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קשורים בנושאים .ברוקד״ל מכון של נוספים פרסומים

 סיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב בתולים וטיפול אשפוז .1998 ג׳. ברודסקי, נ.; בנטור,
.98־321דמ־ לעתיד. ותשלכות מצב תמונת בישראל:

 בישראל. תבריאות במערכת בית אשפוז .1998 י. גינדין, ;א. מועלם, ;ג׳. ברודסקי, ;י. קינג, ;נ. בנטור,
.98־329דמ־

 חוק תתלת בעקבות הקשישים בעיני תבריאות מערכת .1997 ג׳. ברודסקי, ;ר. גרוס, ;א. ברג, ;נ. בנטור,
.97-280דמ- ממלכתי. בריאות ביטוח

 גריאטריות. אשפוז במסגרות השיקומי תטיפול איכות .1995 מ. דליויס, ר.; אלדר, נ.; בנטור,
.95-230דמ־

02־6557400 טל: ,91130 ירושלים ,13087 ת.ד. ברוקדייל, לג׳וינט־מכון לפנות ניתן פרסומים להזמנת



תקציר

 הגורמים ואחד לתמותה בגודלו השלישי הגורם הוא מוח שבץ אחרות, מערביות כבמדינות בישראל,
 זו במחלה התמקדות באמצעות ללמוד ניתן לפיכך, וקשישים. מבוגרים בקרב בעיקר למוגבלות, העיקריים

הקשישה. לאוכלוסייה הבריאות שירותי על

 תמונה לספק שנועד מחקר בריאות, למדיניות הלאומי המכון במימון ברוקדייל, מכון ערך 1997 בשנת
 הראשון, חלקו חלקים. שני כולל המחקר בישראל. הבריאות במערכת מוח שבץ בחולי הטיפול של מקיפה

 חולים בבתי מוח שבץ לאחר בחולים הטיפול ודפוסי האשפוז מדיניות את לבחון נועד זה, בדוח המתואר
 במחלקות החולים של השחרור ויעדי הטיפול תהליכי לקבלה, והדפוסים השיקולים נבחנו בארץ. כלליים

 כן, כמו בארץ. הכלליים החולים בבתי אקוטית לגריאטריה ובמחלקות נוירולוגיות במחלקות פנימיות,
 בחינה ועוד. גיאוגרפי פיזור המחלקות, הרכב גודל, ־ שונים מאפיינים בעלי חולים בתי בין השוואה נערכה

החולים. אחר פרוספקטיבי מעקב ייערך שבו המחקר של השני לחלקו תשתית מהווה זו

 בארץ, הכלליים החולים בתי 35 מתוך חולים בתי 27 וכלל ,1997 בקיץ שנערך סקר על מבוסס המחקר
 להכללה. לקריטריונים שעונות מחלקות 123 מתוך מאה נכללו בסקר פנימיות. מחלקות בהם שיש

 על רואיינו כן, כמו עצמי. למילוי מובנה שאלון באמצעות סגנו או המחלקה מנהל רואיין אלה במחלקות
 של לפיזיותרפיה, השירותים של והמנהלים המחלקות באותן הראשיות האחיות הנושאים אותם

 באופן מצביעים המחקר ממצאי החולים. בתי בכל הסוציאליים השירותים ושל בעיסוק לריפוי השירותים
 גם רבים במקרים התאמה נמצאה וכן הנושאים, ברוב האחיות לבין הרופאים בין גבוה מיתאם על כללי

האחרים. השירותים מנהלי של לדיווחיהם

החולים בתי תיאור
 או אחת פנימית ומחלקה נוירולוגית מחלקה אקוטית, לגריאטריה מחלקה יש החולים בתי בשמונה ♦

 ;אקוטית לגריאטריה מחלקה אין אך נוירולוגית ומחלקה פנימית מחלקה יש חולים בתי בשישה יותר.
 נוירולוגית, מחלקה אין אך אקוטית, לגריאטריה ומחלקה פנימיות מחלקות יש חולים בתי בשבעה

פנימית. מחלקה רק יש חולים בתי ובשישה

לאשפוז הקבלה דפוסי
 מוח שבץ לאחר החולים רוב את לאשפוז מקבלות והנוירולוגיות הפנימיות המחלקות :הקבלה מקורות ♦

 לאשפוז מוח שבץ חולי מקבלות אמנם הגריאטריות מהמחלקות שלישים שני המיון. מחדר ישירות
 פנימיות ממחלקות בעיקר אחרים, ממקורות גם מוח שבץ חולי מקבלות כולן אך מיון, מחדר ישירות
ומהקהילה. סיעודיים ממוסדות אחרים, חולים מבתי חולים, בית באותו

