

 מהם אחדכל  כאשר אשפוז, לבין שיקום בין הקשר את לבחון שמטרתם שונים ניתוחים מציג הנוכחי

 הים אותמראשהניתוחים השונים  במידה. השיקום של השפעתו היקףעל  ראייהמוסיף עוד זווית 

  .המסקנות של תוקפןמאוד את  מחזק, הדבר מגמה

. המגמה הכוללת של היקף 3: ניתוחצורות שתי בשיקום לבין אשפוז בדקנו  קבלתהקשר בין את 

 שלא ולאלו שיקום שירותי בחייהם כלשהו בשלב שקיבלו לאנשים בנפרד וכןהאשפוז לאורך השנים 

לפני קבלת  - תקופות בחיי האדם עצמו שתי. השוואה בין 0ת המקרו; שיטלהלן  -( 5.3ף סעיר' ) קיבלו

 (.5.0 ףסעי ר')ברמת הפרט, להלן הגישה הפרטנית  –שיקום ואחרי כן 

 I. שאי פעם היו במערכת אנשים של  0009-3770בשנים אשפוז ה היקף ה ביןהשווא - המקרו ניתוח

 .שיקוםשמעולם לא היו באלו בין ל השיקום

 האשפוז בהיקף יותר גדולה ירידהקיימת שיקום שירותי  שקיבלו אי פעםאלה  בקרב האם בוחנים אנו

  .בקרב אלו שמעולם לא קיבלו שירותי שיקום מאשר

 להיות יכוליםשיקום ואלה שלא( קיבלו שירותי ש אלה) הקבוצות שתי שמאפייני לזכור יש, זאת עם

 והן הקבוצות במאפייני מהבדלים הן לנבוע עשויים האשפוז בהיקפי זמן לאורך שינויים ולכן, שונים

 .מהשיקום

II .מכן. אחרלושהתחיל שיקום  לפני ,האדם עצמו בחיישתי תקופות ין בהשוואה  – הניתוח הפרטני  

 אותו אדםאשפוז של המדדי בין  , אנו משוויםשונים אנשים בין הבדליםלנטרל את ההשפעה של  כדי

מה שמכונה בספרות כלומר,  סימטרי, שניםתוך התמקדות בטווח  מכן, שיקום ולאחרהתחלת הלפני 

היקף  בין השווינובשיקום שלוש שנים,  היהאדם  , אםלמשל ה.רָאמערך תמונת מַ  -המקצועית 

לאחר שיקום להיקף האשפוז שלו בשלוש השנים התחלת ההאשפוז שלו בשלוש השנים שקדמו ל

 .6כניסתו לשיקום

 שיקוםה התחלתשל היקף האשפוז לפני  שונות בדיקות עורכיםאנו כדי לבסס את תוקף הממצאים 

. בדרכים שונות, תוך התייחסות לתת קבוצות שונות ולתקופות שונות ערכנו את ההשוואה. מכן אחרלו

הפרדנו בין אלה בתקופה קצרה אחרי התחלת השיקום וגם בתקופה ארוכה יותר. בחנו את ההשפעה 

-בין אלה שמגיעים מאשפוז ארוך. כמוובין אלה שמגיעים מאשפוז קצר  ,שמגיעים לשיקום מהקהילה

                                                 
 .38לא בדקנו את השנים לפני גיל  6
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השפעה על האשפוז מעבר להבדלים אפשריים במאפייני האנשים או כדי לבדוק האם לשיקום יש כן, 

. אם לא נמצא הבדל לפי השיקוםכל שנתון של כניסה למערכת  בנפרד בדקנובהיקף השירותים, 

  השנתון תחוזק היכולת לייחס את השינויים לשיקום עצמו.

  היקף האשפוזשונים ל מדדים 1.3
שכל אחד מהם משקף היבט אחר של נושא י אשפוז מספר מדדהמוצגים להלן נבחנים ניתוחים ב

במחקר השתמשנו בשלושה  .האשפוזהיקף , ושילוב המדדים השונים מספק תמונה מקיפה של האשפוז

מדדים עיקריים שניתן לחשב לגבי כל אוכלוסיית המחקר, דהיינו כל מי  שהיה אי פעם באשפוז או 

 שקיבל שירותי שיקום.

יחד באשפוז באותה שנה  ונמצאשאנשים חּוַשב עבור לאדם. משתנה זה  בשנה האשפוז ימי ממוצע .3

מדד זה מושפע גם מהיקף האנשים שהיו באשפוז באותה שנה וגם ממשך האשפוז . עם אלו שלא

 באותה שנה.

 מסוימת.  תקופהבבאשפוז  שהיו האנשים אחוז .0

 ייהיכול להעיד על שהיש לציין שמספר כניסות נמוך יותר לאשפוז  .שנהב לאשפוז כניסות מספר .6

 ממושכת באשפוז. ייהיכול גם לשקף שההוא אך לחלופין  ,בקהילהממושכת יותר 

בתקופת המחקר: משך אשפוז ממוצע   שאושפזו אלולרק  יםרלוונטיש מדדים שני עוד בדקנולכך  נוסף

 וזמן ממוצע בין אשפוזים. 

 ממצאים  .4

 צורות שתיהניסיון לעמוד על השפעת השיקום על היקף האשפוז לפי מ הממצאים יםבפרק זה מוצג

 בקרב הפסיכיאטרי האשפוז היקףהמגמה ב אתתחילה נציג  .הפרטני והניתוחהמקרו  ניתוח :הניתוח

 (.39, עמ' 3 לוח)ר'  0009-3770 בשנים האוכלוסייה הבוגרת בישראל כלל

 ב 390-)מ לאדם שהיה מאושפז לשנה האשפוז ימי מספרבחדה ירידה  הייתה 0009-3770שנים ב-

 .(0009-ב 83-לו 3779-ב 356-ל 3770

 מ באשפוזאשר היו  ,במקביל ירד שיעור האנשים מתוך כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל(-

