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תקציר

 בקרב רצון שביעות אי האחרונות בשנים מעוררת מורכב סיעודי במצב בחולים והטיפול האשפוז מערכת
 קובעי זה ובכלל רבים, לטענת בארץ. הבריאות במערכת אלה בחולים בטיפול שמעורבים גורמים מספר

 חולים של לאשפוזם כיום שקיים ההסדר סיעודיים, במוסדות מפתח ואנשי גריאטרים, בריאות, מדיניות
 לאחראיים לא ואף משפחתו, לבני הקשיש, לחולה הרצויה למציאות מתאים אינו מורכב סיעודי במצב

איכותם. ולהבטחת למימונם השירותים, להספקת
■ . j

 האגף עם ביחד אשל; פנו מורכב, סיעודי במצב בחולים המוסדי והטיפול האשפוז הסדרי בשיפור לסייע כדי
 נערך כך, לשם לעומקה. זו סוגייה לבחון בבקשה ברוקדייל, לג׳וינט-מכון הבריאות במשרד לגריאטריה

 המוסדות כיצד סיעודיים, במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים של הימצאותם שיעור את שבדק מחקר
 נכונותם את לכך, רישוי להם שאין למרות אלה בחולים שמטפלים המוסדות מאפייני את עימם, מתמודדים

 במערכת מפתח אנשי של עמדתם ומהי כך לשם להם הדרושים התנאים מהם בחולים, ולטפל להמשיך
סיעודיים. במוסדות מורכב סיעודי המצב בחולים הטיפול כלפי הגריאטרית

i .1
 מצויות שבהם (,1996 בשנת מוסדות 179 )מתוך בארץ סיעודיים מוסדות 104 כללה המחקר אוכלוסיית

 המוסד, סוג המוסד, גודל מבחינת שבמחקר, המוסדות מאפייני בארץ. הסיעודיות המיטות מכלל ;76%
 רואיינו במחקר בארץ. הסיעודיים המוסדות כלל מאפייני את מייצגים גיאוגרפי, ופיזור עליו הבעלות
 שאלונים באמצעות אדמיניסטרטיבי( ומנהל ראשית אחות רפואי, )מנהל מוסד בכל המפתח אנשי שלושת
עצמי. למילוי

הם: העיקריים הממצאים
 הסקר. בעת מורכב סיעודי במצב חולים אצלם שהיו דיווחו מהמוסדות אחוזים ושמונה שלושים א.

 לחץ, פצעי הם: השכיחים המצבים שלושת מורכב. סיעודי במצב חולים 2.2 בממוצע היו אלה במוסדות
 מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות על דיווחו הסיעודיים מהמוסדות ■כמחצית ועירוי. בזונדה הזנה

 אין פעם שאף או רחוקות לעתים שרק דיווחו ומחצית פעם, מידי או קרובות, לעתים הזמן, כל במוסד
מורכב. סיעודי במצב חולים 1אצלכ

 היו מורכב, סיעודי במצב חולים בהם שהיו במוסדות הסיעודיות המיטות מכלל אחוזים כארבעה ב.
 היו המוסדות( )בכל בסקר שנכללו הסיעודיות המיטות מכלל 1.6% ובסה״כ, אלה, חולים ידי על תפוסות
 מהמוסדות חלק של חששם עקב חסר, אמדן שזהו ייתכן מורכב. סיעודי במצב חולים ידי על תפוסות

במוסד. כאלו חולים של בקיומם להודות הסיעודיים

 כאלו חולים בהם שאין מוסדות לבין מורכב סיעודי במצב חולים בהם שיש מוסדות בין הלוואה ג.
 בהשוואה מיטות( ממאה )יותר גדולים במוסדות יותר גבוהה בשכיחות נמצאים שהחולים העלונה

 ובמחלקות ופרטיים(, ציבוריים למוסדות )בהשוואה אשל בבעלות במוסדות ובינוניים, קטנים למוסדות



 מאופיינים גבוהה בשכיחות מורכב סיעודי במצב חולים בהם שיש מוסדות מוגן. בדיור סיעודיות
 מוסמכת אחות בהימצאות לא אך היממה, שעות בכל מעבדה בדיקות לביצוע ואפשרות רופא בהימצאות

היממה. שעות כל

 במוסדות מורכב סיעודי במצב החולים רוב הראשיות, והאחיות הרפואיים המנהלים של עדותם לפי ד.
 למוסד חזרו שהם או הכללי, הרפואי במצבם הידרדרות עקב במוסד, אלה מצבים פיתחו הסיעודיים

כללי. חולים בבית קצר, כלל בדרך אשפוז, לאחר זה במצב

 את משאירים הם כלל שבדרך אמרו הראשיות והאחיות הרפואיים מהמנהלים ממחצית למעלה ת.
 להעביר כדי החולה של החולים לקופת פונים ובמקביל במוסד מורכב סיעודי מצב שמפתחים החולים

 לא הם כלל שבדרך אמרו מהמנהלים מעשירית פחות אלה. בחולים לטפל ומורשה מתאים למקום אותו
במוסד. החולה את להחזיק ממשיכים

 בחולים לטפל רישיון לקבלת בבקשה הבריאות למשרד בעבר פנו מהמוסדות אחוזים עשר חמישה ו.
 גבוה שיעור יש לרישוי בבקשה שפנו במוסדות נענתה. טרם או נדחתה ובקשתם מורכב סיעודי במצב
 רחוקות לעתים שרק מוסדות גם אך קרובות, לעתים או כלל בדרך מורכב סיעודי במצב חולים של יותר

רישוי. לקבל בבקשה פנו אלה בחולים מטפלים

 "שלהם" בחולים לטפל מעונינים הסיעודיים במוסדות הראשיות והאחיות הרפואיים המנהלים רוב ז.
 מעונינים מהם כרבע רק זאת, לעומת לכך. רישיון להם יינתן אם במוסד מורכב סיעודי מצב שמפתחים

 יותר אופיינית זו מגמה אחרים. ממקומות למוסד שיגיעו מורכב סיעודי במצב חדשים חולים לקבל
 טיפול על שדיווחו למוסדות בהשוואה קרובות לעתים או הזמן כל כאלו חולים בהם שיש במוסדות

לא. כלל או רחוקות לעתים רק אלא בחולים

 מורכב סיעודי טיפול למתן והכרחי ראשון שתנאי אמרו הסיעודיים במוסדות המפתח אנשי שלושת ח.
 האדם בכוח תוספת הינו נוסף חשוב תנאי הבריאות. משרד ידי על והכרה רשיון קבלת הינו במוסד

 ציוד תוספת :היו חשיבותם סדר לפי שצוינו נוספים תנאים מוסמכות. אחיות בעיקר למוסד, המקצועי
 צוינה אשפוז יום עבור בתשלום תוספת אדם. כוח להכשרת ותנאים מקצועיים יועצים תוספת רפואי,
 והאחיות הרופאים ידי על אחרון כתנאי אך האדמיניסטרטיביים, המנהלים ידי על בחשיבותו שני כתנאי

הראשיים.

 שמוגדרים המצבים רוב שרואיינו, הגריאטריים החולים ובתי הגריאטריות המחלקות מנהלי לדעת ט.
 ולבני לחולה הן רצוי, אף וזה הסיעודיים, במוסדות מטופלים להיות יכולים מורכב סיעוד כמצבי כיום

 לעמוד המוסד שעל לכך הכרחי שתנאי הדגישו הם זאת, עם בארץ. האשפוז למערכת והן ולמשפחתו
 צורך יש במקביל, לחולים. הולם טיפול לספק ויכולתו הבריאות, משרד ידי על שנקבעו בסטנדרטים

 הטיפול לצורכי ולהתאמתם אלה, בחולים לטיפול אישור למתן כיום הקיימים הסטנדרטים את לשנות
ידי על שנקבעו הנוהלים להיות צריך הסטנדרטים לקביעת הבסיס הגריאטרים, רוב לדעת האמיתיים.



 חיזוק תוך הירוק( )הספר סיעודיים מוסדות עבור הבריאות במשרד וזיקנה ממושכות למחלות
אחות והימצאות שבוע, בכל מספק שעות מספר רופא הימצאות בעיקר והכשרתו, האדם כוח

האגף
היקף

 היממה. שעות בכל שאפשר כמה ועד בוקר, במשמרת לפחות רחבה, גריאטרית הכשרה בעלת מוספכת,
הטיפול. למתן הולמת תשתית להבטיח צריך פן כמו

 באגף מדיניות קובעי האחרונה השנה במהלך התכנסו יעיל, באופן הצפויים השינויים עם להתמודד כדי
 שהתעוררו הסוגיות ולליבון לדיון ברוקדייל, ממכון וחוקרים באשל הבריאות, במשרד לגרי^טריה

 תחומים לשני התייחסו הדיונים מהן. אחת לכל והאפשו־יים הקיימים המענים ולבחינת במחקר,
 החולים, וקופות הבריאות משרד בידי בעיקר מערכתית, באחריות .הינו להם .שהמענה כאלו : עיקריים

 בחולים לטפל כדי בהם לעמוד עליהם שיהיה ובתנאים הסיעודיים המוסדות בארגון. שמתמקדים וכאלו
 בעתיד, מורכב סיעוד במצבי לטיפול הצרכים לבחינת בסיס כיום משמשים הדיונים מורכב. סיעודי .במצב

 בעתיד, השירותים דפוסי בתכנון אלה, לחולים טיפול להספקת הסיעודיים למוסדות .סטנדרטים בפיתןח
הצפויים. בשינויים הקשורות אחרות ושאלות התגמול שאלת ובבחינת

 במערכת שמתרחשים נוספים אחרים תהליכים בעקבות ואף בעקבותיו שנעשו והפעולות המחקר ממצאי
 המדיניות קובעי ובעיקר בנושא, שמעורבים הגורמים שכל בכך החשיבות את מדגישים בישראל, הבריאות

 יתאחדו עצמם, הסיעודיים המוסדות ונציגי גריאטריים גם וכן באשל, החולים, בקופות הבריאות, *במשוף
הגריאטרית. במערכת היעילות שיפור למען הנושא של משותף לקידום



תודה דברי

 למנהלים להודות מבקשים אנו ראשית, להם. נתונה ותודתנו רבים באנשים הסתייענו המחקר במהלך
 ובמוסדות הסיעודיות במחלקות האדמיניסטרטיביים ולמנהלים הראשיות לאחיות הרפואיים,

שבהנהלתם. המוסדות אודות ונתונים מידע לנו ושסיפקו המחקר, ביצוע את לנו שאפשרו הסיעודיים,

 על הבריאות, במשרד וזיקנה ממושכות למחלות האגף מנהל קלרפילד, מרק לפרופי תודה מכירים אנו
 שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה אשל, למנהל מודים אנו הממצאים. להבנת ותרומתו במחקר תמיכתו

 והארותיהם הערותיהם ועל במחקר, התמיכה על קבילו וליעקוב רותם לדרור וכן בריק יצחק הזקן, למען
 היוזמה על הרופא שמואל חולים בית מנהל חבוט, בני לפרופי מודים אנו הדוח. של לגרסאות המועילות

 על מועלם לאביבית מודים אנו זה. למחקר והשלמה בסיס המהווה ארצי סקר בביצוע השתתפותו ועל
 השונים המחקר בשלבי לנו שסייעו מי לכל מודים אנו כן כמו ובעיבודם. הנתונים באיסוף הרבה עזרתה

הנתונים. ובאיסוף

 מבקשים אנו ולבסוף, ובהערות. בעצות העבודה במהלך סייעו אשר ברוקדייל במכון חברינו לכל תודה
בהדפסתו. שסייעה שיזגל ולאילנה ובכישרון במיומנות הדוח את שערכה רוזנפלד לג׳ני להודות
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ומטרותיו למחקר הרקע .1
 שאלת את ומעמיק מקיף באופן לבחון הקוראים קולות בארץ הבריאות במערכת נשמעים שנים מספר זה

 הסיעודי למצבם שבנוסף כמי מוגדרים זה במצב חולים מורכב. סיעודי במצב בחולים והטיפול האשפוז
 בין הסכם באמצעות השמונים בשנות הוסדר אלה חולים של אשפוזם מוגדר. רפואי ממצב גם סובלים

 בעבור שהמימון נקבע, בהסכם .1991 בשנת התעדכן אשר כללית, חולים קופת לבין הבריאות משרד
 באחריות יהיה סיעודי במצב חולים של אשפוזם מימון ואילו החולים, קופות באחריות יהיה אלה חולים
 הקופות ושעל מורכב סיעוד כמצבי שהוגדרו רפואיים מצבים של שורה נקבעה בהסכם הבריאות. משרד
 עירוי )מחדר(, בזונדה הזנה אקטיבי, טיפול שדורש לחץ פצע :כוללים והם שלהם, האשפוז במימון לשאת

 נקבעו כן בהמודיאליזה. וטיפול נרקוטיות בתרופות רפואי טיפול שדורש סופני מצב ארוכה, לתקופה
אלה. במצבים בחולים לטפל כדי שנדרש האדם כוח והרכב הציוד התשתית, לגבי תקנות

 בעקבות ראשית, הרצויה. למציאות התאמתו אי בדבר וטענות רצון שביעות אי מעורר הנוכחי ההסדר
 כלליים חולים ובבתי גריאטריים חולים בבתי כיום מאושפזים מורכב סיעודי במצב חולים זה, הסדר

 שרובם משום סיעודיים במוסדות מאושפזים להיות יכולים אינם והם גריאטריות( במחלקות )בעיקר
 עומס נגרם מכך כתוצאה מורכב. סיעודי בטיפול לעסוק רישוי להם ואין הנדרשות בתקנות עומדים אינם

 במצבים ולטפל גריאטריים והערכה באבחון לעסוק למעשה שאמורה הגריאטרית האשפוז מערכת על רב
 במערכת מורכב סיעודי במצב חולים של ההימצאות שיעור את לבחון שנועד בסקר ושיקומיים. אקוטיים
 גריאטרי לשיקום במיטות החולים מכלל 25%ש־ למשל נמצא ,1994 בשנת בארץ הגריאטרית האשפוז

 במצב בחולים מאוכלסות היו בארץ הגריאטריות המיטות מכלל 28% וכי מורכב, סיעודי במצב היו
 אקוטי ולטפול לשיקום שזקוקים לחולים שמיטות מכאן יוצא (.1996 ואחרים, )בנטור מורכב סיעודי

ביעילות. לתפקד יכולה אינה המערכת זה ובמצב מורכב, סיעודי במצב חולים ידי על תפוסות

 רב זמן כבר אצלם שנמצא קשיש בחולה ולטפל להמשיך מעדיפים הסיעודיים מהמוסדות חלק שנית,
 פי שעל אלא החולים. לבית אותו להעביר רוצים אינם הם במצבו הידרדרות ולמרות המוסד, בתוך

 לבית להעבירם נדרש והוא אלה בחולים לטפל רשאי אינו הסיעודי המוסד כיום, הקיימות התקנות
 נפש עוגמת משפחתו, לבני ואף ממושך, זמן במוסד המתגורר לחולה להיגרם עשויה מכך חולים.,כתוצאה

 שבמצבו מאחר הקשיש, של והתפקודי הקוגניטיבי הנפשי, במצבו להידרדרות לגרום עלול אף זה רבה.
 בני לחץ מול לעמוד לעתים נדרשים המוסדות שמנהלי קורה כך לרעה. עליו להשפיע עשוי שינוי כל הפגיע,

 מצד :קשה בדילמה המנהלים את מעמיד הדבר מהמוסד. להוציאו רוצים שאינם החולה של משפחתו
 להשאיר רשאים אינם הם שני, מצד אך לבקשתם, להיענות ורוצים המשפחה בני עם מזדהים הם אחד,

 לכך, בנוסף הבריאות. משרד תקנות על יעברו הם שאחרת משום בו, ולטפל ולהמשיך במוסד החולה את
 הכרוכות הנוספות בעלויות נושאים גם הם בו, לטפל וממשיכים במוסד הקשיש את משאירים הם אם

 למוסד תשלם לא החולים קופת רישוי, שבהעדר משום כך, על מתוגמלים שיהיו מבלי הרפואי, בטיפול
המורכב. הסיעודי במצב בחולה טיפול עבור

 החולים מכלל 3%-4%שכ- נמצא 1990 בשנת ברוקדייל ג׳וינט-מכון על-ידי שנערך בסקר זאת, למרות:
(.1993 )באר, הסקר בעת מורכב סיעודי במצב היו הסיעודיים במוסדות



 וסיעודיים כרוניים בחולים הטיפול סוגיית עם מתמודדות המערבי בעולם הבריאות מערכות רוב
 לטיפול שאחראיות האשפוז מערכות בין להשוות קושי שקיים אלא חריפים. רפואיים מצבים שמפתחים

 הן לכך העיקריות הסיבות שתי בארץ. הטיפול מערכת לבין בעולם, אחרים במקומות אלה בחולים
 בעולם, אחרים מקומות לבין בארץ הגריאטרית האשפוז מערכת של והארגון המבנה שבין ההבדלים
 ציינו Barker ,1985 ,Tresch, 1994 גם אחרים. במקומות קיימת שאינה מורכב סיעוד מצבי של וההגדרה

 ההבדלים בגלל הברית בארצות שונים במקומות סיעודיים בחולים הטיפול דפוסי בין להשוות הקושי את
שונים. במקומות שונים שירותים ובהימצאות השירותים בארגון בתשתית,

 סיעודיים. במוסדות מורכב סיעוד ממצבי שסובלים חולים מטופלים המערבי, בעולם המדינות ברוב
 גסטרוסטומיה או זונדה באמצעות הזנה עם בחולים מטפלים בהולנד הסיעודיים המוסדות רוב לדוגמה,

 במצב חולים (.Ever-Adalbert, 1993) 4־3 בדרגות לחץ פצעי עם בחולים וכן ביניהם, הבחנה שם ואין
 להתייצבות עד כללי חולים לבית כלל בדרך מועברים תרופות, של לעירוי שזקוקים ואלו יציב, לא רפואי
 Skilled nursing) הסיעודיים המוסדות מספקים הברית בארצות גם (.Berg, 1988, Henrard, 1991) מצבם

facilities) על-ידי שמוכרים Medicare & Medicaid, נפרדת רפואית ביחידה אם בין מורכב, סיעודי טיפול 
 Mott, 1988, Shaughnessy), במוסד המחלקות בכל שפזורות מורשות במיטות אם ובין המוסד, בתוך
1994 ,1990, Barker.) וכן אלו, במצבים לחולים רפואי טיפול למתן רישוי בקבלת צורך יש המדינות בכל 

 וכמותו האדם כוח להרכב במוסד, הפיזיים לתנאים כלל בדרך מתייחסת אשר בקרה, מערכת קיימת
אחרים. ולמדדים

 ממלכתי בריאות ביטוח בחוק הגריאטריים המרכיבים העברת תחול ומתי האם כיום ידוע שלא למרות
 התעניינות מורכב סיעודי במצב חולים של אשפוזם שאלת מעוררת היום כבר החולים, קופות לידי

 במצב שנמצא בחולה גם זה ובכלל בחולה, הטיפול כל למתן האחריות תעבור החוק, פי על מיוחדת.
 ושל האשפוז של הישיר במימון תפקידיו את יסיים הבריאות ומשרד החולים, קופות לידי סיעודי,
 בין מהפיצול כתוצאה כיום שיש הבעיות את לפתור אמור זה חדש הסדר אמנם, אלה. בחולים הטיפול
 סיעודי במצב וחולים סיעודי במצב חולים של האשפוז במימון הבריאות משרד לבין החולים קופות

 המוסדיים השירותים בין הטיפול רצף את ובעיקר בקשישים הטיפול רצף את לשפר ואף מורכב,
 קופות לרשות שעמדו למשאבים השאר בין הקשורות חדשות שאלות גם מעורר הוא ואולם, ;לקהילתיים

 הבריאות במערכת העיקריים הגורמים ולפיקוח. הטיפול לאיכות השירותים, את לממן כדי החולים
 שירותים ספקי הבריאות, במשרד השירותים ומעצבי מדיניות קובעי הם: אלו שאלות עם שיתמודדו

 לאספקת אחריות שתהיינה החולים קופות ובעיקר אחרים, וגורמים אשל כמו בפיתוחם, שעוסקים ואלו
 שעוסקת האשפוז מערכת של מורכבותה את לבחון מכבר זה החלו החולים קופות ולמימונם. השירותים

 הקשישים, ולצורכי לקופות להתאים שעשויות חלופות על וללמוד מוסדי, סיעודי טיפול באספקת כיום
הקופות. לידי הסיעודי לאשפוז האחריות מעבר עם הולם סיעודי טיפול להבטיח כדי

 הנושאים ועם מורכב, וסיעודי סיעודי במצב חולים של אשפוזם שאלת עם יעיל באופן להתמודד כדי
 במספר כשנתיים לפני הוחל החולים, קופות לידי הסיעודיים לשירותים האחריות להעברת הקשורים

 ברוקדייל ג׳וינט־מכון ערך 1994 בשנת ראשית, המוסדית. האשפוז מערכת את לייעל שנועדו פעולות
 את לבחון היתה שמטרתו סקר, הבריאות במשרד דאז לגריאטריה האגף מנהל של והשתתפותו ביוזמתו
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 בארץ, גריאטריים חולים ובתי גריאטריות במחלקות מורכב סיעודי במצב חולים של ההימצאות שיעור
 בעקבות שנית, (.1996 ואחרים, )בנטור שלהם הקבלה מקורות ואת העיקריים מאפייניהם ;את לתאר

 הטיפול ארגון לגבי שאלות מספר הבריאות במשרד לגריאטריה האגף עם ביחד אשל, העלו הסקר ממצא?
 כדי זאת, זה. בנושא המחקר את להרחיב בבקשה ברוקדייל לג׳וינט-מכון פנו שבעקבותיהן בחולים,
 מהם לבחון כדי כיום, מורכב סיעודי במצב חולים של והמיסוד האשפוז דפוסי לגבי ההבנה את להעמיק
 נערך זו, פנייה בסיס על סיעודיים. במוסדות גם אלה בחולים לטפל האפשרויות ומהן הנדרשים, התנאים
 כיום הקיימות התקנות את לבחון שתפקידה ועדה הקים הבריאות משרד אחרון, הנוכחי. המחקר

 זאת ,ובעקבות מורכב סיעודי ובמצב סיעודי במצב בקשישים לטיפול התאמתם את סיעודיים, למוסלות
 הטיפול לצורכי ולהתאמתם סיעודיים למוסדות והתקנות הסטנדרטים לשינוי האפשרויות תיבדקנה
שונים. במצבים בקשישים

 את ומקיף מעמיק באופן לבחון הגריאטרי האשפוז מדיניות לקובעי לסייע נועד בזאת המוצג המחקר
 במצבים בחולים לטפל ניתן האם השאלה נבחנת בעיקר מורכב. סיעודי במצב חולים של אשפוזם שאלת׳

 )כמו שונים גורמים על־ידי מוצעים פתרונות אילו בכך, הכרוכות הבעיות מהן סיעודיים, במוסדות אלה
 לחולים הולמת ברמה טיפול להבטיח כדי הדרושים התנאים ומהם וכד׳(, מוסדות מנהלי גריאטריים,

מורכב. סיעוד במצבי
i
:היו המחקר של מטרותיו ספציפי באופן!

 המאפיינים את כיום, סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים של הימצאותם את לבחון א.
עימם. המוסדות של ההתמודדות דפוסי ואת שלהם

 שאינם מוסדות לבין מורכב סיעודי במצב בחולים כיום שמטפלים סיעודיים מוסדות בין להלוות ב.
בהם. מטפלים

 ומנהל ראשית אחות רפואי, )מנהל שונים תפקידים בעלי של ועמדותיהם דעותיהם על לעמוד ג.
מורכב. סיעודי במצב בחולים טיפול כלפי הסיעודיים במוסדות אדמיניסטרטיבי(

 בתי ומנהלי כללים חולים בבתי גריאטריות מחלקות מנהלי של ועמדותיהם דעותיהם על ללמוד ד.
 והאשפוז הטיפול מקום ולגבי מורכב סיעודי במצב חולים של הטיפול צורכי לגבי גריאטריים חולים

עבורם. המתאים

המחקר מערך .2
המחקר אוכלוסיית 2.1

 לפי סיעודיות מיטות בהם שיש בארץ המוסדות כל שהם מוסדות, 179 מנתה למחקר היעד אוכלוסיית
 מורכב, סיעודי במצב חולים של מוגדר במספר לטפל אישור להם שיש אלה כולל הבריאות, משרד דיווח!
 או וולונטרית חולים, קופת )ממשלתית, בעלות בכל גריאטריים חולים בתי כלליים, חולים בתי למעט

 נובעת אלה מוסדות של הכללתם אי הבריאות. משרד שבבעלות גריאטריים המרכזים שלושת וכן פרטיו!(
 לעיל שהוזכר מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות על בסקר כבר נכללו הם א. :עיקריות סיבות משת?

 החולים בתי בכל ב. מוכרים. כבר בהם מורכב סיעודי במצב בחולים והטיפול האשפוז דפוסי ולפיכך
 שזקוקים החולים את מעבירים והם שיקומי או פנימי, לאשפוז מיטות יש באחד( )מלבד הללו והמואדות

 עם מתמודדים אינם הם לפיכך, רפואיים. במצבים לטפל ומיועדות שמורשות למחלקות אקוטי לאשפוז
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 בו שיש הגריאטרי המרכז הסיעודיים. המוסדות כמו רפואיים במצבים בחולים בטיפול הקשורות שאלות
שם. הרפואיים שירותיו את ומקבל גדול גריאטרי חולים לבית קשור סיעוד, מיטות רק

 בחיוב נענו ,אשר שאלונים נשלחו שאליהם 179 מתוך סיעודיים מוסדות 104 במחקר נכללו בפועל
 מיטות להפעיל הבריאות משרד מטעם אישור יש מתוכם מוסדות לארבעה במחקר. להשתתף לפנייתנו
כזה. אישור אין מוסדות ולמאה מורכב, סיעודי במצב בחולים לטיפול

 נערכה בארץ הסיעודיים המוסדות כלל את מייצגים במחקר שנכללו המוסדות האם לבחון במטרה
 את מציג 1 לוח מאפיינים. מספר לפי במחקר נכללו שלא המוסדות לבין שנכללו המוסדות בין השוואה

 והמיטות המוסדות לכלל בהשוואה שונים, מאפיינים לפי במחקר שנכללו והמיטות המוסדות התפלגות
 נכללו בארץ הסיעודיות המיטות מכלל 76%ש- עולה מהלוח אלה. מאפיינים לפי בארץ הסיעודיות

 בקיבוצים, סיעודיות מיטות מלבד הארץ בכל שקיים לזה דומה היה מאפיינים לפי שיעורם וכי במחקר,
 מייצגים במחקר שנכללו המוסדות האם לבחון כדי במחקר. יותר נמוכים שהיו והצפון ירושלים ובמחוז

 )לוח שונים מאפיינים לפי ובמחקר בארץ התפלגותם את בדקנו בארץ, והמיטות המוסדות התפלגות את
 והמחוז, עליהם הבעלות המוסד, סוג גודלם, לפי במחקר שנכללו המוסדות שהתפלגות עולה מהלוח (.2

 ומוסדות מיטות של יותר גבוה ייצוג יש במחקר כי אם בארץ, המוסדות להתפלגות כללי באופן דומה
 של נמוך ייצוג יש כן כמו וולונטרית. בבעלות מוסדות של נמוך וייצוג פרטית, ובבעלות אשל בבעלות

הארץ. בצפון בעיקר בקיבוצים, סיעודיות ומיטות מחלקות

והכלים המחקי שיטות 2.2
 104ב־ רפואיים ומנהלים ראשית אחיות האדמיניסטרטיביים, המנהלים את כללה המחקר אוכלוסיית

 בחולים שמטפלים גריאטריים חולים ובתי גריאטריות מחלקות מנהלי ושישה במחקר שנכללו המוסדות
 נערך המחקר הסיעודיים. במוסדות המרואיינים של מאפייניהם מפורטים 1 בנספח חולים. בבתי אלה

:הבא הפירוט לפי עימם ראיונות באמצעות

 נערכו עימם הראיונות :הסיעודיים במוסדות ורופאים ראשיות אחיות אדמיניסטרטיביים, מנהלים א.
 שאלונים שלושה נשלחו מוסד לכל בארץ. המוסדות לכל שנשלחו עצמי למילוי שאלונים באמצעות

 הסבר מכתבי התלוו לשאלונים המקצוע. איש של אחריותו לתחום המתייחסות שאלות שכללו שונים
 נעשו והמוסד. המשיב של זהותו התשובות, סודיות לשמירת הבטחה וכן המחקר מהות על מפורטים
 ומכתבי חוזרות טלפוניות תזכורות באמצעות לשאלונים, השיבו שלא ממוסדות מידע לקבל מאמצים
תזכורות.

 מקצוע אנשי שני על-ידי ובמיעוטם המקצוע, אנשי שלושת על-ידי השאלונים מולאו המוסדות ברוב
 בעל שאותו מהעובדה נבע זה המקרים ברוב אך ונכונות, זמן מחוסר נבע זה מהמקרים בחלק בלבד.

המוסד. מנהלי גם שהם הראשית האחות או רופא כמו תפקידים, שני ממלא מקצוע

 יצוין הממצאים הצגת בעת המקצוע. בעלי שלושת מכל שנאספו נתונים על מבוסס הממצאים פרק
הנדונה. השאלה לגבי המידע מקור מהו
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 רופאים שישה נכללו כלליים: חולים בבתי גריאטריות ומחלקות גריאטריים חולים בתי מנהלי שישה ב.
 חולים בבתי בארץ בקשישים בטיפול ואף האשפוז מערכת בעיצוב חשוב חלק שנוטלים גריאטריים
 אופי בעלות אשפוז מסגרות מייצגים הם כלליים. חולים בבתי גריאטריות ובמחלקות גריאטריים

 ששת עם הריאיונות הבריאות. ומשרד חולים קופת בבעלות הארץ, רחבי בכל שונים, ודפו׳סים
פנים. מול פנים בפגישה סגור, חצי מובנה שאלון בעזרת התקיימו הגריאטריים

במחקר ומיטות מוסדות מספר לעומת בארץ ומיטות מוסדות מספר :המוסדות מאפייני :; 1 לוח

 כיסוי %
במחקר מיטות

במחקר סה״כ בארץ סה״כ 1

מיטותהמאפיין מוסדות מיטות מוסדות
76 7׳512 104 *9/907 179 סיעודיות ומיטות מוסדות סה״ב
54 92 4 170 8 מורכב סיעוד מיטות סה״ב

המוסד גודל
46 663 31 1,445 76 סיעוד מיטות 30 עד
71 3,053 49 4,330 76 סיעוד מיטות 100־31
92 3,796 24 4,132 27 סיעוד מיטות 101מ- יותר

המוסד סוג
81 3,039 44 3,748 65 משולב אבות בית
78 3,791 38 4,863 58 כרוני בי״ח
73 466 9 637 14 מוגן דיור
33 216 13 659 42 קיבוץ

בעלות;
100 1,519 14 1,519 14 1 אשל

59 2,057 37 3,515 90 וולונטרי
81 3,936 53 4,873 75 פרטי

; מחוז
59 663 8 1,122 20 ירושלים
50 543 11 1,094 41 צפון
87 1,200 23 1,374 29 ; חיפה
81 3,195 33 3,931 50 1 מרכז
76 1,515 24 1,990 34 אביב תל

100 396 5 396 5 ; דרום
ומרכזים גריאטריים חולים בתי כלליים, חולים בבתי מתוכן 1,193 אך סיעוד מיטות 11,100 יש בארץ *

 זה. במחקר נכללו לא והם הבריאות משרד בבעלות גריאטריים
והרווחה. העבודה ומשרד הבריאות ממשרד נתוני פי על ברוקדייל. ג׳וינט-מכון מידע מרכז :מקור



)באוווזיכ<( ובמחקר בארץ הסיעודיות והמיטות המוסדית מתפלגות :2 לוה
מוסדות מיטות

במחקר שיעור בארץ שיעור במחקר שיעור בארץ שיעור
המוסד גודל

30 42.5 9 14 סיעוד מיטות 30 עד
47 42.5 41 44 מיטות 100־31
23 15 50 42 מיטות 100+

המוסד סוג
42 36 40 38 משולב
37 32 51 49 כרוני

9 8 6 6 מוגן דיור
12 24 3 7 קיבוץ

בעלות
13 8 20 15 אשל
36 50 27 36 וולנטרי
51 42 53 49 פרטי

מחוז
8 11 9 11 ירושלים

10 23 7 11 צפון
22 16 .16 14 חיפה
32 28 43 40 מרכז
23 19 20 20 אביב תל

5 3 5 4 דרום

 סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות .3
בהם הטיפול ודפוסי

 תחילה לבחון יש הסיעודיים, במוסדות מורכב סיעודי במצב בחולים הטיפול שאלת עם להתמודד כדי
 מאפיין מה שיעור, באיזה הללו, בחולים לטפל רישוי להם שאין במוסדות כאלה במצבים חולים יש האם

בהם. שמטפלים המוסדות את מאפיין ומה אותם,

 במצב חולים הימצאות לגבי הבדיקה סיעודיים: במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות א.
 האחות היא לשניהם המידע ומקור מדדים, שני על מבוססת הסיעודיים במוסדות מורכב סיעודי

במוסד: הראשית
 הזמן, כל :הבאות הקטגוריות לפי במוסד מורכב סיעודי במצב חולים של הימצאותם שכיחות הגדרת (1

פעם. ואף רחוקות לעתים פעם, מדי קרובות, לעתים
השאלון(. מילוי )בזמן המחקר בעת במוסד שהיו מורכב סיעודי במצב החולים מספר פירוט (2

 למוסדות ורק אך מתייחסת הסקירה המדדים. שני לפי אלה במצבים החולים הימצאות את נסקור להלן
 של הימצאותם לשכיחות המתייחס הראשון, המצב לפי אלה. בחולים לטפל רישוי כיום להם שאין
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 לעתים או הזמן כל אלה במצבים חולים יש מהמוסדות 21%שב- עולה מורכב, סיעודי במצב החולים
 שכיחות את מתאר 3 לוח פעם. אף או רחוקות לעתים רק ־ ובכמחציתם פעם, מדי - ברבע קרובות,

 המנהלים של שתשובותיהם מכיוון בהם. הטיפול דפוסי ואת מורכב סיעודי במצב חולים של הימצאותם
 מובאות המשתנים, בכל האחיות של לתשובותיהן מאוד דומות היו הרופאים ושל האדמיניסטרטיביים

)האחיות(. בלבד אחד מקצוע בעל של התשובות בלוח

 בסך מהמוסדות. 38%ב- זה במצב חולים היו השאלון מילוי שבעת מדווחות האחיות השני, המדד לגבי
 במוסדות כאלה חולים 2.18 היו ובממוצע מורכב, סיעודי במצב חולים 83 על דיווחו המוסדות הכל

במוסד. מספרם לפי מורכב סיעודי במצב החולים התפלגות את מתאר 4 לוח זה. במצב חולים היו שבהם

 הללו החולים מספר מהו בדקנר המוסד, לגודל יחסית מורכב סיעודי במצב החולים שיעור את לבחון כדי
 בהם שנמצאו )במוסדות הסיעודיות מהמיטות 4.2%ש- נמצא במוסד. הסיעודיות המיטות למספר יחסית
 המיטות כל מכלל 1.6% בסה״כ זה. במצב חולים על־ידי תפוסות היו מורכב(, סיעודי במצב חולים