 חדר מנהל בידי נתונה לאשפוז מוח שבץ חולה לקבל ההחלטה מהמחלקות במחצית הקבלה: נוהלי ♦
 הראשון הדפוס אחרים. צוות ואנשי המחלקה מנהל בהחלטה דומיננטיים האחרת ובמחצית המיון,

אקוטית. לגריאטריה ולמחלקות נוירולוגיות למחלקות ־ השני והדפוס פנימיות למחלקות אופייני



האשפוז מאפייני
 שבוע עד במחלקתם מאושפזים מוח שבץ לאחר חולים המחלקות ממנהלי רבע לדברי האשפוז: משך ♦

 האשפוז משך משבועיים. למעלה ־ וכרבע לשבועיים, שבוע בין ־ כמחציתם לדברי בפנימיות(, )רק
 ובמחציתן ונוירולוגיות, פנימיות במחלקות מאשר יותר הרבה ארוך אקוטית לגריאטריה במחלקות

ימים. חודש על עולה אף האשפוז משך
 יש קרובות לעתים המחלקות ממנהלי 40% לדברי מוח: שבץ חולי על-ידי סתומות״ ״מיטות ♦

 מדי קורה שזה אמרו נוספים 40% לשחררם, ניתן שלא חולים על־ידי סתומות״ "מיטות במחלקתם
 ובבתי אקוטית לגריאטריה במחלקות פחות שכיחה התופעה קורה. לא כמעט שזה אמרו והשאר פעם

 "מיטות על העידו והמרכז חיפה במחוזות מחלקות מנהלי הסוגים. משלושת מחלקות בהם שיש חולים
 מספר נמנו סתומות" ה״מיטות לתופעת המחוזות. בשאר מאשר יותר גבוהה בשכיחות סתומות"

 חולים בבית שיקומי, חולים בבית פנויה למיטה המתנה :חשיבותן( סדר )לפי שבהן והעיקריות סיבות,
 ביורוקרטיים בתהליכים עיכובים החולה, את לקחת המשפחה סירוב סיעודי, במוסד או גריאטרי

הגריאטריים. החולים בתי של הקבלה ועדות של ובעבודתן
 במהירות לשחרר לחצים לעתים עליהם מופעלים המחלקות ממנהלי 40% לדברי חולים: לשחרר לחץ ♦

 מעט רווחת התופעה החולים. בית הנהלת ועל־ידי החולים קופות על־ידי בעיקר מוח, שבץ לאחר חולים
והנוירולוגיות. הפנימיות במחלקות מאשר אקוטית לגריאטריה במחלקות יותר

 טיפול של יותר הרבה גבוהה זמינות על מצביעות המחקר תוצאות השיקומי: הטיפול זמינות ♦
 פיזיותרפי, טיפול ניתן המחלקות של המכריע ברובן שכן בדיבור, וריפוי בעיסוק ריפוי מאשר פיזיותרפי

 פחות זמין השיקומי הטיפול בדיבור. ריפוי ־ ברבע ורק בעיסוק ריפוי יש מהן בשליש שרק בעוד
חיפה. ובמחוז והנוירולוגיות הפנימיות במחלקות

 טיפול בהספקת קשיים על דיווחו המחלקות ממנהלי שלישים שני השיקומי: הטיפול במתן קשיים ♦
 הפנימיות במחלקות בדיבור. ריפוי בהספקת קושי על דיווחו ורובם בעיסוק, וריפוי פיזיותרפי

אקוטית. לגריאטריה במחלקות מאשר יותר רבים מכשולים על דווח והנוירולוגיות

מאשפוז השחרור דפוסי
 החלטה את שמקבל העיקרי הגורם מהמחלקות שלישים בשני :מאשפוז שחרור על החלטה קבלת ♦

 צוות אנשי גם בהחלטה מעורבים מהן ובשליש המחלקה, מנהל הוא מוח שבץ לאחר חולה לשחרר
 פנימיות ובמחלקות גדולים חולים בבתי יותר שכיח הראשון הדפוס הראשית. האחות בעיקר אחרים,

ונוירולוגיות.
 של ובקהילה באשפוז שיקום להמשך קבע הסדר יש מהמחלקות לכמחצית השחרור: יעדי עם קשר ♦

 מנהלי של יותר גבוה שיעור ועוד. טיפול להמשך יחידות עם גריאטריים, חולים בתי עם מוח שבץ חולי
כאלה. קבע הסדרי על דיווחו גריאטרית מחלקה בהם שאין חולים ובבתי גדולים חולים בבתי מחלקות