  (.0009-ב 0.63%-ול 3779-ב 0.53%-ל 3770-ב 0.58%

ותית במערכת השיקום ההרחבה המשמע לפניגם בהיקף האשפוז  יתה ירידהיהכפי שניתן לראות 

  (.39' עמ, 3' לוח ר)  בקהילה
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I. לאשפוז שיקום בין קשרה לש המקרו ניתוח 

 במערכת שהיו מי ביןהשוואה  –(3002-3990) הפסיכיאטרי האשפוז מגמות 3.3

  באשפוז פעם אי שהיו אנשים בקרב -שלא  אלו לעומת השיקום
הניתוח הבא בוחן בנפרד שתי תת קבוצות בקרב אנשים שהיו אי פעם באשפוז פסיכיאטרי: אלו 

  (.38' עמ, 0; תרשים 39' עמ, 3 תרשים)ר'  7שיקום לעומת אלו שלאב התחילושבשלב כלשהו 

 אףש של אלוממאופיינים בהיקפי אשפוז גבוהים יותר  שיקוםשירותי בשלב כלשהו  וקיבלשהאנשים 

מבחינת מספר ימי האשפוז לשנה והן  הן, בשנה , הן מבחינת שיעור המאושפזיםלא היו בשיקום פעם

משום שהשיקום מיועד לאנשים בעלי בעיות  ,מבחינת מספר הכניסות לאשפוז. ממצא זה אינו מפתיע

מאופיינים  והם ,נכות נפשית( 50%שיקום צריך לעבור את הסף של לקבל שירותי )כדי  נפשיות קשות

 היקפי אשפוז גבוהים יותר. ב

 שיעור האנשים שהיו באשפוזבימי האשפוז ו מספרירידה בהשנים  ךאלו חלה במש קבוצות שתיקרב ב

לא שאלו  לעומתהירידה חזקה יותר,  שיקוםשירותי בשלב כלשהו  קיבלוש מיבקרב , אולם .בשנה

מערכת  החלה לפעולבהן שהחל מן השנים  ,ירידה ניכרתהמכך,  יתרה. קיבלו שירותי שיקום מעולם

 :השיקום

 ל3770בשנת  79-ירד מ ,בשלב כלשהו אלו שהתחילו שיקום מקרב לאדם, האשפוז ממוצע ימי ,-

קיבלו שלא  אלושל . לעומת זאת, מספר ימי האשפוז לשנה 0009בשנת  05-ול 3779בשנת  86

 .  0009בשנת  30-ול 3779בשנת  37-, ל3770בשנת  08-ירד מ שיקום מעולם

 57%-חלה ירידה, מ ,בשלב כלשהו אלו שהתחילו שיקום מקרב מאושפזים, באחוז האנשים שהיו 

היה שיעור  0009ובשנת  ,בשנים שלאחר מכן הואצה הירידה .3779 בשנת 58%-ל, 3770 בשנת

מתונה יותר ולא  התייה שיקוםקיבלו  לאמעולם שלעומת זאת, הירידה בקרב אלו . 09% האשפוז

 .בהתאמה 36%-, ו34%, 39%ניכרה האצה בתקופת הפעלתה של מערכת השיקום: 

 0.50-השינוי היה מ ,בשלב כלשהו אלו שהתחילו שיקום קרבמ ,לשנה במספר הכניסות לאשפוז 

מספר  שיקוםקיבלו  לאמעולם שבקרב אלו ו ,0009בשנת  0.68-לו 3779 בשנת 0.53-ל ;3770בשנת 

 .0009-וב 3779-ב 0.34-ו 3770-ב 0.35 –יציב  היההכניסות 

 , ובמיוחדשתי הקבוצות בירידת היקפי האשפוז לאורך השנים לאור ההבדלים המשמעותיים בין

 שבשלב אלו ניתן לייחס רק חלק מהירידה בקרבהירידה החדה שחלה בקרב אלה שקיבלו שיקום, 

ואולי  האמבולטורי טיפוללטיפול התרופתי, הלהתפתחות  ,ַלשינויים במערכת ,בשיקום התחילו כלשהו

 .נובע מפיתוח שירותי שיקוםשחלק משמעותי מהירידה סביר להניח  .במדיניות לשינוייםגם 

  

                                                 
 במחקר זה הוא מי שקיבל שירותי שיקום שישה חודשים רצופים.מקבל שיקום  7
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II. הניתוח הפרטני של הקשר בין שיקום לאשפוז 

 מכן  ולאחר השיקום התחלת לפניברמת הפרט,  היקף האשפוז 3.3
, מניחים, )לפני התחלת שיקום ולאחר מכן( עצמו האדםהתקופות בחיי  שתי ביןם משווי כאשר

 8.בשתי תקופות אלוהאשפוז אמורים להיות דומים  שמדדי הרילמעשה, שאם אין לשיקום השפעה, 

של כל  אשפוזה היקף בין השווינוו שיקוםשירותי  לקבלבשלב כלשהו  ושהתחיל אלובהתמקדנו לפיכך, 

 מכן.  ולאחרתחלת השיקום תקופה סימטרית לפני הב אחד מהם

ערכנו את ההשוואה בדרכים שונות, דהיינו בחנו תת קבוצות שונות ותקופות שונות כדי לבסס את 

 (.00-37'  עמ, 4-6 תרשימיםו 38, עמ'  0)ר' לוח תקפותם של הממצאים 

 ך תקופה מַרּביתהיקף האשפוז לפני התחלת השיקום ולאחר מכן במהל 1.2.4

 שנה אחתהחל מ) שונה לכל אדם זו תקופה .יתּבמַר סימטרית תקופה לכל אדם  םדקיאנו בו בסעיף זה

מאוחר יותר, מספר  שיקוםההתחיל את אדם הככל ש 9.ולאחר מכן שיקוםהתחלת השנים( לפני  33ועד 

 ות הניתנות לבדיקה יורד.הסימטריהשנים 

 שיקום:  שירותיקיבלו בקרב כלל האנשים שהיקף האשפוז ב ירידה משמעותית נמצאה

 39-ל 34-לשנה יורד מ האשפוז ימי ממוצע.  

 50%-ל 38%-שהיו באשפוז יורד מ האנשים אחוז . 