מורכב. סיעודי במצב חולים על־ידי תפוסות היו במחקר שנכללו הסיעודיות

 מורכב סיעודי במצב שהחולים דיווחו מהמוסדות 42% מורכב: סיעודי במצב החולים מגיעים מניין ב.
 במוסד, האשפוז במהלך הרפואי במצבם הידרדרות עקב במוסד האשפוז בזמן אלה מצבים מפתחים

 14%ו־ כללי חולים בבית אשפוז לאחר בעיקר זה, במצב למוסד הגיעו שהחולים דיווחו מהמוסדות 35%
זה. במצב אחרים ממקומות הגיעו שהחולים דיווחו

 לפי במוסדות ביותר השכיחים מורכב סיעוד מצבי שלושת במוסדות: השכיחים מורכב סיעוד מצבי ג.
 ועמוקים(, שטחיים לחץ פצעי בין להבחין ניתן לא המקרים ברוב כי )אם לחץ פצעי :הם שכיחותם סדר
ועירוי. בזונדה הזנה

 חולים עם המוסדות של ההתמודדות דפוסי מורכב: סיעודי במצב חולים עם התמודדות דפוסי ד.
 אלה מצבים עם שחוזרים שלהם ותיקים חולים עם או המוסד, בתוך מורכב סיעוד מצבי שמפתחים

 הם כלל שבדרך המקצוע אנשי אמרו מהמוסדות בכמחצית לשני. אחד דומים כללי, חולים מבית
 להעביר כדי אחר לגוף או שלו החולים לקופת פונים ובמקביל בו, ומטפלים במוסד החולה את משאירים

 מבית שחוזר חולה לגבי 52%) מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל רישוי לו שיש מתאים למקום אותו
 כלל שבדרך אמרו מהמוסדות 15%בכ־ במוסד(. זה מצב שמפתח חולה לגבי 43%ו- זה במצב כללי חולים

 החולה את מעבירים הם כלל שבדרך דיווחו מהמוסדות במיעוט ורק במוסד החולה את משאירים הם
 לגבי 6%ו־ זה במצב כללי חולים מבית שחזר חולה לגבי 9%) במוסד בו לטפל ממשיכים ולא חולים לבית
 וכי זה בנושא כללים לקבוע ניתן שלא אמרו לשליש( רבע )בין השאר במוסד(. המצב את שפיתח חולה
שונים. לגורמים בהתאם בחולה הטיפול המשך לגבי החלטה ומקבלים לגופו מקרה בכל דנים

 מועברים אלה במצבים שחולים אמרו מהאחיות 41% מורכב: סיעודי במצב חולים שוכבים תיכן ח.
 אין המוסדות בשאר האחיות. לתחנת קרוב בחדר או במחלקה כך לשם שמוקצים נפרדים, לחדרים
אלה. חולים לאשפוז מיוחדים חדרים
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 רישוי להם שאין סיעודיים במוסדות בהם הסיכול ודפוסי מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות :3 לוח
___________________________________________ )באחוזים( ראשית אחות לכי אלה, בחולים לסכל
אחוזים 

מורכב סיעוד מצבי הימצאות שכיחות
14 הזמן כל

7 קרובות לעתים
27 פעם מדי
48 רחוקות לעתים

4 פעם אף

עיקריים הגעה מקורות
14 זה במצב סיעודית למחלקה מגיעים
35 כללי בבי״ח מאשפוז חוזרים

42 במוסד האשפוז בזמן מדרדר המצב
9 אחר

מורכב סיעודי במצב כללי חולים מבית חוזר שקשיש קורה האם
12 לא

38 רחוקות לעתים
38 פעם מדי

12 קרובות לעתים

 מורכב סיעודי מצב עם חולים מבית חוזר קשיש כאשר כל בדרך עושים מה
16 במחלקה ומטפלים משאירים
52 מורשה מקום מחפשים ובמקביל ומטפלים משאירים

9 חולים לבית שולחים
23 שונה באופן מקרה בכל מטפלים

במוסד מורכב סיעודי מצב מכתת קשיש כאשר כלל בדרך עושים מה
15 במחלקה ומטפלים משאירים
43 מורשה מקום מחפשים ובמקביל ומטפלים משאירים

6 חולים לבית שולחים
36 שונה באופן מקרה בכל מטפלים

מורכב סיעודי ובמצב רכואיים במצבים חולים שוכבים היכן
41 לאחיות מיוחדיס/קרוב בחדרים

59 מיוחדיס/בחדרם חדרים אין
--------  (N=82)

)אחוזים( במוסד שיעורם לכי סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות ?4 לוח
סיעודיים מוסדות % מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות שיעור
62 מורכב סיעודי במצב חולים אין
15 מהחולים 2.0־0.5%
10 מהחולים 4.0־2.1%

5 מהחולים 7.0־4.1%
8 מהחולים 7%מ־ יותר
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בסקר הסיעודיים המוסדות מאפייני .4
 סיעודי במצב חולים להם שיש דיווחו מהמוסדות שחמישית כך על מצביעים הקודם הפרק ממצאי
 בעת מורכב סיעודי במצב חולים היו מהמוסדות משליש בלמעלה וכי קרובות, לעתים או הזמן כל מורכב

 ממוסדות שונים הם במה ובמיוחד הללו; המוסדות של המאפיינים מהם לבחון חשוב לפיכך, המחקך.
 צורך יש ההבדלים, מהות את להבין וכדי כזו השוואה לערוך כדי מורכב. סיעודי במצב חולים בהם שאין

 לטיפול שרלוונטיים המאפיינים את ובעיקר המוסדות, כל של העיקריים מאפייניהם את תחילה לבחון
מורכב. סיעודי במצב בחולים

 בין נשווה מכן ולאחר במחקר שנכללו הסיעודיים המוסדות של העיקריים המאפיינים את נתאר להלן
 עם הראיון שימשו זה לפרק המידע כמקורות 1בהם. מטפלים שלא אלו לבין אלה בחולים שמטפלים אלו

בהם. הראשיות האחיות ועם המוסדות של האדמיניסטרטיביים המנהלים
i

המוסד ומבנה הפיזית התשתית 4.1
 רמתו בקביעת מרכזיים מרכיבים הינם הסיעודיים במוסדות והציוד האדם כוח הפיזית, התשתית

 שונים. טיפול צורכי ובעלי שונים במצבים לקשישים הולם טיפול לספק ויכולתו המוסד, של המקצועית
 את סקרנו עליהם, ללמוד כדי הבריאות. משרד על־ידי המוסד לרישוי בסיס מהווים אף אלה מרכיבים
 האם לבחון ניסינו בנוסף, במחקר. שנכללו הסיעודיים במוסדות הקיימים האדם וכוח המבנה התשתית,

 המוסד גודל המוסד. וסוג עליו הבעלות המוסד, גודל לפי האדם ובכוח בתשתית הבדלים קיימים
 )לוח במוסד ולתשושים לעצמאיים הכולל המיטות לסך ולא שבו, הסיעודיות המיטות למספר מתייחס

5.)

 מתוכם ארבעה המוסד. בתוך מעבדה היתה במחקר שנכללו המוסדות 104 מבין בחמישה רק מעבדה: א.
פרטי. מוסד מהם ואחד הוולונטרי לסקטור שייכים

 אחרות. מעבדות של בשירותיהן להשתמש המוסד ועל מעבדה אין שנסקרו המוסדות של המכריע ברובם
 במרפאת שנמצאת למעבדה (90%) המכריע לרובם אחרת, למעבדה גישה לשניים, מלבד המוסדות, לכל

 תוך מעבדה תשובות מקבלים שהם דיווחו (69%) המוסדות שליש שני המוסד. בסביבת חולים קופת
 ייתכן הבדיקות סוגי הוגדרו שלא )מאחר יותר ארוכים זמן למשכי התייחסו והשאר ספורים, ימים

 מוסדות 11 רק תשובות(. בקבלת בעיכובים דווקא ולאו הבדיקה, בסוג קשור יותר, ממושך זמן שמשך
 גודל עם קשור היו לא זה ממצא היממה; שעות בכל מעבדה בדיקות לשלוח יכולים שהם אמרו (14%)

המוסד. סוג או עליו הבעלות המוסד,

המוסד. בתוך רנטגן מכשיר להם שיש דיווחו מוסדות שלושה רנטגן: מכשיר ב.

 שלא בחרנו שבנספח המאפיינים של חשיבותם למרות הסיעודיים. המוסדות של נוספים מאפיינים נציג 2 בנספח1
הקורא. על להכביד שלא וכדי הניתוח ברצף לפגוע שלא כדי זה, בפרק להציגם
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 אקוטי לטיפול מיוחדים חדרים או חדר יש מהמוסדות 29%ב־ אקוטי: לטיפול מיוחדים חדרים ג.
 יותר גבוהה בשכיחות נמצאים כאלו חדרים יותר. אינטנסיביים והשגחה טיפול דורש שמצבם בחולים

(.41%) וולונטרית בבעלות ובמוסדות ,40% - סיעודיות מיטות 30 עד - קטנים במוסדות

 שאליו המוסד בסביבת חולים בית עם קבוע קשר יש מהמוסדות 82%ל־ כללי: חולים בית עם קשר ד.
אלה. בחולים לטפל להם ושמסייע מורכב סיעודי במצב או חריפים במצבים חולים שולחים הם

)באחוזים( המוסדות ומבנה הפיזית התשתית :5 לוח
אחוזים משתנה תאור

6 אחרים( למקומות גם לשלוח )וניתן במוסד מעבדה יש
‘98 אחרת למעבדה גישה
‘13 היום כל תשובות ולקבל לשלוח ניתן

3 במוסד רנטגן מכשיר
29 אקוטי לטיפול מיוחד חדר

אחרים למקומות בדיקות לשלוח ניתן וגם מעבדה יש *

אדם כוח 4.2
 לפי סיעודית למיטה האדם כוח משרות ושיעור ,6 בלוח מוצגים הסיעודיים במוסדות האדם כוח מאפייני
 רפואיים ומקצועות סיעודי אדם בכוח בעיקר מהמשרות, שבחלק לציין יש .7 בלוח מוצגים מקצוע
 עובדים, מספר על־ידי מאויישים מהם שחלק משום המשרות ממספר יותר גדול העובדים מספר נלווים,

 במוסדות המוסד. גודל לפי המשרות בשיעור הבדלים שיש עולה 7 מלוח חלקיות. במשרות העובדים
 עזר כוחות מלבד המקצועות בכל למיטה עובדים של יותר גבוה שיעור היה סיעוד( מיטות 30 )עד קטנים

 ולפי עליהם הבעלות לפי המוסדות בין הבדלים לראות ניתן כן כמו סטטיסטית. מובהקים היו וההבדלים
קטן(. שהמדגם בגלל )אולי מובהקים אינם הם אך המוסד, סוג

 כל רופא מבקר מהמוסדות 70%ב־ ביממה, שעות 24 קבוע, באופן רופא נוכח מהמוסדות 12%ב- רופא:
 קבוע רופא יש גדולים במוסדות (.13%) ופחות בשבוע פעמים 3 או יום כל כמעט (5%) ובשאר יום

 8%ל־ בהשוואה סיעוד מיטות 100 מעל מהמוסדות 25%)ב־ קטנים במוסדות מאשר יותר גבוה בשכיחות
 ביממה שעות 24 במשך רופא יש וולונטריים במוסדות מובהקים. וההבדלים יותר( קטנים ממוסדות
 משולבים למוסדות בהשוואה כרוניים חולים בבתי גם וכן מהמוסדות( 18%) יחסית גבוהה בשכיחות

מובהקים. וההבדלים בהתאמה(, 10%ו- 21%)

 תמיד" "כמעט כונן רופא להם יש 4%ב- כונן. רופא תמיד להם שיש דיווחו מהמוסדות 94% כונן: רופא
כונן. רופא להם שאין דיווחו מהמוסדות 2%ב- ואילו

 מהאחיות(. 79% )לדברי יועצים רופאים עם קבוע קשר להם שיש דיווחו המוסדות רוב יועצים: רופאים
 עור רופא מהמוסדות(, 63%) פסיכיאטר הם: עימם קשר למוסד שיש העיקריים היועצים הרופאים

 כמו אחרים ורופאים (,18%) נוירולוג (,19%) שיניים רופא (,30%) גריאטר (,39%) עיניים רופא (,57%)
וכדי. כירורג גסטרואטרולוג, אורטופד,
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 13%ב־ השבוע, ימות בכל המשמרות שלוש בכל מוסמכת אחות יש מהמוסדות 20%ב־ מוסמכת: אחות
 מוסמכת אחות יש מהמוסדות שליש ובכשני וערב בוקר במשמרת מוסמכת אחות יש מהמוסדות

 מספר לבין המוסד על והבעלות הסיעודיות המיטות מספר בין קשר נמצא לא בלבד. בוקר במשמרת
מוסמכת. אחות נמצאת שבהן המשמרות

 הללו( מהמוסדות 30%) המשמרות בכל מוסמכות אחיות של .יותר גבוה שיעור יש וולונטריים במוסדות
הפרטיים. מהמוסדות בלבד 12%ל־ בהשוואה

ז

 בהם שיש דיווחו (92%) המוסדות של המכריע רובם גריאטרי: לטיפול עובדים והשתלמות הכשרק
 שיש אמרו במוסדות הראשיות מהאחיות שליש זאת, עם בגריאטריה. קורסים או הכשרה שעברו עובדים

 מקושי נובעות העיקריות הבעיות בגריאטריה. ולהכשרה להשתלמות עובדים לשלוח וקשיים בעיות להם
 חוסר (,4) לקורסים להתקבל לקושי המביא בתחום קורסים מיעוט מוסדות(, 10) ההשתלמויות את לממן

להשתלמויות. להגיע וקושי גיאוגרפי מרחק אדם, ובכוח בזמן מחסור (,4) העובדים של התעניינות
ri

 העזר לכוחות קבועה והדרכה הכשרה נותן המוסד כי דיווחו הראשיות מהאחיות אחוזים ושניים שמונים
 מעשית הדרכה באמצעות הן סיעודי עזר כוח להכשרת העיקריות הדרכים ולמטפלות. הסיעודיים

 גופים על-ידי שניתנים וקורסים במוסד, מובנות והשתלמויות עיון ימי החולה, מיטת ליד במחלקה
אשל. כמו חיצוניים

)באחוזים( במוסדות חאדם כוח מאפייני התפלגות : 6 לוח
מוסדות אחוז

במוסד רופא
12 ביממה שעות 24
70 בשבוע( פעמים 7־6) יום כל מבקר

5 פעמים( 5־4) יום כל כמעט מבקר
13 ופחות בשבוע פעמים 3 מבקר

1
חיממה( כל רופא שאין )במוסדות יום בכל הרופא שנמצא שעות מספר

31 פעמיים עד "לפי'הצורך"
34 פעמים 5־3
35 פעמים 7־6

כונן רופאי
94 ; כו
4 תמיד לא אך תמיד כמעט
2 איו

במוסד מוסמכת אחות
20 המשמרות בכל
13 בוקר+ערב במשטרת
67 בוקר במשמרת רק

92 גריאטרית הכשרה שעברו עובדים יש

I
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למיטח( )משרות במוסד המיטות כל לסך יחסית במוסדות האדם כוח משדות :7 לוח
 עובדי

תעסוקה
 ריפוי

בעיסוק פזיותרפיה
 כוח
עזר

 אחות
מעשית

 אחות
מוסמכת רופא

0.03 0.03 0.02 0.35 0.16 0.06 0.03 סח״ב
גודל

0.06 0.04 0.04 0.37 0.21 0.10 0.06 מיטות 30 עד
0.03 0.20 0.02 0.37 0.14 0.05 0.20 מיטות 100־31
0.02 0.01 0.01 0.30 0.14 0.04 0.06 מיטות 101+

בעלות
0.02 0.01 0.02 0.33 0.19 0.06 0.01 אשל
0.03 0.03 0.03 0.34 0.12 0.08 0.03 וולנטרי
0.03 0.03 0.02 0.37 0.18 0.06 0.03 פרטי

סוג
0.03 0.03 0.02 0.38 0.18 0.06 0.03 משולב בי׳׳ח
0.04 0.02 0.02 0.03 0.16 0.05 0.03 כרוני בי״ח
0.02 0.02 0.03 0.04 0.17 0.10 0.05 מוגן דיור
0.04 0.04 0.04 0.29 0.09 0.07 0.05 קיבוץ

סיעודיות ולמחלקות סיעודיים למוסדות הקבלת דפוסי 4.3
 המוסדות של פניהם בקביעת מרכזי גורם להיות עשויים סיעודיים למוסדות חולים של הקבלה דפוסי

 עשויים הפניות של דחייה ודפוסי אותם קובע מי החולים, לקבלת הקריטריונים בהם. הטיפול צורכי ושל
 הסיעודיים החולים של הקבלה דפוסי על ללמוד כדי בו. הטיפול מהות ועל המוסד מאפייני על להשפיע

(.8 )לוח המוסד של האדמיניסטרטיבי המנהל רואיין למוסדות

 (,41%) החולה מבית בעיקר הסיעודיים ולמוסדות הסיעודיות למחלקות מגיעים החולים קבלת: מקורות
 מקורות (.17%) הסיעודית המחלקה נמצאת שבו במוסד אחרות וממחלקות (22%) כלליים חולים מבתי

אחרים. סיעודיים ומוסדות גריאטריים חולים בתי הם אחרים

 הקריטריונים המנהלים, רוב לדברי סיעודית: למחלקח או הסיעודי למוסד לקבלה קריטריונים
 מוגבל החולה של היותו :וכוללים הבריאות משרד על-ידי שנקבעו אלה הם למוסד לקבלה העיקריים

 ניידות, יכולת מחוסר וסובל גלגלים לכסא מרותק היותו adl-o מלאה לעזרה וזקוק בתפקוד לגמרי
 נפש ותשושי בביתם בהם שיטפל מי שאין סיעודיים חולים שמתקבלים צויין כן סוגרים. על שליטה ומאי
בתפקוד. מלאה לעזרה ושזקוקים סיעודי במצב גם שנמצאים קלים

 הבריאות משרד של בקריטריונים לעמידה שבנוסף אמרו (84%) המוסדות מנהלי רוב קבלה: על המחליט
 ומנהל אחות רופא, המוסד, של קבלה ועדת והם: בהחלטה שמעורבים במוסד נוספים גורמים יש

 חולה קבלת לגבי העיקרי הקובע הוא המוסד רופא מהמנהלים, 77% לדברי זאת, עם אדמינסטרטיבי.
 למוסד. חולה קבלת על ההחלטה קבלת בדפוסי וקטנים גדולים מוסדות בין הבדלים נמצאו לא חדש.

 כקובע הרופא של חלקו היה אשל במוסדות יותר, קטן הרופא של חלקו היה פרטית בבעלות במוסדות
אשל. מוסדות לבין פרטיים מוסדות בין היו ציבוריים והמוסדות יותר רב העיקרי



 חדשים. חולים לקבלת פניות האחרונה בשנה דחו מהמוסדות 68% סיעודי: למוסד לקבלה בקשה דחיית
 פחות הרבה ושכיחה (63%) וולונטריים במוסדות מאשר (80%) פרטיים במוסדות יותר שכיחה הדחייה

 כרוניים חולים בבתי יותר שכיחה דחייה כן, כמו מובהקים. ביניהם וההבדלים (39%) אשל של במוסדות
 דחיית דפוסי מובהקים. אינם ההבדלים אך בהתאמה(, 63%ו- 79%) משולבים למוסדות בהשוואה

 הגדולים למוסדות קבלה דחיית כי אם סיעוד, מיטות של שונה מספר בעלי במוסדות דומים היו חולים
(.52%) שכיחה פחות היונה

 יש גדולים מוסדות ליותר המתנה. רשימת כיום להם שיש דיווחו מהמוסדות מחצית המתנה: רשימת
 ולמוסדות (45%) כרוניים חולים לבתי בהשוואה (62%) משולבים למוסדות אף וכן (67%) המתנה רשימת
 בהשוואה (93%) ביותר הגבוהה היא אשל למוסדות ההמתנה שכיחות בעלות, מבחינת (.21%) פרטיים

 המוסדות על הבעלות לפי וההבדלים בהתאמה( 40%ו- 45%) פרטיים או וולונטריים למוסדות להמתנה
מובהקים. היו

)באחוזים( הסיעודית למחלקה חולים של קבלה דפוסי :8 לוה
אחוזים

העיקריים הקבלה מקורות
25 כללי חולים מבית
44 מהבית
14 המוסד או המוגן הדיור מתוך

6 גריאטרי חולים מבית
6 אחר סיעודי ממוסד
5 אחרים ממקורות

האחרונה בשנה לקבלה בקשות דחיית
34 לא
36 רחוקות לעתים
18 לפעמים
12 קרובות לעתים

המתנה רשימת
49 אין
48 שבועיים עד ממתינים

3 משבועיים יותר ממתינים

 של הקבלה מתהליך רצון שבעי היו המנהלים מכלל 79% הסיעודי: למוסד הקבלה מדפוסי רצון שביעות
 מתהליך מרוצה אינו אחד ומנהל הסתייגות, תוך ממנו מרוצים היו 20%ו־ שבניהולם, למוסד חולים

 הקבלה מתהליך יותר נמוכה רצון שביעות הובעה הראשיות האחיות בקרב שבאחריותו. למוסד הקבלה
 היו לא 14%ו־ הסתייגות תוך רצון שבעות 39% הסתייגויות, ללא רצון שבעות היו מהן 47% רק למוסד.
למוסד. הקבלה מתהליך כלל מרוצות

 בעיקר נבעו למוסד הקבלה מתהליך חלקית רצון שביעות או רצון שביעות לחוסר העיקריות הסיבות
 של האמיתי מצבו לבין למוסד, מעביר הבריאות שמשרד הטפסים פי על החולה מצב תיאור שבין מהפער

13



 אם למוסד, קבלתו לפני משפחתו ובני החולה עם הדדית להיכרות רצון הובע כן כמו הקבלה. בעת החולה
 בבית צוות איש של ביקור באמצעות ואם במוסד המשפחה או המועמד של מוקדם ביקור באמצעות

 התשלום ולמקורות הבריאות משרד עם התשלום להסדרת קשורות היו אחרות הסתייגויות הקשיש.
 את הסיעודית למחלקה לקלוט עליו כי ציין המשולבים מהמוסדות אחד של מנהל מהחולים. חלק עבור
 עובדה הסיעודי, האשפוז למימון מקורות להם אין אם גם מדרדר, התפקודי מצבם כאשר הבית דיירי

גדול. כספי לעומס שגורמת

 עם קשורה היא אך המוסד, גודל עם קשורה אינה למוסד הקבלה מתהליך המנהלים של הרצון שביעות
 תוך רצון שבעי היו והשאר לגמרי מרוצים היו אשל בבעלות מוסדות ממנהלי 33% רק עליו. הבעלות

 המנהלים של הרצון שביעות היתה זאת לעומת והפרטים הציבוריים במוסדות לעיל. שנמנו הסתייגויות
הסתייגות. הביעו והשאר בהתאמה(, 88%ו- 83%) יותר גבוהה הקבלה מתהליך

מורכב סיעודי במצב בחולים שמטפלים הסיעודיים המוסדות מאפייני 4.4
 המוסדות מאפייני לבין מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות בין קשר קיים האם לבחון במטרה

 :המדדים לשני בהתייחס נעשתה הבחינה כאלה. חולים להם שיש המוסדות מאפייני את בחנו הסיעודיים
 בעת זה במצב החולים מספר ופירוט מורכב, סיעודי במצב חולים של הימצאותם שכיחות על דיווח

 מאפייני לפי במוסדות מורכב סיעודי במצב החולים של הימצאותם שיעור את מציג 9 לוח המחקר.
:עולה וממנו המוסדות

 )יותר גדולים במוסדות ביותר שכיחה היתה מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות המוסד: גודל א.
 היו 70%וב־ קרובות, לעתים או הזמן כל כאלה חולים הימצאות על דיווחו מהם 37% :מיטות( ממאה
 כל חולים 10% על שדיווחו מיטות( 100 )עד בינוני בגודל למוסדות בהשוואה זאת המחקר. בעת חולים
 שיעור היה מיטות( 30 )עד קטנים במוסדות הסקר. בעת חולים היו מהם 27%וב־ קרובות לעתים או הזמן
מובהקים. גודלם לפי המוסדות בין וההבדלים שבגדולים, בזה נמוך אך הבינוניים שבמוסדות מזה גבוה

 הללו מהמוסדות 29%) מורכב סעודי במצב חולים של ביותר הגבוה שיעור היה אשל במוסדות בעלות: ב.
 השיעור היה פרטיים במוסדות המחקר(. בעת חולים נמצאו מהם 79%וב־ חולים הימצאות על דיווחו
המחקר(. בעת חולים נמצאו 28%וב- חולים הימצאות על דיווחו 18%) ביותר הנמוך

 סיעודי במצב חולים הימצאות על שדיווחו מוגן בדיור הסיעודיות המחלקות שיעור המוסד: סוג ג.
 כנראה נובע זה אלה. במצבים חולים מהם 43%ב־ נמצא בפועל ואף מהם( 80%) ביותר הגבוה היה מורכב

 בתוכו. בהם לטפל ניתן עוד כל מהבית מועברים אינם אנשים לפיו האשפוזי, ברצף שנעשה מהשימוש
 במחלקה, מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות על דיווחו לא בקיבוצים הסיעודיות שהמחלקות בעוד
הללו. המחלקות מכלל במחצית כמעט כאלה חולים היו המחקר בעת

 למוסדות התשתית, ממאפייני בחלק האדם: כוח והרכב מורכב סיעודי במצב בחולים לטיפול תשתית ד.
 מעבדה בדיקות אפשרות.לבצע הם: המאפיינים יתרון. היה מורכב סיעודי במצב חולים נמצאו שבהם

 שלא או יותר קטנים הבדלים היו המאפיינים בשאר היממה. כל במשך במוסד ורופא היממה שעות בכל
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 סיעודי במצב חולים בהם היו שלא מוסדות לעומת כאלה חולים בהם שהיו מוסדות בין הבדל היה
מורכב.!

)באחוזים( המוסדות מאפייני לסי סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות :9 לוח
 במצב חולים הימצאות

 לפי מורכב סיעודי
המחקר בעת ספירה

 סיעודי במצב חולים הימצאות
 לעתים או הזמן כל מורכב

האחות דיווח לפי קרובות,
38 21 מורכב סעודי כמצב חולים יש
** * המוסד גודל
36 24 סיעוד מיטות 30 עד
27 10 מיטות 100־31
70 37 מיטות 101ל־ יותר
*♦ בעלות
79 29 אשל
38 22 וולונטרי
28 18 פרטי

** «וסד ה! סוג
42 19 משולב אבות בית
30 21 כרוני חולים בית
43 80 מוגן דיור
46 0 קיבוץ
** * גיאוגרפי אזור
86 50 ירושלים
46 11 צפון
18 0 חיפה
38 24 מרכז
30 18 אביב תל
80 60 דרום

היום כל מעבדה בדיקות לבצע ניתן
55 **55 . כן
43 14 לא

קשים בחולים לטיפול מיוחד חדר יש
48 כן
45 13 לא

המשמרות כל מוסמכת אחות
38 29 כן
46 19 לא

ביממה שעות 24 רופא
*75 *50 כן
42 18 לא

N=104
P<0.05 *

P<0.01 •*
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 כלפי הסיעודיים .במוסדות תפקידים בעלי של עמדותיהם .5
מורכב סיעוד■ במצב בהולים הטיפול

 מידי הסיעודיים במוסדות המפתח ואנשי המנהלים רוב את מעסיקה מורכב סיעודי במצב החולים שאלת
 הקודם מהפרק אלה. בחולים לטפל כיום מורשים שאינם המוסדות מנהלי את גם זה ובכלל ביומו, יום

 מאנשי וכמחצית המחקר, בעת מורכב סיעודי במצב חולים היו הסיעודיים מהמוסדות שבכשליש עולה
 על יתר פעם. מדי או קרובות לעתים הזמן, כל אלה במצבים חולים אצלם שיש העידו במוסדות המפתח

 ספורים מוסדות שמלבד משום הללו, בחולים לטפל הרישוי שאלת עם גם מתמודדים המוסדות רוב כן,
 המוסדות רוב מורכב, סיעודי במצב חולים של מוגבל במספר לטפל אישור האחרונות בשנים שקיבלו

אלה. בחולים לטפל כיום מורשים אינם בארץ

 סיעודי במצב בחולים לטפל רישוי כיום להם שאין במוסדות מפתח אנשי של עמדותיהם על ללמוד כדי
 במצבים בחולים לטפל רשיון לקבל מעוניינים הם האם נשאלו הם אלה, בחולים הטיפול כלפי מורכב
 ותיקים בחולים לטפל רק או מורכב סיעודי במצב חדשים חולים לקבל מעונינים הם האם מורכב, סיעוד

 )חולים כללי חולים מבית זה במצב שחזרו או במוסד האשפוז בעת מורכב סיעוד מצבי שפיתחו במוסד
כך. לשם להם דרוש ומה "שלהם"(,

 מאה מבין מוסדות עשר חמישה מורכב: סיעודי במצב בהולים לטפל רישוי לקבל מעוניינים האם א.
 הבריאות למשרד בבקשה פנו כיום, הללו בחולים לטפל רישוי להם ושאין במחקר שנכללו המוסדות

 אמרו וחלקם כזו, בבקשה (1996־1992) האחרונות בשנים פנו רובם אלה. בחולים לטפל אישור לקבל
 לפנייתם תשובה קיבלו שטרם אמרו הסיעודיים מהמוסדות חלק בעבר. ונדחו אחת מפעם יותר פנו שהם

 סירוב היתה השלילי למענה הסיבות אחת לדבריהם, בשלילה. נענו שהם אמרו וחלקם בדיון, הנושא וכי
פרטיים. למוסדות כזה אישור למתן

 רישיון. לקבלת בבקשה פנו שלא ובמוסדות שפנו במוסדות דומה היה מורכב סיעודי במצב החולים שיעור
 מורכב סיעודי במצב חולים להם יש רחוקות לעתים שרק שאמרו מהמוסדות 12% שגם לציין מעניין אך
(.10 )לוח אלה בחולים לטפל אישור לקבלת בבקשה פנו

 במצב חולים יש רישיון לקבל בבקשה שפנו אלה מקרב מוסדות בכמה לבחון הינה להסתכלות אחרת דרך
 יותר גבוה שיעור יש מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל לרישוי בבקשה שפנו במוסדות מורכב. סיעודי

(.11 )לוח בהתאמה( 47%ו־ 53%) פנו שלא במוסדות מאשר זה במצב חולים של

 לקבל בבקשה יותר פנו גדולים שמוסדות מעלה רישיון לקבלת פנייה דפוסי לפי המוסדות מאפייני בחינת
 הבינוניים המוסדות מבין 14%ל־ בהשוואה מיטות ממאה למעלה שבהם המוסדות מבין 47% :רישיון

 גבוה בשיעור פנו אשל בבעלות מוסדות מיטות(. 30 )עד הקטנים מהמוסדות אחד ואף מיטות(, 100-30)
 שפנו מהמוסדות 41%ל- בהתאמה(. 16%ו- 14% ,31%) ופרטיים וולונטריים למוסדות בהשוואה יותר

 13%ל- בהשוואה קשים רפואיים במצבים בחולים לטיפול מיוחדים חדרים או חדר יש לרישוי בבקשה
 מאפיינים אין רשיון לקבל בבקשה שפנו למוסדות זאת, מלבד מובהקים. וההבדלים פנו שלא מהמוסדות

 אחות והימצאות למעבדה, קשר מבחינת הפיזית התשתית לא ואף המוסד סוג המחוז, מבחינת נוספים,
במוסד. היממה שעות כל ורופא מוסמכת



 להבטיח רוצים שהם נאמר אלה, בחולים לטפל רישוי לקבל בבקשה פנו המוסדות מדוע לשאלה במענה
 בימיו מ״הבית" הקשיש את להוציא שיצטרכו מבלי החיים שלבי בכל טיפול של רצף "שלהם" לחולים

 לטלטל צורך "אין וכי מתדרדר, מצבם כאשר גם "שלהם" בזקנים לטפל להמשיך רוצים הם האחרונים,
 וכי אלה, בחולים לטפל ביכולתם שיש טוענים לרישוי בבקשה שפנו המוסדות חולים". לבית הזקן את
וציוד. מכשור מבחינת והן רפואי, סיעודי אדם כוח מבחינת הן בהם, הטיפול עם להתמודד מסוגלים הם

מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות לקבלת פנייה :10 לוח
מורכב סיעוד אין מורכב סיעוד יש
100 100 סה״ב

12 58 i פנו
88 42 פנו לא

'N=100

)באחוזים( רישיוו לקבלת פנייה לפי מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות :11 לוח
פנו לא פנו

100 100 סה״כ
12 53 מורכב סיעוד יש
88 47 מורכב סיעוד אין

N=100

 "ותיקים" חולים על בנפרד נשאלו המרואיינים כאמור, מורכב: סיעודי במצב בחולים לטפל נכונות ב.
 או המוסד בתוך הרפואי במצבם הידרדרות עקב מורכב סיעוד מצבי שמפתחים הסיעודית במחלקה
 מצבים עם מראש למחלקה שמתקבלים חדשים חולים על ובנפרד כללי, חולים בבית אשפוז בעקבות

1 אלה.
I

 או מעוניינים שהם אמרו המוסדות מרופאי 70%ו־ מהאחיות 80% ״שלהם״, בחולים הקיפול לגבי
 חולים. בבית מאשפוז חוזרים כשהם או מידרדר הרפואי כשמצבם בהם ולטפל להמשיך מסכימים

 מכבר זה כאלה חולים של הימצאותם עם קשורה היתה מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל הנכונות
 לעתים או הזמן כל מורכב סיעודי במצב חולים בהם שיש במוסדות מהרופאים 93% למשל כך במוסד.
 חולים שהימצאות במוסדות מהרופאים 64%ל- בהשוואה בהם, ולטפל להמשיך נכונות הביעו קרובות

 האחיות שיעור :דומה מגמה נמצאה האחיות בקרב מובהקים. בדפוסים וההבדלים יותר נדירה אלה
 האחיות 80% לעומת ,880/0 היה כאלה חולים להם שיש שהעידו במוסדות אלה בחולים לטפל שמוכנות

מובהקים. ואינם יותר קטנים ההבדלים אך ;כאלה חולים שאין במוסדות בחיוב שענו

 "שלהם" בחולים לטפל מעוניינים פחות הכי פרטית בבעלות שמוסדות מעלה, המוסדות מאפייני בחינת
 בתי המוסד, סוג מבחינת וולונטרית. ובעלות אשל בבעלות למוסדות בהשוואה מורכב, סיעודי במצב
 )קשר במוסדות יותר טובה תשתית הימצאות אלה. בחולים לטפל נכונות פחות הכי הביעו צרוניים חולים

לטפל שנדרש אדם כוח הימצאות אך אלה, בחולים לטפל נכונות עם קשורים היו מיוחד( וחדר מעבדה עם
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 של נכונותם עם קשורים היו לא היממה, שעות כל במשך מוסמכת ואחות רופא כדוגמת אלה, בחולים
(.12 )לוח מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל המרואיינים

)באחוזים( המוסדות
מאפייני לפי במוסד מורכב סיעודי במצב בהולים לטפל הראשית והאחות הרופא נכונות :12 לוח

חדשים חולים "שלהם" חולים
רופא אחות רופא אחות

27 20 70 80 סה״כ ־ מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל מוכנים
המוסד גודל

33 35 67 90 סיעוד מיטות >30
29 14 67 70 מיטות 100־31
50 33 80 91 100<

בעלות
46 25 83 86 אשל
35 22 85 85 וולונטרי
31 26 58 74 פרטי

מוסד סוג
30 21 80 83 משולב בי״ח
36 20 57 72 כרוני בי״ח
67 17 75 86 מוגן דיור
40 67 100 89 קיבוץ

** * מחוז
50 17 75 100 ירושלים
57 57 100 88 צפון
17 21 85 100 חיפה
47 45 59 78 מרכז
29 0 61 60 אביב תל

0 0 75 80 דרום

היממה שעות כל מעבדה עם קשר
25 30 89 91 יש
29 21 67 78 אין

אקוטי לטיפול מיוחד חדר
36 38 81 91 יש
31 1.9 68 76 איו

ביממה שעות 24 רופא
25 50 40 75 יש
32 22 74 81 אין

המשמרות בכל מוסמכת אחות
11 15 67 87 יש
36 26 72 79 איו

P<0.05 ‘
PO.01 **

 בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל :הערה
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 לקבל מעוניינים שהם אמרו במוסדות האחיות 20%ו- מהרופאים 27% חדשים, בחולים הטיפול לגבי
 חולים לקבל מעוניינים לא אחיות( 62%ו־ רופאים 49%) השאר מורכב. סיעודי במצב חדשים חולים

 כלל השיבו שלא ואחיות רופאים של גבוה שיעור היה זו בשאלה כי לציין יש מורכב. סיעודי במצב חדשים
 אלה חולים הימצאות ביו מובהק קשר היה כאן גם האחיות. מקרב 18%ו־ הרופאים מקרב 24%:לשאלה

 מהרופאים אחוזים ואחד שישים חדשים. בחולים גם לטפל הנכונות לבין מכבר זה הסיעודית במחלקה
 29%ל־ בהשוואה חדשים, חולים לקבל נכונות הביעו מורכב סיעודי במצב חולים בהם שיש במוסדות

 וההבדלים רחוקות לעתים או פעם מדי רק אלה במצבים חולים יש שבהם במוסדות מהרופאים
 חולים לקבל מוכנות אחיות של יותר נמוך שיעור לפיה מעורבת, מגמה נמצאה האחיות בקרב מובהקים.