 ביתו הם חשיבותם( סדר )לפי המחלקות מנהלי שציינו העיקריים השחרור יעדי עיקריים: שחרור יעדי ♦
 הפנימיות המחלקות סיעודיים. ומוסדות בקהילה( לשיקום הפנייה בלי אה )עם החולה של

 )אם החולים בית שבתוך אקוטית לגריאטריה למחלקה גם שיקום להמשך חולים מפנות והנוירולוגיות
גריאטריים. חולים ולבתי כזו( מחלקה יש



ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת לאחר והשחרור האשפוז בדפוסי השינויים תפיסת
 הטיפול הקבלה, בדפוסי שינויים שחלו חשים המחלקות ממנהלי כמחצית האשפוז: בדפוסי שינויים ♦

 חשו מהם רבע ממלכתי. בריאות ביטוח חוק החלת שלאחר בתקופה מוח שבץ עם חולים של והשחרור
 קפדנית ביקורת ועל יותר מהר חולים לשחרר הלחץ התגברות על דיווחו רבע התקצר, האשפוז שמשך

אקוטית. לגריאטריה במחלקות בעיקר האשפוז, המשך ובאישור הקבלה על החולים קופות של יותר
 ולדברי שיקום.באשפוז, להמשך האישורים צומצמו מהמנהלים שליש לדברי השחרור: ביעדי שינויים ♦

בקהילה. שיקום להמשך בהפניות גידול חל מהם רבע

מסקנות
 ממצאי מוח. שבץ עם חולים מגיעים שאליה האשפוז מערכת של עדכנית תמונה עולה הסקר מממצאי

 הבדלים גם מהמקרים ובחלק שונה, מחלקות והרכב גודל בעלי חולים בתי בין הבדלים מדגישים הסקר
 "נתקעים" מוח שבץ עם מהחולים שמקצת נראה עוד מחלקות. של שונים סוגים בין ובעיקר אזורים, בין

 התגלו זה בעניין אלה. לחולים הולם שיקומי טיפול בהספקת מכשולים קיימים במקביל אך במחלקות,
 כן, כמו אקוטית. לגריאטריה המחלקות לבין והנוירולוגיות הפנימיות המחלקות בין בולטים הבדלים

 שיקום להמשך ההפניה בדפוסי שינויים חלו ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת שלאחר שבתקופה נראה
כאחד. ובקהילה באשפוז

 ממצאי ולאור בהם, הטיפול מערכת את ולייעל מוח שבץ לאחר בחולים הטיפול איכות בשיפור לסייע כדי
 לבתי שמתקבלים מוח שבץ עם חולים אחר פרוספקטיבי מעקב המחקר, של השני בחלקו ייערך, הסקר,
 בחולים הטיפול תוצאות את לבחון לנו יאפשר כזה מחקר שונות. ולמחלקות שונים מאפיינים בעלי חולים
החולים. ולמאפייני האשפוז במהלך המתקיימים לתהליכים התייחסות תוך אלה,



תודות

 מחלקותיהם דלתות את בפנינו שפתחו החולים בבתי הראשיות ולאחיות המחלקות למנהלי נתונה תודתנו
מידיעותיהם. מזמנם לנו והקדישו

 מבקשים אנו ובהערות. בעצות העבודה למהלך סייעו אשר ברוקדייל בג׳וינט-מכון חברינו לכל תודה
בהדפסתו. שסייעה שיזגל ולאילנה ובכישרון במיומנות הדוח את שערכה מויאל למטי להודות
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למחקר ורקע מבוא .1
 לפיכך, המבוגרת. האוכלוסייה בקרב ולאשפוז לנכות לתמותה, העיקריים הגורמים אחד הוא מוח שבץ

 הטיפול שבין הקשר על זו, לאוכלוסייה הבריאות שירותי מערכת על ללמוד בידינו לסייע יכולה זו מחלה
 השיקום מערכת לבין האקוטי האשפוז מערכת שבין הקשר ועל האשפוז, מערכת לבין בקהילה הראשוני
 עם חולים 10,000כ- 1994 בשנת לאשפוז התקבלו הבריאות, משרד של המידע מאגר נתוני על־פי והסיעוד.