 שיקום. ה תחלתאחרי ה 0.63-שיקום, להתחלת הלפני  0.56-ירד מ לשנה לאשפוז הכניסות מספר

וז. כאמור, מספר כניסות נמוך יותר יכול להעיד על שהייה ממושכת יותר או בקהילה או באשפ

כל כך, יש להניח שהירידה נובעת  משמעותיירד באופן  שגם מספר ימי האשפוז לשנה מאחר 

 .באשפוז ממושכתייה משה ולא בקהילה יותר ממושכת ייהמשה

 בקרב מי שהיו מאושפזים בתקופת המחקר נמצא כי: 

 (.ימים 80-ימים ל 633-מירד ) הממוצעהאשפוז  משך -

 ימים(. 605-ימים ל 087-בין אשפוזים עלה )מ הממוצע הזמן משך -

 (39, עמ' 3 לוח)ר'  היקף האשפוז לפני התחלת השיקום ולאחר מכן במהלך תקופה קצרה  1.2.2

 בנוגע במדיניות)למשל, פיתוח תרופות, או שינוי  במערכתשינויים הלהקטין את האפשרות ש כדי

מסבירים את המגמה הם אלו ש)החמרה או שיפור במצבו(  מושינויים באדם עצש( או לאשפוז

במהלך תקופה  שיקוםל כניסתושל כל אדם לפני  האשפוזבהיקף שחלו את השינויים  בחנובאשפוזים, 

החל משנה עד  -קצרה בתקופה  יחסית, ממושכת תקופהלעומת סביר יותר להניח כי . ולאחריה קצרה

                                                 
. לדוגמה, אם לאורך השנים נוטים לשחרר מהר יותר אנשים מאשפוז, או לחלוטין הנחה זו אינה בהכרח נכונה 8

ירידה בהיקף  תיַמּצאלאשפוז" הועלה, הרי שגם אם השיקום לא השפיע על היקף האשפוז,  הקבלה רף"ש
 אדם לאורך השניםהאשפוז של אותו 

השיקום שהיו זמינים  שנתונילפני הכניסה ולאחריה משום  33 ואהנבחן בדוח הנוכחי ה המרביהשנים  מספר 9
 .3779-0009 התייחסו לשנים
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 משמעותייםחלו שינויים לא  - ארבע שנים לאחר מכןשנה עד והתחלת השיקום לפני  ארבע שנים

נובעים אכן , סביר להניח שהם זו בתקופה האשפוזשינויים בהיקפי  חלו אם, ושבאדם או במערכת

 שירותי קיבלוש האנשים כללבקרב היקף האשפוז ב בבדיקה זו מצאנו ירידה משמעותית .מהשיקום

  שיקום:

 גם  שנה אחרי כן. ,30-ל ,שיקוםהתחלת שנה לפני ימים,  83-ירד מ לשנה האשפוז ימי ממוצע

-ימי אשפוז בממוצע לשנה ל 94-שנים לפני התחלת השיקום יש ירידה מ 5כשבודקים תקופה של 

37. 

 כן.  אחרי שנה 00%-לשיקום, ה התחלת, שנה לפני 57%-מ ירד באשפוז שהיו האנשים אחוז

דומה  זו ירידהכן.  אחרי 53%-ל, שיקום לפני 38%-משל ארבע שנים הירידה היא  בתקופה

  את הבדיקה למרב השנים הסימטריות. ערכנוכאשר  ,הקודם בסעיף שמצאנו לירידה

 כן אחרי בשנה  0.66-ל התחלת השיקום,שנה לפני ב ,0.45-ירד מ לשנה כניסות לאשפוז מספר

 שנים אחרי כן(. 5 -0.63-ל תחלת השיקום,לפני ה - 0.50-מ)בתקופה של ארבע שנים הירידה היא 

שילוב שתי  .קצרה בתקופה וגם מַרּביתתקופה לאורך  בבדיקהגם נמצאה  האשפוז בהיקףהירידה 
לייחס את  היכולת הבדיקות הצביע על כך שמדובר בממצאים יציבים לאורך זמן, והוא מחזק את

 במשך אדםּבמערכת או ּבַ  שחלוכלשהם שינויים לולא  ,שיקוםלַ  בעיקר, שחלו בהיקף האשפוז השינויים
  .זמןה

 

 שיקוםהתחלת הלפי שנת  - מכן אחרלוהתחלת השיקום אשפוז לפני ה היקף 1.2.4

 של מי שהתחילו לקבל  םהמאפייני ,מערכת השיקום להפעלתשבשנים הראשונות תכן יי

היקפי אנשים ש למשל,, יותר מאוחר שיקום ול מי שהתחילשונים מאלו ש היו שירותי שיקום

שונה השיקום  אם השפעתו של. 10, או גילאים מבוגרים יותרכבדים יותר שלהם היואשפוז ה

ניתן לצפות שיהיו הבדלים בהשפעת השיקום בשנתונים השונים. , בקרב בעלי מאפיינים שונים

לכן, בחנו בנפרד האם הקשר בין שיקום לאשפוז קיים לאורך כל השנים, באמצעות בדיקת כל 

 .המַרּביות השנים לפי בוצעה הבדיקהשנתון. 

כך שירידה זו מאפיינת את כל  ;שיקוםהתחלת הכל השנתונים של ב האשפוז בהיקףירידה  נמצאה

 :התקופות

 ירד שיקוםתחלת הה לפני לשנהלכלל האנשים )כולל אלו שלא היו באשפוז(  האשפוז ימי ממוצע 

לדוגמה, לאלו שהתחילו לקבל  .התחלת השיקום לאחר 37%-98%בין השנתונים בטווח של 

יום לאחר  00ימי אשפוז לשנה בתקופה שלפני השיקום, לעומת  96היו  3778שיקום משנת 

 06לעומת  -ימים לשנה לפני 303היו  0000התחלת השיקום; לאלו שהתחילו לקבל שיקום בשנת 

ימים לשנה  30לעומת  –ימי אשפוז לשנה לפני  53היו  0009אחרי, ולאלו שהתחילו שיקום בשנת 

 אחרי.