בהם. שאין במוסדות מאשר מורכב סיעודי במצב חולים בהם שיש במוסדות כאלה

 שלהם ותיקים בחולים לטפל הראשית והאחות הרופא של נכונותם כי כן, אם ולומר, לסכם ניתן
 מאשר גבוהה יותר הרבה מורכב, סיעודי במצב לחולים והופכים ממושך זמן כבר במוסד שנמצאים

 "שלהם" בחולים לטפל מוכנים מהאחיות 80%ו־ מהרופאים 70% חדשים: חולים לקבל נכונותם
אלה. במצבים חדשים חולים לקבל שמוכנים מהרופאים ורבע מהאחיות לחמישית בהשוואה

 לא המרואיינים מכלל לרבע קרוב כי לציין מעניין מורכב, סיעוד במצבי חדשים חולים לקבלת באשר
 בחולים טיפול לגבי לשאלה השיבו שלא בלבד בודדים לאחוזים בהשוואה וזאת זו, לשאלה כלל השיבו

 בהשוואה זה במצב חדשים חולים לקבלת בקשר יותר קשה התלבטות על מצביע שהדבר ייתכן "שלהם".
 ואחיות רופאים נמצאו לא כן, על יתר רבה. דעים תמימות יש לגביהם "שלהם", בחולים לטיפול

"שלהם". בחולים לטפל מוכנים אינם אך אלה במצבים חדשים חולים לקבל שמוכנים

 סיעוד מצבי באיזה פתוחה לשאלה במענה לטפל: מעוניינים המוסדות מורכב סיעוד מצבי באיזה ג.
 עם בחולים לטפל מעוניינים בעיקר שהם נמצא לטפל, מעוניינים במוסדות והאחיות הרופאים מורכב

 מעוניינים גם שהם ציינו מהמוסדות כעשירית בנוסף, בזונדה. להזנה שזקוקים ובאלה שטחיים לחץ פצעי
ונשימה. לב בעיות עם ובחולים סופני במצב באנשים לטפל

 במצבי בחולים לטפל ניתן לדעתם האם והאחיות הרופאים נשאלו בה נוספת, פתוחה לשאלה במענה
 ולגבי שטחיים לחץ פצעי לגבי בעיקר בחיוב השיבו הם מצבים, ובאלו הסיעודיים, במוסדות מורכב סיעוד
 עם בחולים במוסד לטפל שניתן אמרו גם מהמרואיינים שחמישית לציין מעניין זאת, עם בזונדה. הזנה
 סיעוד מצבי בכל הסיעודי במוסד לטפל שניתן אמרו מהמרואיינים ,ועשירית ותרופות נוזלום עירוי

מורכב.

 נשאלו מוסד בכל המפתח אנשי שלושת מורכב: סיעודי במצב בחולים לטפל כדי למוסדות דרוש מה ד.
 לפי הללו התנאים את לדרג ונתבקשו מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל כדי להם הדרושים התנאים מה

 רישיון קבלת הוא ביותר והחשוב הראשון התנאי כי המרואיינים בין הסכמה היתה חשיבותם. סדר
 ובעיקר למוסד, מקצועי אדם כוח תוספת היה אחריו הבא חשוב תנאי הבריאות. משרד על־ידי והכרה
 יועצים של תוספת רפואי, ציוד תוספת :היו חשיבותם סדר לפי שצוינו נוספים תנאים מוסמכות. אחיות

 עבור תשלום תוספת כי לציין מעניין המוסד. בתוך סיעודי אדם כוח להכשרת נוחים ותנאים מקצועיים
 רישיון קבלת לאחר האדמיניסטרטיביים, המנהלים של העדיפויות בסדר שנייה עמדה אשפוז יום

העדיפויות. סולם בתחתית זה תנאי עמד הראשיות והאחיות הרופאים שאצל בעוד הבריאות, ממשרד



 הטיפול ודרישות מורכב סיעוד מצבי הגדרת מורכב: סיעוד כמצבי להגדירם שיש רפואיים מצבים ה.
 מפתח אנשי של עמדותיהם על ללמוד כדי זה. בתחום המקצוע אנשי בקרב דעות חילוקי מעוררת בהם

 צריכים, רפואיים מצבים אילו נשאלו הם מורכב סיעוד של ההולמת ההגדרה לגבי הסיעודיים במוסדות
 לטפל רשאי יהיה המוסד כאשר בה, כלולים להיות צריכים אינם מצבים ואילו בהגדרה להיכלל לדעתם,
 מורכב סיעוד בהגדרת כיום שכלולים המצבים שרוב עולה 18 מלוח לכך. אישור לקבל מבלי אלה בחולים
 נובע שזה ייתכן מורכב. סיעוד כמצבי הסיעודיים במוסדות המקצוע מאנשי ניכר שיעור על-ידי נתפסים

 לעמוד כיום שקיימת ומההקפדה אלה, מצבים תפיסת לגבי להם שיש הממושכת הסוציליזציה מן
במוסד. בהם לטפל והאיסור הבריאות משרד בדרישות

 וכי בהגדרה להיכלל צריכים אלה שמצבים חושבים אינם מהמרואיינים שחלק גם עולה מהלוח מאידך,
 לכך. רישוי לקבל צורך שיהיה מבלי סיעודיים במוסדות אלה במצבים בחולים לטפל שניתן חושבים הם
 בזונדה שהזנה חושבים מהמרואיינים 50% בזונדה, הזנה לגבי הנתונים על מסתכלים אם למשל, כך,

 כך הללו. בחולים לטפל יכולים הסיעודיים המוסדות ולפיכך מורכב סיעודי כמצב להחשב צריכה אינה
 במצב בחולה טיפול מהם 65% ולדעת מורכב, סיעודי מצב אינו נוזלים שעירוי חושבות מהאחיות 61% גם

לכך. מיוחד אישור לקבל מבלי במוסד אותו לבצע וניתן מורכב סיעודי טיפול איננו סופני

_____________)באחוזיס( חסיעודייס במוסדות ורופאים אחיות על-»די מורכב סיעוד מצבי תפיסת :13 לוח
 שהמצב שחושבים המרואיינים %

מורכב סיעוד בהגדרת להיכלל צריך

(N=104)

רופא אחות המצב
4 4 שטחיים לחץ פצעי

83 86 עמוקים לחץ פצעי
78 78 (TPN) הזנה עירוי
54 62 תרופות עירוי
75 61 ובנשימה בלב בעיות
52 50 בזונדה הזנה
40 39 נוזלים עירוי
41 35 סופני במצב חולים
83 88 המודיאליזה

 כלליים חולים בבתי גריאטריות מחלקות מנחלי של עמדותיהם .6
 של והאשפוז הטיפול לגבי גריאטריים חולים בתי ומנהלי
סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים

 בקשישים והטיפול האשפוז מדיניות בעיצוב חשוב חלק נוטלים הגריאטרי בתחום ומנהלים רופאים
 דפוסי את קבע ואשר כללית, חולים קופת לבין הבריאות משרד בין שנחתם ההסכם גם )כידוע, בארץ.

 הגופים שני את שייצגו גריאטריים על־ידי עוצב מורכב, סיעודי במצב חולים של והאשפוז הטיפול
 בחולים מטפלים גם אלה רופאים אלה(. חולים עבור ולהסדרתו הטיפול לאספקת שאחראיים העיקריים

 וממקומות סיעודיים ממוסדות מגיעים הם כאשר אותם ומקבלים במחלקותיהם, מורכב סיעודי במצב
בהם. בטיפול הכרוכה הבעייתיות ואת הללו החולים את היטב מכירים הם ולפיכך אחרים,
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 סיעודי במצב קשישים בחולים הטיפול כלפי הגריאטריים של גישתם ועל עמדותיהם על ללמוד במטרה
 שישה רואינו עבורם, הנאותים הטיפול תנאי ולגבי להם המתאימה הטיפול מסגרת לגבי מורכב,

 ולפיכך בנושא, הכלליות עמדותיהם ועל תפיסתם על ללמוד נועדו הראיונות בארץ. בכירים גריאטריים
 כאלה סטנדרטים ספציפיים. ותקנות סטנדרטים בקביעת לסייע או לקבוע נועדו לא שהם להדגיש חשוב

 למחלות האגף מטעם הנוהלים )קובץ סיעודי במצב חולים של ואשפוז טיפול לגבי הן מכבר, זה קיימים
 חבוט־לוי, )הסכם מורכב סיעודי במצב חולים לגבי והן (1994 הבריאות, משרד של וזיקנה ממושכות

1991.)

מאושפזים להיות צריכים הם והיכן מורכב סיעודי במצב בהולים הטיפול אופן א.
 ולפיכך סיעודי, במצב שנמצא אדם וראשונה בראש הוא מורכב סיעודי במצב חולה המרואינים, כל לדעת

 הטיפול הגריאטריים, לדעת סיעודי. במוסד להינתן וצריך במהותו, סיעודי להיות צריך בו הטיפול
 כוללנית גריאטרית גישה על מבוסס להיות צריך מורכב, סיעודי במצב בחולים גם כמו סיעודיים, בחולים

 העיקריים הלב ושימת הדגש הסיעודי. המוסד לבין משפחתו ובני הזקן החולה בין קרובה היכרות ועל
 מקיפה התייחסות תוך והולמת, נאותה ברמה סיעודי לטיפול להינתן צריכים אלה בחולים בטיפול
 אינו הסיעודי שהמוסד לעובדה מודעים שרואינו הגריאטריים הסיעודי. הקשיש של המיוחדים לצורכיו

 אין לדעתם אך מהם, אחד כדברי נמרץ" "טיפול ברמת או חולים, בית ברמת רפואי טיפול לספק מסוגל
 לרוב לדעתם, מורכב. סיעודי במצב חולים גם זה ובכלל סיעודיים, חולים עבור שנדרש הטיפול זה

 קבוע ניטור שדורשת אנטיביוטיקה או החייאה, כדוגמת אינטנסיבי טיפול במתן צורך אין הללו החולים
 בו שנמצאים הקשישים של חריפים במצבים לטפל מסוגל יהיה שהמוסד מצפים הם כללי, באופן ותכוף.
שמתפתחת. בעיה כל עם חולים לבית אותם להעביר מבלי קבוע, באופן

 קיומה הינו סיעודיים, בחולים גם כמו אלה, בחולים לטיפול הכרחי שתנאי הדגישו המרואיינים זאת, עם
 מבחינת הן וזאת המורכב, הסיעודי בחולה גם כמו הסיעודי, בחולה לטפל המוסד יכולת לגבי הסכמה של

הבריאות. משרד על-ידי שנקבעו ובסטנדרטים בתנאים לעמוד יכולתו מבחינת והן המוסד של נכונותו

 שתחושת או הרפואי, המצב עם להתמודד המוסד יכולת לגבי חשד שמתעורר מקרה בכל במקביל,
 חולים. לבית הסיעודי החולה את להעביר יש נפגעת, החולה משפחת בני או המטפלים של הביטחון

 ספקות, מתעוררים שבהם במקרים וכי תנאי, בכל במוסד החולה להשאיר אסור כי הדגישו המרואיינים
לאשפוז. החולה את להעביר צורך יש האם שיקבע כדי בדיון, גריאטר יערב שהמוסד חשוב

 לגבי משפחתו בני של ובעיקר החולה של הדדית הבנה של חשיבותה את וציינו חזרו המרואיינים בנוסף,
 של יכולתו את החולה משפחת לבני יבהירו המוסדות שמנהלי חשוב במוסד. הסיעודי הטיפול מהות

 כמה ועד משפחתו, בני ושל החולה של הציפיות רמת את ויבדקו רפואית, מבחינה בקשיש לטפל המוסד
הקשיש. לחולה להציע מסוגל סיעודי שמוסד הטיפול מהו מבינים הם

במוסדות מטופלים להיות צריכים מורכב סיעוד מצבי אילו ב.
 לטפל רשאים יהיו שהמוסדות והאבחנות המצבים את להגביל צורך רואים אינם שרואינו הגריאטריים

סיעודי לטיפול בקריטריונים שעומדים סיעודיים, מוסדות בעולם, אחרים במקומות כי צוין בהם.
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 לטפל רשאים אותו, ושמממנות עליו שמפקחות המוסד, הפעלת את שמאשרות הרשויות על-ידי שנקבעו
 מורכב. סיעוד כמצבי בישראל שמוגדרים מצבים גם וביניהם שונים רפואיים ממצבים שסובלים בחולים

 על העברה והדורשים סיעודיים במוסדות בהם לטפל אפשר שאי מצבים מאוד מעט יש המרואינים, לדעת
 קשישים חולים מעבירים המוסדות לפיו כיום, שקיים המצב לדעתם, כללי. חולים לבית מהמוסד החולה

בשינויו. צורך שיש "אבסורד" הינו ביותר, מזומנות ולעתים במצבם, שינוי כל עם חולים לבית

 לבית מורכב סיעודי במצב או סיעודי במצב חולה של העברתו דווקא קרובות שלעתים ציינו המרואיינים
 להחרפת סכנה להוות עשויים האקוטי, במצבו טיפול לשם לנדרש מעבר שם השארתו או כללי, חולים
 שהוא הסיעודי ולטיפול להתייחסות זוכה אינו הקשיש החולה כללי חולים שבבית משום זאת, מצבו.
 במחלקות והאחיות הרופאים זה. טיפול על הדגש עיקר מושם שם במוסד, לו לספק ניתן ואשר לו, זקוק

 פצעי קרובות ולעתים בעיותיהם, ואל הקשישים אל להתייחס פנויים אינם כללי חולים בית של אקוטיות
זיהומים. והיווצרות קטטר הכנסת האכלה, בעיות גם כמו שם, דווקא מתפתחים הלחץ

 להיות יכולים מורכב סיעוד מצבי בהגדרת כיום שנכללים הספציפיים המצבים האם לשאלה במענה
 הדרגות, בכל לחץ פצעי עם שחולים הגריאטריים בין כללית הסכמה נמצאה סיעודי, במוסד מטופלים

 סיעודיים. במוסדות מטופלים להיות יכולים בזונדה שמוזנים חולים גם וכן עמוקים לחץ פצעי כולל
 וטיפול ממושך, עירויי כמו בהגדרה כיום שנכללים אחרים מצבים גם מהגריאטריים חלק לדעת

סיעודי. במוסד להינתן יכולים סופני במצב בחולה חזקה בנרקוטיקה

 ממצבים שסובלים בחולים שהטיפול להבטיח צורך יש כי הגדישו שרואיינו הגריאטריים זאת, עם
 נאותים סטנדרטים על מבוסס יהיה הסיעודיים, במוסדות החולים בשאר הטיפול גם כמו רפואיים,
 כיום הנדרשים הסטנדרטים של מחודשת בבחינה צורך יש לפיכך, בחולים. הטיפול צורכי את שיבטיחו

 ברובם דומים, אשר זה, במצב החולים לצורכי והתאמתם מורכב, סיעודי במצב לחולים הולם לטיפול
 לאלה המרואיינים לדעת רבה במידה דומים אלה סטנדרטים הסיעודי. בחולה הטיפול לצורכי המכריע,

 התנאים הימצאות ואת קיומם את להבטיח צורך שיש הודגש אך סיעודיים, ממוסדות הינם שנדרשים
במוסד. למעשה הלכה הללו

 במצב חולים של האשפוז שבהרחבת היתרונות בדבר דעים תמימי היו שהמרואיינים למרות בנוסף,
 יכולים אינם הסיעודיים המוסדות לדעתו, כי, ציין המרואיינים אחד סיעודיים, במוסדות מורכב סיעודי

 מצופה לדעתו שבהם. המאושפזים כלל מתוך אלה, במצבים חולים של מוגבלת בכמות אלא לטפל
 המאושפזים מכלל 6-5% דהיינו מורכב סיעודי במצב חולים 3-2כ- עם תתמודד הסיעודית שהמחלקה

החולים. שאר כלפי הנדרשת זו מאשר יותר רבה לב תשומת דורשים אלה חולים שכן בה,

מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל כדי סיעודיים למוסדות חדרושים חתנאים ג.
 סיעודי במצב בחולים לטפל סיעודיים למוסדות שיאפשרו התנאים לדעתם, מהם נשאלו המרואיינים

 הרפואי הידע מידת על הגריאטריים, של הכוללת גישתם על ללמוד היתה השאלה מטרת מורכב.
 לשנות ספציפיות, תקנות לבחון נועדה לא השאלה הדרושים. התנאים ועל לדעתם, הנדרשים והגריאטרי

משרד של לגריאטריה באגף כשנה מזה פועלת כך, לשם חדשות. תקנות בקביעת לסייע או קיימות תקנות
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 התקנות את מחדש לבחון ושתפקידה וסיעודיים, רפואיים מקצועות מבעלי שמורכבת ועדה הבריאות
מורכב. סיעוד במצבי בחולים לטיפול הולמת ותשתית אדם כוח להבטיח כדי הדרושים והתקנים

 של הנוהלים בקובץ שנקבעו האדם וכוח התשתית התנאים, המרואיינים,, לדעת כי לומר, ניתן כללי באופן
 גם הם סיעודיים, למוסדות רישוי למתן כבסיס הירוק"( )"הספר וזיקנה ממושכות למחלות האגף

 הולם טיפול להבטיח כדי למוסדות רישוי למתן המתאימים, גם רבה ובמידה ההכרחיים, התנאים
מורכב. סיעודי במצב בחולים

 המקצועית, הכשרתו את ובעיקר במוסדות, שמועסק האדם כוח את ציינו שרואיינו הגריאטריים ששת
 לדבריהם, הסיעודי. המוסד של המקצועית רמתו על שמשפיע הדומיננטי וכגורם ביותר, החשוב כגורם

 במצב בחולים גם כמו הסיעודיים, החולים ברוב והולם נאות טיפול מאפשר ומיומן טוב רפואי אדם כוח
 בקביעת ביותר החשוב הגורם להיות צריך והסיעודי הרפואי האדם כוח ולפיכך, מורכב. סיעודי

מורכב. וסיעודי סיעודי טיפול לספק אישור ולמתן המוסדות לרישוי סטנדרטים

 בהם לטפל יהיה שניתן כדי למוסדות שדרוש העיקרי האדם כוח מהו מפורט באופן נשאלו המרואיינים
 המרואינים, בין הסכמה נמצאה מהמקצועות חלק לגבי להלן, שיפורט כפי מורכב. סיעודי במצב בחולים

ביניהם. הבדלים נמצאו חלקם ולגבי

 שנדרשת ברמה רפואי טיפול להבטחת הדומיננטי הגורם המרואיינים, לדעת מומחה: גריאטר רופא
 לדעתם, מומחה. גריאטר רופא עם הסיעודי למוסד שיש בקשר נעוץ מורכב, סיעודי במצב בחולה לטיפול

 המרואיינים של דעותיהם יועץ. בתפקיד מומחה גריאטר של העסקה חובת מוטלת הסיעודי המוסד על
 ולתכיפות שלו, קבוע בביקור הצורך למידת המומחה, הגריאטר של זמינותו למידת באשר חלוקות היו

 פעמים כשלוש דהיינו - תכופות לעתים ביקור במוסד, יומי ביקור חובת בין נעו הדעות במוסד. ביקוריו
 לכל תמיד זמין שיהיה אבל בשבוע פעם רק במוסד יבקר יועץ שגריאטר בכך הסתפקות לבין בשבוע,
 קריאה, לכל היענותו היממה, שעות בכל מומחה גריטאר של זמינותו חשיבות את הדגישו כולם קריאה.

 הרפואיות בהחלטות שוטף באופן מעורב היותו הצוות, אנשי ואת המוסד את הקרובה היכרותו
 שני בו. המאושפזים החולים של בעיותיהם את והיכרותו בחולים, הרפואי הטיפול לגבי שמתקבלות
 רופא להיות צריך הסיעודי, המוסד מנהל או הסיעודית, המחלקה של הרפואי שהמנהל אמרו מרואיינים

יומי. יום באופן בחולים שיטפל הכרח אין אם גם גריאטר,

 במוסד להיות צריך ישיר, באופן בחולים מטפל שאינו מומחה לגריאטר בנוסף כללי: ורופא מתמחה רופא
 של ביותר הקשות הבעיות שאחת ציינו המרואיינים הגריאטרי. בתחום כלשהי הכשרה בעל קבוע, רופא

 בסיסית, גריאטרית הכשרה חסרי רופאים בהם שמועסקים העובדה, הינה כיום הסיעודיים המוסדות
 שמועסקים הרופאים רוב המרואינים, לדעת חריפים. במצבים בחולים בטיפול ניסיון חסרי והם

 וממושך, גבוה חום ריאות, דלקת כמו קשים רפואיים מצבים עם להתמודד יודעים אינם כיום במוסדות
 הנדרשת האחריות את עצמם על לקחת מוכנים אינם גם הם זה בגלל וכד׳. לב־ריאות מערכת יציבות אי

 קרובות שלעתים חריף, למצב שנכנסים חולים להעביר ממהרים והם אלה, במצבים בחולים לטיפול
 מבין שניים המיון. לחדר או כללי חולים לבית הסיעודי, במוסד עימו להתמודד היה ניתן ביותר

 מבלי סיעודי, במוסד לעבוד יוכל רופא שכל לכך מתנגדים הם כי מפורשות, ציינו שרואיינו הגריאטריים
23
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 שעובד הרופא על כי הדגישו שרואיינו הגריאטריים כל הפנימי. או הגריאטרי בתחום הכשרה כל שקיבל
 ואשל. הבריאות משרד של בקורסים כיום ניתנת אשר הגריאטרי, בתחום הכשרה לעבור הסיעודי במוסד
 שנה חצי במשך עבודה באמצעות מעשית גריאטרית הכשרה יעברו הללו שהרופאים חשוב בנוסף,

 זונדות, עמוקים, לחץ פצעי עם להתמודד שילמדו כדי כללי, חולים בבית אקוטית גריאטרית במחלקה
תכופים. המודינמיים ושינויים והזנה נרקוטיקה של ממושכים עירויים

 ביממה. שעות 24 במוסד להימצא הרופא על כי טען אחד גריאטר רק במוסד, הרופא לנוכחות באשר
 היממה, שעות בכל במוסד יימצא שרופא צורך שאין חשבו אך לכך משמעי חד מענה לתת יכלו לא השאר

 לכל זמינה בכוננות יהיה הוא במוסד רופא שאין ובשעות היום, במהלך במוסד שיימצא מספיק וכי
קריאה.

 של המכריע רובם במוסדות. הרופאים לגבי הממצאים עם אחד בקנה עולה המרואיינים של דעתם
 ברוב ובמקביל, היום, משעות שעה בכל אותו להשיג שניתן כונן רופא מהם להם שיש דיווחו המוסדות
יום. כל כמעט או יום כל מבקר הוא ברובם אלא היממה, שעות כל שנמצא רופא אין המוסדות

 תפקידה את הדגישו המרואיינים כל הסיעודי, במוסד הרופא של לתפקידיו במקביל ראשית: אחות
 המרואיינים כל הסיעודי. במוסד הטיפול איכות בהבטחת הראשית האחות של והדומיננטי החשוב
 ניתנה מיוחדת לב תשומת אך הרמות, בכל האחיות, של הגריאטרית ההכשרה של חשיבותה את הדגישו
 צריכה סיעודית מחלקה או סיעודי מוסד שבכל המרואיינים בין כללית הסכמה נמצאה הראשית. לאחות
 העיקריים תפקידיה הגריאטרי. בתחום רב וניסיון רחבה גריאטרית הכשרה בעלת מוסמכת אחות להיות

 ולכוחות המעשיות לאחיות ומתמשכת מתמדת הדרכה במתן להתמקד צריכים הראשית, האחות של
הסיעודי. הטיפול ובניהול נאות לטיפול סטנדרטים בקביעת במוסד, שעובדים העזר

 מעשית אינה זו דרישה כי ציינו המרואיינים במוסד, היממה שעות בכל מוסמכת אחות להימצאות באשר
 לפיכך, מוסמכת. אחות בלילה, ובמיוחד תמיד, אין כללי חולים בבית פעילות אקוטיות במחלקות גם וכי

 מהמוסדות לדרוש אין מוסמכת, אחות על-ידי תמיד מאוישת להיות צריכה בוקר שמשמרת שבעוד צוין
 להבטיח צריכה האחראית הראשית האחות זאת, עם המשמרות. שאר בכל מוסכמת אחות שתהיה
המשמרות. בכל והכשרה ידע בעלת מעשית אחות שתהיה

 הסיעודיים, במוסדות אחיות הימצאות לגבי הממצאים עם אחד בקנה כללי באופן עולה זו דעה גם
בוקר. במשמרת רק מוסכת אחות יש מהמוסדות שליש בכשני לפיהם

 גם זה ובכלל הסיעודי, בחולה היום־יומי מהטיפול נכבד חלק כידוע, סיעודי: עזר וכוח מעשיות אחיות
 מרובה חשיבות קיימת לפיכך, הסיעודי. העזר כוח ועל מעשיות אחיות על מוטל המורכב, הסיעודי בחולה

 מצבי למשל כמו טיפולם לתחום הקשורים השכיחים המצבים עם להתמודד ידעו אלה שעובדים לכך
 של להכשרתם חשיבות קיימת בנוסף, וכד׳. לחץ פצעי למניעת מתאימות תנוחות האכלה, בעת אספירציה

 אם במוסד, הראשית האחות של ואחריותה תפקידה את בכך ראו המרואיינים והמטפלות. העזר כוחות
 מיטת ליד יום־יומית ובעבודה שירות כדי תוך בהדרכה ואם השתלמות בימי פורמלית הכשרה באמצעות

החולה.
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 לתנאים גם להתייחס נתבקשו המרואינים מהמוסדות, שנדרש האדם לכוח בנוסף פיזיים: תנאים
 מורכב. סיעודי במצב בחולים נאות באופן לטפל שיוכלו כדי מהמוסדות לדעתם הנדרש ולציוד הפיזיים

 עליו לדעתם אך חולים, בית תנאי לספק מסוגל אינו הסיעודי שהמוסד לעובדה מודעים המרואינים
 טיפול יאפשרו אשר ומיוחדים, חריפים רפואיים במצבים לחולים שיתאימו תנאים לספק מסוגל להיות

 אותם להעביר צורך שיהיה מבלי מורכב, סיעודי במצב חולים השאר ,בין קשים בחולים יותר אינטנסיבי
 מחלקה רק יש שבהם במקומות סיעודית במחלקה גם כמו סיעודי, מוסד שבכל צויין חולים. לבית

 שזקוקים ולחולים קשים במצבים בחולים ולטיפול לאשפוז נפרדים חדרים לייעד צריכים אחת, סיעודית
 ובכל האחות, לתחנת בסמוך להימצא צריכים הללו החולים אינטנסיבי. יותר וסיעודי רפואי לטיפול
המחלקה. פני על שונים בחדרים פזורים להיות יכולים אינם הם מקרה

 לטפל יכולתו על להשפיע שעשוי מרכיב כאל המוסד לגודל התייחסו לא המרואיינים רוב המוסד: גודל
 להיות עשוי וכוללניים גדולים למוסדות לפיה דעה, העלה המרואינים אחד מורכב. סיעודי במצב בחולים

 הרבה עם מוסדות שכן, יותר. גבוהה ברמה סיעודי, טיפול גם כמו מורכב, סיעודי טיפול באספקת יתרון
 ברמה רפואי וצוות רופאים לממן יכולים שונים, מסוגים מיטות בהם יש אם גם ומאושפזים, מיטות
 גם והוא הסיעודית, המחלקה את שישרת כדי היממה, שעות רוב במשך רופא להחזיק ואף יותר, גבוהה
במוסד. המחלקות לשאר גיבוי יהווה

כללי חולים בית לבין הסיעודי המוסד בין קשר ד.
 שמצוי כללי חולים בית לבין הסיעודי המוסד בין לדעתם הרצוי הקשר דפוס מהו נשאלו המרואיינים

 החולים בתי לבין הסיעודיים המוסדות בין הקשר את למסד רצוי המרואיינים, לדעת המוסד. בקרבת
 ראשית, כאחד. החולים ולבית למוסד יתרונות, מספר להיות עשויים כאלו לקשרים שבקרבתם. הכלליים

 ממומחים גם כמו מומחים מגריאטריים ומיידי קבוע ייעוץ לקבל הסיעודי למוסד יאפשר הקשר
 החולה את להעביר יצטרך שהמוסד מבלי וזאת דחופה, בעיה שמתעוררת אימת כל אחרים, במקצועות

 הדרכה באמצעות המוסד, של המקצועית רמתו להעלאת לתרום עשוי קבוע קשר שנית, החולים. לבית
 הסיעודי למוסד יאפשר כזה קשר שלישית, החולים. בית צוות עם פורמליות לא והתייעצויות פורמלית

 בשעות ואף בו, נערכים אינם המקרים שברוב אחרות ובדיקות רנטגן וצילומי מעבדה בדיקות לערוך
 ביכולתו המוסד של הביטחון תחושת את להגביר עשוי זה פעילה. איננה החולה של החולים שקופת

 לשם רק לאשפוז, הזקנים מהחולים חלק מלשלוח להמנע עשוי והוא חריף במצב לחולה טיפול להבטיח
 בין הדדי אמון יחסי ואחרון, בבדיקה. הצורך בדבר קל חשד כשמתעורר או להשיגה שקשה בדיקה ביצוע

 לאשפוז ישלחו לא אלה הצדדים, שני של ביטחון לתחושת לתרום עשויים החולים בית לבין המוסד
 שהוא משום רק מיון לחדר שמגיע חולה ידחו לא ואלה במוסד, בהם הטיפול עם להתמודד שניתן חולים

סיעודי. ממוסד הגיע

 שהתקבלו הולים לבין הסיעודי במוסד מודכב סיעוד מצבי שמפתחים חולים בין הבחנה ה.
זה במצב למוסד

 כיום מרוכזת סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל הרישוי בשאלת הלב תשומת עיקר
 במצב מהחולים מבוטל לא שחלק אלא מורכב. סיעודי מצב בו ומפתחים במוסד כבר שנמצאים בחולים
 נשאלו המרואיינים לפיכך, ובקהילה. כלליים חולים בבתי דווקא אלה מצבים מפתחים מורכב סיעודי
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 המוסד בתוך אלה מצבים שפיתחו בחולים לטפל סיעודיים למוסדות רישוי במתן הבדל רואים הם האם
המוסדות. אל מורכב סיעודי במצב חדשים חולים העברת לבין

 כאלו לבין סיעודי במוסד שהתפתחו מורכב סיעוד מצבי בין להבחנה מקום ראו לא המרואיינים ששת
 חולים לדעתם, כללי. חולים בבית אקוטית במחלקה או בקהילה החולה של בביתו לו, מחוצה שהתפתחו

 התקן בדרישות עומד שהמוסד ובתנאי טוב, סיעודי מוסד בכל מטופלים להיות יכולים אלה במצבים
 שיש שייתכן צוין כללי. חולים בבית טיפול פני על יתרונות אף לכך להיות עשויים וכאמור, לו, שנקבעו

 בלתי אמנם הללו מהמצבים שחלק משום במוסד, מורכב סיעוד מצבי להתפתחות הסיבה את לבחון
 המוסד האם לשקול יש ואזי ירודה, באיכות טיפול על לרמוז או סמן להיות עלולים גם הם אך נמנעים,

דומים. במצבים חדשים חולים ולקבל אלה, בחולים לטפל רשאי

 מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל אפשרות שבמתן העיקרית שהחשיבות הדגישו, המרואיינים זאת, עם
 משפחותיהם, בני גם כמו הללו החולים ממושך. זמן כבר במוסד שנמצאים סיעודיים בחולים מתרכזת
 את להשאיר במאמץ משמעותי להיות עשוי זה גורם המוסד. כלפי אמון ויחסי עמוק קשר מפתחים

 שבכל שחשוב אלא זאת. למנוע אפשר רק אם חולים לבית להעבירו שלא ולנסות במוסד הסיעודי החולה
 השארתו לגבי המוסד לבין משפחתו בני של ובעיקר החולה בין הדדית והבנה הסכמה תהיה מקרה

רגיש. שלו הרפואי שהמצב במקרים גם במוסד,

מורכב סיעודי במצב בחולים טיפול עבור תגמול ו.
 הרשויות של בהחלטה החשובות השאלות אחת היא הסיעודיים המוסדות של והתקציב התגמול שאלת

 האם עצמו המוסד הנהלת של ההחלטה בבסיס גם כמו סיעודי במצב בחולים לטפל למוסד לאפשר האם
אלה. במצבים בחולים ולטפל לקבל מוכן יהיה

 הטיפול עבור נוסף תגמול לקבל צריך הסיעודי המוסד כי הגריאטריים בין הסכמה שקיימת נראה
 שכן, גבוה. באיכות טיפול להם ולהבטיח בהם, לטפל תמריץ לו שיהיה כדי מורכב, סיעודי במצב בחולים

 תגמול בלי יותר. גבוהה שעלותם מקצועיות, יותר ואחיות גריאטרי יועץ רופאים, להעסיק המוסד על
 סיעודי במצב בחולים ולטפל לקבל יסכימו לא הסיעודיים המוסדות שרוב נראה אלה חולים עבור מיוחד
 מלבד המרואיינים, כל ולהשגחה. לטיפול יותר קל מורכב( )שאינו סיעודי במצב שחולה מאחר מורכב

לקבל. צריכים שהמוסדות התגמול גובה לגבי דעה הביעו לא אחד,

סיכום ז.
 בארץ, בקשישים והטיפול האשפוז במערכת מפתח בתפקידי שנושאים גריאטריים עם הראיונות מטרת
 טיפול של והחסרונות היתרונות האפשרויות, לגבי הכלליות ודעותיהם עמדותיהם על ללמוד היתה

סיעודיים. במוסדות מורכב סיעודי במצב בחולים

 יותר עצמם על לוקחים הסיעודיים המוסדות את לראות מעוניינים שהגריאטריים התברר מהראיונות
 המוסד לדעתם, מורכב. סיעודי במצב בחולים גם זה ובכלל שבמוסד בחולים הרפואי בטיפול אחריות

 אותם להעביר מבלי קבוע, באופן בו המאושפזים האנשים של חריפים במצבים לטפל מסוגל להיות צריך
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 אינם שהמוסדות לעובדה מודעים המרואיינים שמתפתחת. בעיה כל עם כללי חולים ולבית מיון לחדר,
 הם אך כללי, חולים בבית שניתן זה כמו ומשוכלל מתוחכם רפואי טיפול לספק מסוגלים ואינם ערוכים

 משפחותיהם בני הזקנים, החולים עבור בכך שיש היתרונות ולגבי בכך הצורך לגבי ספקות הביעו
 המוסד לרשות שעומדות לאפשרויות מודעים יהיו המשפחה שבני שחשוב צוין זאת, עם כולה. והחברה
בקשיש. הטיפול מהות לגבי הדדית הסכמה ושתהיה הסיעודי

 סיעוד מצבי שמפתחים בחולים לטפל הסיעודיים למוסדות אפשרות במתן תומכים שרואינו הגריאטריים
 לעמוד המוסדות שעל מסכימים כולם דומים. במצבים חדשים חולים למוסד לקבל ואף במוסד, מורכב

 והצוות האדם כוח האלה. בחולים הטיפול איכות את להבטיח כדי קבועים, מסויימים, בסטנדרטים
 כוח לסוג באשר דעים תמימות קיימת במוסדות. גבוה באיכות לטיפול המפתח הינם והסיעודי הרפואי
 במוסד, בטיפול וכמעורב כיועץ מומחה גריאטר רופא על הוא הדגש כאשר במוסד, הנדרש האדם

 ונסיון הכשרה בעלת מוסמכת אחות של המרכזי ותפקידה גריאטרית, הכשרה בעל רופא הימצאות
 ביקוריו, תדירות במוסד, רופא של קבועה להימצאות באשר דעים תמימות נמצאה לא גריאטרי.