 למחלקות התקבלו מהחולים (63%) שלישים כשני .65 גיל מעל מהם 90% מוח, שבץ של ראשונה אבחנה
 ־ והשאר אקוטית לגריאטריה למחלקות - 5%כ־ נוירולוגיות, למחלקות ־ מהחולים כעשירית פנימיות,

אחרות. למחלקות

 עדיין הוא אולם, מוח, משבץ התמותה בשיעורי ירידה העולם בכל נצפתה האחרונים העשורים בשלושת
 מכלל 9%-11%ל־ ואחראי בישראל, זה ובכלל המתועשות, המדינות ברוב לתמותה בגודלו השלישי הגורם

 World Health Organization, 1994 ;World Bank,;Ebrahim, 1990 ;1997 הבריאות, )משרד התמותה
 שנשארים החולים שיעור כך ובשל יציבים, נשארו מוח שבץ של ההיארעות שיעורי כן, על יתר (.1993

 Thorvaldsen et al., 1997; Stegmayr & Asplund, 1996); עולה מהאירוע כתוצאה מוגבלות עם בחיים
1998 ,Peltonen, stegmayr & Asplund.) ממנו כתוצאה ותמותה מוח שבץ של ההיארעות שיעור ועוד, זאת 

 בקרב יום־יומי ולתפקוד לפעילות היכולת לאובדן העיקרי הגורם היא זו מחלה ולפיכך, הגיל, עם עולים
 מהאירוע, חודש בתוך נפטרים מוח בשבץ מהחולים שליש עד כחמישית (.Wolfe et al,. 1995) 60+ גילאי

 האירוע מן כתוצאה סובלים 50%־40%וכ־ הרפואית, המערכת התערבות ללא מחלימים מהם כשליש
 Sillman, Wagner) וסיעודי שיקומי לטיפול מועמדים ויהיו ממושכת, מנכות או מוגבלות של שונות מדרגות

1987 ,Fletcher .)&

 בקרב הן מוח, משבץ המתוקננים התמותה בשיעורי ירידה השבעים שנות מתחילת נצפתה בישראל גם
 ישראל, מדינת של הפטירות קובץ על-פי התייצבות. נצפתה התשעים בשנות הערבים. בקרב והן היהודים
 המתוקנן התמותה שיעור מוח. משבץ איש 3,000כ־ 1994 בשנת נפטרו פטירה, הודעות רישום על המבוסס

 משבץ התמותה שיעור .52/100,000 גברים ובקרב 42/100,000 השנה באותה היה יהודיות נשים של לגיל
 הנשים ובקרב ,36%ב־ היהודים הגברים של מזה גבוה היה לגיל, תקנון לאחר הערבים, הגברים בקרב מוח

היהודיות. הנשים של מזה 97%ב- הערביות

 ההיארעות, התמותה, בשיעורי משמעותיים הבדלים על מצביעים באירופה שונות ממדינות נתונים
 מוח שבץ חולי של המתוקננים התמותה שיעורי בין שביניהם, ביחסים וכן והנכות, המוגבלות ההישרדות,

 במידה נובעים הללו ההבדלים (.Thorvaldsen et al., 1995; Asplund et al,. 1995) וביניהן המדינות בתוך
 לאשפוז, קבלה ובנוהלי האבחון בתהליכי מהבדלים הרפואית, האבחנה לקביעת שונים מקריטריונים רבה

 השונות, במדינות האוכלוסייה במאפייני הבדלים גם אחרים. ומגורמים שונות ומדידה רישום משיטות
 European Community Atlas of) אלה הבדלים על להשפיע עשויים תקנון, על-ידי מנוטרלים לא אשר
1991 ,Avoidable Death.) אירופה במדינות 33/100,000 בין נע גיל לפי המתוקנן התמותה שיעור למשל, כך 

 לאשפוז הקבלה בשיעורי גם (.World Health Organization, 1995) בפורטוגל 85/100,000 לבין המערבית
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 71% לבין באיטליה 85% בין הנעים שונים, מרכזים בין הבדלים יש מוח שבץ של אירוע עם חולים של
 21 שכלל MONICA במחקר (.Beech et al,. 1996) באוקספורד 55% ובין אנגליה בדרום מחוזות בשלושה
 לבית מחוץ וטופלו שאובחנו מוח שבץ עם החולים ששיעור נמצא אירופה מדינות 11ב- אוכלוסייה קבוצות
 (Asplund et al,.החולים מכלל 5%מ־ פחות על עמד הוא מדינות 13ב- וכי ,16% לבין 0% בין נע חולים

(1995.