                                                 
 השיקום  למערכת שנכנסו השיקום. לדוגמה, לאנשים במערכת האדם של משפיע גם על הוותק הכניסה שנתון 10

. שנכנסו מאוחר יותר על שנים רבות יותר מאז התחלת השיקום מאשר לאלו יכולים להיות נתונים, 3779-ב
  .תק במערכתוהפרק הנוכחי מתמקד בניתוח לפי שנתון כניסה מבלי להתייחס לסוגיית הו
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 שיקוםתחלת ההאחרי  40%-60%בטווח של  ירדבשנתונים השונים  אחוז האנשים שהיו באשפוז. 

, שיעור הירידה באחוז האנשים שהיו באשפוז 3778לדוגמה, בקרב אלו שנכנסו לשיקום בשנת 

-ל , שיעור הירידה הגיע0000אחרי התחלת השיקום. בקרב מי שהתחילו שיקום בשנת  60%היה 

 .40%-הגיע שיעור הירידה ל– 0009; בקרב אלו שהתחילו שיקום בשנת 56%

 משנתוני  דבכל אח התחלת השיקוםיותר לאחר  ךנמו מספר כניסות לאשפוז לשנה בממוצע

מספר הכניסות לאשפוז  3778. לדוגמה, בקרב מי שהתחילו בשיקום בשנת התחלת שיקום

אחרי; בקרב מי שהתחילו שיקום  0.07לפני התחלת שיקום לעומת  0.64הממוצע בשנה היה 

אחרי, ובקרב מי  0.08לפני, לעומת  0.68מספר הכניסות הממוצע לשנה היה – 0000בשנת 

אחרי. כלומר, הירידה במספר כניסות  0.60ומת לפני לע 0.30 – 0009שהתחילו בשיקום בשנת 

 לאשפוז בממוצע לשנה  הולכת וגדלה לאורך השנים.

  מכן ולאחר שיקום התחלת לפני -בכל שנה  האשפוז היקף 1.2.1

שלעיל בדקנו את היקפי האשפוז בתקופה קצרה והצגנו את היקף האשפוז הממוצע  5.0.0בסעיף 

 לפני התחלת השיקום ואחרי כן.  –נתיים ראשונות וכן הלאה שנה ראשונה, ש  –במהלך ארבע שנים 

השנים  לאורך יציביםהיקפי האשפוז אינם בהכרח בסעיף הנוכחי אנו עורכים ניתוח אחר. מאחר ש

לגבי ם ציגיאנו מ ,ה השלישית וכו'יבשנה הראשונה, השני ,כלומר לפני התחלת השיקום או אחרי כן;

 התחלת השיקוםיה לאחר ישנתו השנעומת ל ,שיקוםה התחלתי את השנה הראשונה שלו אחרכל אדם 

לכן, כשבוחנים את מדדי האשפוז בשנה הראשונה לאחר התחלת  וכן הלאה )וכן בשנים לפני הכניסה(.

קבלת שירותי השיקום מתייחסים לכלל האוכלוסייה, אך כשבוחנים את השנה השלישית, למשל, 

 נמצא כי: 11שנים במערכת(. מתייחסים רק לחלקם )לאלו שהיו כבר שלוש

 83) לשיקום הכניסה שלפני האחרונה מהשנה משמעותית יורד לשנה הממוצע האשפוז ימי מספר 

הכניסה לשיקום,  לאחר השנייה בשנהימים לשנה הראשונה לאחר הכניסה לשיקום(.  30-ל ימים

 נמוך ימים מספר על התייצבות יש בהמשך(, אך 37-ל 30-)מ לשנה האשפוז ימי במספר עלייהיש 

  בשנה השלישית, הרביעית והחמישית(. 03) לשיקום הכניסה לפני שהיה מזה

 ( ונשאר 00%-ל 57%-)מ לשיקום הכניסה אחרי הראשונה בשנה יורד שבאשפוז האנשים אחוז

 .00%-כ - יציב למדי לאורך השנים 

 התחלת לאחר ,0.66-ל שיקום התחלת לפני בשנה 0.45-מ יורד לשנה לאשפוז הכניסות מספר 

 .מתונה בירידה וממשיך, השיקום

יש לציין שייתכן שחלק מהירידה החדה בהיקפי האשפוז, מהשנה האחרונה לפני התחלת השיקום 

מכך שחלק מהאנשים מופנים לשיקום מתוך אשפוז, ולכן יש הגדלה  תלשנה הראשונה אחרי, נובע

בהיקף האשפוז בשנה הראשונה לפני התחלת השיקום וצמצום בהיקף האשפוז בשנה הראשונה אחרי. 

                                                 
המשמעות היא שבבדיקה של כל שנה אנו מתייחסים לאוכלוסייה שונה, ולכאורה, ההבדלים בין השנים  11

אוכלוסיות. בחנו את ההבדלים בין השנים גם כאשר מסתכלים רק על השינויים יכולים לנבוע מהבדלים בין 
לאורך השנים של אותה אוכלוסייה , לדוגמה, שנה ראשונה, שנייה ושלישית רק לגבי אלה שנמצאים לפחות 

 שלוש שנים בשיקום. הבדיקה העלתה ממצאים דומים לאלה שמוצגים כאן.
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לכן חשוב להדגיש שבשנים שלאחר התחלת השיקום היקף האשפוז מתייצב על רמה נמוכה מכפי 

 .שהיה בשנים לפני התחלת השיקום

 לשיקום שהגיעו אנשים בין השוואה -אחר מכן לשיקום וה התחלתאשפוז לפני ה היקף 1.2.4
 ארוך מאשפוז או קצר מאשפוז, מהקהילה

ייתכן שמאפייני שלוש אנשים יכולים להגיע לשיקום מאשפוז ארוך, מאשפוז קצר או הישר מהקהילה. 