המשמרות. בכל מוסמכת אחות והימצאות

 הממושך. האשפוז מערכת את לייעל הצורך בדבר הגריאטרים בין הסכמה שקיימת נראה לסיכום,
 במצב חולים בין ההפרדה ביטול את כוללים זה בתהליך החשובים שהמרכיבים הסכמה גם קיימת
 לאלו רבה במידה שדומים הולמים, סטנדרטים קביעת מורכב, סיעודי במצב חולים לבין סיעודי

 בהתאם הללו בחולים לטפל הסיעודיים מהמוסדות ודרישה סיעודי, במצב בחולים לטפל כיום הנדרשים
הנדרשים. לתנאים

דיון .7
 בקרב רצון שביעות אי האחרונות בשנים מעוררים מורכב סיעודי במצב בחולים והטיפול האשפוז מערכת

 קובעי זה ובכלל רבים, לטענת בארץ. הבריאות במערכת אלה בחולים בטיפול שמעורבים גורמים מספר
 לאשפוזם כיום שקיים ההסדר ומטפלים, סיעודיים במוסדות מפתח אנשי גריאטרים, בריאות, מדיניות

 לא ואף משפחתו, לבני הקשיש, לחולה הרצויה למציאות מתאים אינו מורכב סיעודי במצב חולים של
איכותם. ולהבטחת למימונם השירותים, להספקת לאחראיים

 עם ביחד אשל, פנו מורכב, סיעודי במצב בחולים המוסדי והטיפול האשפוז הסדרי בשיפור לסייע כדי
 כך, לשם לעומקה. זו סוגייה לבחון בבקשה ברוקדייל, לג׳וינט-מכון הבריאות במשרד לגריאטריה האגף
 כיצד סיעודיים, במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים של הימצאותם שיעור את שבדק מחקר נערך

 לכך, רישוי להם שאין למרות אלה בחולים שמטפלים המוסדות מאפייני את עימם, מתמודדים המוסדות
 אנשי של עמדתם ומהי כך, לשם להם הדרושים התנאים מהם בחולים, ולטפל להמשיך נכונותם את

סיעודיים. במוסדות מורכב סיעודי המצב בחולים הטיפול כלפי הגריאטרית במערכת מפתח

 בשליש הסיעודיים. במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות על מצביעים המחקר ממצאי
 כל כאלה חולים בהם שיש דיווחו מהמוסדות ממחצית ולמעלה הסקר, בעת אלה חולים היו מהמוסדות

 להודות המוסדות של חששם בשל חסר, אומדן שזהו ייתכן פעם. מידי או קרובות לעתים הזמן,
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 במצב החולים שיעור הגריאטרית במערכת מפתח אנשי מספר לדברי במוסד. כאלה חולים בהימצאות
 הדיירים, מכלל אחוזים עשרה עד חמישה לכדי להגיע עשוי הסיעודיים המוסדות בתוך מורכב סיעודי
 הסקר מממצאי אמפיריות. עדויות זו לטענה אין אך יותר גבוה לשיעור אף מהמוסדות ובחלק

 במצב חולים של שהימצאותם להסיק ניתן לממצאים, הגריאטרית במערכת מפתח אנשי של ומהתגובות
 פורמלי אישור בהעדר גם וזאת ומוסכמת, מוכרת עובדה היא כיום סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי
אלה. בחולים לטיפול הדרושים התנאים לגבי הסכמה ובהעדר ורישוי,

 הידרדרות עקב המוסד בתוך מורכב סיעוד מצבי מפתחים שהקשישים דיווחו מהמוסדות שליש שני
 מדגימים הממצאים ירוד. במצב חוזרים הם ממנו כללי, חולים בבית קצר אשפוז עקב או הכללי במצבם

 מכבר, זה שם שגרים אנשים הם במוסדות, מורכב סיעוד מצבי עם מהקשישים שחלק החשש את
 עוד מצבם את מחמירה הרפואי במצב הידרדרות או מחלה עקב כללי חולים לבית ההעברה ושדווקא

 לא ואף במוסד, הקשיש זוכה שלהם התנאים אין כללי, חולים בית שבמחלקות משום זאת, יותר.
 שדווקא ייתכן לחץ. פצעי היווצרות למנוע וכדי הכללי, מצבו לשמירת הדרושים הלב ותשומת הטיפול

 המצבים ופיתוח הידרדרותו את למנוע עשויים היו שם, הרפואי במצבו וטיפול במוסד הזקן של השארתו
הנלווים. הרפואיים

 מטפלים מהם שליש ששני העלתה, הללו החולים עם הסיעודיים המוסדות של ההתמודדות דפוסי בחינת
 בהם. לטפל שמורשה למקום החולים להעברת במקביל פועלים גם מהם רבים כי אם כלל, בדרך בחולים
 זאת, וכל פעם, מדי לפחות הקיימות, התקנות על עוברים שהם הודו הסיעודיים מהמוסדות רבים כלומר,

 מתיר אינו הרפואי מצבו אם גם ובמשפחתו, בו לפגוע שלא ובכדי מהמוסד, הדייר את להוציא שלא בכדי
המוסד. במסגרת בו ולטפל להמשיך להם

 העלתה מורכב, סיעודי במצב בחולים מטפלים הם כלל שבדרך שדיווחו המוסדות של מאפייניהם בחינת
 וולונטרית(, פרטית לבעלות )בהשוואה אשל בבעלות מיטות(, 100 )מעל גדולים במוסדות בעיקר שמדובר

 כרוניים(. חולים לבתי )בהשוואה בקיבוצים או מוגן בדיור סיעודיות מחלקות או משולבים אבות בתי
 במשך מוסמכת( ואחות )רופא הרפואי האדם כוח ובעיקר לחולים, רפואי טיפול למתן התשתית בחינת

 אלה בחולים שמטפלים שמוסדות העלתה למעבדה, וקשר מיוחדים, טיפול חדרי היממה, שעות כל
 גבוה בשיעור כן, כמו אלה. בחולים מטפלים שלא במוסדות שיש מזו יותר טובה בתשתית מאופיינים

 שהמוסדות נמצא עוד המשמרות. בכל מוסמכת אחות אין אך היממה, שעות בכל רופא יש יותר
 למוסדות במאפייניהם דומים מורכב סיעודי במצב בחולים בעתיד לטפל ומעונינים שמוכנים הסיעודיים

 אשל בבעלות גדולים, מוסדות בעיקר אלו דהיינו, כיום. בפועל אלה בחולים מטפלים כבר שהם שדיווחו
 כוח מבחינת יותר טובה תשתית הימצאות זאת, עם כרוניים. חולים בתי ושאינם וולונטריים, ומוסדות

מורכב. סיעודי במצב בחולים לטפל המוסד נכונות עם קשורים היו לא וציוד, אדם

 גבוה ברמה רפואי טיפול בהספקת יתרון הנראה ככל יש גדולים שלמוסדות ללמוד ניתן מהממצאים
 זה לממצא יותר. רבה ובמיומנות יותר גדולה בכמות אדם כוח לעצמם לאפשר יכולים שהם משום יותר,

 בחולים לטפל סיעודיים למוסדות הרישוי הרחבת לגבי ההחלטות בקבלת רבה משמעות להיות עשויה
 מהמוסדות שרבים רק לא הנוכחי, שבשלב להדגיש מאוד חשוב זאת, עם מורכב. סיעודי במצב
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 שרבים אלא מורכב, סיעודי במצב בחולים לטיפול כיום שנדרשות בתקנות עומדים אינם הסיעודיים
 הירוק(, )הספר סיעודיים ממוסדות הבריאות משרד ידי על שנדרשות התקנות בכל עומדים לא גם מהם

מוסמכות. אחיות תקני ובעיקר והכשרתו אדם כוח תקני זה ובכלל
I

 במערכת ניסיון בעלי וגריאטרים גריאטריות מחלקות שמנהלי כך על מצביעים המחקר ממצאי ולבסוף,
 תומכים הסיעודיים, במוסדות אדמיניסטרטיביים ומנהלים ראשיות אחיות רופאים, גם כמו הבריאות,

 לרישוי וראשונה בראש זקוקים הם כך לשם מורכב. סיעודי במצב בחולים לטפל יורשו שהמוסדות בכך
 וציוד לתנאים נוספת, להכשרה ומיומנותו, המקצועי האדם כוח להרחבת הבריאות, משרד מטעם פורמלי
 בתנאים מצויד להיות הסיעודי המוסד על כלומר, הרפואי. הטיפול עבור בתגמול לתוספת וכן נוספים

 בדרישות ולעמוד שונים, ותפקודיים רפואיים במצבים לקשישים נאות טיפול להספקת הדרושים
 לצרכיו בהתאם לו הדרושים והטיפולים השירותים מכלול את לקשיש להעניק שעליו מהתפיסה שנובעות

המשתנים.

 שבמתן החשיבות ואת הטיפול, רצף של חשיבותו את שמדגישה תפיסה עם אחד בקנה עולה זו גישה
 נאותים, תנאים הבטחת תוך ניתן, הדבר עוד וכל זמן שיותר כמה במוסד להישאר לקשיש אפשרות

 בתכנון זו, תפיסה פי על מדרדר. והתפקודי הרפואי מצבו כאשר גם הולם, טיפול לקבל לו שיאפשרו
 בטחון, תחושת משפחתו ולבני לו להבטיח כדי הזקן, של חייו ולאיכות לצרכיו להתייחס צריך השירוונים

 של ולאפשרות לשינויים התייחסות תוך בעתיד, הצרכים מבחינת והן העכשוויים הצרכים מב!יזינת הן
בצרכים. לשינויים זאת ובעקבות בעתיד, הידרדועת

 לטיפול וזקוקים אצלם שגרים בקשישים לטפל מעונינים הסיעודיים מהמוסדות שרבים העובדה לאור
 ובמשרד הגריאטרית במערכת מפתח אנשי שגם העובדה ולאור בפועל, זאת עושים ואף מורכב, סיעודי

 רישוי הסיעודיים למוסדות לתת מקום שיש נראה ביתרונותיה, רואים ואף זו בגישה תומכים הבריאות
 פיקוח ותוך ומוסכמים ברורים בתנאים שיעמדו דרישה תוך לדייריהם, מורכב סיעודי טיפול לספק

 להבטיח וכדי הסיעודי, המוסד במסגרת לחולים טיפול מתן לאפשר שכדי כללית הסכמה קיימת הולם.!
 וחלקם הסיעודיים המוסדות באחריות חלקם תנאים, מספר להתקיים חייבים הטיפול, האימות את

 במערכת גורמים יש ועדיין נפתרו, לא עדיין זה בנושא מהסוגיות מקצת הבריאות. משרד באחריות
לקראתם. לעשות שיש הפעולות ומהן ביצוע, וברי אפשריים הללו השינויים האם שתוהים הבריאות

 מהאגף בנושא שמעורבים הגורמים התכנסו הצפויים, השינויים עם יעיל באופן להתמודד כדי
 והסוגיות הרלוונטיות השאלות ולליבון לדיון ברוקדייל, וממכון מאשל הבריאות, שבמשרד לגריאטריה

 המענים נבחנו מכן ולאחר הצפויים, בשינויים הכרוכות הסוגיות מכלול נסקרו ראשית, פןהמחקר. שעלו
 מענה, להם נמצא וכבר בעבר לובנו כבר מהסוגיות חלק מהן. אחת לכל האפשריים והמענים הקיימים

 ולהבהירן, להמשיך צורך ויש לובנו טרם מהסוגיות וחלק רחבה(, או )חלקית הסכמה קיימת חלקן לגבי
מורכב. סיעודי במצב בחולים לטפל סיעודיים למוסדות לאפשר יהיה ניתן’בטרם

 במצב בחולים לטיפול למוסדות אפשרות במתן כרוכות ואשר בדיונים שעלו הסוגיות את נסקור להלן
באחריות הוא להם שהמענה סוגיות (1 עיקריים: תחומים לשני הסוגיות את נחלק מורכב. סיעודי
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נספח■□

המרואיינים מאפייני א: נספח

אחוזים
(N=95) אדמיניסטרטיבי מנהל

השכלה
38 אקדמאי

5 אחות
43 מנהל קורסי
14 ידוע לא

במוסד ותק
19 שנים 3-1
35 שנים 10־4
46 שנים 11+

(N=81) ראשי רופא
השכלה

9 בגריאטריה מומחה
13 פנימית ברפואה מומחה
78 אבות( בתי ובניהול בגריאטריה קורסים בלי או )עם כללי רופא

במוסד ותק
31 שנים 3-1
37 שנים 10-4
32 שנים 11+

(N=88) ראשית אחות
השכלה

61 אקדמי תואר + מוסמכת אחות
24 גריאטרית הכשרה + מוסמכת אחות
15 מוסמכת אחות

במוסד ותק
23 שנים 3-1
49 שנים 10-4
28 שנים 11+
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הסיעודיות והמחלקות הסיעודיים המוסדות מאפייני ב: נספח

 מידע בלוחות כן, כמו הסיעודיים. במוסדות האדם וכוח הפיזית התשתית לתיאור נוספים פרטים להלן
במחקר. שנכללו הסיעודיים המוסדות על נוספים ונתונים

 אלה מוסדות פזיותרפי. לטיפול אולם להם שיש דיווחו מהמוסדות 66% פיזיותרפיה: אולם (1
 )בהשוואה וולונטרית בבעלות או פרטית בבעלות בהיותם יותר, גדולים בהיותם מובהק באופן מאופיינים
 בשכיחות נמצא כזה אולם פיזיותרפי(. לטיפול אולם יש מהם 36%ל- שבהם אשל בבעלות למוסדות

מהם(. 79%)ב- כרוניים במוסדות ביותר הגבוהה
 אשר במוסד מרכזי אולם קיום על דיווחו שניים, מלבד המוסדות, :כל ופעילות לאוכל מרכזי אולם (2

אחרת. ולפעילות מבקרים לקבלת אוכל, כחדר כלל בדרך משמש
 חדרים. שני לכל או חדר לכל בצמוד השירותים חדרי נמצאים (81%) המוסדות :ברוב שירותים חדרי (3

 13%)ב־ המסדרון בקצה כלל בדרך יותר, מרוחקים במקומות נמצאים השירותים חדרי המוסדות בשאר
 או אחד לחדר בצמוד שירותים היו אשל מוסדות בכל אחר. במקום או המחלקה במרכז או מהמוסדות(

 ביניהם וההבדלים הפרטים מהמוסדות 54%ו־ הוולונטרים מהמוסדות 70%לכ- בהשוואה שניים,
 מוגן בדיור בקיבוצים, סיעודיות במחלקות גם יותר שכיחים לחדרים הצמודים שירותים מובהקים.
 או קרובים שירותים יש מהמוסדות 46% רק שם כרוניים, חולים לבתי בהשוואה משולבים ובמוסדות

המוסד. גודל לפי הבדל אין מובהקים(. )הבדלים צמודים
 אשר בודדים מתנדבים מעסיקים רובם מתנדבים. מעסיקים שהם דיווחו מהמוסדות 53% מתנדבים: (4

 סיוע הן המתנדבים עוסקים שהם העיקריות הפעולות בשבוע. פעמיים עד פעם כלל בדרך למוסד באים
ועוד. בידור אחרים, ובטיפולים בהאכלה

 המקצועות עובדים. בהשגת וקשיים בעיות על דיווחו מהמוסדות 84% עובדים: להשיג קושי (5
 אחיות ואחריהן פזיותרפיסטים, וראשונה בראש הם עובדים להשיג קושי קיים שבהם העיקריים
 סיעודיים. עזר וכוחות בעיסוק מרפאות היו שהוזכרו אחרים מקצועות מעשיות. ואחיות מוסמכות,

 השיבו מהם 95%) עובדים להשיג יותר מתקשים סיעודיות, מיטות ממאה יותר בעלי גדולים, מוסדות
בחיוב(. השיבו מהם 100%) אשל של מוסדות גם וכן בחיוב(,
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(באחוזים( המוסדות של רקע מאפייני :1ב־ לוח
%

חקמח שנת
8 48׳ עד

'75-'49 25
'90-'76 50
'95-'91 17

למוסד מתקבל מי
21 והאזור העיר תושבי
73 הארץ כל תושבי

6 ** אחר

26 . למוסד כניסה דמי קיום

(104=N)
וכדי. הקיבוץ חברי של הורים למשל(, אפריקה דרום אירופה, מזרח )עולי הארגון חברי *

בפיתוח אשל ,הקיבוץ, לאומי ביטוח הדדית, לעזרה מפעל רכוש, מכירת **
המוסד. גודל לפי ניתוח ייערך בהמשך המוסד. לגודל התיחסות ללא במחקר המוסדות כל סך ***

במוסד סיעודיות מחלקות מספר
18 אחת

25 שתיים
21 שלוש
16 ארבע

20 חמש+

חמוסד של עיקריים מימון מקורות
85 שונים( )ממקורות הדיירים עבור תשלומים
9 מרכזי מוסד או גג מארגון תשלומים
6 *** אחרים** ממקורות תשלומים

“חסיעודית" במחלקח חחולים של מימון מקורות
53 הבריאות משרד
6 חולים קופות
33 ומשפחתו החולה

7 אחר



)באחוזים( עליו בעלות לסי המוסד סוג :2ב- לוח
פרטי וולונטרי אשל סה״כ

100 100 100 100 סה״ב
30 41 93 42 משולב מוסד
61 13 7 37 כרוני בי״ח

9 11 0 9 מוגן דיור
0 35 0 12 קיבוץ

104=N

)באחוזים( המוסד סוג לסי המוסד על הבעלות :3ב- לוח
קיבוץ מוגן דיור כרוני בי״ח משולב מוסד סה״כ

100 100 100 100 100 סה״ב
0 0 3 30 13 אשל

100 44 13 34 36 וולונטרי
0 56 84 36 51 פרטי

104=N

)באחוזים( בעלות לסי המוסד גודל :4ב- לוח
פרטי וולונטרי אשל סה״כ סיעוד מיטות מספר

100 100 100 100 סה״ב
24 50 0 30 דיירים 30מ־ פחות
58 39 43 49 דיירים 100-31
18 11 57 21 דיירים 100מ־ יותר
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patients at nursing care institutions would be conditional upon the institutions’ ability to both 
provide these patients with proper care and comply with Ministry of Health standards. At the 
same time, they said that the existing licensing standards must be adapted to today’s real care 
needs. According to most geriatricians, these standards should be based on the guidelines for 
nursing care institutions set by the Ministry of Health’s Geriatric Department. They should also 
call for increased manpower levels and training, primarily through the presence of a physician 
for a sufficient number of hours throughout the week, and the presence of a registered nurse with 
extensive geriatric training, at least during the morning hours, and on a round-the-clock basis to 
the extent possible. Similarly, a suitable infrastructure for care provision must also be ensured.

In order to efficiently deal with anticipated change, policymakers from the Ministry of Health’s 
Geriatric Department and ESHEL, as well as researchers from the JDC-Brookdale Institute, met 
during the past year to discuss and clarify issues which were raised by the study, and to examine 
existing solutions deemed suitable. The discussions focused on issues in two principle areas: issues 
related to the system and whose solutions fall under the responsibility of the Ministry of Health and 
the country’s sick funds, and issues related to the organizational side of the nursing care institutions, 
as well as to the requirements which the institutions will have to fulfill in order to treat complex 
nursing care patients. The discussions’ outcomes presently serve as the basis for examining future 
needs in the care of complex nursing care patients, the development of nursing care institution 
standards for the provision of care to these patients, the planning of future service patterns, the 
question of reimbursement, and other matters connected with anticipated change.

The study findings, and the changes implemented in its wake and in the wake of other processes 
taking place in Israel’s health system, emphasize the importance of a unified effort by all of the 
parties involved in the care of these patients, especially policymakers at the Ministry of Health, the 
country’s sick funds and ESHEL, as well as geriatricians, and representatives of the nursing care 
institutions themselves in order to improve the efficiency of the geriatric system.



100 beds) than at those which are small or medium-sized, and at institutions owned by ESHEL 
rather than at those which are voluntary or privately-owned; they are also frequently found in the 
nursing care departments of sheltered housing. Institutions with a high prevalence of complex 
nursing care patients are characterized by. the round-the-clock presence of a physician and the 
possibility of performing 24-hour-a-day laboratory tests, but not by the round-the-clock presence 
of a registered nurse.

d. Medical directors and head nurses reported that most patients with complex nursing care 
conditions at nursing care institutions develop these conditions following a decline in their 
general medical condition while at the institution, or during what is usually a short period of 
hospitalization at a general hospital, and prior to their return.

e. More than half of the medical directors and head nurses said they usually continue to care for 
patients who develop complex nursing conditions, while at the same time submitting a request 
that the patients’ sick funds transfer them to suitable institutions which are licensed to provide 
such care. Fewer than one-tenth said they usually do not keep these patients at their institutions.

f. Fifteen percent of the institutions had sought Ministry of Health licensing to treat complex 
nursing care patients, these requests being turned down or remaining unanswered. Institutions 
which had sought licensing usually or often had a higher rate of complex nursing care patients, 
though institutions which only rarely treated complex nursing care patients had also sought 
licensing.

g. Most medical directors and head nurses expressed an interest in treating those of their residents 
who develop complex nursing care conditions, as long as their institutions receive the required 
license. However, only one-quarter expressed an interest in accepting new residents who arrive 
with a complex nursing care condition. This tendency is more characteristic of those institutions 
which had always or frequently treated such patients than of those which had rarely or never 
treated them.

h. The three , key people at all of the nursing care institutions said that the basic condition for 
treating complex nursing care patients was licensing from, and recognition by, the Ministry of 
Health. Another important condition was additional professional manpower, especially registered 
nurses. Other conditions, listed in order of importance, were: additional medical equipment, 
additional professional consultants, and opportunities for manpower training. An additional fee 
was cited as being the second most important condition by administrative directors, but was 
placed last in importance by medical directors and head nurses.

i. According to the hospital and geriatric department directors who were interviewed, most 
conditions presently defined as being “complex nursing care” conditions can be treated by 
nursing care institutions, this also being desirable for the patient, his family, and the 
hospitalization system in Israel. However, they emphasized that the care of complex nursing care



Abstract

The system of hospitalization and care for complex nursing care patients has in recent years elicited 
dissatisfaction among a number of parties in the Israeli health system who are involved in their care. 
According to many health policymakers, geriatricians and key personnel at nursing care institutions, 
the current hospitalization arrangement for complex nursing care patients is not appropriate for the 
needs of the patients, their families, and those responsible for the provision, funding and quality 
assurance of services.

In order to help improve the hospitalization and institutional care arrangements for complex nursing 
care patients, ESHEL (The Association for the Planning and Development of Services for the 
Aged), along with the Geriatric Department of the Ministry of Health, asked the JDC-Brookdale 
Institute to undertake an in-depth examination of the issue. To this end, a study was conducted 
which examined the prevalence of complex nursing care patients at nursing care institutions; how 
the institutions handle their care; the characteristics of institutions which care for such patients 
without being licensed to do so; the institutions’ willingness to continue to care for these patients; 
the conditions necessary for them to do so; and the attitudes of key geriatric system personnel 
toward the care of complex nursing care patients at nursing care institutions.

The study population included 104 nursing care institutions (out of the 179 operating in Israel in 
1996), which accounted for 76% of the country’s nursing care beds. The characteristics of the 
institutions which were included in the study reflected those of Israeli nursing care institutions in 
general, from the standpoint of size, type, ownership and geographic distribution. The three key 
people at each participating institution - the medical director, head nurse and administrative director 
- were interviewed via a self-administered questionnaire.

The following are among the study’s main findings:

a. Thirty-eight percent of the institutions reported that complex nursing care patients were present 
at the time of the study. The average number of these patients was 2.2. The three most prevalent 
conditions were a) pressure sores, b) tubal feeding and c) intravenous fluid intake. 
Approximately half of the nursing care institutions reported that complex nursing care patients 
were always, frequently or occasionally present, and half reported that they were rarely or never 
present.

b. Complex nursing care patients occupied approximately 4% of the nursing beds at the institutions 
reporting their presence, and 1.6% of the nursing beds at all of the institutions included in the 
study. This might be an underestimate, as some institutions with complex nursing care patients 
may have been unwilling to admit to their presence.

c. A comparison of institutions with complex nursing care patients, and those without them, 
showed that such patients are found more frequently at larger institutions (those with more than
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תקציר

 בקרב רצון שביעות אי האחרונות בשנים מעוררת מורכב סיעודי במצב בחולים והטיפול האשפוז מערכת
 קובעי זה ובכלל רבים, לטענת בארץ. הבריאות במערכת אלה בחולים בטיפול שמעורבים גורמים מספר

 חולים של לאשפוזם כיום שקיים ההסדר סיעודיים, במוסדות מפתח ואנשי גריאטרים, בריאות, מדיניות
 לאחראיים לא ואף משפחתו, לבני הקשיש, לחולה הרצויה למציאות מתאים אינו מורכב סיעודי במצב

איכותם. ולהבטחת למימונם השירותים, להספקת

 האגף עם ביחד אשל, פנו מורכב, סיעודי במצב בחולים המוסדי והטיפול האשפוז הסדרי בשיפור לסייע כדי
 נערך כך, לשם לעומקה. זו סוגייה לבחון בבקשה ברוקדייל, לג׳וינט-מכון הבריאות במשרד לגריאטריה

 המוסדות כיצד סיעודיים, במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים של הימצאותם שיעור את שבדק מחקר
 נכונותם את לכך, רישוי להם שאין למרות אלה בחולים שמטפלים המוסדות מאפייני את עימם, מתמודדים

 במערכת מפתח אנשי של עמדתם ומהי כך לשם להם הדרושים התנאים מהם בחולים, ולטפל להמשיך
סיעודיים. במוסדות מורכב סיעודי המצב בחולים הטיפול כלפי הגריאטרית

 מצויות שבהם (,1996 בשנת מוסדות 179 )מתוך בארץ סיעודיים מוסדות 104 כללה המחקר אוכלוסיית
 המוסד, סוג המוסד, גודל מבחינת שבמחקר, המוסדות מאפייני בארץ. הסיעודיות המיטות מכלל 76%

 רואיינו במחקר בארץ. הסיעודיים המוסדות כלל מאפייני את מייצגים גיאוגרפי, ופיזור עליו הבעלות
 שאלונים באמצעות אדמיניסטרטיבי( ומנהל ראשית אחות רפואי, )מנהל מוסד בכל המפתח אנשי שלושת
עצמי. למילוי

:הם העיקריים הממצאים
 הסקר. בעת מורכב סיעודי במצב חולים אצלם שהיו דיווחו מהמוסדות אחוזים ושמונה שלושים א.

 לחץ, פצעי הם: השכיחים המצבים שלושת מורכב. סיעודי במצב חולים 2.2 בממוצע היו אלה במוסדות
 מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות על דיווחו הסיעודיים מהמוסדות כמחצית ועירוי. בזונדה הזנה

 אין פעם שאף או רחוקות לעתים שרק דיווחו ומחצית פעם, מידי או קרובות, לעתים הזמן, כל במוסד
מורכב. סיעודי במצב חולים אצלם

 היו מורכב, סיעודי במצב חולים בהם שהיו במוסדות הסיעודיות המיטות מכלל אחוזים כארבעה ב.
 היו המוסדות( )בכל בסקר שנכללו הסיעודיות המיטות מכלל 1.6% ובסה״כ, אלה, חולים ידי על תפוסות
 מהמוסדות חלק של חששם עקב חסר, אמדן שזהו ייתכן מורכב. סיעודי במצב חולים ידי על תפוסות

במוסד. כאלו חולים של בקיומם להודות הסיעודיים

 כאלו חולים בהם שאין מוסדות לבין מורכב סיעודי במצב חולים בהם שיש מוסדות בין השוואה ג.
 בהשוואה מיטות( ממאה )יותר גדולים במוסדות יותר גבוהה בשכיחות נמצאים שהחולים העלתה

 ובמחלקות ופרטיים(, ציבוריים למוסדות )בהשוואה אשל בבעלות במוסדות ובינוניים, קטנים למוסדות



 מאופיינים גבוהה בשכיחות מורכב סיעודי במצב חולים בהם שיש מוסדות מוגן. בדיור סיעודיות
 מוסמכת אחות בהימצאות לא אך היממה, שעות בכל מעבדה בדיקות לביצוע ואפשרות רופא בהימצאות

היממה. שעות כל

 במוסדות מורכב סיעודי במצב החולים רוב הראשיות, והאחיות הרפואיים המנהלים של עדותם לפי ד.
 למוסד חזרו שהם או הכללי, הרפואי במצבם הידרדרות עקב במוסד, אלה מצבים פיתחו הסיעודיים

כללי. חולים בבית קצר, כלל בדרך אשפוז, לאחר זה במצב

 את משאירים הם כלל שבדרך אמרו הראשיות והאחיות הרפואיים מהמנהלים ממחצית למעלה ה.
 להעביר כדי החולה של החולים לקופת פונים ובמקביל במוסד מורכב סיעודי מצב שמפתחים החולים

 לא הם כלל שבדרך אמרו מהמנהלים מעשירית פחות אלה. בחולים לטפל ומורשה מתאים למקום אותו
במוסד. החולה את להחזיק ממשיכים

 בחולים לטפל רישיון לקבלת בבקשה הבריאות למשרד בעבר פנו מהמוסדות אחוזים עשר חמישה ו.
 גבוה שיעור יש לרישוי בבקשה שפנו במוסדות נענתה. טרם או נדחתה ובקשתם מורכב סיעודי במצב
 רחוקות לעתים שרק מוסדות גם אך קרובות, לעתים או כלל בדרך מורכב סיעודי במצב חולים של יותר

רישוי. לקבל בבקשה פנו אלה בחולים מטפלים

 "שלהם" בחולים לטפל מעונינים הסיעודיים במוסדות הראשיות והאחיות הרפואיים המנהלים רוב ז.
 מעונינים מהם כרבע רק זאת, לעומת לכך. רישיון להם יינתן אם במוסד מורכב סיעודי מצב שמפתחים

 יותר אופיינית זו מגמה אחרים. ממקומות למוסד שיגיעו מורכב סיעודי במצב חדשים חולים לקבל
 טיפול על שדיווחו למוסדות בהשוואה קרובות לעתים או הזמן כל כאלו חולים בהם שיש במוסדות

לא. כלל או רחוקות לעתים רק אלא בחולים

 מורכב סיעודי טיפול למתן והכרחי ראשון שתנאי אמרו הסיעודיים במוסדות המפתח אנשי שלושת ח.
 האדם בכוח תוספת הינו נוסף חשוב תנאי הבריאות. משרד ידי על והכרה רשיון קבלת הינו במוסד

 ציוד תוספת :היו חשיבותם סדר לפי שצוינו נוספים תנאים מוסמכות. אחיות בעיקר למוסד, המקצועי
 צוינה אשפוז יום עבור בתשלום תוספת אדם. כוח להכשרת ותנאים מקצועיים יועצים תוספת רפואי,
 והאחיות הרופאים ידי על אחרון כתנאי אך האדמיניסטרטיביים, המנהלים ידי על בחשיבותו שני כתנאי

הראשיים.

 שמוגדרים המצבים רוב שרואיינו, הגריאטריים החולים ובתי הגריאטריות המחלקות מנהלי לדעת ט.
 ולבני לחולה הן רצוי, אף וזה הסיעודיים, במוסדות מטופלים להיות יכולים מורכב סיעוד כמצבי כיום

 לעמוד המוסד שעל לכך הכרחי שתנאי הדגישו הם זאת, עם בארץ. האשפוז למערכת והן ולמשפחתו
 צורך יש במקביל, לחולים. הולם טיפול לספק ויכולתו הבריאות, משרד ידי על שנקבעו בסטנדרטים

 הטיפול לצורכי ולהתאמתם אלה, בחולים לטיפול אישור למתן כיום הקיימים הסטנדרטים את לשנות
ידי על שנקבעו הנוהלים להיות צריך הסטנדרטים לקביעת הבסיס הגריאטרים, רוב לדעת האמיתיים.