 שבץ, לחולי ליחידות כגון: שונות, למחלקות העולם בכל מתקבלים מוח שבץ של אירוע לאחר חולים
 שיקומית ולגריאטריה אקוטית לגריאטריה למחלקות נוירולוגיות, למחלקות פנימיות, למחלקות
 והקבלה, האבחון בתהליכי ההפניה, במקורות גם הבדלים קיימים בישראל דם. כלי לניתוחי ולמחלקות

 מקבלים מוח שבץ לאחר שחולים השיקום ובסוגי והשיקום, השחרור במדיניות הטיפול, בתהליכי
 Bentur, Eldar & Davies), שונים חולים בבתי הגדרה אותה בעלות במחלקות ואף בארץ שונים באזורים

 חולים בבתי אקוטית לגריאטריה במחלקות האשפוז משך נע 1996 לשנת הבריאות משרד נתוני לפי (.1994
 ימים 13 על עמד הארצי הממוצע הארץ; ברחבי שונות במחלקות ימים 57 לבין ימים שישה בין כלליים
 משמעותי כמדד לשמש יכול האשפוז שמשך מאחר (.1996 ומחשובת מידע שירותי הבריאות, )משרד

 הטיפול בדפוסי הבדלים להדגים עשויים האשפוז במשך שהבדלים הרי האשפוז, מסגרת לבחינת
 החולים ברירת בתהליכי מהותיים הבדלים קיימים כן, כמו פורמלית. הגדרה אותה בעלות במחלקות

השיקום. תוצאות ועל האשפוז במשך ההבדלים על להשפיע עשויים אשר לקבלה, ובקריטריונים

 יעדי את יקבל, שהוא הטיפול רמת את לקבוע עשויה אחרת או זו למחלקה חולה של שקבלתו נראה עוד
 טוב שיקומי פוטנציאל עם קשישים שכן, הארוך. לטווח שלו התפקודית הפרוגנוזה את אף ואולי שחרורו

 מזה ירוד תפקודי במצב להישאר עלולים שיקום, שירותי של נמוכה נגישות עקב ממומש שאינו בינוני, או
 לטיפול בשירותים השימוש את להגביר עלול אף לקוי שיקום טוב. שיקום בעזרת אליו להגיע יכולים שהיו

 חייו איכות על לרעה להשפיע עשוי הדבר מוסדית. והשמה בית טיפול הארוך, לטווח שיקום :כגון ממושך,
 הגריאטריים השירותים מערכת על הכלכלי הנטל את להגביר ואף משפחתו, בני ושל הקשיש של

(.Wade, 1992; Wade et al., 1992; Wentworth & Atkinson, 1996) המוסדיים והשירותים

 לשיקום מיטות 782ו- אקוטית לגריאטריה מיטות 468 בישראל האשפוז במערכת היו 1996 בשנת
 1994 בשנת הוסבו כמחציתן אך גריאטרי, לשיקום מיטות 1,120 בישראל היו ,1993 בשנת גריאטרי.

 על־-ידי שנערך בסקר (.1996 ומחשוב, מידע שירותי הבריאות, )משרד מורכב סיעודי במצב בחולים לטיפול
 חולים על־ידי תפוסות היו גריאטרי לשיקום המיטות מכלל רבע 1994 שבשנת נמצא ברוקדייל, ג׳וינט־מכון

 סיעודי לטיפול הזקוקים חולים על־ידי תפוסות היו מהמיטות וכשליש מורכב סיעודי לטיפול הזקוקים
 להרחבת תרמו במערכת אחרים גורמים עם ביחד הסקר שתוצאות נראה (.1996 וחבוט, ברודסקי )בנטור,
 מהמיטות חלק גריאטרי, לשיקום המיטות במספר להפחתה שבנוסף נראה זאת, עם המיטות. מספר

שיקום. מאפשרים שאינם במצבים חולים על-ידי תפוסות לכך, המיועדות

 בין המשאבים בהקצאת המערכת, מימון בכללי לכת מרחיקי לשינוים גרם ממלכתי בריאות ביטוח חוק
 העברת אוניברסלי, ביטוחי כיסוי נמנים העיקריים השינויים בין השירותים. מתן ובכללי החולים קופות
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 נוסחת באמצעות הקופות בין המקורות כלל הקצאת לאומי, לביטוח למוסד החולים מקופות הגבייה
 הקופות חיוב מחייב, שירותים סל קביעת ובגילן, בקופה הרשומות הנפשות במספר המתחשבת קפיטציה

 מהממשלה ופסיכיאטרייה גריאטריה מניעה, שירותי הספקת על האחריות והעברת פונה, כל לקבל
 שלוש במהלך לתוקף להיכנס אמורים היו ומקצתם מידי, תוקף קיבלו השינויים רוב החולים. לקופות
מעבר. כתקופת בחוק שנקבעו השנים

 חששות בצד רבות בתקוות מלווה היתה ,1995 בינואר בישראל, ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת
 סל מבטיח החוק בפרט. הקשישים( )כמו חלשות אוכלוסיות ועל בכלל הציבור על השפעתו לגבי עמוקים,
 בתוספת בו. מפורטים שאינם כמעט פוסט־אקוטיים וטיפולים שיקום שטיפולי אלא בסיסי, בריאות
 האבחון פעולות הבדיקות, האקוטי, האשפוז שירותי האמבולטוריים, השירותים מפורטים לחוק השנייה