 .יים בשלושתןהצמצום בהיקף האשפוז קעלתה השאלה האם קבוצות אלה שונים, ולפיכך 

תמהיל  שינויים החלים לאורך השנים בהלאור  ,הקבוצות חשובה במיוחד שלושהתבוננות נפרדת ב

ים מגיעיה בשיעור היתה עליהי 0003-ל 3779שנת  תקופה שביןבשיקום. ב שמתחילההאוכלוסייה 

, 0003שנת ים מהקהילה. מאז מגיעיום( וירידה מקבילה בשיעור ה 380-)למעלה מ מאשפוז ממושך

ם מגיעיה בשיעור היירידה בשיעור המגיעים לשיקום מתוך אשפוז ממושך ועלי :מגמה הפוכה מסתמנת

-ו, קצר מאשפוז 8%, מהקהילה הגיעו םמתחילים לקבל שירותי שיקומה 83%, 0009 בשנתמהקהילה. 

  .ממושך מאשפוז 3%

גם שאשפוז ממושך, הרי מלשיקום  מי שהגיעושאף שהיקף הירידה באשפוז גדול יותר בקרב  נמצא

 ירידה משמעותית. יש שתי הקבוצות האחרות קרב ב

 תחלת ה לפני 009-מ ממושך מאשפוז שהגיעו אנשים בקרב ירדלשנה  האשפוז ימי ממוצע

 93-ירד מ הוא ו לשיקום מאשפוז קצרהגיע. בקרב אנשים ששיקום התחלת לאחר 60-ל, שיקוםה

 . 36-ל 65-מ מהקהילה, ירד מספר ימי האשפוז, ובקרב אנשים שהגיעו לשיקום 63-ל

 שלוש הקבוצות. כך, בקרב אנשים שהגיעו מאשפוז אחת מבכל ירד  האנשים שהיו באשפוז אחוז

בקרב אלו שהגיעו  ;תחלת השיקוםלאחר ה 43%-שיקום להלפני  300%-מ ירדממושך הוא 

-ל 47%-משיעור ה ירדובקרב אלו שנכנסו מהקהילה,  ;34%-ל 300%-מ ירדקצר הוא  מאשפוז

68%.  

 התחלת בשנה לפני  3.30-בשנה בקרב אנשים שהגיעו מאשפוז קצר ירד מ לאשפוז הכניסות מספר

לפני  0.69-לאשפוז מ . בקרב אלו שהגיעו מהקהילה ירד מספר הכניסותאחרי כן 0.38-, להשיקום

  12.אחרי 0.09-, להתחלת השיקום

 :כי אנמצ המחקר בתקופת באשפוז שהיו אלו בקרב

ירד בכל אחת משלוש הקבוצות. בקרב מי שהגיעו מאשפוז ממושך הוא  הממוצע האשפוז משך -

לאחר התחלת השיקום. בקרב אלו שהגיעו לשיקום  357-ימים לפני התחלת השיקום ל 843-ירד מ

 383-ובקרב מי שהגיעו לשיקום מהקהילה הוא ירד מ 30-ימים ל 89-מאשפוז קצר הוא ירד מ

 .33-ימים ל

                                                 
סות לאשפוז כאשר מדובר באשפוז ארוך: אנשים הנמצאים באשפוז אין משמעות להצגת נתונים לגבי כני 12

מספר נמוך של כניסות . ארוך נכנסים לאשפוז רק בתחילתו של האשפוז. מכאן שהנתון לא אינפורמטיבי
בהקשר זה יכול לנבוע לאו דווקא מהעדר אשפוז, אלא מכך שהאדם נמצא באשפוז ארוך, אינו משתחרר 

 לאשפוז חדש.ממנו, ולפיכך גם לא נכנס 
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בשלוש הקבוצות. בקרב האנשים שהגיעו מאשפוז  עלההזמן הממוצע בין האשפוזים  משך -

ימים אחרי כן. בקרב מי שהגיעו  083-ימים לפני התחלת השיקום ל 069-ממושך הוא עלה מ

 633-ובקרב אלו שהגיעו לשיקום מהקהילה מ 054-ימים ל 039-לשיקום מאשפוז קצר הוא עלה מ

 רי.ימים אח 657-ימים לפני ל

בין היקף האשפוז אחרי הכניסה לשיקום בין אלה משמעותיים מפתיע שלא מצאנו הבדלים 

שהגיעו מאשפוז ממושך, לבין אלה שהגיעו מאשפוז קצר. ייתכן שהסיבה לכך היא שחלק 

 מהאנשים היו באשפוז ממושך בגלל העדר פתרונות מתאימים בקהילה ולא מטעמים קליניים. 

בפועל ובתקופה מקבילה לפני קבלת שירותי שיקום שירותי קבלת  בתקופתאשפוז ה היקף 1.2.2
 שיקום

בהם קיבל האדם שירותי שחודשים רצופים  3הוגדרה כחודש הראשון מבין  התחלת השיקוםעד כה, 

תכן ישיקום. מאותה נקודה ואילך, האדם נחשב כמקבל שיקום גם אם למעשה הפסיק לקבל שיקום. י

מסיבות שונות. לפיכך, ייתכן  ,יקום, נשרו ממנו לאחר תקופה מסוימתשב שהיושחלק מהאנשים 

תית" של האשפוז הם אומדן חסר של ההשפעה "האמ   היקףשהממצאים לגבי השפעת השיקום על 

בהן שהשיקום. כלומר, מצד אחד התייחסנו לאנשים כאל מי שמקבלים שירותי שיקום גם בתקופות 

קום בפועל, ובמקביל את ימי האשפוז של אנשים אלו החשבנו ו ולא קיבלו שיעזבחלק מהאנשים כבר 

 קיבלו שיקום. בה תקופה שה לגבי

בפועל לעומת התקופה המקבילה  השיקום על היקף האשפוז בתקופת קבלת השיקום בחנו את השפעת

ועד היציאה מהשיקום. אדם  התחלת השיקוםתקופת קבלת השיקום מוגדרת מן  קבלת השיקום.לפני 

חודשים  30נחשב כמי שיצא מן השיקום במועד הראשון שאחריו לא קיבל כל שירות שיקום במשך 

  13.רצופים

 יותר מעט חזקים אףהם וכצפוי , הקודמים בפרקים שנמצאו , הממצאים דומים לאלוך הכולבס

 .בעוצמתם

 כןאחרי  ימים 33-ל ת השיקוםהתחל לפניימים  37-מ לאדם ירד לשנה האשפוז ימי ממוצע.  