 חיזוק תוך הירוק( )הספר סיעודיים מוסדות עבור הבריאות במשרד וזיקנה ממושכות למחלות האגף
 אחות והימצאות שבוע, בכל מספק שעות מספר רופא הימצאות בעיקר והכשרתו, האדם כוח היקף

 היממה. שעות בכל שאפשר כמה ועד בוקר, במשמרת לפחות רחבה, גריאטרית הכשרה בעלת מוסמכת,
הטיפול. למתן הולמת תשתית להבטיח צריך כן כמו

 באגף מדיניות קובעי האחרונה השנה במהלך התכנסו יעיל, באופן הצפויים השינויים עם להתמודד כדי
 שהתעוררו הסוגיות ולליבון לדיון ברוקדייל, ממכון וחוקרים באשל הבריאות, במשרד לגריאטריה

 תחומים לשני התייחסו הדיונים מהן. אחת לכל והאפשריים הקיימים המענים ולבחינת במחקר,
 החולים, וקופות הבריאות משרד בידי בעיקר מערכתית, באחריות הינו להם שהמענה כאלו :עיקריים

 בחולים לטפל כדי בהם לעמוד עליהם שיהיה ובתנאים הסיעודיים המוסדות בארגון שמתמקדים וכאלו
 בעתיד, מורכב סיעוד במצבי לטיפול הצרכים לבחינת בסיס כיום משמשים הדיונים מורכב. סיעודי במצב

 בעתיד, השירותים דפוסי בתכנון אלה, לחולים טיפול להספקת הסיעודיים למוסדות סטנדרטים בפיתוח
הצפויים. בשינויים הקשורות אחרות ושאלות התגמול שאלת ובבחינת

 במערכת שמתרחשים נוספים אחרים תהליכים בעקבות ואף בעקבותיו שנעשו והפעולות המחקר ממצאי
 המדיניות קובעי ובעיקר בנושא, שמעורבים הגורמים שכל בכך החשיבות את מדגישים בישראל, הבריאות

 יתאחדו עצמם, הסיעודיים המוסדות ונציגי גריאטריים גם וכן באשל, החולים, בקופות הבריאות, במשרד
הגריאטרית. במערכת היעילות שיפור למען הנושא של משותף לקידום



תודה דברי

 למנהלים להודות מבקשים אנו ראשית, להם. נתונה ותודתנו רבים באנשים הסתייענו המחקר במהלך
 ובמוסדות הסיעודיות במחלקות האדמיניסטרטיביים ולמנהלים הראשיות לאחיות הרפואיים,

שבהנהלתם. המוסדות אודות ונתונים מידע לנו ושסיפקו המחקר, ביצוע את לנו שאפשרו הסיעודיים,

 על הבריאות, במשרד וזיקנה ממושכות למחלות האגף מנהל קלרפילד, מרק לפרופ׳ תודה מכירים אנו
 שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה אשל, למנהל מודים אנו הממצאים. להבנת ותרומתו במחקר תמיכתו

 והארותיהם הערותיהם ועל במחקר, התמיכה על קבילו וליעקוב רותם לדרור וכן בריק יצחק הזקן, למען
 היוזמה על הרופא שמואל חולים בית מנהל חבוט, בני לפרופ׳ מודים אנו הדוח. של לגרסאות המועילות

 על מועלם לאביבית מודים אנו זה. למחקר והשלמה בסיס המהווה ארצי סקר בביצוע השתתפותו ועל
 השונים המחקר בשלבי לנו שסייעו מי לכל מודים אנו כן כמו ובעיבודם. הנתונים באיסוף הרבה עזרתה

הנתונים. ובאיסוף

 מבקשים אנו ולבסוף, ובהערות. בעצות העבודה במהלך סייעו אשר ברוקדייל במכון חברינו לכל תודה
בהדפסתו. שסייעה שיזגל ולאילנה ובכישרון במיומנות הדוח את שערכה רוזנפלד לג׳ני להודות



עניינים תוכן

1.....................................................................................................................................................ומטרותיו למחקר הרקע .1

3.........................................................................................................................................................................המחקר מערך .2
3.......................................................................................................................................................המחקר אוכלוסיית 2.1
4...............................................................................................................................................והכלים המחקר שיטות 2.2

6............................................בהם הטיפול ודפוסי סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות .3

9.............................................................................................................................בסקר הסיעודיים המוסדות מאפייני .4
9...............................................................................................................................המוסד ומבנה הפיזית התשתית 4.1
10........................................................................................................................................................................אדם כוח 4.2
12..............................................................................סיעודיות ולמחלקות סיעודיים למוסדות הקבלה דפוסי 4.3
14..................................................מורכב סיעודי במצב בחולים שמטפלים הסיעודיים המוסדות מאפייני 4.4

16..........מורכב סיעודי במצב בחולים הטיפול כלפי הסיעודיים במוסדות תפקידים בעלי של עמדותיהם .5

גריאטריים חולים בתי ומנהלי כלליים חולים בבתי גריאטריות מחלקות מנהלי של עמדותיהם .6
20.................................................סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים של והאשפוז הטיפול לגבי

27..........................................................................................................................................................................................דיון .7
30...................................................................................................................................הבריאות מערכת של סוגיות 7.1
31.................................................................................הסיעודיים המוסדות להתארגנות המתייחסות סוגיות 7.2

34.......................................................................................................................................................................מקורות רשימת

נספחים

35...........................................................................................................................................המרואיינים מאפייני :א נספח

36.............................................................................הסיעודיות והמחלקות הסיעודיים המוסדות מאפייני :ב נספח



לוחות רשימת

5................במחקר ומיטות מוסדות מספר לעומת בארץ ומיטות מוסדות מספר :המוסדות מאפייני : 1 לוח

6.........................................................)באחוזים( ובמחקר בארץ הסיעודיות והמיטות המוסדות התפלגות : 2 לוח

סיעודיים במוסדות בהם הטיפול ודפוסי מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות : 3 לוח
8..........................................................)באחוזים( ראשית אחות לפי אלה, בחולים לטפל רישוי להם שאין

8...............)באחוזים( במוסד שיעורם לפי סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות : 4 לוח

10................................................................................................)באחוזים( המוסדות ומבנה הפיזית התשתית : 5 לוח

11......................................................................................)באחוזים( במוסדות האדם כוח מאפייני התפלגות : 6 לוח

12..................................למיטה( )משרות במוסד המיטות כל לסך יחסית במוסדות האדם כוח משרות : 7 לוח

13...............................................................................)באחוזים( הסיעודית למחלקה חולים של קבלה דפוסי : 8 לוח

 15....)באחוזים( המוסדות מאפייני לפי סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות : 9 לוח

17.......................................)באחוזים( מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות לפי רישיון לקבלת פנייה : 10 לוח

17.......................................)באחוזים( רישיון לקבלת פנייה לפי מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות : 11 לוח

במוסד מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל הראשית והאחות הרופא נכונות : 12 לוח
18....................................................................................................................)באחוזים( המוסדות מאפייני לפי

20....................)באחוזים( הסיעודיים במוסדות ורופאים אחיות על-ידי מורכב סיעוד מצבי תפיסת : 13 לוח



ומטרות■! למחקר הרקע .1
 שאלת את ומעמיק מקיף באופן לבחון הקוראים קולות בארץ הבריאות במערכת נשמעים שנים מספר זה

 הסיעודי למצבם שבנוסף כמי מוגדרים זה במצב חולים מורכב. סיעודי במצב בחולים והטיפול האשפוז
 בין הסכם באמצעות השמונים בשנות הוסדר אלה חולים של אשפוזם מוגדר. רפואי ממצב גם סובלים

 בעבור שהמימון נקבע, בהסכם .1991 בשנת התעדכן אשר כללית, חולים קופת לבין הבריאות משרד
 באחריות יהיה סיעודי במצב חולים של אשפוזם מימון ואילו החולים, קופות באחריות יהיה אלה חולים
 הקופות ושעל מורכב סיעוד כמצבי שהוגדרו רפואיים מצבים של שורה נקבעה בהסכם הבריאות. משרד
 עירוי )מחדר(, בזונדה הזנה אקטיבי, טיפול שדורש לחץ פצע :כוללים והם שלהם, האשפוז במימון לשאת

 נקבעו כן בהמודיאליזה. וטיפול נרקוטיות בתרופות רפואי טיפול שדורש סופני מצב ארוכה, לתקופה
אלה. במצבים בחולים לטפל כדי שנדרש האדם כוח והרכב הציוד התשתית, לגבי תקנות

 בעקבות ראשית, הרצויה. למציאות התאמתו אי בדבר וטענות רצון שביעות אי מעורר הנוכחי ההסדר
 כלליים חולים ובבתי גריאטריים חולים בבתי כיום מאושפזים מורכב סיעודי במצב חולים זה, הסדר

 שרובם משום סיעודיים במוסדות מאושפזים להיות יכולים אינם והם גריאטריות( במחלקות )בעיקר
 עומס נגרם מכך כתוצאה מורכב. סיעודי בטיפול לעסוק רישוי להם ואין הנדרשות בתקנות עומדים אינם

 במצבים ולטפל גריאטריים והערכה באבחון לעסוק למעשה שאמורה הגריאטרית האשפוז מערכת על רב
 במערכת מורכב סיעודי במצב חולים של ההימצאות שיעור את לבחון שנועד בסקר ושיקומיים. אקוטיים
 גריאטרי לשיקום במיטות החולים מכלל 25%ש־ למשל נמצא ,1994 בשנת בארץ הגריאטרית האשפוז

 במצב בחולים מאוכלסות היו בארץ הגריאטריות המיטות מכלל 28% וכי מורכב, סיעודי במצב היו
 אקוטי ולטפול לשיקום שזקוקים לחולים שמיטות מכאן יוצא (.1996 ואחרים, )בנטור מורכב סיעודי

ביעילות. לתפקד יכולה אינה המערכת זה ובמצב מורכב, סיעודי במצב חולים ידי על תפוסות

 רב זמן כבר אצלם שנמצא קשיש בחולה ולטפל להמשיך מעדיפים הסיעודיים מהמוסדות חלק שנית,
 פי שעל אלא החולים. לבית אותו להעביר רוצים אינם הם במצבו הידרדרות ולמרות המוסד, בתוך

 לבית להעבירם נדרש והוא אלה בחולים לטפל רשאי אינו הסיעודי המוסד כיום, הקיימות התקנות
 נפש עוגמת משפחתו, לבני ואף ממושך, זמן במוסד המתגורר לחולה להיגרם עשויה מכך כתוצאה חולים.

 שבמצבו מאחר הקשיש, של והתפקודי הקוגניטיבי הנפשי, במצבו להידרדרות לגרום עלול אף זה רבה.
 בני לחץ מול לעמוד לעתים נדרשים המוסדות שמנהלי קורה כך לרעה. עליו להשפיע עשוי שינוי כל הפגיע,

 מצד :קשה בדילמה המנהלים את מעמיד הדבר מהמוסד. להוציאו רוצים שאינם החולה של משפחתו
 להשאיר רשאים אינם הם שני, מצד אך לבקשתם, להיענות ורוצים המשפחה בני עם מזדהים הם אחד,

 לכך, בנוסף הבריאות. משרד תקנות על יעברו הם שאחרת משום בו, ולטפל ולהמשיך במוסד החולה את
 הכרוכות הנוספות בעלויות נושאים גם הם בו, לטפל וממשיכים במוסד הקשיש את משאירים הם אם

 למוסד תשלם לא החולים קופת רישוי, שבהעדר משום כך, על מתוגמלים שיהיו מבלי הרפואי, בטיפול
המורכב. הסיעודי במצב בחולה טיפול עבור

 החולים מכלל 3%-4%שכ־ נמצא 1990 בשנת ברוקדייל ג׳וינט-מכון על-ידי שנערך בסקר זאת, למרות
(.1993 )באר, הסקר בעת מורכב סיעודי במצב היו הסיעודיים במוסדות
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 וסיעודיים כרוניים בחולים הטיפול סוגיית עם מתמודדות המערבי בעולם הבריאות מערכות רוב
 לטיפול שאחראיות האשפוז מערכות בין להשוות קושי שקיים אלא חריפים. רפואיים מצבים שמפתחים

 הן לכך העיקריות הסיבות שתי בארץ. הטיפול מערכת לבין בעולם, אחרים במקומות אלה בחולים
 בעולם, אחרים מקומות לבין בארץ הגריאטרית האשפוז מערכת של והארגון המבנה שבין ההבדלים
 ציינו Barker ,1985 ,Tresch, 1994 גם אחרים. במקומות קיימת שאינה מורכב סיעוד מצבי של וההגדרה

 ההבדלים בגלל הברית בארצות שונים במקומות סיעודיים בחולים הטיפול דפוסי בין להשוות הקושי את
שונים. במקומות שונים שירותים ובהימצאות השירותים בארגון בתשתית,

 סיעודיים. במוסדות מורכב סיעוד ממצבי שסובלים חולים מטופלים המערבי, בעולם המדינות ברוב
 גסטרוסטומיה או זונדה באמצעות הזנה עם בחולים מטפלים בהולנד הסיעודיים המוסדות רוב לדוגמה,

 במצב חולים (.Ever-Adalbert, 1993) 4־3 בדרגות לחץ פצעי עם בחולים וכן ביניהם, הבחנה שם ואין
 להתייצבות עד כללי חולים לבית כלל בדרך מועברים תרופות, של לעירוי שזקוקים ואלו יציב, לא רפואי
 Skilled nursing) הסיעודיים המוסדות מספקים הברית בארצות גם (.Berg, 1988, Henrard, 1991) מצבם

facilities) על־ידי שמוכרים Medicare & Medicaid, נפרדת רפואית ביחידה אם בין מורכב, סיעודי טיפול 
 Mott, 1988, Shaughnessy), במוסד המחלקות בכל שפזורות מורשות במיטות אם ובין המוסד, בתוך
1994 ,1990, Barker.) וכן אלו, במצבים לחולים רפואי טיפול למתן רישוי בקבלת צורך יש המדינות בכל 

 וכמותו האדם כוח להרכב במוסד, הפיזיים לתנאים כלל בדרך מתייחסת אשר בקרה, מערכת קיימת
אחרים. ולמדדים

 ממלכתי בריאות ביטוח בחוק הגריאטריים המרכיבים העברת תחול ומתי האם כיום ידוע שלא למרות
 התעניינות מורכב סיעודי במצב חולים של אשפוזם שאלת מעוררת היום כבר החולים, קופות לידי

 במצב שנמצא בחולה גם זה ובכלל בחולה, הטיפול כל למתן האחריות תעבור החוק, פי על מיוחדת.
 ושל האשפוז של הישיר במימון תפקידיו את יסיים הבריאות ומשרד החולים, קופות לידי סיעודי,
 בין מהפיצול כתוצאה כיום שיש הבעיות את לפתור אמור זה חדש הסדר אמנם, אלה. בחולים הטיפול
 סיעודי במצב וחולים סיעודי במצב חולים של האשפוז במימון הבריאות משרד לבין החולים קופות

 המוסדיים השירותים בין הטיפול רצף את ובעיקר בקשישים הטיפול רצף את לשפר ואף מורכב,
 קופות לרשות שעמדו למשאבים השאר בין הקשורות חדשות שאלות גם מעורר הוא ואולם, ;לקהילתיים

 הבריאות במערכת העיקריים הגורמים ולפיקוח. הטיפול לאיכות השירותים, את לממן כדי החולים
 שירותים ספקי הבריאות, במשרד השירותים ומעצבי מדיניות קובעי :הם אלו שאלות עם שיתמודדו

 לאספקת אחריות שתהיינה החולים קופות ובעיקר אחרים, וגורמים אשל כמו בפיתוחם, שעוסקים ואלו
 שעוסקת האשפוז מערכת של מורכבותה את לבחון מכבר זה החלו החולים קופות ולמימונם. השירותים

 הקשישים, ולצורכי לקופות להתאים שעשויות חלופות על וללמוד מוסדי, סיעודי טיפול באספקת כיום
הקופות. לידי הסיעודי לאשפוז האחריות מעבר עם הולם סיעודי טיפול להבטיח כדי

 הנושאים ועם מורכב, וסיעודי סיעודי במצב חולים של אשפוזם שאלת עם יעיל באופן להתמודד כדי
 במספר כשנתיים לפני הוחל החולים, קופות לידי הסיעודיים לשירותים האחריות להעברת הקשורים

 ברוקדייל ג׳וינט-מכון ערך 1994 בשנת ראשית, המוסדית. האשפוז מערכת את לייעל שנועדו פעולות
 את לבחון היתה שמטרתו סקר, הבריאות במשרד דאז לגריאטריה האגף מנהל של והשתתפותו ביוזמתו
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 בארץ, גריאטריים חולים ובתי גריאטריות במחלקות מורכב סיעודי במצב חולים של ההימצאות שיעור
 בעקבות שנית, (.1996 ואחרים, )בנטור שלהם הקבלה מקורות ואת העיקריים מאפייניהם את לתאר

 הטיפול ארגון לגבי שאלות מספר הבריאות במשרד לגריאטריה האגף עם ביחד אשל, העלו הסקר ממצאי
 כדי זאת, זה. בנושא המחקר את להרחיב בבקשה ברוקדייל לג׳וינט-מכון פנו שבעקבותיהן בחולים,
 מהם לבחון כדי כיום, מורכב סיעודי במצב חולים של והמיסוד האשפוז דפוסי לגבי ההבנה את להעמיק
 נערך זו, פנייה בסיס על סיעודיים. במוסדות גם אלה בחולים לטפל האפשרויות ומהן הנדרשים, התנאים
 כיום הקיימות התקנות את לבחון שתפקידה ועדה הקים הבריאות משרד אחרון, הנוכחי. המחקר

 זאת ,ובעקבות מורכב סיעודי ובמצב סיעודי במצב בקשישים לטיפול התאמתם את סיעודיים, למוסדות
 הטיפול לצורכי ולהתאמתם סיעודיים למוסדות והתקנות הסטנדרטים לשינוי האפשרויות תיבדקנה
שונים. במצבים בקשישים

 את ומקיף מעמיק באופן לבחון הגריאטרי האשפוז מדיניות לקובעי לסייע נועד בזאת המוצג המחקר
 במצבים בחולים לטפל ניתן האם השאלה נבחנת בעיקר מורכב. סיעודי במצב חולים של אשפוזם שאלת

 )כמו שונים גורמים על־ידי מוצעים פתרונות אילו בכך, הכרוכות הבעיות מהן סיעודיים, במוסדות אלה
 לחולים הולמת ברמה טיפול להבטיח כדי הדרושים התנאים ומהם וכד׳(, מוסדות מנהלי גריאטריים,

מורכב. סיעוד במצבי

:היו המחקר של מטרותיו ספציפי באופן
 המאפיינים את כיום, סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים של הימצאותם את לבחון א.

עימם. המוסדות של ההתמודדות דפוסי ואת שלהם
 שאינם מוסדות לבין מורכב סיעודי במצב בחולים כיום שמטפלים סיעודיים מוסדות בין להשוות ב.

בהם. מטפלים
 ומנהל ראשית אחות רפואי, )מנהל שונים תפקידים בעלי של ועמדותיהם דעותיהם על לעמוד ג.

מורכב. סיעודי במצב בחולים טיפול כלפי הסיעודיים במוסדות אדמיניסטרטיבי(
 בתי ומנהלי כללים חולים בבתי גריאטריות מחלקות מנהלי של ועמדותיהם דעותיהם על ללמוד ד.

 והאשפוז הטיפול מקום ולגבי מורכב סיעודי במצב חולים של הטיפול צורכי לגבי גריאטריים חולים
עבורם. המתאים

המחקר מערך .2
המחקר אוכלוסיית 2.1

 לפי סיעודיות מיטות בהם שיש בארץ המוסדות כל שהם מוסדות, 179 מנתה למחקר היעד אוכלוסיית
 מורכב, סיעודי במצב חולים של מוגדר במספר לטפל אישור להם שיש אלה כולל הבריאות, משרד דיווח
 או וולונטרית חולים, קופת )ממשלתית, בעלות בכל גריאטריים חולים בתי כלליים, חולים בתי למעט

 נובעת אלה מוסדות של הכללתם אי הבריאות. משרד שבבעלות גריאטריים המרכזים שלושת וכן פרטית(
 לעיל שהוזכר מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות על בסקר כבר נכללו הם א. עיקריות: סיבות משתי

 החולים בתי בכל ב. מוכרים. כבר בהם מורכב סיעודי במצב בחולים והטיפול האשפוז דפוסי ולפיכך
 שזקוקים החולים את מעבירים והם שיקומי או פנימי, לאשפוז מיטות יש באחד( )מלבד הללו והמוסדות

 עם מתמודדים אינם הם לפיכך, רפואיים. במצבים לטפל ומיועדות שמורשות למחלקות אקוטי לאשפוז
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 בו שיש הגריאטרי המרכז הסיעודיים. המוסדות כמו רפואיים במצבים בחולים בטיפול הקשורות שאלות
שם. הרפואיים שירותיו את ומקבל גדול גריאטרי חולים לבית קשור סיעוד, מיטות רק

 בחיוב נענו ,אשר שאלונים נשלחו שאליהם 179 מתוך סיעודיים מוסדות 104 במחקר נכללו בפועל
 מיטות להפעיל הבריאות משרד מטעם אישור יש מתוכם מוסדות לארבעה במחקר. להשתתף לפנייתנו
כזה. אישור אין מוסדות ולמאה מורכב, סיעודי במצב בחולים לטיפול

 נערכה בארץ הסיעודיים המוסדות כלל את מייצגים במחקר שנכללו המוסדות האם לבחון במטרה
 את מציג 1 לוח מאפיינים. מספר לפי במחקר נכללו שלא המוסדות לבין שנכללו המוסדות בין השוואה

 והמיטות המוסדות לכלל בהשוואה שונים, מאפיינים לפי במחקר שנכללו והמיטות המוסדות התפלגות
 נכללו בארץ הסיעודיות המיטות מכלל 76%ש- עולה מהלוח אלה. מאפיינים לפי בארץ הסיעודיות

 בקיבוצים, סיעודיות מיטות מלבד הארץ בכל שקיים לזה דומה היה מאפיינים לפי שיעורם וכי במחקר,
 מייצגים במחקר שנכללו המוסדות האם לבחון כדי במחקר. יותר נמוכים שהיו והצפון ירושלים ובמחוז

 )לוח שונים מאפיינים לפי ובמחקר בארץ התפלגותם את בדקנו בארץ, והמיטות המוסדות התפלגות את
 והמחוז, עליהם הבעלות המוסד, סוג גודלם, לפי במחקר שנכללו המוסדות שהתפלגות עולה מהלוח (.2

 ומוסדות מיטות של יותר גבוה ייצוג יש במחקר כי אם בארץ, המוסדות להתפלגות כללי באופן דומה
 של נמוך ייצוג יש כן כמו וולונטרית. בבעלות מוסדות של נמוך וייצוג פרטית, ובבעלות אשל בבעלות

הארץ. בצפון בעיקר בקיבוצים, סיעודיות ומיטות מחלקות

והכלים המחקר שיטות 2.2
 104ב־ רפואיים ומנהלים ראשית אחיות האדמיניסטרטיביים, המנהלים את כללה המחקר אוכלוסיית

 בחולים שמטפלים גריאטריים חולים ובתי גריאטריות מחלקות מנהלי ושישה במחקר שנכללו המוסדות
 נערך המחקר הסיעודיים. במוסדות המרואיינים של מאפייניהם מפורטים 1 בנספח חולים. בבתי אלה

:הבא הפירוט לפי עימם ראיונות באמצעות

 נערכו עימם הראיונות :הסיעודיים במוסדות ורופאים ראשיות אחיות אדמיניסטרטיביים, מנהלים א.
 שאלונים שלושה נשלחו מוסד לכל בארץ. המוסדות לכל שנשלחו עצמי למילוי שאלונים באמצעות

 הסבר מכתבי התלוו לשאלונים המקצוע. איש של אחריותו לתחום המתייחסות שאלות שכללו שונים
 נעשו והמוסד. המשיב של זהותו התשובות, סודיות לשמירת הבטחה וכן המחקר מהות על מפורטים
 ומכתבי חוזרות טלפוניות תזכורות באמצעות לשאלונים, השיבו שלא ממוסדות מידע לקבל מאמצים
תזכורות.

 מקצוע אנשי שני על-ידי ובמיעוטם המקצוע, אנשי שלושת על־ידי השאלונים מולאו המוסדות ברוב
 בעל שאותו מהעובדה נבע זה המקרים ברוב אך ונכונות, זמן מחוסר נבע זה מהמקרים בחלק בלבד.

המוסד. מנהלי גם שהם הראשית האחות או רופא כמו תפקידים, שני ממלא מקצוע

 יצוין הממצאים הצגת בעת המקצוע. בעלי שלושת מכל שנאספו נתונים על מבוסס הממצאים פרק
הנדונה. השאלה לגבי המידע מקור מהו
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 רופאים שישה נכללו :כלליים חולים בבתי גריאטריות ומחלקות גריאטריים חולים בתי מנהלי שישה ב.
 חולים בבתי בארץ בקשישים בטיפול ואף האשפוז מערכת בעיצוב חשוב חלק שנוטלים גריאטריים
 אופי בעלות אשפוז מסגרות מייצגים הם כלליים. חולים בבתי גריאטריות ובמחלקות גריאטריים

 ששת עם הריאיונות הבריאות. ומשרד חולים קופת בבעלות הארץ, רחבי בכל שונים, ודפוסים
פנים. מול פנים בפגישה סגור, חצי מובנה שאלון בעזרת התקיימו הגריאטריים

במחקר ומיטות מוסדות מספר לעומת בארץ ומיטות מוסדות מספר :המוסדות מאפייני : 1 לוח

 כיסוי %
במחקר מיטות

במחקר סה״כ בארץ סה״כ

מיטותהמאפיין מוסדות מיטות מוסדות
76 7,512 104 *9,907 179 סיעודיות ומיטות מוסדות סה״ב
54 92 4 170 8 מורכב סיעוד מיטות סה״ב

המוסד גודל
46 663 31 1,445 76 סיעוד מיטות 30 עד
71 3,053 49 4,330 76 סיעוד מיטות 100־31
92 3,796 24 4,132 27 סיעוד מיטות 101מ- יותר

המוסד סוג
81 3,039 44 3,748 65 משולב אבות בית
78 3,791 38 4,863 58 כרוני בי״ח
73 466 9 637 14 מוגן דיור
33 216 13 659 42 קיבוץ

בעלות
100 1,519 14 1,519 14 אשל

59 2,057 37 3,515 90 וולונטרי
81 3,936 53 4,873 75 פרטי

מחוז
59 663 8 1,122 20 ירושלים
50 543 11 1,094 41 צפון
87 1,200 23 1,374 29 חיפה
81 3,195 33 3,931 50 מרכז
76 1,515 24 1,990 34 אביב תל

100 396 5 396 5 דרום
ומרכזים גריאטריים חולים בתי כלליים, חולים בבתי מתוכן 1,193 אך סיעוד מיטות 11,100 יש בארץ *

 זה. במחקר נכללו לא והם הבריאות משרד בבעלות גריאטריים
והרווחה. העבודה ומשרד הבריאות ממשרד נתוני פי על ברוקדייל. ג׳וינט-מכון מידע מרכז :מקור
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)באחוזים( ובמחקר בארץ הסיעודיות והמיטות המוסדות התפלגות :2 לוח
מוסדות מיטות

במחקר שיעור בארץ שיעור במחקר שיעור בארץ שיעור
המוסד גודל

30 42.5 9 14 סיעוד מיטות 30 עד
47 42.5 41 44 מיטות 100־31
23 15 50 42 מיטות 100+

המוסד סוג
42 36 40 38 משולב
37 32 51 49 כרוני

9 8 6 6 מוגן דיור
12 24 3 7 קיבוץ

בעלות
13 8 20 15 אשל
36 50 27 36 וולנטרי
51 42 53 49 פרטי

מחוז
8 11 9 11 ירושלים

10 23 7 11 צפון
22 16 16 14 חיפה
32 28 43 40 מרכז
23 19 20 20 אביב תל

5 3 5 4 דרום

 סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב חול■□ הימצאות .3
בהם הטיפול ודפוס■

 תחילה לבחון יש הסיעודיים, במוסדות מורכב סיעודי במצב בחולים הטיפול שאלת עם להתמודד כדי
 מאפיין מה שיעור, באיזה הללו, בחולים לטפל רישוי להם שאין במוסדות כאלה במצבים חולים יש האם

בהם. שמטפלים המוסדות את מאפיין ומה אותם,

 במצב חולים הימצאות לגבי הבדיקה סיעודיים: במוסדות מורכב סיעודי במצב הולים הימצאות א.
 האחות היא לשניהם המידע ומקור מדדים, שני על מבוססת הסיעודיים במוסדות מורכב סיעודי

:במוסד הראשית
 הזמן, כל :הבאות הקטגוריות לפי במוסד מורכב סיעודי במצב חולים של הימצאותם שכיחות הגדרת (1

פעם. ואף רחוקות לעתים פעם, מדי קרובות, לעתים
השאלון(. מילוי )בזמן המחקר בעת במוסד שהיו מורכב סיעודי במצב החולים מספר פירוט (2

 למוסדות ורק אך מתייחסת הסקירה המדדים. שני לפי אלה במצבים החולים הימצאות את נסקור להלן
 של הימצאותם לשכיחות המתייחס הראשון, המצב לפי אלה. בחולים לטפל רישוי כיום להם שאין
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 לעתים או הזמן כל אלה במצבים חולים יש מהמוסדות 21%שב־ עולה מורכב, סיעודי במצב החולים
 שכיחות את מתאר 3 לוח פעם. אף או רחוקות לעתים רק - ובכמחציתם פעם, מדי ־ ברבע קרובות,

 המנהלים של שתשובותיהם מכיוון בהם. הטיפול דפוסי ואת מורכב סיעודי במצב חולים של הימצאותם
 מובאות המשתנים, בכל האחיות של לתשובותיהן מאוד דומות היו הרופאים ושל האדמיניסטרטיביים

)האחיות(. בלבד אחד מקצוע בעל של התשובות בלוח

 בסך מהמוסדות. 38%ב־ זה במצב חולים היו השאלון מילוי שבעת מדווחות האחיות השני, המדד לגבי
 במוסדות כאלה חולים 2.18 היו ובממוצע מורכב, סיעודי במצב חולים 83 על דיווחו המוסדות הכל

במוסד. מספרם לפי מורכב סיעודי במצב החולים התפלגות את מתאר 4 לוח זה. במצב חולים היו שבהם

 הללו החולים מספר מהו בדקנו המוסד, לגודל יחסית מורכב סיעודי במצב החולים שיעור את לבחון כדי
 בהם שנמצאו )במוסדות הסיעודיות מהמיטות 4.2%ש- נמצא במוסד. הסיעודיות המיטות למספר יחסית
 המיטות כל מכלל 1.6% בסה׳׳כ זה. במצב חולים על-ידי תפוסות היו מורכב(, סיעודי במצב חולים

מורכב. סיעודי במצב חולים על־ידי תפוסות היו במחקר שנכללו הסיעודיות

 מורכב סיעודי במצב שהחולים דיווחו מהמוסדות 42% מורכב: סיעודי במצב החולים מגיעים מניין ב.
 במוסד, האשפוז במהלך הרפואי במצבם הידרדרות עקב במוסד האשפוז בזמן אלה מצבים מפתחים

 14%ו- כללי חולים בבית אשפוז לאחר בעיקר זה, במצב למוסד הגיעו שהחולים דיווחו מהמוסדות 35%
זה. במצב אחרים ממקומות הגיעו שהחולים דיווחו

 לפי במוסדות ביותר השכיחים מורכב סיעוד מצבי שלושת במוסדות: השכיחים מורכב סיעוד מצבי ג.
 ועמוקים(, שטחיים לחץ פצעי בין להבחין ניתן לא המקרים ברוב כי )אם לחץ פצעי :הם שכיחותם סדר

ועירוי. בזונדה הזנה

 חולים עם המוסדות של ההתמודדות דפוסי מורכב: סיעודי במצב חולים עם התמודדות דפוסי ד.
 אלה מצבים עם שחוזרים שלהם ותיקים חולים עם או המוסד, בתוך מורכב סיעוד מצבי שמפתחים

 הם כלל שבדרך המקצוע אנשי אמרו מהמוסדות בכמחצית לשני. אחד דומים כללי, חולים מבית
 להעביר כדי אחר לגוף או שלו החולים לקופת פונים ובמקביל בו, ומטפלים במוסד החולה את משאירים

 מבית שחוזר חולה לגבי 52%) מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל רישוי לו שיש מתאים למקום אותו
 כלל שבדרך אמרו מהמוסדות 15%בכ- במוסד(. זה מצב שמפתח חולה לגבי 43%ו- זה במצב כללי חולים

 החולה את מעבירים הם כלל שבדרך דיווחו מהמוסדות במיעוט ורק במוסד החולה את משאירים הם
 לגבי 6%ו־ זה במצב כללי חולים מבית שחזר חולה לגבי 9%) במוסד בו לטפל ממשיכים ולא חולים לבית
 וכי זה בנושא כללים לקבוע ניתן שלא אמרו לשליש( רבע )בין השאר במוסד(. המצב את שפיתח חולה
שונים. לגורמים בהתאם בחולה הטיפול המשך לגבי החלטה ומקבלים לגופו מקרה בכל דנים

 מועברים אלה במצבים שחולים אמרו מהאחיות 41% מורכב: סיעודי במצב חולים שוכבים תיכן ח.
 אין המוסדות בשאר האחיות. לתחנת קרוב בחדר או במחלקה כך לשם שמוקצים נפרדים, לחדרים
אלה. חולים לאשפוז מיוחדים חדרים
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 רישוי להם שאין סיעודיים במוסדות בהם הטיפול ודפוסי מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות :3 לוח
)באחוזים( ראשית אחות לפי אלה, בחולים לטפל

אחוזים
מורכב סיעוד מצבי הימצאות שכיחות

14 הזמן כל
7 קרובות לעתים

27 פעם מדי
48 רחוקות לעתים

4 פעם אף

עיקריים הגעה מקורות
14 זה במצב סיעודית למחלקה מגיעים
35 כללי בבי״ח מאשפוז חוזרים
42 במוסד האשפוז בזמן מדרדר המצב

9 אחר

מורכב סיעודי במצב כללי חולים מבית חוזר שקשיש קורה האם
12 לא
38 רחוקות לעתים
38 פעם מדי
12 קרובות לעתים

מורכב סיעודי מצב עם חולים מבית חוזר קשיש כאשר כל בדרן עושים מה
16 במחלקה ומטפלים משאירים
52 מורשה מקום מחפשים ובמקביל ומטפלים משאירים

9 חולים לבית שולחים
23 שונה באופן מקרה בכל מטפלים

במוסד מורכב סיעודי מצב מפתח קשיש כאשר כלל בדרך עושים מה
15 במחלקה ומטפלים משאירים
43 מורשה מקום מחפשים ובמקביל ומטפלים משאירים

6 חולים לבית שולחים
36 שונה באופן מקרה בכל מטפלים

מורכב סיעודי ובמצב רפואיים במצבים חולים שוכבים היכן
41 לאחיות מיוחדיס/קרוב בחדרים
59 מיוחדיס/בחדרם חדרים אין

(N=82)

)אחוזים( במוסד שיעורם לפי סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות :4 לוח
סיעודיים מוסדות % מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות שיעור
62 מורכב סיעודי במצב חולים אין
15 מהחולים 2.0-0.5%
10 מהחולים 4.0-2.1%

5 מהחולים 7.0-4.1%
8 מהחולים 7%מ- יותר
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בסקר הסיעודיים המוסדות מאפייני .4
 סיעודי במצב חולים להם שיש דיווחו מהמוסדות שחמישית כך על מצביעים הקודם הפרק ממצאי
 בעת מורכב סיעודי במצב חולים היו מהמוסדות משליש בלמעלה וכי קרובות, לעתים או הזמן כל מורכב

 ממוסדות שונים הם במה ובמיוחד הללו, המוסדות של המאפיינים מהם לבחון חשוב לפיכך, המחקר.
 צורך יש ההבדלים, מהות את להבין וכדי כזו השוואה לערוך כדי מורכב. סיעודי במצב חולים בהם שאין

 לטיפול שרלוונטיים המאפיינים את ובעיקר המוסדות, כל של העיקריים מאפייניהם את תחילה לבחון
מורכב. סיעודי במצב בחולים

 בין נשווה מכן ולאחר במחקר שנכללו הסיעודיים המוסדות של העיקריים המאפיינים את נתאר להלן
 עם הראיון שימשו זה לפרק המידע כמקורות 1בהם. מטפלים שלא אלו לבין אלה בחולים שמטפלים אלו

בהם. הראשיות האחיות ועם המוסדות של האדמיניסטרטיביים המנהלים

המוסד ומבנה הפיזית התשתית 4.1
 רמתו בקביעת מרכזיים מרכיבים הינם הסיעודיים במוסדות והציוד האדם כוח הפיזית, התשתית

 שונים. טיפול צורכי ובעלי שונים במצבים לקשישים הולם טיפול לספק ויכולתו המוסד, של המקצועית
 את סקרנו עליהם, ללמוד כדי הבריאות. משרד על-ידי המוסד לרישוי בסיס מהווים אף אלה מרכיבים

 האם לבחון ניסינו בנוסף, במחקר. שנכללו הסיעודיים במוסדות הקיימים האדם וכוח המבנה התשתית,
 המוסד גודל המוסד. וסוג עליו הבעלות המוסד, גודל לפי האדם ובכוח בתשתית הבדלים קיימים

 )לוח במוסד ולתשושים לעצמאיים הכולל המיטות לסך ולא שבו, הסיעודיות המיטות למספר מתייחס
5.)