 למקצועות מתייחס 22 סעיף למבוטחיהן. לספק החולים קופות שעל ניתוחיות פעולות וכן והטיפול
 אחרים וטיפולים בדיבור ריפוי בעיסוק, ריפוי פיזיותרפי, טיפול לקבל זכאי מבוטח ולפיו נלווים, רפואיים

 סוגי לגבי לא ואף כזה, טיפול לקבל זכאי הוא שבהם והמחלות המצבים לגבי פירוט אין האשפוז. בעת
 לא אך וכרונייס(, חריפים )במצבים הטיפולים סוגי מפורטים בקהילה בטיפול הדן בסעיף והיקפו. הטיפול

 כולל הוא אך ולשיקום, לגריאטריה מתייחס השנייה, בתוספת 23 סעיף לו. זכאי שהמטופל הטיפול היקף
 עם חודשים, שלושה במשך לחולה שיקומי טיפול לספק החולים קופות שעל הקובעת אחת תקנה רק

 חולי לשיקום המתייחס השנייה, בתוספת 27 בסעיף רק הקופה. החלטת לפי זו תקופה להאריך אפשרות
להם. זכאים שהחולים וההחלמה האשפוז זמן ומשך הטיפולים סוגי מפורטים לב,

 קשיים עם החולים קופות ארבע מתמודדות ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת לאחר שנים ארבע כיום,
 לא והן השירותים, בסל שנכללים השירותים להספקת באחריות לשאת מתקשות הן גדולים, כלכליים
 ממלכתי בריאות ביטוח ובחוק הבריאות במערכת השינויים גם נוספים. שירותים בהספקת לעמוד תוכלנה

 מטופלים השבץ מחולי שרבים הגריאטריים לשירותים התייחסו לא ,1998 ההסדרים מחוק שנובעים
 מוח, שבץ לאחר בחולים הטיפול של האמיתית העלות מהי להעריך ניסיון כל נעשה לא כה עד במסגרתם.
 ומדפוסי שונים ושחרור קבלה מתהליכי לאשפוז, החולה את שמקבלים אלה בין מההבדלים המושפעת

 אלה חולים של אשפוז יום מחיר כיום, שונות. אשפוז במסגרות השיקומי ובשלב האקוטי בשלב הטיפול
 חולים בבית אשפוז יום מחיר על עומד הוא רובם לגבי ולפיכך התקבלו, שאליה למחלקה בהתאם נקבע
כללי.

 ממלכתי, בריאות ביטוח חוק במסגרת ויעילים הולמים שירותים בהספקת הבריאות למערכת לסייע כדי
 קבוצות ולצורכי האוכלוסייה לצורכי כיום הפועלים השירותים של ההתאמה מידת על במידע צורך יש

 לארגון בנוגע בהחלטות יסייע המערכת תפקוד על עדכני מידע הכרוניים. והחולים הקשישים כמו בסיכון,
 תוצאות בשיפור המערכת, בהתייעלות לסייע עשוי הוא בכך הקיימים. במשאבים יעיל ולשימוש השירותים

 לארגון שדרושות תקנות להתקנת לתרום עשוי המחקר בנוסף, רצונם. שביעות ובשיפור בחולים הטיפול
השירותים. בהספקת השוויון ולהגברת היעילות לשיפור להביא כדי שירותים של יעיל

 אוכלוסיית בקרב ולנכות לאשפוז לתמותה, לתחלואה, החשובים הגורמים אחד הוא מוח ששבץ מכיוון
 זו, ממחלה הסובלים בחולים הטיפול את לבחון במטרה בו להתמקד הוחלט והזקנים, המבוגרים
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 בכלל. המבוגרת לאוכלוסייה והשיקומיים האקוטיים הבריאות שירותי מערך ללימוד ככלי בו ולהשתמש
 תמונה לספק שנועד מחקר בריאות, למדיניות הלאומי המכון במימון ברוקדייל, מכון ערך זה רקע על

בישראל. מוח שבץ בחולי הטיפול של מקיפה

המחקר יעדי .2
 לאחר חולים של והשיקום הטיפול דפוסי על השירותים, מערכת על מקיפה תמונה לספק נועד המחקר