 בתקופה  64%-שיקום לשירותי בתקופה שלפני קבלת  36%-ירד מ שבאשפוז האנשים אחוז

 שיקום. תחלת המקבילה לאחר ה

 כן אחרי 0.63-ל התחלת השיקוםלפני  0.54-ירד מ לשנה לאשפוז כניסותה מספר . 

 

 המחקר נמצא כי: בתקופת באשפוז שהיו אלו בקרב

 ימים אחרי כן; 34-ימים לפני התחלת השיקום ל 374-ירד מ הממוצע האשפוז משך -

 ימים אחרי כן. 084-ימים לפני התחלת השיקום ל 054-עלה מ אשפוזים בין הממוצע הזמן משך -

                                                 
 לחלופין מועד סוף קובץ הנתונים או מועד פטירתו של האדם. 13
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 נמצאשיקום בפועל,  בתקופת קבלתאשפוז ההשפעת השיקום על מדדי  בוחנים אתלסיכום, כאשר 

גם בניתוחים שכללו השינויים שנמצאו גדולים יותר מאשר  התחלת השיקוםשהשינויים שחלו לאחר 

 .את התקופה שבה כבר הפסיקו לקבל שיקום

ועד התחלת השיקום, ובתקופה  מאז זיהוי המחלה במערכת האשפוזהיקף האשפוז  1.2.4
 מקבילה לאחר הכניסה 

ם שקיים לגבי אותו מספר השני התחלת השיקוםלפני שאשפוז בתקופה המדדי את עד כה, בדקנו 

בידינו מידע לגבי תאריך התחלת המחלה. כלומר, אם אדם  . איןהתחלת השיקוםלגביהן מידע לאחר 

נמצא חמש שנים בשיקום, בדקנו במקביל חמש שנים לפני השיקום מבלי לדעת אם אכן האדם היה 

ר בה האדם כבש. אם היינו מתמקדים רק בתקופה שהתחיל בשיקוםחולה במשך כל חמש השנים לפני 

היה גבוה יותר מאשר כשכוללים גם  התחלת השיקוםהיה חולה, סביר להניח שהיקף האשפוזים לפני 

בהן עדיין לא חלה. משום כך, ייתכן שהאומדנים שמצאנו לגבי השפעת השיקום על האשפוז ששנים 

  אומדני חסר.הם 

 בהםש ניתוחים נערכו, חולה היה אכן שהאדם להניח ניתן לגביהש לתקופה אינדיקציה לתת כדי

 את מגבילים , בניתוחים אלו אנולכך החל מהאשפוז הראשון שלו. בהתאם ,הגדרנו את האדם כחולה

  14.חולה היה כבר שהאדם ודאות יש לגביהןש שנים לאותן רק התחלת השיקום שלפני התקופה

 הביאכל השנים בלי לבדקנו את כאשר  ,כצפוי, מעט חזקים יותר מהממצאים שמצאנו הממצאים

 בחשבון אם האדם היה חולה או לא.

 אחרי כןימים  00-ל התחלת השיקוםימים לפני  73-ירד מ לשנה האשפוז ימי ממוצע . 

 בתקופה המקבילה לאחר  56%-, להתחלת השיקוםלפני  94%-ירד מ באשפוזהיו ש האנשים אחוז

  .התחלת השיקום

 0.69-ל 0.45-בשנה ירד מ לאשפוז הכניסות מספר. 

 שהיו באשפוז בתקופת המחקר נמצא כי:בקרב אלו 

 .כן אחרי ימים 69-ל תחלת השיקוםה לפני ימים 090-מ ירדמשך האשפוז הממוצע  -

 .כן אחרי 605-ל שיקוםתחלת הה לפני 095-מ עלהמשך הזמן הממוצע בין האשפוזים  -

חסרונו בכך אינו כולל תקופות לא רלוונטיות )לפני המחלה(. הוא הוא ש הנוכחישל הניתוח  יתרונו

)אנשים שלא היו כלל באשפוז לפני  שהוא עלול ליצור אומדן יתר לאשפוז בתקופה שלפני השיקום

  כניסתם לשיקום אינם נכללים בניתוח זה(.

                                                 
הסימטרייה המוצגת בפרק הנוכחי מתבססת על הדרישות הרגילות )עד מועד סוף נתונים בקובץ או מועד  14

פטירה( בתוספת דרישה נוספת: המועד הראשון אליו מתייחסים בתקופה שלפני התחלת השיקום הינו 
 38, אנו קובעים את גיל 38שפוז הראשון שהיה לאדם מעולם. במידה ואשפוז זה חל לפני גיל תחילתו של הא

 כמועד תחילת המחלה. 



 

36 

 זאתשל השפעת השיקום.  אומדן חסרגם בדיקה זו מראה שסביר להניח שהממצאים לאורך הדוח הם 

 ובלי המחלהתחילת  מועד, בלי מידע לגבי לשיקום נסושנכ האנשים כלל על נעשו שהניתוחים מכיוון

  .שונות מסיבות הזמן לאורך השיקום מערכת את עזבו מהם שחלק בחשבון הביאל

  סיכום ומסקנות. 5

 חל 70-אמצע שנות הבעבודה זו ניסינו לבחון את ההשפעה של קבלת שיקום על היקף האשפוז. עד 

טיפול התרופתי בת יוהתפתחווממדיניות ב יםמשינויהדרגתי בהיקף האשפוז, שנבע בעיקר  צמצום

. לקראת סוף שנות התשעים, התחיל תהליך של הרחבה משמעותית במערכת שירותי והאמבולטורי

 .  בתקופה זו, תהליך הצמצום הואץ מאוד.0003השיקום והחלת חוק שיקום נפגעי נפש בקהילה בשנת 

חלה ירידה באחוז האנשים שהיו באשפוז פסיכיאטרי      3778לשנת  3770השנים בין  לדוגמה, בתשע