 מתוכם ארבעה המוסד. בתוך מעבדה היתה במחקר שנכללו המוסדות 104 מבין בחמישה רק מעבדה: א.
פרטי. מוסד מהם ואחד הוולונטרי לסקטור שייכים

 אחרות. מעבדות של בשירותיהן להשתמש המוסד ועל מעבדה אין שנסקרו המוסדות של המכריע ברובם
 במרפאת שנמצאת למעבדה (90%) המכריע לרובם אחרת, למעבדה גישה לשניים, מלבד המוסדות, לכל

 תוך מעבדה תשובות מקבלים שהם דיווחו (69%) המוסדות שליש שני המוסד. בסביבת חולים קופת
 ייתכן הבדיקות סוגי הוגדרו שלא )מאחר יותר ארוכים זמן למשכי התייחסו והשאר ספורים, ימים

 מוסדות 11 רק תשובות(. בקבלת בעיכובים דווקא ולאו הבדיקה, בסוג קשור יותר, ממושך זמן שמשך
 גודל עם קשור היו לא זה ממצא ;היממה שעות בכל מעבדה בדיקות לשלוח יכולים שהם אמרו (14%)

המוסד. סוג או עליו הבעלות המוסד,

המוסד. בתוך רנטגן מכשיר להם שיש דיווחו מוסדות שלושה רנטגן: מכשיר ב.

 שלא בחרנו שבנספח המאפיינים של חשיבותם למרות הסיעודיים. המוסדות של נוספים מאפיינים נציג 2 בנספח 1
הקורא. על להכביד שלא וכדי הניתוח ברצף לפגוע שלא כדי זה, בפרק להציגם
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 אקוטי לטיפול מיוחדים חדרים או חדר יש מהמוסדות 29%ב- אקוטי: לטיפול מיוחדים חדרים ג.
 יותר גבוהה בשכיחות נמצאים כאלו חדרים יותר. אינטנסיביים והשגחה טיפול דורש שמצבם בחולים

(.41%) וולונטרית בבעלות ובמוסדות ,40% - סיעודיות מיטות 30 עד - קטנים במוסדות

 שאליו המוסד בסביבת חולים בית עם קבוע קשר יש מהמוסדות 82%ל- כללי: חולים בית עם קשר ד.
אלה. בחולים לטפל להם ושמסייע מורכב סיעודי במצב או חריפים במצבים חולים שולחים הם

)באחוזים( המוסדות ומבנה הפיזית התשתית :5 לוח
אחוזים משתנה תאור

6 אחרים( למקומות גם לשלוח )וניתן במוסד מעבדה יש
* 98 אחרת למעבדה גישה
* 13 היום כל תשובות ולקבל לשלוח ניתן

3 במוסד רנטגן מכשיר
29 אקוטי לטיפול מיוחד חדר

אחרי□ למקומות בדיקות לשלוח ניתן וגם מעבדה יש *

אדם כוח 4.2
 לפי סיעודית למיטה האדם כוח משרות ושיעור ,6 בלוח מוצגים הסיעודיים במוסדות האדם כוח מאפייני
 רפואיים ומקצועות סיעודי אדם בכוח בעיקר מהמשרות, שבחלק לציין יש .7 בלוח מוצגים מקצוע
 עובדים, מספר על-ידי מאויישים מהם שחלק משום המשרות ממספר יותר גדול העובדים מספר נלווים,

 במוסדות המוסד. גודל לפי המשרות בשיעור הבדלים שיש עולה 7 מלוח חלקיות. במשרות העובדים
 עזר כוחות מלבד המקצועות בכל למיטה עובדים של יותר גבוה שיעור היה סיעוד( מיטות 30 )עד קטנים

 ולפי עליהם הבעלות לפי המוסדות בין הבדלים לראות ניתן כן כמו סטטיסטית. מובהקים היו וההבדלים
קטן(. שהמדגם בגלל )אולי מובהקים אינם הם אך המוסד, סוג

 כל רופא מבקר מהמוסדות 70%ב- ביממה, שעות 24 קבוע, באופן רופא נוכח מהמוסדות 12%ב- רופא:
 קבוע רופא יש גדולים במוסדות (.13%) ופחות בשבוע פעמים 3 או יום כל כמעט (5%) ובשאר יום

 8%ל־ בהשוואה סיעוד מיטות 100 מעל מהמוסדות 25%)ב־ קטנים במוסדות מאשר יותר גבוה בשכיחות
 ביממה שעות 24 במשך רופא יש וולונטריים במוסדות מובהקים. וההבדלים יותר( קטנים ממוסדות
 משולבים למוסדות בהשוואה כרוניים חולים בבתי גם וכן מהמוסדות( 18%) יחסית גבוהה בשכיחות

מובהקים. וההבדלים בהתאמה(, 10%ו- 21%)

 תמיד" "כמעט כונן רופא להם יש 4%ב- כונן. רופא תמיד להם שיש דיווחו מהמוסדות 94% כונן: רופא
כונן. רופא להם שאין דיווחו מהמוסדות 2%ב- ואילו

 מהאחיות(. 79% )לדברי יועצים רופאים עם קבוע קשר להם שיש דיווחו המוסדות רוב יועצים: רופאים
 עור רופא מהמוסדות(, 63%) פסיכיאטר הם: עימם קשר למוסד שיש העיקריים היועצים הרופאים

 כמו אחרים ורופאים (,18%) נוירולוג (,19%) שיניים רופא (,30%) גריאטר (,39%) עיניים רופא (,57%)
וכדי. כירורג גסטרואטרולוג, אורטופד,
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 13%ב- השבוע, ימות בכל המשמרות שלוש בכל מוסמכת אחות יש מהמוסדות 20%ב- מוסמכת: אחות
 מוסמכת אחות יש מהמוסדות שליש ובכשני וערב בוקר במשמרת מוסמכת אחות יש מהמוסדות

 מספר לבין המוסד על והבעלות הסיעודיות המיטות מספר בין קשר נמצא לא בלבד. בוקר במשמרת
מוסמכת. אחות נמצאת שבהן המשמרות

 הללו( מהמוסדות 30%) המשמרות בכל מוסמכות אחיות של יותר גבוה שיעור יש וולונטריים במוסדות
הפרטיים. מהמוסדות בלבד 12%ל־ בהשוואה

 בהם שיש דיווחו (92%) המוסדות של המכריע רובם גריאטרי: לטיפול עובדים והשתלמות הכשרה
 שיש אמרו במוסדות הראשיות מהאחיות שליש זאת, עם בגריאטריה. קורסים או הכשרה שעברו עובדים

 מקושי נובעות העיקריות הבעיות בגריאטריה. ולהכשרה להשתלמות עובדים לשלוח וקשיים בעיות להם
 חוסר (,4) לקורסים להתקבל לקושי המביא בתחום קורסים מיעוט מוסדות(, 10) ההשתלמויות את לממן

להשתלמויות. להגיע וקושי גיאוגרפי מרחק אדם, ובכוח בזמן מחסור (,4) העובדים של התעניינות

 העזר לכוחות קבועה והדרכה הכשרה נותן המוסד כי דיווחו הראשיות מהאחיות אחוזים ושניים שמונים
 מעשית הדרכה באמצעות הן סיעודי עזר כוח להכשרת העיקריות הדרכים ולמטפלות. הסיעודיים

 גופים על־ידי שניתנים וקורסים במוסד, מובנות והשתלמויות עיון ימי החולה, מיטת ליד במחלקה
אשל. כמו חיצוניים

)באחוזים( במוסדות חאדם כוח מאפייני התפלגות :6 לוח
מוסדות אחוז

במוסד רופא
12 ביממה שעות 24
70 בשבוע( פעמים 7-6) יום כל מבקר

5 פעמים( 5־4) יום כל כמעט מבקר
13 ופחות בשבוע פעמים 3 מבקר

חיממה( כל רופא שאין )במוסדות יום בכל הרופא שנמצא שעות מספר
31 פעמיים עד הצורך" "לפי
34 פעמים 5-3
35 פעמים 7־6

כונן רופא
94 כן

4 תמיד לא אך תמיד כמעט
2 אין

במוסד מוסמכת אחות
20 המשמרות בכל
13 בוקר+ערב במשמרת
67 בוקר במשמרת רק

92 גריאטרית הכשרה שעברו עובדים יש
N=104
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למיטת( )משרות במוסד המיטות כל לסך יחסית במוסדות תאדם כוח משרות :7 לוח
 עובדי

תעסוקה
 ריפוי

בעיסוק פזיותרפיה
 כוח
עזר

 אחות
מעשית

 אחות
מוסמכת רופא

0.03 0.03 0.02 0.35 0.16 0.06 0.03 סת״ב
גודל

0.06 0.04 0.04 0.37 0.21 0.10 0.06 מיטות 30 עד
0.03 0.20 0.02 0.37 0.14 0.05 0.20 מיטות 100-31
0.02 0.01 0.01 0.30 0.14 0.04 0.06 מיטות 101+

בעלות
0.02 0.01 0.02 0.33 0.19 0.06 0.01 אשל
0.03 0.03 0.03 0.34 0.12 0.08 0.03 וולנטרי
0.03 0.03 0.02 0.37 0.18 0.06 0.03 פרטי

סוג
0.03 0.03 0.02 0.38 0.18 0.06 0.03 משולב בי״ח
0.04 0.02 0.02 0.03 0.16 0.05 0.03 כרוני בי״ח
0.02 0.02 0.03 0.04 0.17 0.10 0.05 מוגן דיור
0.04 0.04 0.04 0.29 0.09 0.07 0.05 קיבוץ

סיעודיות ולמחלקות סיעודיים למוסדות הקבלה דפוסי 4.3
 המוסדות של פניהם בקביעת מרכזי גורם להיות עשויים סיעודיים למוסדות חולים של הקבלה דפוסי

 עשויים הפניות של דחייה ודפוסי אותם קובע מי החולים, לקבלת הקריטריונים בהם. הטיפול צורכי ושל
 הסיעודיים החולים של הקבלה דפוסי על ללמוד כדי בו. הטיפול מהות ועל המוסד מאפייני על להשפיע

(.8 )לוח המוסד של האדמיניסטרטיבי המנהל רואיין למוסדות

 (,41%) החולה מבית בעיקר הסיעודיים ולמוסדות הסיעודיות למחלקות מגיעים החולים קבלת: מקורות
 מקורות (.17%) הסיעודית המחלקה נמצאת שבו במוסד אחרות וממחלקות (22%) כלליים חולים מבתי

אחרים. סיעודיים ומוסדות גריאטריים חולים בתי הם אחרים

 הקריטריונים המנהלים, רוב לדברי סיעודית: למחלקת או הסיעודי למוסד לקבלת קריטריונים
 מוגבל החולה של היותו :וכוללים הבריאות משרד על-ידי שנקבעו אלה הם למוסד לקבלה העיקריים

 ניידות, יכולת מחוסר וסובל גלגלים לכסא מרותק היותו ADL^ מלאה לעזרה וזקוק בתפקוד לגמרי
 נפש ותשושי בביתם בהם שיטפל מי שאין סיעודיים חולים שמתקבלים צויין כן סוגרים. על שליטה ומאי
בתפקוד. מלאה לעזרה ושזקוקים סיעודי במצב גם שנמצאים קלים

 הבריאות משרד של בקריטריונים לעמידה שבנוסף אמרו (84%) המוסדות מנהלי רוב קבלת: על המחליט
 ומנהל אחות רופא, המוסד, של קבלה ועדת והם: בהחלטה שמעורבים במוסד נוספים גורמים יש

 חולה קבלת לגבי העיקרי הקובע הוא המוסד רופא מהמנהלים, 77% לדברי זאת, עם אדמינסטרטיבי.
 למוסד. חולה קבלת על ההחלטה קבלת בדפוסי וקטנים גדולים מוסדות בין הבדלים נמצאו לא חדש.

 כקובע הרופא של חלקו היה אשל במוסדות יותר, קטן הרופא של חלקו היה פרטית בבעלות במוסדות
אשל. מוסדות לבין פרטיים מוסדות בין היו ציבוריים והמוסדות יותר רב העיקרי
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 חדשים. חולי□ לקבלת פניות האחרונה בשנה דחו מהמוסדות 68% סיעודי: למוסד לקבלה בקשה דחיית
 פחות הרבה ושכיחה (63%) וולונטריים במוסדות מאשר (80%) פרטיים במוסדות יותר שכיחה הדחייה

 כרוניים חולים בבתי יותר שכיחה דחייה כן, כמו מובהקים. ביניהם וההבדלים (39%) אשל של במוסדות
 דחיית דפוסי מובהקים. אינם ההבדלים אך בהתאמה(, 63%ו- 79%) משולבים למוסדות בהשוואה

 הגדולים למוסדות קבלה דחיית כי אם סיעוד, מיטות של שונה מספר בעלי במוסדות דומים היו חולים
(.52%) שכיחה פחות היתה

 יש גדולים מוסדות ליותר המתנה. רשימת כיום להם שיש דיווחו מהמוסדות מחצית חמתנח: רשימת
 ולמוסדות (45%) כרוניים חולים לבתי בהשוואה (62%) משולבי□ למוסדות אף וכן (67%) המתנה רשימת
 בהשוואה (93%) ביותר הגבוהה היא אשל למוסדות ההמתנה שכיחות בעלות, מבחינת (.21%) פרטיים

 המוסדות על הבעלות לפי וההבדלים בהתאמה( 40%ו־ 45%) פרטיי□ או וולונטריים למוסדות להמתנה
מובהקים. היו

)באחוזים( הסיעודית למחלקה חוליס של קבלה דפוסי :8 לוח
אחוזי□

העיקריים הקבלה מקורות
25 כללי חולים מבית
44 מהבית
14 המוסד או המוגן הדיור מתוך

6 גריאטרי חולים מבית
6 אחר סיעודי ממוסד
5 אחרים ממקורות

האחרונה בשנה לקבלה בקשות דחיית
34 לא
36 רחוקות לעתי□
18 לפעמים
12 קרובות לעתים

המתנה רשימת
49 איו
48 שבועיים עד ממתינים

3 משבועיים יותר ממתינים

 של הקבלה מתהליך רצון שבעי היו המנהלי□ מכלל 79% הסיעודי: למוסד הקבלה מדפוסי רצון שביעות
 מתהליך מרוצה אינו אחד ומנהל הסתייגות, תוך ממנו מרוצים היו 20%ו־ שבניהולם, למוסד חולים

 הקבלה מתהליך יותר נמוכה רצון שביעות הובעה הראשיות האחיות בקרב שבאחריותו. למוסד הקבלה
 היו לא 14%ו- הסתייגות תוך רצון שבעות 39% הסתייגויות, ללא רצון שבעות היו מהן 47% רק למוסד.
למוסד. הקבלה מתהליך כלל מרוצות

 בעיקר נבעו למוסד הקבלה מתהליך חלקית רצון שביעות או רצון שביעות לחוסר העיקריות הסיבות
 של האמיתי מצבו לבין למוסד, מעביר הבריאות שמשרד הטפסים פי על החולה מצב תיאור שבין מהפער
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 אם למוסד, קבלתו לפני משפחתו ובני החולה עם הדדית להיכרות רצון הובע כן כמו הקבלה. בעת החולה
 בבית צוות איש של ביקור באמצעות ואם במוסד המשפחה או המועמד של מוקדם ביקור באמצעות

 התשלום ולמקורות הבריאות משרד עם התשלום להסדרת קשורות היו אחרות הסתייגויות הקשיש.
 את הסיעודית למחלקה לקלוט עליו כי ציין המשולבים מהמוסדות אחד של מנהל מהחולים. חלק עבור
 עובדה הסיעודי, האשפוז למימון מקורות להם אין אם גם מדרדר, התפקודי מצבם כאשר הבית דיירי

גדול. כספי לעומס שגורמת

 עם קשורה היא אך המוסד, גודל עם קשורה אינה למוסד הקבלה מתהליך המנהלים של הרצון שביעות
 תוך רצון שבעי היו והשאר לגמרי מרוצים היו אשל בבעלות מוסדות ממנהלי 33% רק עליו. הבעלות

 המנהלים של הרצון שביעות היתה זאת לעומת והפרטים הציבוריים במוסדות לעיל. שנמנו הסתייגויות
הסתייגות. הביעו והשאר בהתאמה(, 88%ו- 83%) יותר גבוהה הקבלה מתהליך

מורכב סיעודי במצב בחולים שמטפלים הסיעודיים המוסדות מאפייני 4.4
 המוסדות מאפייני לבין מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות בין קשר קיים האם לבחון במטרה

 :המדדים לשני בהתייחס נעשתה הבחינה כאלה. חולים להם שיש המוסדות מאפייני את בחנו הסיעודיים
 בעת זה במצב החולים מספר ופירוט מורכב, סיעודי במצב חולים של הימצאותם שכיחות על דיווח

 מאפייני לפי במוסדות מורכב סיעודי במצב החולים של הימצאותם שיעור את מציג 9 לוח המחקר.
:עולה וממנו המוסדות

 )יותר גדולים במוסדות ביותר שכיחה היתה מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות המוסד: גודל א.
 היו 70%וב- קרובות, לעתים או הזמן כל כאלה חולים הימצאות על דיווחו מהם 37% :מיטות( ממאה
 כל חולים 10% על שדיווחו מיטות( 100 )עד בינוני בגודל למוסדות בהשוואה זאת המחקר. בעת חולים
 שיעור היה מיטות( 30 )עד קטנים במוסדות הסקר. בעת חולים היו מהם 27%וב- קרובות לעתים או הזמן
מובהקים. גודלם לפי המוסדות בין וההבדלים שבגדולים, בזה נמוך אך הבינוניים שבמוסדות מזה גבוה

 הללו מהמוסדות 29%) מורכב סעודי במצב חולים של ביותר הגבוה שיעור היה אשל במוסדות בעלות: ב.
 השיעור היה פרטיים במוסדות המחקר(. בעת חולים נמצאו מהם 79%וב־ חולים הימצאות על דיווחו
המחקר(. בעת חולים נמצאו 28%וב- חולים הימצאות על דיווחו 18%) ביותר הנמוך

 סיעודי במצב חולים הימצאות על שדיווחו מוגן בדיור הסיעודיות המחלקות שיעור המוסד: סוג ג.
 כנראה נובע זה אלה. במצבים חולים מהם 43%ב- נמצא בפועל ואף מהם( 80%) ביותר הגבוה היה מורכב

 בתוכו. בהם לטפל ניתן עוד כל מהבית מועברים אינם אנשים לפיו האשפוזי, ברצף שנעשה מהשימוש
 במחלקה, מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות על דיווחו לא בקיבוצים הסיעודיות שהמחלקות בעוד
הללו. המחלקות מכלל במחצית כמעט כאלה חולים היו המחקר בעת

 למוסדות התשתית, ממאפייני בחלק האדם: כוח והרכב מורכב סיעודי במצב בחולים לטיפול תשתית ד.
 מעבדה בדיקות לבצע אפשרות :הם המאפיינים יתרון. היה מורכב סיעודי במצב חולים נמצאו שבהם

 שלא או יותר קטנים הבדלים היו המאפיינים בשאר היממה. כל במשך במוסד ורופא היממה שעות בכל
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 סיעודי במצב חולים בהם היו שלא מוסדות לעומת כאלה חולים בהם שהיו מוסדות בין הבדל היה
מורכב.

)באחוזים( המוסדות מאפייני לפי סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצג חולים הימצאות :9 לוח
 במצב חולים הימצאות

 לפי מורכב סיעודי
המחקר בעת ספירה

 סיעודי במצב חולים הימצאות
 לעתים או הזמן כל מורכב

האחות דיווח לפי קרובות,
38 21 * *מורכב סעודי במצב חולים יש * המוסד גודל
36 24 סיעוד מיטות 30 עד
27 10 31-i'J מיטות
70 37 מיטות 101מ- יותר
* * בעלות
79 29 אשל
38 22 וולונטרי
28 18 פרטי

* * המוסד סוג
42 19 משולב אבות בית
30 21 כרוני חולים בית
43 80 מוגן דיור
46 0 קיבוץ
* * * גיאוגרפי אזור
86 50 ירושלים
46 11 צפון
18 0 חיפה
38 24 מרכז
30 18 אביב תל
80 60 דרום

היום כל מעבדה בדיקות לבצע ניתן
55 **55 כן
43 14 לא

קשים בחולים לטיפול מיוחד חדר יש
48 * *44* כן
45 13 לא

המשמרות כל מוסמכת אחות
38 29 כן
46 19 לא

ביממה שעות 24 רופא
*75 *50 כן
42 18 לא

N=104
P<0.05 *

P<0.01 **
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 כלפי הסיעודיים במוסדות תפקידים בעלי של עמדותיהם .5
מורכב סיעודי במצב בהולים הטיפול

 מידי הסיעודיים במוסדות המפתח ואנשי המנהלים רוב את מעסיקה מורכב סיעודי במצב החולים שאלת
 הקודם מהפרק אלה. בחולים לטפל כיום מורשים שאינם המוסדות מנהלי את גם זה ובכלל ביומו, יום

 מאנשי וכמחצית המחקר, בעת מורכב סיעודי במצב חולים היו הסיעודיים מהמוסדות שבכשליש עולה
 על יתר פעם. מדי או קרובות לעתים הזמן, כל אלה במצבים חולים אצלם שיש העידו במוסדות המפתח

 ספורים מוסדות שמלבד משום הללו, בחולים לטפל הרישוי שאלת עם גם מתמודדים המוסדות רוב כן,
 המוסדות רוב מורכב, סיעודי במצב חולים של מוגבל במספר לטפל אישור האחרונות בשנים שקיבלו

אלה. בחולים לטפל כיום מורשים אינם בארץ

 סיעודי במצב בחולים לטפל רישוי כיום להם שאין במוסדות מפתח אנשי של עמדותיהם על ללמוד כדי
 במצבים בחולים לטפל רשיון לקבל מעוניינים הם האם נשאלו הם אלה, בחולים הטיפול כלפי מורכב
 ותיקים בחולים לטפל רק או מורכב סיעודי במצב חדשים חולים לקבל מעונינים הם האם מורכב, סיעוד

 )חולים כללי חולים מבית זה במצב שחזרו או במוסד האשפוז בעת מורכב סיעוד מצבי שפיתחו במוסד
כך. לשם להם דרוש ומה "שלהם"(,

 מאה מבין מוסדות עשר חמישה מורכב: סיעודי במצב בחולים לטפל רישוי לקבל מעוניינים האם א.
 הבריאות למשרד בבקשה פנו כיום, הללו בחולים לטפל רישוי להם ושאין במחקר שנכללו המוסדות

 אמרו וחלקם כזו, בבקשה (1996-1992) האחרונות בשנים פנו רובם אלה. בחולים לטפל אישור לקבל
 לפנייתם תשובה קיבלו שטרם אמרו הסיעודיים מהמוסדות חלק בעבר. ונדחו אחת מפעם יותר פנו שהם

 סירוב היתה השלילי למענה הסיבות אחת לדבריהם, בשלילה. נענו שהם אמרו וחלקם בדיון, הנושא וכי
פרטיים. למוסדות כזה אישור למתן

 רישיון. לקבלת בבקשה פנו שלא ובמוסדות שפנו במוסדות דומה היה מורכב סיעודי במצב החולים שיעור
 מורכב סיעודי במצב חולים להם יש רחוקות לעתים שרק שאמרו מהמוסדות 12% שגם לציין מעניין אך
(.10 )לוח אלה בחולים לטפל אישור לקבלת בבקשה פנו

 במצב חולים יש רישיון לקבל בבקשה שפנו אלה מקרב מוסדות בכמה לבחון הינה להסתכלות אחרת דרך
 יותר גבוה שיעור יש מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל לרישוי בבקשה שפנו במוסדות מורכב. סיעודי

(.11 )לוח בהתאמה( 47%ו- 53%) פנו שלא במוסדות מאשר זה במצב חולים של

 לקבל בבקשה יותר פנו גדולים שמוסדות מעלה רישיון לקבלת פנייה דפוסי לפי המוסדות מאפייני בחינת
 הבינוניים המוסדות מבין 14%ל- בהשוואה מיטות ממאה למעלה שבהם המוסדות מבין 47% :רישיון

 גבוה בשיעור פנו אשל בבעלות מוסדות מיטות(. 30 )עד הקטנים מהמוסדות אחד ואף מיטות(, 100-30)
 שפנו מהמוסדות 41%ל- בהתאמה(. 16%ו- 14% ,31%) ופרטיים וולונטריים למוסדות בהשוואה יותר

 13%ל- בהשוואה קשים רפואיים במצבים בחולים לטיפול מיוחדים חדרים או חדר יש לרישוי בבקשה
 מאפיינים אין רשיון לקבל בבקשה שפנו למוסדות זאת, מלבד מובהקים. וההבדלים פנו שלא מהמוסדות

 אחות והימצאות למעבדה, קשר מבחינת הפיזית התשתית לא ואף המוסד סוג המחוז, מבחינת נוספים,
במוסד. היממה שעות כל ורופא מוסמכת
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 להבטיח רוצים שהם נאמר אלה, בחולים לטפל רישוי לקבל בבקשה פנו המוסדות מדוע לשאלה במענה
 בימיו מ״הבית" הקשיש את להוציא שיצטרכו מבלי החיים שלבי בכל טיפול של רצף "שלהם" לחולים

 לטלטל צורך "אין וכי מתדרדר, מצבם כאשר גם "שלהם" בזקנים לטפל להמשיך רוצים הם האחרונים,
 וכי אלה, בחולים לטפל ביכולתם שיש טוענים לרישוי בבקשה שפנו המוסדות חולים". לבית הזקן את
וציוד. מכשור מבחינת והן רפואי, סיעודי אדם כוח מבחינת הן בהם, הטיפול עם להתמודד מסוגלים הם

ס( )באחוזי מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות לפי רישיון לקבלת פגייה ;10 לוה
מורכב סיעוד אין מורכב סיעוד יש
100 100 סה״כ

12 58 פנו
88 42 פנו לא

N=100

)באחוזים( רישיון לקבלת פגייה לפי מורבב סיעודי במצב הולים הימצאות :11 לוה
פנו לא פנו

100 100 סה״כ
12 53 מורכב סיעוד יש
88 47 מורכב סיעוד אין

--------------------------------------- - N=100

 "ותיקים" חולים על בנפרד נשאלו המרואיינים כאמור, מורכב: סיעודי במצב בחולים לטפל גכונות ב.
 או המוסד בתוך הרפואי במצבם הידרדרות עקב מורכב סיעוד מצבי שמפתחים הסיעודית במחלקה
 מצבים עם מראש למחלקה שמתקבלים חדשים חולים על ובנפרד כללי, חולים בבית אשפוז בעקבות

אלה.

 או מעוניינים שהם אמרו המוסדות מרופאי 70%ו- מהאחיות 80% ״שלהם״, בחולים הטיפול לגבי
 חולים. בבית מאשפוז חוזרים כשהם או מידרדר הרפואי כשמצבם בהם ולטפל להמשיך מסכימים

 מכבר זה כאלה חולים של הימצאותם עם קשורה היתה מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל הנכונות
 לעתים או הזמן כל מורכב סיעודי במצב חולים בהם שיש במוסדות מהרופאים 93% למשל כך במוסד.
 חולים שהימצאות במוסדות מהרופאים 64%ל- בהשוואה בהם, ולטפל להמשיך נכונות הביעו קרובות

 האחיות שיעור דומה: מגמה נמצאה האחיות בקרב מובהקים. בדפוסים וההבדלים יותר נדירה אלה
 האחיות 80% לעומת ,88% היה כאלה חולים להם שיש שהעידו במוסדות אלה בחולים לטפל שמוכנות

מובהקים. ואינם יותר קטנים ההבדלים אך ;כאלה חולים שאין במוסדות בחיוב שענו

 "שלהם" בחולים לטפל מעוניינים פחות הכי פרטית בבעלות שמוסדות מעלה, המוסדות מאפייני בחינת
 בתי המוסד, סוג מבחינת וולונטרית. ובעלות אשל בבעלות למוסדות בהשוואה מורכב, סיעודי במצב
 )קשר במוסדות יותר טובה תשתית הימצאות אלה. בחולים לטפל נכונות פחות הכי הביעו כרוניים חולים

לטפל שנדרש אדם כוח הימצאות אך אלה, בחולים לטפל נכונות עם קשורים היו מיוחד( וחדר מעבדה עם
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 של נכונותם עם קשורים היו לא היממה, שעות כל במשך מוסמכת ואחות רופא כדוגמת אלה, בחולים
(.12 )לוח מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל המרואיינים

P<0.05 *
P<0.01 **

מאפייני לפי במוסד מורכב סיעודי  במצב בחולים לטפל הראשית והאחות הרופא נכונות :12 לוח
)באחוזים( המוסדות

חדשים חולים שלהם" " חולים
רופא אחות רופא אחות

27 20 70 80 סה״כ ־ מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל מוכנים

המוסד גודל
33 35 67 90 סיעוד מיטות >30
29 14 67 70 מיטות 100-31
50 33 80 91 100<

בעלות
46 25 83 86 אשל
35 22 85 85 וולונטרי
31 26 58 74 פרטי

מוסד סוג
30 21 80 83 משולב בי״ח
36 20 57 72 כרוני בי״ח
67 17 75 86 מוגן דיור
40 67 100 89 קיבוץ

it * * מחוז
50 17 75 100 ירושלים
57 57 100 88 צפון
17 21 85 100 חיפה
47 45 59 78 מרכז
29 0 61 60 אביב תל

0 0 75 80 דרום
היממה שעות כל מעבדה עם קשר

25 30 89 91 יש
29 21 67 78 אין

אקוטי לטיפול מיוחד חדר
36 38 81 91 יש
31 19 68 76 איו

ביממה שעות 24 רופא
25 50 40 75 יש
32 22 74 81 אין

המשמרות בכל מוסמכת אחות
11 15 67 87 יש
36 26 72 79 איו

 בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל :הערה
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 לקבל מעוניינים שהם אמרו במוסדות האחיות 20%ו- מהרופאים 27% חדשים, בחולים הטיפול לגבי
 חולים לקבל מעוניינים לא אחיות( 62%ו־ רופאים 49%) השאר מורכב. סיעודי במצב חדשים חולים

 כלל השיבו שלא ואחיות רופאים של גבוה שיעור היה זו בשאלה כי לציין יש מורכב. סיעודי במצב חדשים
 אלה חולים הימצאות בין מובהק קשר היה כאן גם האחיות. מקרב 18%ו־ הרופאים מקרב 24% :לשאלה

 מהרופאים אחוזים ואחד שישים חדשים. בחולים גם לטפל הנכונות לבין מכבר זה הסיעודית במחלקה
 29%ל- בהשוואה חדשים, חולים לקבל נכונות הביעו מורכב סיעודי במצב חולים בהם שיש במוסדות

 וההבדלים רחוקות לעתים או פעם מדי רק אלה במצבים חולים יש שבהם במוסדות מהרופאים
 חולים לקבל מוכנות אחיות של יותר נמוך שיעור לפיה מעורבת, מגמה נמצאה האחיות בקרב מובהקים.

בהם. שאין במוסדות מאשר מורכב סיעודי במצב חולים בהם שיש במוסדות כאלה

 שלהם ותיקים בחולים לטפל הראשית והאחות הרופא של נכונותם כי כן, אם ולומר, לסכם ניתן
 מאשר גבוהה יותר הרבה מורכב, סיעודי במצב לחולים והופכים ממושך זמן כבר במוסד שנמצאים

 "שלהם" בחולים לטפל מוכנים מהאחיות 80%ו- מהרופאים 70% חדשים: חולים לקבל נכונותם
אלה. במצבים חדשים חולים לקבל שמוכנים מהרופאים ורבע מהאחיות לחמישית בהשוואה

 לא המרואיינים מכלל לרבע קרוב כי לציין מעניין מורכב, סיעוד במצבי חדשים חולים לקבלת באשר
 בחולים טיפול לגבי לשאלה השיבו שלא בלבד בודדים לאחוזים בהשוואה וזאת זו, לשאלה כלל השיבו

 בהשוואה זה במצב חדשים חולים לקבלת בקשר יותר קשה התלבטות על מצביע שהדבר ייתכן "שלהם".
 ואחיות רופאים נמצאו לא כן, על יתר רבה. דעים תמימות יש לגביהם "שלהם", בחולים לטיפול

"שלהם". בחולים לטפל מוכנים אינם אך אלה במצבים חדשים חולים לקבל שמוכנים

 סיעוד מצבי באיזה פתוחה לשאלה במענה לטפל: מעוניינים המוסדות מורכב סיעוד מצבי באיזה ג.
 עם בחולים לטפל מעוניינים בעיקר שהם נמצא לטפל, מעוניינים במוסדות והאחיות הרופאים מורכב

 מעוניינים גם שהם ציינו מהמוסדות כעשירית בנוסף, בזונדה. להזנה שזקוקים ובאלה שטחיים לחץ פצעי
ונשימה. לב בעיות עם ובחולים סופני במצב באנשים לטפל

 במצבי בחולים לטפל ניתן לדעתם האם והאחיות הרופאים נשאלו בה נוספת, פתוחה לשאלה במענה
 ולגבי שטחיים לחץ פצעי לגבי בעיקר בחיוב השיבו הם מצבים, ובאלו הסיעודיים, במוסדות מורכב סיעוד
 עם בחולים במוסד לטפל שניתן אמרו גם מהמרואיינים שחמישית לציין מעניין זאת, עם בזונדה. הזנה
 סיעוד מצבי בכל הסיעודי במוסד לטפל שניתן אמרו מהמרואיינים ,ועשירית ותרופות נוזלים עירוי

מורכב.