 האשפוז מדיניות את לבחון היא המחקר של הראשון החלק מטרת בישראל. הבריאות במערכת מוח שבץ
 להכנת ישמשו הראשון החלק ממצאי בארץ. כלליים חולים בבתי מוח שבץ לאחר בחולים הטיפול ודפוסי
 החלק ממצאי את מציג הנוכחי הדוח החולים. אחר פרוספקטיבי מעקב ייערך שבו השני, לחלק תשתית
המחקר. של הראשון

 להשוות קושי קיים ולפיכך ממלכתי, בריאות ביטוח חוק החלת לאחר כשנתיים החל שהמחקר להעיר יש
 שלא כמעט כה עד כי נראה שעל-פניו מאחר זאת, עם החוק. החלת שלפני התקופה לבין כיום המצב בין
 לבחינת בסיס לשמש יוכל שהמחקר נראה השיקום, ובשירותי הפוסט־אקוטיים בשירותים שינויים חלו

בעתיד. ולהשוואה לתוקפו, החוק לכניסת סמוך המצב

המחקר של הספציפיות המטרות 2.1
 תהליכי ואת הטיפול דפוסי את הקבלה, תהליכי את מקיף באופן לנתח נועד המחקר של הראשון השלב

 דיווח על-פי וזאת, בהם, שינויים ולאתר אלה בתהליכים מכשולים על לעמוד מוח, שבץ חולי של השחרור
 לפיזיותרפיה השירותים מנהלי הסוציאליים, השירותים ומנהלי הראשיות האחיות המחלקות, מנהלי

:כדלהלן הפירוט לפי ;האקוטי האשפוז במערכת החולים בבתי בעיסוק לריפוי השירותים ומנהלי
 נוהלי קבלה, מקורות בארץ: כלליים חולים לבתי מוח שבץ לאחר חולים של הקבלה דפוסי על ללמוד (1

 שמתקבלים החולים ומאפייני בהחלטה שמשתתפים הגורמים קבלה, על החלטה תהליכי קבלה,
לאשפוז.

במהלכו. השיקומי הטיפול ותהליכי אשפוז משך :החולים של האשפוז מאפייני על ללמוד (2
 שחרור, על בהחלטה חלק שנוטלים הגורמים שחרור, יעדי החולים: של השחרור דפוסי על ללמוד (3

השחרור. מדפוסי בשחרור המעורבים של הרצון ושביעות
 האשפוז בדפוסי שחלו שינויים לגבי בחולים, ישירות שמטפלים המקצוע אנשי של תפיסתם את לבחון (4

 לדעתם קיימים והאם ממלכתי, בריאות ביטוח חוק החלת בעקבות מוח שבץ עם בחולים ובטיפול
החולים. קופות בין הבדלים

 וגריאטריה נוירולוגיות )פנימיות, שונות מחלקות בין והשחרור הטיפול הקבלה, תהליכי בין להשוות (5
שונה. בבעלות חולים בתי ובין 1בארץ המחוזות בין אקוטית(,

ודרום. תל־אביב מרכז, חיפה, צפון, ירושלים, :הפנים משרד של החלוקה לפי1
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המחקר שיטות .3
המחקר אוכלוסיית 3.1

 נוירולוגיות במחלקות פנימיות, במחלקות ראשיות ואחיות מחלקות מנהלי כללה למחקר היעד אוכלוסיית
 ומנהלי לפיזיותרפיה השירותים מנהלי הסוציאליים, השירותים ומנהלי אקוטית לגריאטריה ובמחלקות
 35) אחת פנימית מחלקה לפחות בהם שיש בארץ, הכלליים החולים בתי בכל בעיסוק, לריפוי השירותים

 את מקבלות שהן משום במחקר להיכלל נבחרו אלה מחלקות חולים. בתי 27 נכללו במחקר חולים(. בתי
 במזרח חולים בתי שלושה נכללו לא החולים. לבית שמגיעים מוח שבץ לאחר החולים של המכריע רובם

קטנים. פרטיים חולים בתי וחמישה ירושלים

 שמתפלגות מחלקות 123ב־ ראשיות ואחיות מחלקות מנהלי המחקר של היעד אוכלוסיית כללה הכול בסך
 נכללו מתוכן, אקוטית. לגריאטריה מחלקות 18ו־ נוירולוגיות, מחלקות 14 פנימיות, מחלקות 91 כך:

 שבע הן: מחלקות 23 הכללת לאי הסיבות הללו. המחלקות מכלל 81% המהוות מחלקות, 100 במחקר
 במחקר, להשתתף לפנייה נענו לא מחלקות 13 מוח, שבץ לאחר חולים מקבלות שאינן דיווחו מחלקות

 המנהלים אוכלוסיית לפיכך, אדם. אותו על-ידי מנוהלות חולים בתי בשלושה פנימיות מחלקות ושלוש
 ושלושה מוח שבץ בחולי מטפלים שאינם שבעה )להוציא איש 113 על עומדת להכללה הפוטנציאליים