 0009-3777-. בתשע השנים מ08%-ומספר ימי האשפוז הממוצע לאדם באוכלוסייה ירד ב 00%-ב

 .   40%-בקרב המאושפזים, ומספר ימי האשפוז ירדו ב 03%-הירידה הגיעה ל

ת ההשפעה של הרחבת השיקום על הירידה בהיקף האשפוז, את מידלבחון  היהבמחקר   שלנו האתגר

 השפעתאת  בחנוכך,  לשם. או הבדלים בין מאפיינים של אנשים במערכת אחרים לשינויים מעבר

  , המשלימות זו את זו.שונות בדרכים השיקום

 : שיטות מרכזיותשתי באשפוז בדקנו היקף השיקום לבין  קבלתהקשר בין את 

  כלשהו בשלב שקיבלו, לאנשים בנפרדהיקף האשפוז ב ת השינוי מגמ. בדקנו את שיטת המקרו 

האם כך בחנו   מקרב כלל המאושפזים לאורך השנים. ,קיבלו שלא ולאלו שיקום שירותי בחייהם

 מגמת הירידה באשפוז לאורך השנים גדולה יותר בקרב אלו שקיבלו שיקום.

 לפני קבלת שיקום ואחרי כן, תקופות בחיי האדם עצמו שתיבין  . השווינוהשיטה הפרטנית , 

בדרכים  זאת, תוך השוואה של מספר שנים זהה לפני השיקום ואחרי כן. ערכנו את ההשוואה

שונות, תוך התייחסות לתת קבוצות שונות ולתקופות שונות כדי לבסס את תקפותם של 

 :פילעל היקף האשפוז השפעת השיקום  ו אתדקנב כך. הממצאים

 כניסה לשיקוםון שנת  

  מהקהילהאו אשפוז ארוך, אשפוז קצר   -המקום שממנו הגיעו האנשים לשיקום  

  תקופה מַרּבית שניתן לבדוק בשיקום ותקופה קצרה  

  ך הלאה השנייה בשיקום וכהשינוי בין השנה הראשונה בשיקום לשנה 

  תקופת קבלת השיקום בפועל 

 ידוע שהאדם כבר חלה היה  התקופה שלגביה 

בשתי השיטות  )מקרו ופרטנית(  קשר משמעותי בין היקף האשפוז לבין קבלת שירותי שיקום,מצאנו 

ובכל צורות הבדיקה. כלומר,  יש עדויות חזקות לכך שהשיקום בקהילה מוריד באופן משמעותי מאוד 

 את היקף האשפוז. להלן נפרט את סדר הגודל של השינוי.
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  מקרושיטת ה

  ל3770בשנת  79-ירד מ ,בשלב כלשהו אלו שהתחילו שיקום מקרב לאדם, האשפוז ממוצע ימי ,-

הייתה   שיקום מעולם וקיבלשלא  אלו בקרב. 0009בשנת  05-לאז ירד באופן חד ו 3779-ב 86

 .  0009בשנת  30-ול 3779בשנת  37-, ל3770בשנת  08-מאבל פחות חדה,  ירידה,

 בשנת 57%, היה בשלב כלשהו אלו שהתחילו שיקום מקרב מאושפזים, אחוז האנשים שהיו 

 מעולם וקיבלשלא  אלו בקרב .0009-ב 09%-ואז ירד באופן משמעותי ל 3779-ב 58%, 3770

 .0009-ב 36%-, ו3779-ב 34%-ל 3770-ב 39% -הירידה מצומצמת הרבה יותר: מ שיקום

 04-לפעם ב ,3770בשנת -חודשים  60-ב מאשפוז פעם אחת שינוי חל  .מספר הכניסות לאשפוז 

 שיקוםקיבלו  לאמעולם ש. בקרב אלו 0009-חודשים ב 60-ולפעם אחת ב 3779 בשנתחודשים  

חודשים )כלומר, השינוי במספר כניסות לאשפוז  80-כפעם ב לאורך השנים:השינוי היה יציב 

שיקום והשינוי במספר  בקרב אלה שקיבלו 0009-ב 0.68-ל 3770בשנת  0.50-ממוצע לשנה היה מ

 הכניסות היה יציב בקרב אלה שלא(. 

  השיטה הפרטנית

 שיקום קבלת אחרי האשפוז בהיקף ירידה נמצאה הפרטנית בשיטה שערכנו הבדיקה צורות בכל

 : שערכנו הבדיקות בכל ירד לשנה לאדם אשפוז ימי ממוצעכן. לדוגמה,  שלפנילעומת התקופה 

 ימים 39-קבלת שיקום ל לפני ימים 34-מ  - שהתחילו שיקוםכלל האנשים ל המרבית תקופהב 

 . אחרי

 שנים   5-ב 94 -מ - לכלל האנשים שהתחילו שיקום בממוצע עד ארבע שנים -קצרה בתקופה

 בממוצע אחרי. שנים 5-ב 37-ל שיקוםהתחלת  בממוצע לפני

 0009שהתחילו לקבל שיקום בשנת  אלה בבקר, לדוגמה, ירד האשפוז ימי מספר שנתוניםה כלב 

 .30-ל 53-מ

 אך 30-ל 83-הראשונה לאחר התחלת השיקום הייתה ירידה משמעותית מ בשנה :השנים לאורך ,

נמוך מכפי שהיה לפני התחלת  מספרעל והתייצב בהמשך  37-בשנה השנייה עלה המספר ל

 השיקום.