 נשאלו מוסד בכל המפתח אנשי שלושת מורכב: סיעודי במצב בחולים לטפל כדי למוסדות דרוש מח ד.
 לפי הללו התנאים את לדרג ונתבקשו מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל כדי להם הדרושים התנאים מה

 רישיון קבלת הוא ביותר והחשוב הראשון התנאי כי המרואיינים בין הסכמה היתה חשיבותם. סדר
 ובעיקר למוסד, מקצועי אדם כוח תוספת היה אחריו הבא חשוב תנאי הבריאות. משרד על-ידי והכרה
 יועצים של תוספת רפואי, ציוד תוספת :היו חשיבותם סדר לפי שצוינו נוספים תנאים מוסמכות. אחיות

 עבור תשלום תוספת כי לציין מעניין המוסד. בתוך סיעודי אדם כוח להכשרת נוחים ותנאים מקצועיים
 רישיון קבלת לאחר האדמיניסטרטיביים, המנהלים של העדיפויות בסדר שנייה עמדה אשפוז יום

העדיפויות. סולם בתחתית זה תנאי עמד הראשיות והאחיות הרופאים שאצל בעוד הבריאות, ממשרד
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 הטיפול ודרישות מורכב סיעוד מצבי הגדרת מורכב: סיעוד כמצבי להגדירם שיש רפואיים מצבים ה.
 מפתח אנשי של עמדותיהם על ללמוד כדי זה. בתחום המקצוע אנשי בקרב דעות חילוקי מעוררת בהם

 צריכים, רפואיים מצבים אילו נשאלו הם מורכב סיעוד של ההולמת ההגדרה לגבי הסיעודיים במוסדות
 לטפל רשאי יהיה המוסד כאשר בה, כלולים להיות צריכים אינם מצבים ואילו בהגדרה להיכלל לדעתם,
 מורכב סיעוד בהגדרת כיום שכלולים המצבים שרוב עולה 18 מלוח לכך. אישור לקבל מבלי אלה בחולים
 נובע שזה ייתכן מורכב. סיעוד כמצבי הסיעודיים במוסדות המקצוע מאנשי ניכר שיעור על-ידי נתפסים

 לעמוד כיום שקיימת ומההקפדה אלה, מצבים תפיסת לגבי להם שיש הממושכת הסוציליזציה מן
במוסד. בהם לטפל והאיסור הבריאות משרד בדרישות

 וכי בהגדרה להיכלל צריכים אלה שמצבים חושבים אינם מהמרואיינים שחלק גם עולה מהלוח מאידך,
 לכך. רישוי לקבל צורך שיהיה מבלי סיעודיים במוסדות אלה במצבים בחולים לטפל שניתן חושבים הם
 בזונדה שהזנה חושבים מהמרואיינים 50% בזונדה, הזנה לגבי הנתונים על מסתכלים אם למשל, כך,

 כך הללו. בחולים לטפל יכולים הסיעודיים המוסדות ולפיכך מורכב סיעודי כמצב להחשב צריכה אינה
 במצב בחולה טיפול מהם 65% ולדעת מורכב, סיעודי מצב אינו נוזלים שעירוי חושבות מהאחיות 61% גם

לכך. מיוחד אישור לקבל מבלי במוסד אותו לבצע וניתן מורכב סיעודי טיפול איננו סופני

 )באחוזים( הסיעודיים במוסדות ורופאים אחיות על-ידי מורפב סיעוד מצבי תפיסת :13 לוח
 שהמצב שחושבים המרואיינים %

מורכב סיעוד בהגדרת להיכלל צריך
רופא אחות המצב

4 4 שטחיים לחץ פצעי
83 86 עמוקים לחץ פצעי
78 78 (TPN) הזנה עירוי
54 62 תרופות עירוי
75 61 ובנשימה בלב בעיות
52 50 בזונדה הזנה
40 39 נוזלים עירוי
41 35 סופני במצב חולים
83 88 המודיאליזה

(N=104)

 כלליים חולים בבתי גריאטריות מחלקות מנהלי של עמדותיהם .6
 של והאשפו־ד הטיפול לגבי גריאטריים חולים בתי ומנהלי
סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים

 בקשישים והטיפול האשפוז מדיניות בעיצוב חשוב חלק נוטלים הגריאטרי בתחום ומנהלים רופאים
 דפוסי את קבע ואשר כללית, חולים קופת לבין הבריאות משרד בין שנחתם ההסכם גם )כידוע, בארץ.

 הגופים שני את שייצגו גריאטריים על-ידי עוצב מורכב, סיעודי במצב חולים של והאשפוז הטיפול
 בחולים מטפלים גם אלה רופאים אלה(. חולים עבור ולהסדרתו הטיפול לאספקת שאחראיים העיקריים

 וממקומות סיעודיים ממוסדות מגיעים הם כאשר אותם ומקבלים במחלקותיהם, מורכב סיעודי במצב
בהם. בטיפול הכרוכה הבעייתיות ואת הללו החולים את היטב מכירים הם ולפיכך אחרים,
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 סיעודי במצב קשישים בחולים הטיפול כלפי הגריאטריים של גישתם ועל עמדותיהם על ללמוד במטרה
 שישה רואינו עבורם, הנאותים הטיפול תנאי ולגבי להם המתאימה הטיפול מסגרת לגבי מורכב,

 ולפיכך בנושא, הכלליות עמדותיהם ועל תפיסתם על ללמוד נועדו הראיונות בארץ. בכירים גריאטריים
 כאלה סטנדרטים ספציפיים. ותקנות סטנדרטים בקביעת לסייע או לקבוע נועדו לא שהם להדגיש חשוב

 למחלות האגף מטעם הנוחלים )קובץ סיעודי במצב חולים של ואשפוז טיפול לגבי הן מכבר, זה קיימים
 חבוט-לוי, )הסכם מורכב סיעודי במצב חולים לגבי והן (1994 הבריאות, משרד של וזיקנה ממושכות

1991.)

מאושפזים להיות צריכים הם והיכן מורכב סיעודי במצב בחולים הטיפול אופן א.
 ולפיכך סיעודי, במצב שנמצא אדם וראשונה בראש הוא מורכב סיעודי במצב חולה המרואינים, כל לדעת

 הטיפול הגריאטריים, לדעת סיעודי. במוסד להינתן וצריך במהותו, סיעודי להיות צריך בו הטיפול
 כוללנית גריאטרית גישה על מבוסס להיות צריך מורכב, סיעודי במצב בחולים גם כמו סיעודיים, בחולים

 העיקריים הלב ושימת הדגש הסיעודי. המוסד לבין משפחתו ובני הזקן החולה בין קרובה היכרות ועל
 מקיפה התייחסות תוך והולמת, נאותה ברמה סיעודי לטיפול להינתן צריכים אלה בחולים בטיפול
 אינו הסיעודי שהמוסד לעובדה מודעים שרואינו הגריאטריים הסיעודי. הקשיש של המיוחדים לצורכיו

 אין לדעתם אך מהם, אחד כדברי נמרץ" "טיפול ברמת או חולים, בית ברמת רפואי טיפול לספק מסוגל
 לרוב לדעתם, מורכב. סיעודי במצב חולים גם זה ובכלל סיעודיים, חולים עבור שנדרש הטיפול זה

 קבוע ניטור שדורשת אנטיביוטיקה או החייאה, כדוגמת אינטנסיבי טיפול במתן צורך אין הללו החולים
 בו שנמצאים הקשישים של חריפים במצבים לטפל מסוגל יהיה שהמוסד מצפים הם כללי, באופן ותכוף.
שמתפתחת. בעיה כל עם חולים לבית אותם להעביר מבלי קבוע, באופן

 קיומה הינו סיעודיים, בחולים גם כמו אלה, בחולים לטיפול הכרחי שתנאי הדגישו המרואיינים זאת, עם
 מבחינת הן וזאת המורכב, הסיעודי בחולה גם כמו הסיעודי, בחולה לטפל המוסד יכולת לגבי הסכמה של

הבריאות. משרד על-ידי שנקבעו ובסטנדרטים בתנאים לעמוד יכולתו מבחינת והן המוסד של נכונותו

 שתחושת או הרפואי, המצב עם להתמודד המוסד יכולת לגבי חשד שמתעורר מקרה בכל במקביל,
 חולים. לבית הסיעודי החולה את להעביר יש נפגעת, החולה משפחת בני או המטפלים של הביטחון

 ספקות, מתעוררים שבהם במקרים וכי תנאי, בכל במוסד החולה להשאיר אסור כי הדגישו המרואיינים
לאשפוז. החולה את להעביר צורך יש האם שיקבע כדי בדיון, גריאטר יערב שהמוסד חשוב

 לגבי משפחתו בני של ובעיקר החולה של הדדית הבנה של חשיבותה את וציינו חזרו המרואיינים בנוסף,
 של יכולתו את החולה משפחת לבני יבהירו המוסדות שמנהלי חשוב במוסד. הסיעודי הטיפול מהות

 כמה ועד משפחתו, בני ושל החולה של הציפיות רמת את ויבדקו רפואית, מבחינה בקשיש לטפל המוסד
הקשיש. לחולה להציע מסוגל סיעודי שמוסד הטיפול מהו מבינים הם

במוסדות מטופלים להיות צריכים מורכב סיעוד מצבי אילו ב.
 לטפל רשאים יהיו שהמוסדות והאבחנות המצבים את להגביל צורך רואים אינם שרואינו הגריאטריים

 סיעודי לטיפול בקריטריונים שעומדים סיעודיים, מוסדות בעולם, אחרים במקומות כי צוין בהם.
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 לטפל רשאים אותו, ושמממנות עליו שמפקחות המוסד, הפעלת את שמאשרות הרשויות על-ידי שנקבעו
 מורכב. סיעוד כמצבי בישראל שמוגדרים מצבים גם וביניהם שונים רפואיים ממצבים שסובלים בחולים

 על העברה והדורשים סיעודיים במוסדות בהם לטפל אפשר שאי מצבים מאוד מעט יש המרואינים, לדעת
 קשישים חולים מעבירים המוסדות לפיו כיום, שקיים המצב לדעתם, כללי. חולים לבית מהמוסד החולה

בשינויו. צורך שיש "אבסורד" הינו ביותר, מזומנות ולעתים במצבם, שינוי כל עם חולים לבית

 לבית מורכב סיעודי במצב או סיעודי במצב חולה של העברתו דווקא קרובות שלעתים ציינו המרואיינים
 להחרפת סכנה להוות עשויים האקוטי, במצבו טיפול לשם לנדרש מעבר שם השארתו או כללי, חולים
 שהוא הסיעודי ולטיפול להתייחסות זוכה אינו הקשיש החולה כללי חולים שבבית משום זאת, מצבו.
 במחלקות והאחיות הרופאים זה. טיפול על הדגש עיקר מושם שם במוסד, לו לספק ניתן ואשר לו, זקוק

 פצעי קרובות ולעתים בעיותיהם, ואל הקשישים אל להתייחס פנויים אינם כללי חולים בית של אקוטיות
זיהומים. והיווצרות קטטר הכנסת האכלה, בעיות גם כמו שם, דווקא מתפתחים הלחץ

 להיות יכולים מורכב סיעוד מצבי בהגדרת כיום שנכללים הספציפיים המצבים האם לשאלה במענה
 הדרגות, בכל לחץ פצעי עם שחולים הגריאטריים בין כללית הסכמה נמצאה סיעודי, במוסד מטופלים

 סיעודיים. במוסדות מטופלים להיות יכולים בזונדה שמוזנים חולים גם וכן עמוקים לחץ פצעי כולל
 וטיפול ממושך, עירויי כמו בהגדרה כיום שנכללים אחרים מצבים גם מהגריאטריים חלק לדעת

סיעודי. במוסד להינתן יכולים סופני במצב בחולה חזקה בנרקוטיקה

 ממצבים שסובלים בחולים שהטיפול להבטיח צורך יש כי הגדישו שרואיינו הגריאטריים זאת, עם
 נאותים סטנדרטים על מבוסס יהיה הסיעודיים, במוסדות החולים בשאר הטיפול גם כמו רפואיים,
 כיום הנדרשים הסטנדרטים של מחודשת בבחינה צורך יש לפיכך, בחולים. הטיפול צורכי את שיבטיחו

 ברובם דומים, אשר זה, במצב החולים לצורכי והתאמתם מורכב, סיעודי במצב לחולים הולם לטיפול
 לאלה המרואיינים לדעת רבה במידה דומים אלה סטנדרטים הסיעודי. בחולה הטיפול לצורכי המכריע,

 התנאים הימצאות ואת קיומם את להבטיח צורך שיש הודגש אך סיעודיים, ממוסדות הינם שנדרשים
במוסד. למעשה הלכה הללו

 במצב חולים של האשפוז שבהרחבת היתרונות בדבר דעים תמימי היו שהמרואיינים למרות בנוסף,
 יכולים אינם הסיעודיים המוסדות לדעתו, כי, ציין המרואיינים אחד סיעודיים, במוסדות מורכב סיעודי

 מצופה לדעתו שבהם. המאושפזים כלל מתוך אלה, במצבים חולים של מוגבלת בכמות אלא לטפל
 המאושפזים מכלל 6-5% דהיינו מורכב סיעודי במצב חולים 3-2כ- עם תתמודד הסיעודית שהמחלקה

החולים. שאר כלפי הנדרשת זו מאשר יותר רבה לב תשומת דורשים אלה חולים שכן בה,

מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל כדי סיעודיים למוסדות הדרושים התנאים ג.
 סיעודי במצב בחולים לטפל סיעודיים למוסדות שיאפשרו התנאים לדעתם, מהם נשאלו המרואיינים

 הרפואי הידע מידת על הגריאטריים, של הכוללת גישתם על ללמוד היתה השאלה מטרת מורכב.
 לשנות ספציפיות, תקנות לבחון נועדה לא השאלה הדרושים. התנאים ועל לדעתם, הנדרשים והגריאטרי

משרד של לגריאטריה באגף כשנה מזה פועלת כך, לשם חדשות. תקנות בקביעת לסייע או קיימות תקנות
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 התקנות את מחדש לבחון ושתפקידה וסיעודיים, רפואיים מקצועות מבעלי שמורכבת ועדה הבריאות
מורכב. סיעוד במצבי בחולים לטיפול הולמת ותשתית אדם כוח להבטיח כדי הדרושים והתקנים

 של הנוהלים בקובץ שנקבעו האדם וכוח התשתית התנאים, המרואיינים, לדעת כי לומר, ניתן כללי באופן
 גם הם סיעודיים, למוסדות רישוי למתן כבסיס הירוק"( )"הספר וזיקנה ממושכות למחלות האגף

 הולם טיפול להבטיח כדי למוסדות רישוי למתן המתאימים, גם רבה ובמידה ההכרחיים, התנאים
מורכב. סיעודי במצב בחולים

 המקצועית, הכשרתו את ובעיקר במוסדות, שמועסק האדם כוח את ציינו שרואיינו הגריאטריים ששת
 לדבריהם, הסיעודי. המוסד של המקצועית רמתו על שמשפיע הדומיננטי וכגורם ביותר, החשוב כגורם

 במצב בחולים גם כמו הסיעודיים, החולים ברוב והולם נאות טיפול מאפשר ומיומן טוב רפואי אדם כוח
 בקביעת ביותר החשוב הגורם להיות צריך והסיעודי הרפואי האדם כוח ולפיכך, מורכב. סיעודי

מורכב. וסיעודי סיעודי טיפול לספק אישור ולמתן המוסדות לרישוי סטנדרטים

 בהם לטפל יהיה שניתן כדי למוסדות שדרוש העיקרי האדם כוח מהו מפורט באופן נשאלו המרואיינים
 המרואינים, בין הסכמה נמצאה מהמקצועות חלק לגבי להלן, שיפורט כפי מורכב. סיעודי במצב בחולים

ביניהם. הבדלים נמצאו חלקם ולגבי

 שנדרשת ברמה רפואי טיפול להבטחת הדומיננטי הגורם המרואיינים, לדעת מומחה: גדיאטר רופא
 לדעתם, מומחה. גריאטר רופא עם הסיעודי למוסד שיש בקשר נעוץ מורכב, סיעודי במצב בחולה לטיפול

 המרואיינים של דעותיהם יועץ. בתפקיד מומחה גריאטר של העסקה חובת מוטלת הסיעודי המוסד על
 ולתכיפות שלו, קבוע בביקור הצורך למידת המומחה, הגריאטר של זמינותו למידת באשר חלוקות היו

 פעמים כשלוש דהיינו - תכופות לעתים ביקור במוסד, יומי ביקור חובת בין נעו הדעות במוסד. ביקוריו
 לכל תמיד זמין שיהיה אבל בשבוע פעם רק במוסד יבקר יועץ שגריאטר בכך הסתפקות לבין בשבוע,
 קריאה, לכל היענותו היממה, שעות בכל מומחה גריטאר של זמינותו חשיבות את הדגישו כולם קריאה.

 הרפואיות בהחלטות שוטף באופן מעורב היותו הצוות, אנשי ואת המוסד את הקרובה היכרותו
 שני בו. המאושפזים החולים של בעיותיהם את והיכרותו בחולים, הרפואי הטיפול לגבי שמתקבלות
 רופא להיות צריך הסיעודי, המוסד מנהל או הסיעודית, המחלקה של הרפואי שהמנהל אמרו מרואיינים

יומי. יום באופן בחולים שיטפל הכרח אין אם גם גריאטר,

 במוסד להיות צריך ישיר, באופן בחולים מטפל שאינו מומחה לגריאטר בנוסף כללי: ורופא מתמחה רופא
 של ביותר הקשות הבעיות שאחת ציינו המרואיינים הגריאטרי. בתחום כלשהי הכשרה בעל קבוע, רופא

 בסיסית, גריאטרית הכשרה חסרי רופאים בהם שמועסקים העובדה, הינה כיום הסיעודיים המוסדות
 שמועסקים הרופאים רוב המרואינים, לדעת חריפים. במצבים בחולים בטיפול ניסיון חסרי והם

 וממושך, גבוה חום ריאות, דלקת כמו קשים רפואיים מצבים עם להתמודד יודעים אינם כיום במוסדות
 הנדרשת האחריות את עצמם על לקחת מוכנים אינם גם הם זה בגלל וכד׳. לב-ריאות מערכת יציבות אי

 קרובות שלעתים חריף, למצב שנכנסים חולים להעביר ממהרים והם אלה, במצבים בחולים לטיפול
 מבין שניים המיון. לחדר או כללי חולים לבית הסיעודי, במוסד עימו להתמודד היה ניתן ביותר

 מבלי סיעודי, במוסד לעבוד יוכל רופא שכל לכך מתנגדים הם כי מפורשות, ציינו שרואיינו הגריאטריים
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 שעובד הרופא על כי הדגישו שרואיינו הגריאטריים כל הפנימי. או הגריאטרי בתחום הכשרה כל שקיבל
 ואשל. הבריאות משרד של בקורסים כיום ניתנת אשר הגריאטרי, בתחום הכשרה לעבור הסיעודי במוסד
 שנה חצי במשך עבודה באמצעות מעשית גריאטרית הכשרה יעברו הללו שהרופאים חשוב בנוסף,

 זונדות, עמוקים, לחץ פצעי עם להתמודד שילמדו כדי כללי, חולים בבית אקוטית גריאטרית במחלקה
תכופים. המודינמיים ושינויים והזנה נרקוטיקה של ממושכים עירויים

 ביממה. שעות 24 במוסד להימצא הרופא על כי טען אחד גריאטר רק במוסד, הרופא לנוכחות באשר
 היממה, שעות בכל במוסד יימצא שרופא צורך שאין חשבו אך לכך משמעי חד מענה לתת יכלו לא השאר

 לכל זמינה בכוננות יהיה הוא במוסד רופא שאין ובשעות היום, במהלך במוסד שיימצא מספיק וכי
קריאה.

 של המכריע רובם במוסדות. הרופאים לגבי הממצאים עם אחד בקנה עולה המרואיינים של דעתם
 ברוב ובמקביל, היום, משעות שעה בכל אותו להשיג שניתן כונן רופא מהם להם שיש דיווחו המוסדות
יום. כל כמעט או יום כל מבקר הוא ברובם אלא היממה, שעות כל שנמצא רופא אין המוסדות

 תפקידה את הדגישו המרואיינים כל הסיעודי, במוסד הרופא של לתפקידיו במקביל ראשית: אחות
 המרואיינים כל הסיעודי. במוסד הטיפול איכות בהבטחת הראשית האחות של והדומיננטי החשוב
 ניתנה מיוחדת לב תשומת אך הרמות, בכל האחיות, של הגריאטרית ההכשרה של חשיבותה את הדגישו
 צריכה סיעודית מחלקה או סיעודי מוסד שבכל המרואיינים בין כללית הסכמה נמצאה הראשית. לאחות
 העיקריים תפקידיה הגריאטרי. בתחום רב וניסיון רחבה גריאטרית הכשרה בעלת מוסמכת אחות להיות

 ולכוחות המעשיות לאחיות ומתמשכת מתמדת הדרכה במתן להתמקד צריכים הראשית, האחות של
הסיעודי. הטיפול ובניהול נאות לטיפול סטנדרטים בקביעת במוסד, שעובדים העזר

 מעשית אינה זו דרישה כי ציינו המרואיינים במוסד, היממה שעות בכל מוסמכת אחות להימצאות באשר
 לפיכך, מוסמכת. אחות בלילה, ובמיוחד תמיד, אין כללי חולים בבית פעילות אקוטיות במחלקות גם וכי

 מהמוסדות לדרוש אין מוסמכת, אחות על-ידי תמיד מאוישת להיות צריכה בוקר שמשמרת שבעוד צוין
 להבטיח צריכה האחראית הראשית האחות זאת, עם המשמרות. שאר בכל מוסכמת אחות שתהיה
המשמרות. בכל והכשרה ידע בעלת מעשית אחות שתהיה

 הסיעודיים, במוסדות אחיות הימצאות לגבי הממצאים עם אחד בקנה כללי באופן עולה זו דעה גם
בוקר. במשמרת רק מוסכת אחות יש מהמוסדות שליש בכשני לפיהם

 גם זה ובכלל הסיעודי, בחולה היום־יומי מהטיפול נכבד חלק כידוע, סיעודי: עזר וכוח מעשיות אחיות
 מרובה חשיבות קיימת לפיכך, הסיעודי. העזר כוח ועל מעשיות אחיות על מוטל המורכב, הסיעודי בחולה

 מצבי למשל כמו טיפולם לתחום הקשורים השכיחים המצבים עם להתמודד ידעו אלה שעובדים לכך
 של להכשרתם חשיבות קיימת בנוסף, וכד׳. לחץ פצעי למניעת מתאימות תנוחות האכלה, בעת אספירציה

 אם במוסד, הראשית האחות של ואחריותה תפקידה את בכך ראו המרואיינים והמטפלות. העזר כוחות
 מיטת ליד יום־יומית ובעבודה שירות כדי תוך בהדרכה ואם השתלמות בימי פורמלית הכשרה באמצעות

החולה.
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 לתנאים גם להתייחס נתבקשו המרואינים מהמוסדות, שנדרש האדם לכוח בנוסף פיזיים: תנאים
 מורכב. סיעודי במצב בחולים נאות באופן לטפל שיוכלו כדי מהמוסדות לדעתם הנדרש ולציוד הפיזיים

 עליו לדעתם אך חולים, בית תנאי לספק מסוגל אינו הסיעודי שהמוסד לעובדה מודעים המרואינים
 טיפול יאפשרו אשר ומיוחדים, חריפים רפואיים במצבים לחולים שיתאימו תנאים לספק מסוגל להיות

 אותם להעביר צורך שיהיה מבלי מורכב, סיעודי במצב חולים השאר ,בין קשים בחולים יותר אינטנסיבי
 מחלקה רק יש שבהם במקומות סיעודית במחלקה גם כמו סיעודי, מוסד שבכל צויין חולים. לבית

 שזקוקים ולחולים קשים במצבים בחולים ולטיפול לאשפוז נפרדים חדרים לייעד צריכים אחת, סיעודית
 ובכל האחות, לתחנת בסמוך להימצא צריכים הללו החולים אינטנסיבי. יותר וסיעודי רפואי לטיפול
המחלקה. פני על שונים בחדרים פזורים להיות יכולים אינם הם מקרה

 לטפל יכולתו על להשפיע שעשוי מרכיב כאל המוסד לגודל התייחסו לא המרואיינים רוב המוסד: גודל
 להיות עשוי וכוללניים גדולים למוסדות לפיה דעה, העלה המרואינים אחד מורכב. סיעודי במצב בחולים

 הרבה עם מוסדות שכן, יותר. גבוהה ברמה סיעודי, טיפול גם כמו מורכב, סיעודי טיפול באספקת יתרון
 ברמה רפואי וצוות רופאים לממן יכולים שונים, מסוגים מיטות בהם יש אם גם ומאושפזים, מיטות
 גם והוא הסיעודית, המחלקה את שישרת כדי היממה, שעות רוב במשך רופא להחזיק ואף יותר, גבוהה
במוסד. המחלקות לשאר גיבוי יהווה

כללי חולים בית לבין הסיעודי המוסד בין קשר ד.
 שמצוי כללי חולים בית לבין הסיעודי המוסד בין לדעתם הרצוי הקשר דפוס מהו נשאלו המרואיינים

 החולים בתי לבין הסיעודיים המוסדות בין הקשר את למסד רצוי המרואיינים, לדעת המוסד. בקרבת
 ראשית, כאחד. החולים ולבית למוסד יתרונות, מספר להיות עשויים כאלו לקשרים שבקרבתם. הכלליים

 ממומחים גם כמו מומחים מגריאטריים ומיידי קבוע ייעוץ לקבל הסיעודי למוסד יאפשר הקשר
 החולה את להעביר יצטרך שהמוסד מבלי וזאת דחופה, בעיה שמתעוררת אימת כל אחרים, במקצועות

 הדרכה באמצעות המוסד, של המקצועית רמתו להעלאת לתרום עשוי קבוע קשר שנית, החולים. לבית
 הסיעודי למוסד יאפשר כזה קשר שלישית, החולים. בית צוות עם פורמליות לא והתייעצויות פורמלית

 בשעות ואף בו, נערכים אינם המקרים שברוב אחרות ובדיקות רנטגן וצילומי מעבדה בדיקות לערוך
 ביכולתו המוסד של הביטחון תחושת את להגביר עשוי זה פעילה. איננה החולה של החולים שקופת

 לשם רק לאשפוז, הזקנים מהחולים חלק מלשלוח להמנע עשוי והוא חריף במצב לחולה טיפול להבטיח
 בין הדדי אמון יחסי ואחרון, בבדיקה. הצורך בדבר קל חשד כשמתעורר או להשיגה שקשה בדיקה ביצוע

 לאשפוז ישלחו לא אלה הצדדים, שני של ביטחון לתחושת לתרום עשויים החולים בית לבין המוסד
 שהוא משום רק מיון לחדר שמגיע חולה ידחו לא ואלה במוסד, בהם הטיפול עם להתמודד שניתן חולים

סיעודי. ממוסד הגיע

 שהתקבלו חולים לבין הסיעודי במוסד מורכב סיעוד מצבי שמפתחים חולים בין הבחנה ה.
זה במצב למוסד

 כיום מרוכזת סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל הרישוי בשאלת הלב תשומת עיקר
 במצב מהחולים מבוטל לא שחלק אלא מורכב. סיעודי מצב בו ומפתחים במוסד כבר שנמצאים בחולים
 נשאלו המרואיינים לפיכך, ובקהילה. כלליים חולים בבתי דווקא אלה מצבים מפתחים מורכב סיעודי
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 המוסד בתוך אלה מצבים שפיתחו בחולים לטפל סיעודיים למוסדות רישוי במתן הבדל רואים הם האם
המוסדות. אל מורכב סיעודי במצב חדשים חולים העברת לבין

 כאלו לבין סיעודי במוסד שהתפתחו מורכב סיעוד מצבי בין להבחנה מקום ראו לא המרואיינים ששת
 חולים לדעתם, כללי. חולים בבית אקוטית במחלקה או בקהילה החולה של בביתו לו, מחוצה שהתפתחו

 התקן בדרישות עומד שהמוסד ובתנאי טוב, סיעודי מוסד בכל מטופלים להיות יכולים אלה במצבים
 שיש שייתכן צוין כללי. חולים בבית טיפול פני על יתרונות אף לכך להיות עשויים וכאמור, לו, שנקבעו

 בלתי אמנם הללו מהמצבים שחלק משום במוסד, מורכב סיעוד מצבי להתפתחות הסיבה את לבחון
 המוסד האם לשקול יש ואזי ירודה, באיכות טיפול על לרמוז או סמן להיות עלולים גם הם אך נמנעים,

דומים. במצבים חדשים חולים ולקבל אלה, בחולים לטפל רשאי

 מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל אפשרות שבמתן העיקרית שהחשיבות הדגישו, המרואיינים זאת, עם
 משפחותיהם, בני גם כמו הללו החולים ממושך. זמן כבר במוסד שנמצאים סיעודיים בחולים מתרכזת
 את להשאיר במאמץ משמעותי להיות עשוי זה גורם המוסד. כלפי אמון ויחסי עמוק קשר מפתחים

 שבכל שחשוב אלא זאת. למנוע אפשר רק אם חולים לבית להעבירו שלא ולנסות במוסד הסיעודי החולה
 השארתו לגבי המוסד לבין משפחתו בני של ובעיקר החולה בין הדדית והבנה הסכמה תהיה מקרה

רגיש. שלו הרפואי שהמצב במקרים גם במוסד,

מורכב סיעודי במצב בחולים טיפול עבור תגמול ו.
 הרשויות של בהחלטה החשובות השאלות אחת היא הסיעודיים המוסדות של והתקציב התגמול שאלת

 האם עצמו המוסד הנהלת של ההחלטה בבסיס גם כמו סיעודי במצב בחולים לטפל למוסד לאפשר האם
אלה. במצבים בחולים ולטפל לקבל מוכן יהיה

 הטיפול עבור נוסף תגמול לקבל צריך הסיעודי המוסד כי הגריאטריים בין הסכמה שקיימת נראה
 שכן, גבוה. באיכות טיפול להם ולהבטיח בהם, לטפל תמריץ לו שיהיה כדי מורכב, סיעודי במצב בחולים

 תגמול בלי יותר. גבוהה שעלותם מקצועיות, יותר ואחיות גריאטרי יועץ רופאים, להעסיק המוסד על
 סיעודי במצב בחולים ולטפל לקבל יסכימו לא הסיעודיים המוסדות שרוב נראה אלה חולים עבור מיוחד
 מלבד המרואיינים, כל ולהשגחה. לטיפול יותר קל מורכב( )שאינו סיעודי במצב שחולה מאחר מורכב
לקבל. צריכים שהמוסדות התגמול גובה לגבי דעה הביעו לא אחד,

סיכום ז.
 בארץ, בקשישים והטיפול האשפוז במערכת מפתח בתפקידי שנושאים גריאטריים עם הראיונות מטרת
 טיפול של והחסרונות היתרונות האפשרויות, לגבי הכלליות ודעותיהם עמדותיהם על ללמוד היתה

סיעודיים. במוסדות מורכב סיעודי במצב בחולים

 יותר עצמם על לוקחים הסיעודיים המוסדות את לראות מעוניינים שהגריאטריים התברר מהראיונות
 המוסד לדעתם, מורכב. סיעודי במצב בחולים גם זה ובכלל שבמוסד בחולים הרפואי בטיפול אחריות

 אותם להעביר מבלי קבוע, באופן בו המאושפזים האנשים של חריפים במצבים לטפל מסוגל להיות צריך
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 אינם שהמוסדות לעובדה מודעים המרואיינים שמתפתחת. בעיה כל עם כללי חולים ולבית מיון לחדר
 הם אך כללי, חולים בבית שניתן זה כמו ומשוכלל מתוחכם רפואי טיפול לספק מסוגלים ואינם ערוכים

 משפחותיהם בני הזקנים, החולים עבור בכך שיש היתרונות ולגבי בכך הצורך לגבי ספקות הביעו
 המוסד לרשות שעומדות לאפשרויות מודעים יהיו המשפחה שבני שחשוב צוין זאת, עם כולה. והחברה
בקשיש. הטיפול מהות לגבי הדדית הסכמה ושתהיה הסיעודי

 סיעוד מצבי שמפתחים בחולים לטפל הסיעודיים למוסדות אפשרות במתן תומכים שרואינו הגריאטריים
 לעמוד המוסדות שעל מסכימים כולם דומים. במצבים חדשים חולים למוסד לקבל ואף במוסד, מורכב

 והצוות האדם כוח האלה. בחולים הטיפול איכות את להבטיח כדי קבועים, מסויימים, בסטנדרטים
 כוח לסוג באשר דעים תמימות קיימת במוסדות. גבוה באיכות לטיפול המפתח הינם והסיעודי הרפואי
 במוסד, בטיפול וכמעורב כיועץ מומחה גריאטר רופא על הוא הדגש כאשר במוסד, הנדרש האדם

 ונסיון הכשרה בעלת מוסמכת אחות של המרכזי ותפקידה גריאטרית, הכשרה בעל רופא הימצאות
 ביקוריו, תדירות במוסד, רופא של קבועה להימצאות באשר דעים תמימות נמצאה לא גריאטרי.