 60-ל 009-ממושך ירד מ וזשפמא: ארוך או קצר מאשפוז, מהקהילה לשיקום שהגיעו אנשים ;

 .30-ל 65-מ -ומהקהילה 63-ל 93-מ קצר מאשפוז

 :מצאנו כי המרבית התקופההאשפוז. לדוגמה, לגבי  בהיקףירידה  מצאנובמדדים אחרים  גם

 אחרי  50%-לפני  ל 38%-שהיו באשפוז ירד מ האנשים אחוז 

 מ ירד)כלומר,  אחרי חודשים 67-ב לפעם, לפני חודשים 08-ב מפעם ירד לאשפוז הכניסות מספר-

 (0.63-ל ולאדם לשנה בממוצע כניסות 0.56

לבחון את הקשר בין  כדיניסוי מבוקר על אף הממצאים המרשימים, יש לציין שהם לא מבוססים על 

זמנית בכל הארץ ולא ניתן היה לבחון קבוצת השוואה -משום שהחוק הופעל בו ,השיקום לאשפוז

בדוח הנוכחי ניסינו לצמצם את האפשרות שהממצאים נובעים מגורמים אחרים אך כאמור, . מתאימה
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בצורות הניתוח השונות עקבי נמצאה באופן  אשפוזה ףהירידה בהיקהעובדה ש שיקום עצמו.ולא מה -

 השפעת השיקום על היקף האשפוז. טחוננו בימחזקת את ב ,והמשלימות זו את זו

 

יין לא נכנס חוק השיקום לתוקפו ושירותי השיקום החלו שבשנים הראשונות שנבחנו עדיש לזכור 

להתרחב בהדרגה לקראת סוף שנות התשעים והם ממשיכים להתפתח ולהתרחב. לכן הממצאים אינם 

משקפים בהכרח את מלוא השפעתם האפשרית של שירותי השיקום הרחבים יותר שניתנים היום, 

 גם בעתיד. ורצוי להמשיך ולעקוב אחרי הקשר בין שיקום לאשפוז

 כלכלית מבחינה הן ,משמעות רבה התחלת השיקום בעקבות האשפוז בהיקפי על הירידה לממצאים

חשוב  לכן רווחת האדם, כגון איכות חיים, השתלבות בעבודה ובקהילה ועוד.  מבחינת והןותקציבית 

יוזמה  תרומתו של השיקום להיבטים כלכליים ואישיים וקיימתעל  כדי לעמוד להרחיב את המחקר

  בכיוון זה במשרד הבריאות. 
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 וחות לם ומיתרשי

  ושיעור אנשים מכלל האוכלוסייה שהיו באשפוז פסיכיאטרי מלא, ימי אשפוז מספר  : 4 לוח
 4991-2114בשנים , שניםלפי             

 

 

 שנה

-מספר אנשים סך
הכול באשפוז מלא 
בשנה זו )במספרים 

 מוחלטים(

 בשנה אשפוז ימי
)לאלו בממוצע 

שהיו באשפוז 
 בשנה זו(

אחוז 
מהאוכלוסייה 

 + 38בגיל הכללית 

ימי אשפוז 
לשנה לאדם 
באוכלוסייה 

 +(38כללית )

מספר  האנשים שהיו  
באשפוז והם אי פעם 

+ ובחיים 38בגיל 
  בשנה זו

3770 14,010 172  0.48 0.82 69,374 

3773 14,455 165  0.46 0.76 71,025 

3770 14,658 164  0.45 0.73 72,478 

3776 15,088 159  0.45 0.71 74,131 

3775 15,029 160  0.43 0.69 75,895 

3774 15,814 150  0.44 0.66 77,832 

3773 15,557 151  0.42 0.63 79,745 

3779 15,715 143  0.41 0.58 81,714 

3778 15,955 134  0.40 0.54 83,756 

3777 16,053 128  0.39 0.50 85,865 

0000 15,834 119  0.38 0.45 88,003 

0003 15,213 116  0.35 0.41 89,972 

0000 15,239 110  0.35 0.38 91,880 

0006 15,088 107  0.34 0.36 93,827 

0005 15,490 100  0.34 0.34 96,047 

0004 15,695 92  0.34 0.31 98,176 

0003 15,187 86  0.32 0.27 100,012 

0009 14,937 81  0.31 0.25 101,693 

 או בשנה שבמהלכה נפטר 38*אדם שהיה באשפוז לא יופיע בלוח זה בשנה שבה היה מתחת לגיל 
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  מקרב אנשים –שקיבלו אי פעם שיקום לעומת אלה שלא ממוצע ימי אשפוז בקרב אנשים : 4 תרשים
 *באשפוז פעם אי שהיו                 

  

 
 

ומעלה שהיו בחיים בשנה זו ולא הפטרו במהלכה, ואשר היו בשלב כלשהו  38*בכל שנה מופיעים סה"כ האנשים בגיל 
 בחייהם באשפוז.
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 מקרב אנשים –לעומת אלה שלא שקיבלו אי פעם שיקום שיעור אשפוז בקרב אנשים : 2 תרשים
 *באשפוז פעם אי שהיו

 

 
 

 *שונות בדיקה דרכי לפי, הפרט ברמת כן ואחרי השיקום התחלת לפני האשפוז היקף השוואת: 2 לוח

 
 כניסות מספר

 בשנה לאשפוז
)%( אשפוז שיעור    לשנה אשפוז ימי ממוצע  

% 
 לפני אחרי הפרש ירידה

%  
 לפני אחרי הפרש ** ירידה

%  
  לפני אחרי הפרש ** ירידה

 מרבית תקופה 34 39 58 95 38 50 03 68 0.56 0.63 0.30 08

03 0.33 0.63 0.50 50 09 53 38 94 43 37 94 
 1 -קצרה תקופה

  שנים

 לשיקום הגעה            

 מהקהילה 65 36 03 30 47 68 03 63 0.69 0.09 0.30 09

 קצר מאשפוז 94 63 55 47 300 34 64 64 3.30 0.38 0.55 67

 ממושך מאשפוז 009 60 374 83 300 43 57 57 --- ---  

:של בתקופה              

63 0.35 0.63 0.54 55 08 64 36 85 48 33 37 
שירותי  קבלת

 שיקום בפועל 

63 0.09 0.69 0.45 56 60 56 94 98 93 00 73 

 המחלה מזיהוי
 האשפוז במערכת

 התחלת ועד
 השיקום
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 כן ואחרי שיקום התחלת לפני: ממוצע ימי אשפוז בשנה לאורך השנים 4 תרשים

 

 

 האנשים שהיו באשפוז לאורך השנים לפני התחלת שיקום ואחרי כןאחוז : 1 תרשים
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 מספר כניסות לאשפוז בשנה לאורך השנים לפני התחלת שיקום ואחרי כן: 4 תרשים
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