המשמרות. בכל מוסמכת אחות והימצאות

 הממושך. האשפוז מערכת את לייעל הצורך בדבר הגריאטרים בין הסכמה שקיימת נראה לסיכום,
 במצב חולים בין ההפרדה ביטול את כוללים זה בתהליך החשובים שהמרכיבים הסכמה גם קיימת
 לאלו רבה במידה שדומים הולמים, סטנדרטים קביעת מורכב, סיעודי במצב חולים לבין סיעודי

 בהתאם הללו בחולים לטפל הסיעודיים מהמוסדות ודרישה סיעודי, במצב בחולים לטפל כיום הנדרשים
הנדרשים. לתנאים

דיון .7
 בקרב רצון שביעות אי האחרונות בשנים מעוררים מורכב סיעודי במצב בחולים והטיפול האשפוז מערכת

 קובעי זה ובכלל רבים, לטענת בארץ. הבריאות במערכת אלה בחולים בטיפול שמעורבים גורמים מספר
 לאשפוזם כיום שקיים ההסדר ומטפלים, סיעודיים במוסדות מפתח אנשי גריאטרים, בריאות, מדיניות

 לא ואף משפחתו, לבני הקשיש, לחולה הרצויה למציאות מתאים אינו מורכב סיעודי במצב חולים של
איכותם. ולהבטחת למימונם השירותים, להספקת לאחראיים

 עם ביחד אשל, פנו מורכב, סיעודי במצב בחולים המוסדי והטיפול האשפוז הסדרי בשיפור לסייע כדי
 כך, לשם לעומקה. זו סוגייה לבחון בבקשה ברוקדייל, לג׳וינט-מכון הבריאות במשרד לגריאטריה האגף
 כיצד סיעודיים, במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים של הימצאותם שיעור את שבדק מחקר נערך

 לכך, רישוי להם שאין למרות אלה בחולים שמטפלים המוסדות מאפייני את עימם, מתמודדים המוסדות
 אנשי של עמדתם ומהי כך, לשם להם הדרושים התנאים מהם בחולים, ולטפל להמשיך נכונותם את

סיעודיים. במוסדות מורכב סיעודי המצב בחולים הטיפול כלפי הגריאטרית במערכת מפתח

 בשליש הסיעודיים. במוסדות מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות על מצביעים המחקר ממצאי
 כל כאלה חולים בהם שיש דיווחו מהמוסדות ממחצית ולמעלה הסקר, בעת אלה חולים היו מהמוסדות

 להודות המוסדות של חששם בשל חסר, אומדן שזהו ייתכן פעם. מידי או קרובות לעתים הזמן,
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 במצב החולים שיעור הגריאטרית במערכת מפתח אנשי מספר לדברי במוסד. כאלה חולים בהימצאות
 הדיירים, מכלל אחוזים עשרה עד חמישה לכדי להגיע עשוי הסיעודיים המוסדות בתוך מורכב סיעודי
 הסקר מממצאי אמפיריות. עדויות זו לטענה אין אך יותר גבוה לשיעור אף מהמוסדות ובחלק

 במצב חולים של שהימצאותם להסיק ניתן לממצאים, הגריאטרית במערכת מפתח אנשי של ומהתגובות
 פורמלי אישור בהעדר גם וזאת ומוסכמת, מוכרת עובדה היא כיום סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי
אלה. בחולים לטיפול הדרושים התנאים לגבי הסכמה ובהעדר ורישוי,

 הידרדרות עקב המוסד בתוך מורכב סיעוד מצבי מפתחים שהקשישים דיווחו מהמוסדות שליש שני
 מדגימים הממצאים ירוד. במצב חוזרים הם ממנו כללי, חולים בבית קצר אשפוז עקב או הכללי במצבם

 מכבר, זה שם שגרים אנשים הם במוסדות, מורכב סיעוד מצבי עם מהקשישים שחלק החשש את
 עוד מצבם את מחמירה הרפואי במצב הידרדרות או מחלה עקב כללי חולים לבית ההעברה ושדווקא

 לא ואף במוסד, הקשיש זוכה שלהם התנאים אין כללי, חולים בית שבמחלקות משום זאת, יותר.
 שדווקא ייתכן לחץ. פצעי היווצרות למנוע וכדי הכללי, מצבו לשמירת הדרושים הלב ותשומת הטיפול

 המצבים ופיתוח הידרדרותו את למנוע עשויים היו שם, הרפואי במצבו וטיפול במוסד הזקן של השארתו
הנלווים. הרפואיים

 מטפלים מהם שליש ששני העלתה, הללו החולים עם הסיעודיים המוסדות של ההתמודדות דפוסי בחינת
 בהם. לטפל שמורשה למקום החולים להעברת במקביל פועלים גם מהם רבים כי אם כלל, בדרך בחולים
 זאת, וכל פעם, מדי לפחות הקיימות, התקנות על עוברים שהם הודו הסיעודיים מהמוסדות רבים כלומר,

 מתיר אינו הרפואי מצבו אם גם ובמשפחתו, בו לפגוע שלא ובכדי מהמוסד, הדייר את להוציא שלא בכדי
המוסד. במסגרת בו ולטפל להמשיך להם

 העלתה מורכב, סיעודי במצב בחולים מטפלים הם כלל שבדרך שדיווחו המוסדות של מאפייניהם בחינת
 וולונטרית(, פרטית לבעלות )בהשוואה אשל בבעלות מיטות(, 100 )מעל גדולים במוסדות בעיקר שמדובר

 כרוניים(. חולים לבתי )בהשוואה בקיבוצים או מוגן בדיור סיעודיות מחלקות או משולבים אבות בתי
 במשך מוסמכת( ואחות )רופא הרפואי האדם כוח ובעיקר לחולים, רפואי טיפול למתן התשתית בחינת

 אלה בחולים שמטפלים שמוסדות העלתה למעבדה, וקשר מיוחדים, טיפול חדרי היממה, שעות כל
 גבוה בשיעור כן, כמו אלה. בחולים מטפלים שלא במוסדות שיש מזו יותר טובה בתשתית מאופיינים

 שהמוסדות נמצא עוד המשמרות. בכל מוסמכת אחות אין אך היממה, שעות בכל רופא יש יותר
 למוסדות במאפייניהם דומים מורכב סיעודי במצב בחולים בעתיד לטפל ומעונינים שמוכנים הסיעודיים

 אשל בבעלות גדולים, מוסדות בעיקר אלו דהיינו, כיום. בפועל אלה בחולים מטפלים כבר שהם שדיווחו
 כוח מבחינת יותר טובה תשתית הימצאות זאת, עם כרוניים. חולים בתי ושאינם וולונטריים, ומוסדות

מורכב. סיעודי במצב בחולים לטפל המוסד נכונות עם קשורים היו לא וציוד, אדם

 גבוה ברמה רפואי טיפול בהספקת יתרון הנראה ככל יש גדולים שלמוסדות ללמוד ניתן מהממצאים
 זה לממצא יותר. רבה ובמיומנות יותר גדולה בכמות אדם כוח לעצמם לאפשר יכולים שהם משום יותר,

 בחולים לטפל סיעודיים למוסדות הרישוי הרחבת לגבי ההחלטות בקבלת רבה משמעות להיות עשויה
מהמוסדות שרבים רק לא הנוכחי, שבשלב להדגיש מאוד חשוב זאת, עם מורכב. סיעודי במצב
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 שרבים אלא מורכב, סיעודי במצב בחולים לטיפול כיום שנדרשות בתקנות עומדים אינם הסיעודיים
 הירוק(, )הספר סיעודיים ממוסדות הבריאות משרד ידי על שנדרשות התקנות בכל עומדים לא גם מהם

מוסמכות. אחיות תקני ובעיקר והכשרתו אדם כוח תקני זה ובכלל

 במערכת ניסיון בעלי וגריאטרים גריאטריות מחלקות שמנהלי כך על מצביעים המחקר ממצאי ולבסוף,
 תומכים הסיעודיים, במוסדות אדמיניסטרטיביים ומנהלים ראשיות אחיות רופאים, גם כמו הבריאות,

 לרישוי וראשונה בראש זקוקים הם כך לשם מורכב. סיעודי במצב בחולים לטפל יורשו שהמוסדות בכך
 וציוד לתנאים נוספת, להכשרה ומיומנותו, המקצועי האדם כוח להרחבת הבריאות, משרד מטעם פורמלי
 בתנאים מצויד להיות הסיעודי המוסד על כלומר, הרפואי. הטיפול עבור בתגמול לתוספת וכן נוספים

 בדרישות ולעמוד שונים, ותפקודיים רפואיים במצבים לקשישים נאות טיפול להספקת הדרושים
 לצרכיו בהתאם לו הדרושים והטיפולים השירותים מכלול את לקשיש להעניק שעליו מהתפיסה שנובעות

המשתנים.

 שבמתן החשיבות ואת הטיפול, רצף של חשיבותו את שמדגישה תפיסה עם אחד בקנה עולה זו גישה
 נאותים, תנאים הבטחת תוך ניתן, הדבר עוד וכל זמן שיותר כמה במוסד להישאר לקשיש אפשרות

 בתכנון זו, תפיסה פי על מדרדר. והתפקודי הרפואי מצבו כאשר גם הולם, טיפול לקבל לו שיאפשרו
 בטחון, תחושת משפחתו ולבני לו להבטיח כדי הזקן, של חייו ולאיכות לצרכיו להתייחס צריך השירותים

 של ולאפשרות לשינויים התייחסות תוך בעתיד, הצרכים מבחינת והן העכשוויים הצרכים מבחינת הן
בצרכים. לשינויים זאת ובעקבות בעתיד, הידרדרות

 לטיפול וזקוקים אצלם שגרים בקשישים לטפל מעונינים הסיעודיים מהמוסדות שרבים העובדה לאור
 ובמשרד הגריאטרית במערכת מפתח אנשי שגם העובדה ולאור בפועל, זאת עושים ואף מורכב, סיעודי

 רישוי הסיעודיים למוסדות לתת מקום שיש נראה ביתרונותיה, רואים ואף זו בגישה תומכים הבריאות
 פיקוח ותוך ומוסכמים ברורים בתנאים שיעמדו דרישה תוך לדייריהם, מורכב סיעודי טיפול לספק
 להבטיח וכדי הסיעודי, המוסד במסגרת לחולים טיפול מתן לאפשר שכדי כללית הסכמה קיימת הולם.

 וחלקם הסיעודיים המוסדות באחריות חלקם תנאים, מספר להתקיים חייבים הטיפול, הלימות את
 במערכת גורמים יש ועדיין נפתרו, לא עדיין זה בנושא מהסוגיות מקצת הבריאות. משרד באחריות
לקראתם. לעשות שיש הפעולות ומהן ביצוע, וברי אפשריים הללו השינויים האם שתוהים הבריאות

 מהאגף בנושא שמעורבים הגורמים התכנסו הצפויים, השינויים עם יעיל באופן להתמודד כדי
 והסוגיות הרלוונטיות השאלות ולליבון לדיון ברוקדייל, וממכון מאשל הבריאות, שבמשרד לגריאטריה

 המענים נבחנו מכן ולאחר הצפויים, בשינויים הכרוכות הסוגיות מכלול נסקרו ראשית, מהמחקר. שעלו
 מענה, להם נמצא וכבר בעבר לובנו כבר מהסוגיות חלק מהן. אחת לכל האפשריים והמענים הקיימים

 ולהבהירן, להמשיך צורך ויש לובנו טרם מהסוגיות וחלק רחבה(, או )חלקית הסכמה קיימת חלקן לגבי
מורכב. סיעודי במצב בחולים לטפל סיעודיים למוסדות לאפשר יהיה ניתן בטרם

 במצב בחולים לטיפול למוסדות אפשרות במתן כרוכות ואשר בדיונים שעלו הסוגיות את נסקור להלן
 באחריות הוא להם שהמענה סוגיות (1 עיקריים: תחומים לשני הסוגיות את נחלק מורכב. סיעודי
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 הסיעודיים במוסדות שמתמקדות סוגיות (2 ;החולים וקופות הבריאות משרד בידי בעיקר מערכתית,
בהם. לעמוד עליהם ושיהיה הבריאות( משרד ידי )על שייקבעו ובתנאים עצמם

הבריאות מערכת של סוגיות 7.1
 לתת הבריאות משרד של עקרונית הסכמה היא בעתיד השינויים לתכנון המוצא נקודת רישוי: מתן א.

 עוד כל מורכב. סיעודי במצב בחולים לטפל מראש, שיוגדרו בתנאים שייעמדו סיעודיים למוסדות רישוי
 עלולים והם התקנות על עוברים שהם העובדה עם מתמודדים הם רישוי, מקבלים אינם המוסדות

 לקבוע הבריאות משרד שעל הסכמה שקיימת נראה בעבר, רבות נדונה זו שסוגיה מאחר כך. על להיענש
 )מעל גדולים למוסדות רק יינתן שהוא מוצע למשל, כך למוסדות. רישוי למתן ומוגדרים ברורים תנאים

 כוח בדרישות ובעיקר בחולים, לטפל בדרישות לעמוד יתקשו קטנים שמוסדות הבנה מתוך מיטות(, 100
והציוד. האדם

 לטפל רשאים אינם הסיעודיים המוסדות שבגללה העיקרית הסיבה הרישוי: למתן התנאים קביעת ב.
 לאלו בדומה פיזיים ובתנאים אדם בכוח מצוידים אינם שהם היא כיום, מורכב סיעודי במצב בחולים

 כיום שמוסכם מאחר מורכב. סיעודי לטיפול הנדרשים כתנאים נקבעו ושבעבר כללי, חולים בבית שיש
 חולים, בית של מאלו שונים ובתקנים אחרים בתנאים גם ונאות הולם טיפול אלה לחולים לספק שניתן

 קיימת בהם. לעמוד יידרשו הסיעודיים שהמוסדות חדשות, מפורטות תקנות לנסח הבריאות משרד על
 מספר וייקבע למוסד, יועץ כרופא ישמש גריאטר שרופא א. וביניהם: תנאים מספר לגבי הבנה כבר

 במצב החולים ומספר המוסד לגודל בהתאם במוסד, ולבקר לשהות שעליו בשבוע והפעמים השעות
 תהיה וכי שייקבע, לתקן בהתאם מוסמכות, אחיות במוסד שתהינה ב. בו. המאושפזים מורכב סיעודי
 ובדיקות רנטגן בדיקות לבצע ניתן לא אם ג. רחבה. גריאטרית הכשרה בעלת אחת מוסכת אחות לפחות
 הבדיקות לבצע שיוכל רפואי גורם עם קבוע קשר למוסד שיהיה כזו( אפשרות אין )ברובם במוסד מעבדה

 תקנות של לניסוח ולהגיע בו הדיון את להרחיב צורך ויהיה לעומקו, לובן טרם זה נושא קצר. זמן בתוך
וכוללות. מקיפות

 ובין החשובות, הסוגיות אחת המוסד: במסגרת לטיפול שניתנים מורכב סיעוד מצבי קביעת ג.
 כמצבי כיום שמוגדרים המצבים מבין באילו השאלה הנה ברורה, והגדרה הבהרה שדורשות הראשונות

 לטיפול. חולים לבית ולהעביר להמשיך צורך יהיה ובאילו לטפל, למוסדות מותר יהיה מורכב סיעוד
 טרם אך מורכב, סיעוד מצבי הגדרת של הכללית לבעייתיות קשורה והיא בעבר, פעם לא נידונה זו סוגייה

 באנשים לטפל יוכלו הסיעודיים שהמוסדות רחבה הסכמה שקיימת נראה לגביה. מלאה להסכמה הגיעו
 ואנשי מהגריאטרים חלק מזוהמים. לא עמוקים, לחץ פצעי עם ובחולים זונדה באמצעות שמוזנים
 קשים בחולים גם במוסד לטפל שניתן סוברים, במוסדות מהרופאים מיעוט גם וכן במערכת, המפתח

 שהנושא אלא וכד׳, ממושכת ורידית תוך הזנה לנרקוטיקה, הזקוקים סופני במצב חולים כמו יותר,
 החולים מיהם יוכרע פיה שעל משום במעלה, ראשונה תפעולית משמעות זו לשאלה הוכרע. טרם

בהם. הטיפול בעבור תגמול לקבל זכאים יהיו הסיעודיים שהמוסדות

 בפועל, ובתפקודם מורכב, סיעודי במצב בחולים לטפל למוסדות שינתן ברישוי השינויים תגמול: ד.
 עם להתמודד צורך יהיה מורכב. סיעודי במצב בחולים הטיפול בעבור יקבלו שהם בתגמול שינויים יחייבו
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 שיהיה הגורם מהו השאלה עם ובעיקר התגמול, גובה הרצויה, התגמול לשיטת המתייחסות שאלות
 של והאשפוז הטיפול בעבור לתשלום אחראיות החולים קופות לפיו כיום, המצב לאור לכך. אחראי
 ישירות לשלם תוכלנה הן אלה. בעלויות ולשאת להמשיך הקופות שעל נראה מורכב, סיעודי במצב חולים

 חוק סעיפי כל ייושמו וכאשר אם כן, על יתר אלה. בחולים לטפל רישוי שיקבלו סיעודיים למוסדות
 שברור הרי החולים, קופות לידי הרפואיים המצבים לכל האחריות תעבור לפיו ממלכתי, בריאות ביטוח

 משרד כאשר החולים, קופות על היא אלה בחולים שמטפל המוסד לתגמול שהאחריות יותר עוד
המסופק. הטיפול איכות על ומפקח טיפול, לספק למוסדות מאשר הבריאות,

 משום זאת, כה. עד נידונה לא מורכב סיעודי במצב חולים בגין הסיעודיים המוסדות של התגמול שאלת
 לא והנושא כך על תגמול לבקש העזו לא גם הם אלה, בחולים לטפל מורשים אינם המוסדות עוד שכל
 ולהסכמה להבנה להגיע כדי לדון, החולים וקופות הבריאות משרד על יהיה כך לשם היום. לסדר עלה
 החולים, מקופות זה בעבור תגמול ולקבל בהם לטפל רשאים יהיו הסיעודיים שהמוסדות המצבים לגבי
התגמול. גובה לגבי להסכמה להגיע כדי והן

 מורכב, סיעודי טיפול למתן שייקבעו בתקנות שיעמדו מוסדות לפיה הצעה, הועלתה ובקרה: פיקוח ה.
 לאחר בפיקוחו יהיו אף והם הבריאות, משרד של המחוזי הגריאטר של אישורו את לקבל יידרשו

 של המחוזי הרופא בידי האחריות תהיה מחוזי גריאטר בהעדר ברישוי. אלה בחולים לטפל שיתחילו
ובפיקוחו. הבריאות משרד

הסיעודיים המוסדות להתארגנות המתייחסות סוגיות 7.2
 להתארגנות מתייחסת זו סוגיה הסיעודי: המוסד במסגרת הספקתם ותנאי השירותים ארגון א.

 לטפל כדי הדרושים ולתנאים מורכב, סיעודי במצב לחולים שירותים להספקת הסיעודיים המוסדות
:כגון לסוגיות מענה לתת יש מפורט, באופן המוסד. של הכולל המערך בתוך אלה בחולים

מורכב? סיעודי במצב חולים לאשפז מותר שבהן במחלקה, מיטות של מוגבל מספר להיות צריך האם ♦
 ובמוסד, במחלקה מורכב סיעודי במצב בחולים לטיפול והמקסימלי המינימלי המיטות מספר מהו ♦

המוסד? ובכלל מחלקה בכל המיטות כל סך לבין ביניהן הרצוי היחס ומהו
המיטות? מספר לקביעת המתאים המנגנון מהו ♦
 בסך להיכלל צריכות הן שמא או זו, למטרה ייעודיות להיות מורכב סיעודי לטיפול המיטות על האם ♦

במוסד? המיטות כל
 תהיינה מחלקה שבכל רצוי שמא או נפרדת, מחלקה מורכב סיעודי במצב לחולים שתוקצה רצוי האם ♦

 רצף ולתפיסת יותר רחבה לשאלה מתקשרת זו שאלה לכך? ומשוריינות ייעודיות מיטות מספר
 או מדרדר, הרפואי מצבו כאשר מהמחלקה הזקן את להעביר ראוי האם בוחנת אשר בחולה, הטיפול

 מצבו מבחינת מתאפשר הדבר עוד כל המוכרת הפיזית בסביבה להישאר לו לאפשר רצוי שמא
הרפואי.

 בהם מצויד להיות הסיעודי המוסד שעל הפיזיים לתנאים נוגעת זו סוגיה במוסד: הפיזיים התנאים ב.
 כדי הנחוצים השינויים מהם זה ובכלל מורכב, סיעודי במצב בחולים לטיפול עצמו להתאים כדי
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 לתחומים מתייחסות אלו שאלות לדייריהם. הולם טיפול להספקת בדרישות לעמוד יוכלו שהמוסדות
כגון:

הכללי המבנה ♦
החדרים גודל ♦
וגודלם והמקלחות השירותים חדרי מספר ♦
בחדר הדיירים מספר ♦
ולאחזקתם בהם לשימוש הדרושים והתנאים ומכשור ציוד ♦

 ואחיות( רופאים )בעיקר האדם כוח להיקף נוגעת זו סוגיה והכשרתו: הסיעודיים במוסדות אדם כוח ג.
 מממצאי היממה. שעות במשך במוסד מורכב סיעודי במצב לחולים הולם טיפול הספקת לשם שדרוש

 כאשר העדיפויות סדר בראש שרואיינו והאחיות הרופאים ידי על הועמדה זו שסוגיה עולה המחקר
 זו סוגיה המוסד. בתוך מורכב סיעודי במצב בחולים לטפל כדי להם הדרושים התנאים מהם נשאלו
:כוללת

 הסכמה קיימת ההחלטות מקבלי שבין נראה שלהם. ההתמחות ותחומי רופאים של התקינה היקף ♦
 חלקית במשרה הגריאטריה, בתחום מומחה רופא לכלול הסיעודי המוסד צוות צריך לפיה עקרונית
 שרופא לדרוש נטייה קיימת בשבוע. ושעות פעמים של מגודר מספר במוסד להימצא עליו וכי לפחות,
שבוע. בכל אחת פעם ולפחות הקבלה, בעת מורכב סיעודי במצב חולה כל יבדוק מומחה

מומחים. ולא מומחים בין והיחס המומחיות תחומי ♦
 ההכשרה מה מעשיות? אחיות לבין מוסמכות אחיות בין היחס ומהו אחיות, של התקינה היקף ♦

סיעודיים? עזר ולכוחות לאחיות תינתן היא וכיצד הרצויה הגריאטרית

 טיפול לאספקת הדרושים התנאים שיידונו לאחר ותיקים: מוסדות והתאמת בעתיד מוסדות תכנון ד.
 הקשורות שאלות לבחון צורך יהיה הסיעודיים, המוסדות במסגרת מורכב סיעודי במצב לחולים הולם

:כגון לסוגיות התייחסות תוך קיימים למוסדות
 מוסדות לתכנון כמו מידה אמות באותן ותיקים, במוסדות שיידרשו לשינויים להתייחס יש האם ♦

 להיות צריכות המוסדות מכל שהדרישות למרות ביניהם? הדיון את להפריד רצוי שמא או חדשים
 מוסדות על שיהיה בשינויים מהדיון נפרד להיות צריך חדשים מוסדות בתכנון שהדיון יתכן זהות,

עתידיים. ובצרכים בדרישות לעמוד כדי לבצע קיימים
 ביניהם להבדיל רצוי שמא או אופן, באותו הוותיקים הסיעודיים המוסדות לכל להתייחס ניתן האם ♦

 האפשרויות ומבחינת המוסד( גודל )כמו מורכב סיעודי לטיפול הרלוונטיים המוסד למאפייני בהתאם
שינויים? לעריכת למוסד שיש

 המאפיינים הם ומה להתאמה, הראויים הוותיקים המוסדות לבחירת הקריטריונים מהם להחליט יש ♦
מורכב. סיעודי טיפול למתן אישור למתן הרלוונטיים

 לגריאטריה האגף למנהלי זה ובכלל המדיניות, לקובעי המחקר ממצאי הגשת מאז שחלפה השנה במהלך
 הדיונים בנושא. דיונים למספר בדבר הנוגעים הגורמים כל התכנסו באשל, ולמנהלים הבריאות במשרד

 הסיעודיים למוסדות סטנדרטים בפיתוח בעתיד, מורכב סיעוד במצבי לטיפול הצרכים בבחינת התמקדו
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 למוסדות התגמול שאלת ובבחינת בעתיד, השירותים דפוסי בתכנון אלה, לחולים טיפול להספקת
הצפויים. בשינויים הקשורות אחרות ובשאלות הסיעודיים

 טיפול מתן של הדגמה פרוייקט ייערך לפיה הבריאות, משרד ידי על הוצעה הנושא לבחינת יישומית דרך
 מוסדות למספר אישר יינתן הפרוייקט במסגרת אחד. באזור סיעודיים מוסדות במספר מורכב סיעודי

 חדשים. לחולים ואף לדייריהם, מורכב סיעודי טפול לספק מראש, שיוגדרו בתנאים שיעמדו סיעודיים
 מורכב סיעודי טיפול למתן הדרושים התנאים לעומקם יילמדו בה מקיפה, בהערכה ילווה הפרוייקט

 שמתעוררות, הבעיות הדרושה, התשתית המוסדות, מתמודדים שעימם התהליכים הולמת, ברמה
הולם. טיפול הבטחת לשם הדרושים והבקרה הפיקוח ותהליכי

 במערכת שמתרחשים נוספים אחרים תהליכים בעקבות ואף בעקבותיו שנעשו והפעולות המחקר ממצאי
 קובעי ובעיקר בנושא, שמעורבים הגורמים שכל בכך החשיבות את מדגישים בישראל, הבריאות
 הסיעודיים המוסדות ונציגי גריאטריים גם וכן באשל, החולים, בקופות הבריאות, במשרד המדיניות

הגריאטרית. במערכת היעילות שיפור למען הנושא של משותף לקידום יתאחדו עצמם,
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נספחים

המרואיינים מאפייני א: נספח

אחוזים
(N=95) אדמיניסטרטיבי מנהל

השכלה
38 אקדמאי

5 אחות
43 מנהל קורסי
14 ידוע לא

במוסד ותק
19 שנים 3-1
35 שנים 10-4
46 שנים 11+

(N= 81) ראשי רופא
השכלה

9 בגריאטריה מומחה
13 פנימית ברפואה מומחה
78 אבות( בתי ובניהול בגריאטריה קורסים בלי או )עם כללי רופא

במוסד ותק
31 שנים 3-1
37 שנים 10-4
32 שנים 11+

(N=88) ראשית אחות
השכלה

61 אקדמי תואר + מוסמכת אחות
24 גריאטרית הכשרה + מוסמכת אחות
15 מוסמכת אחות

במוסד ותק
23 שנים 3-1
49 שנים 10-4
28 שנים 11+
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הסיעודיות והמחלקות הסיעודיים המוסדות מאפייני ב: נספח

 מידע בלוחות כן, כמו הסיעודיים. במוסדות האדם וכוח הפיזית התשתית לתיאור נוספים פרטים להלן
במחקר. שנכללו הסיעודיים המוסדות על נוספים ונתונים

 אלה מוסדות פזיותרפי. לטיפול אולם להם שיש דיווחו מהמוסדות 66% פיזיותרפיה: אולם (1
 )בהשוואה וולונטרית בבעלות או פרטית בבעלות בהיותם יותר, גדולים בהיותם מובהק באופן מאופיינים
 בשכיחות נמצא כזה אולם פיזיותרפי(. לטיפול אולם יש מהם 36%ל- שבהם אשל בבעלות למוסדות

מהם(. 79%)ב- כרוניים במוסדות ביותר הגבוהה
 אשר במוסד מרכזי אולם קיום על דיווחו שניים, מלבד המוסדות, :כל ופעילות לאוכל מרכזי אולם (2

אחרת. ולפעילות מבקרים לקבלת אוכל, כחדר כלל בדרך משמש
 חדרים. שני לכל או חדר לכל בצמוד השירותים חדרי נמצאים (81%) המוסדות :ברוב שירותים חדרי (3

 13%)ב־ המסדרון בקצה כלל בדרך יותר, מרוחקים במקומות נמצאים השירותים חדרי המוסדות בשאר
 או אחד לחדר בצמוד שירותים היו אשל מוסדות בכל אחר. במקום או המחלקה במרכז או מהמוסדות(

 ביניהם וההבדלים הפרטים מהמוסדות 54%ו־ הוולונטרים מהמוסדות 70%לכ- בהשוואה שניים,
 מוגן בדיור בקיבוצים, סיעודיות במחלקות גם יותר שכיחים לחדרים הצמודים שירותים מובהקים.
 או קרובים שירותים יש מהמוסדות 46% רק שם כרוניים, חולים לבתי בהשוואה משולבים ובמוסדות

המוסד. גודל לפי הבדל אין מובהקים(. )הבדלים צמודים
 אשר בודדים מתנדבים מעסיקים רובם מתנדבים. מעסיקים שהם דיווחו מהמוסדות 53% מתנדבים: (4

 סיוע הן המתנדבים עוסקים שהם העיקריות הפעולות בשבוע. פעמיים עד פעם כלל בדרך למוסד באים
ועוד. בידור אחרים, ובטיפולים בהאכלה

 המקצועות עובדים. בהשגת וקשיים בעיות על דיווחו מהמוסדות 84% עובדים: להשיג קושי (5
 אחיות ואחריהן פזיותרפיסטים, וראשונה בראש הם עובדים להשיג קושי קיים שבהם העיקריים
 סיעודיים. עזר וכוחות בעיסוק מרפאות היו שהוזכרו אחרים מקצועות מעשיות. ואחיות מוסמכות,

 השיבו מהם 95%) עובדים להשיג יותר מתקשים סיעודיות, מיטות ממאה יותר בעלי גדולים, מוסדות
בחיוב(. השיבו מהם 100%) אשל של מוסדות גם וכן בחיוב(,
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חמוסדות(באחוזים( של רקע מאפייני :1ב- לוח
%

הקמח שנת
8 48׳ עד

25 49-'75'
50 76-'90'
17 91-'95'

למוסד מתקבל מי
21 והאזור העיר תושבי
73 הארץ כל תושבי

6 *אחר

במוסד סיעודיות מחלקות מספר
18 אחת
25 שתיים
21 שלוש
16 ארבע
20 חמש+

חמוסד של עיקריים מימון מקורות
85 שונים( )ממקורות הדיירים עבור תשלומים

9 מרכזי מוסד או גג מארגון תשלומים
6 **אחרים ממקורות תשלומים

***חסיעודית במחלקח חחולים של מימון מקורות
53 הבריאות משרד

6 חולים קופות
33 ומשפחתו החולה

7 אחר
26 למוסד כניסה דמי קיום

(104=N)
וכדי. הקיבוץ חברי של הורים למשל(, אפריקה דרו□ אירופה, מזרח )עולי הארגון חברי *
בפיתוח אשל ,הקיבוץ, לאומי ביטוח הדדית, לעזרה מפעל רכוש, מכירת “

המוסד. גודל לפי ניתוח ייערך בהמשך המוסד. לגודל התיחסות ללא במחקר המוסדות כל סך ***
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)באחוזים( עליו בעלות לפי המוסד סוג :2ב- לוח
פרטי וולונטרי אשל סה״כ

100 100 100 100 סה״ב
30 41 93 42 משולב מוסד
61 13 7 37 כרוני בי״ח

9 11 0 9 מוגן דיור
0 35 0 12 קיבוץ

104=N

)באחוזים( המוסד סוג לפי המוסד על חבעלות :3ב- לוח
קיבוץ מוגן דיור כרוני בי״ח משולב מוסד סה״כ

100 100 100 100 100 סה״ב
0 0 3 30 13 אשל

100 44 13 34 36 וולונטרי
0 56 84 36 51 פרטי

104=N

)באחוזים( בעלות לפי המוסד גודל :4ב- לוח
פרטי וולונטרי אשל סה״כ סיעוד מיטות מספר

100 100 100 100 סה״ב
24 50 0 30 דיירים 30מ- פחות
58 39 43 49 דיירים 100-31
18 11 57 21 דיירים 100מ- יותר
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patients at nursing care institutions would be conditional upon the institutions’ ability to both 
provide these patients with proper care and comply with Ministry of Health standards. At the 
same time, they said that the existing licensing standards must be adapted to today’s real care 
needs. According to most geriatricians, these standards should be based on the guidelines for 
nursing care institutions set by the Ministry of Health’s Geriatric Department. They should also 
call for increased manpower levels and training, primarily through the presence of a physician 
for a sufficient number of hours throughout the week, and the presence of a registered nurse with 
extensive geriatric training, at least during the morning hours, and on a round-the-clock basis to 
the extent possible. Similarly, a suitable infrastructure for care provision must also be ensured.

In order to efficiently deal with anticipated change, policymakers from the Ministry of Health’s 
Geriatric Department and ESHEL, as well as researchers from the JDC-Brookdale Institute, met 
during the past year to discuss and clarify issues which were raised by the study, and to examine 
existing solutions deemed suitable. The discussions focused on issues in two principle areas: issues 
related to the system and whose solutions fall under the responsibility of the Ministry of Health and 
the country’s sick funds, and issues related to the organizational side of the nursing care institutions, 
as well as to the requirements which the institutions will have to fulfill in order to treat complex 
nursing care patients. The discussions’ outcomes presently serve as the basis for examining future 
needs in the care of complex nursing care patients, the development of nursing care institution 
standards for the provision of care to these patients, the planning of future service patterns, the 
question of reimbursement, and other matters connected with anticipated change.

The study findings, and the changes implemented in its wake and in the wake of other processes 
taking place in Israel’s health system, emphasize the importance of a unified effort by all of the 
parties involved in the care of these patients, especially policymakers at the Ministry of Health, the 
country’s sick funds and ESHEL, as well as geriatricians, and representatives of the nursing care 
institutions themselves in order to improve the efficiency of the geriatric system.



100 beds) than at those which are small or medium-sized, and at institutions owned by ESHEL 
rather than at those which are voluntary or privately-owned; they are also frequently found in the 
nursing care departments of sheltered housing. Institutions with a high prevalence of complex 
nursing care patients are characterized by the round-the-clock presence of a physician and the 
possibility of performing 24-hour-a-day laboratory tests, but not by the round-the-clock presence 
of a registered nurse.

d. Medical directors and head nurses reported that most patients with complex nursing care 
conditions at nursing care institutions develop these conditions following a decline in their 
general medical condition while at the institution, or during what is usually a short period of 
hospitalization at a general hospital, and prior to their return.

e. More than half of the medical directors and head nurses said they usually continue to care for 
patients who develop complex nursing conditions, while at the same time submitting a request 
that the patients’ sick funds transfer them to suitable institutions which are licensed to provide 
such care. Fewer than one-tenth said they usually do not keep these patients at their institutions.

f. Fifteen percent of the institutions had sought Ministry of Health licensing to treat complex 
nursing care patients, these requests being turned down or remaining unanswered. Institutions 
which had sought licensing usually or often had a higher rate of complex nursing care patients, 
though institutions which only rarely treated complex nursing care patients had also sought 
licensing.

g. Most medical directors and head nurses expressed an interest in treating those of their residents 
who develop complex nursing care conditions, as long as their institutions receive the required 
license. However, only one-quarter expressed an interest in accepting new residents who arrive 
with a complex nursing care condition. This tendency is more characteristic of those institutions 
which had always or frequently treated such patients than of those which had rarely or never 
treated them.

h. The three key people at all of the nursing care institutions said that the basic condition for 
treating complex nursing care patients was licensing from, and recognition by, the Ministry of 
Health. Another important condition was additional professional manpower, especially registered 
nurses. Other conditions, listed in order of importance, were: additional medical equipment, 
additional professional consultants, and opportunities for manpower training. An additional fee 
was cited as being the second most important condition by administrative directors, but was 
placed last in importance by medical directors and head nurses.

i. According to the hospital and geriatric department directors who were interviewed, most 
conditions presently defined as being “complex nursing care” conditions can be treated by 
nursing care institutions, this also being desirable for the patient, his family, and the 
hospitalization system in Israel. However, they emphasized that the care of complex nursing care



Abstract

The system of hospitalization and care for complex nursing care patients has in recent years elicited 
dissatisfaction among a number of parties in the Israeli health system who are involved in their care. 
According to many health policymakers, geriatricians and key personnel at nursing care institutions, 
the current hospitalization arrangement for complex nursing care patients is not appropriate for the 
needs of the patients, their families, and those responsible for the provision, funding and quality 
assurance of services.

In order to help improve the hospitalization and institutional care arrangements for complex nursing 
care patients, ESHEL (The Association for the Planning and Development of Services for the 
Aged), along with the Geriatric Department of the Ministry of Health, asked the JDC-Brookdale 
Institute to undertake an in-depth examination of the issue. To this end, a study was conducted 
which examined the prevalence of complex nursing care patients at nursing care institutions; how 
the institutions handle their care; the characteristics of institutions which care for such patients 
without being licensed to do so; the institutions’ willingness to continue to care for these patients; 
the conditions necessary for them to do so; and the attitudes of key geriatric system personnel 
toward the care of complex nursing care patients at nursing care institutions.

The study population included 104 nursing care institutions (out of the 179 operating in Israel in 
1996), which accounted for 76% of the country’s nursing care beds. The characteristics of the 
institutions which were included in the study reflected those of Israeli nursing care institutions in 
general, from the standpoint of size, type, ownership and geographic distribution. The three key 
people at each participating institution - the medical director, head nurse and administrative director 
- were interviewed via a self-administered questionnaire.

The following are among the study’s main findings:

a. Thirty-eight percent of the institutions reported that complex nursing care patients were present 
at the time of the study. The average number of these patients was 2.2. The three most prevalent 
conditions were a) pressure sores, b) tubal feeding and c) intravenous fluid intake. 
Approximately half of the nursing care institutions reported that complex nursing care patients 
were always, frequently or occasionally present, and half reported that they were rarely or never 
present.

b. Complex nursing care patients occupied approximately 4% of the nursing beds at the institutions 
reporting their presence, and 1.6% of the nursing beds at all of the institutions included in the 
study. This might be an underestimate, as some institutions with complex nursing care patients 
may have been unwilling to admit to their presence.

c. A comparison of institutions with complex nursing care patients, and those without them, 
showed that such patients are found more frequently at larger institutions (those with more than
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