(.1 )לוח 85%ל- הגיע ההיענות שיעור מחלקות( שתי המנהלים

(1997) בפיעל שנכללו והמחלקות במחקר תיעד מחלקות ג; ליק
שיעור נכללו

ההיענות נכללו לא במחקר יעד מחלקות מספר סה״כ מחלקה סוג
81% 23 100 123 סה״ב

ענו לא 13
מוח שבץ חולי בהן אין 7
מנהל אותו ע״י מנוהלות 3

790/0 19 72 91 פנימית
נענו לא 9
מוח שבץ חולי בהן אין 7
מנהל אותו ע״י מנוהלות 3

790/0 3 11 14 נוירולוגיה
נענו לא 3

94% 1 17 18 אקוטית גריאטריה
נענתה לא 1

 בתי בו נכללו אחת(, פנימית מחלקה לפחות בהם )שיש בארץ החולים בתי כל את כלל שהמחקר מאחר
 מחלקה רק יש חולים בתי בשני למשל, כך המחלקות. ומספר מיטות מספר מבחינת שונה, בגודל חולים

 יותר יש חולים בתי בשני רק יותר. או פנימיות מחלקות חמש יש חולים בתי שבשמונה בעוד אחת, פנימית
 מחלקה יש חולים בית בכל לא אקוטית. לגריאטריה אחת ממחלקה יותר או אחת נוירולוגית ממחלקה
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 בתי של הפנימי באגף המחלקות הרכב את מציג 2 לוח אקוטית. לגריאטריה מחלקה ו/או לנוירולוגיה
במחקר. שנכללו החולים

(1997) מהלקות מספר לסי במחקר ההוליס בתי :2 ליה
 מחלקות מספר

גריאטריות
 מחלקות מספר

נוירולוגיות
 מחלקות מספר

פנימיות החולים בית
0 0 1 מ.ר.ב הסקוטי, יוספטל,
1 0 1 הקדושה משפחה פורייה,
0 0 2 לניאדו חולים, ביקור בעמק, מרכזי
1 1 2 הכרמל זיו, רבקה
1 0 2 צדק שערי הצופים, הר הדסה
0 1 3 יפה הלל
1 1 3 ציון בני
1 0 3 קפלן ברזילי,
1 1 4 נהרייה
1 0 4 השרון
0 1 4 כרם עין הדסה
0 1 +5 בלינסון הרופא, אסף רמב״ם, וולפסון,
1 1 +5 מאיר ,סורוקה

+1 1 +5 איכילוב שיבא,

 העלתה לא בו, להיכלל .לפנייה נענו שלא אלו לבין במחקר שנכללו המחלקות מאפייני בין השוואה
 מחוז של ההיענות שיעורי ־ בארץ המחוזות ששת בין ההיענות בשיעור קלים הבדלים נמצאו הבדלים.

המרכז. ומחוז תל־אביב מחוז ירושלים, למחוז בהשוואה מעט נמוכים היו דרום, ומחוז צפון מחוז חיפה,

והשיטות המחקר כלי 3.2
 מנהלי עם ראיונות באמצעות נאספו המחקר של היעד באוכלוסיית הנכללות המחלקות על הנתונים

 ושירות בעיסוק ריפוי )פיזיותרפיה, הנלווים השירותים מנהלי ועם הראשיות האחיות עם המחלקות,
 מטרות על הסבר במכתב מלווה בדואר, שנשלח עצמי למילוי שאלון באמצעות נערכו הראיונות סוציאלי(.
 - ומיעוטן סגורות היו השאלות רוב חוזר. לדואר ובמעטפה סודיות על לשמירה בהתחייבות המחקר,
 שבועיים תוך השאלונים את החזירו שלא מרואיינים הסבר. לתת המרואיינים נתבקשו ובהן פתוחות

.1997 מאי־יולי בחודשים נערך הנתונים איסוף טלפונית. תזכורת קיבלו

 הראשון בשלב (.Pre-test) מקדים מחקר של שלבים שלושה כלל עצמי למילוי השאלונים פיתוח תהליך
 תהליכי ועל הרלוונטיים התחומים על ללמוד כדי חולים בתי בשלושה מחלקות מנהלי שמונה רואיינו

 באמצעות נערך הריאיון הנחוץ. המידע לקבלת מתאימות דרכים לאתר וכדי והשחרור הטיפול הקבלה,
 המקדים. המחקר של השני בשלב שימש אשר סגור חצי שאלון נבנה הממצאים בסיס ועל פתוח, שאלון
 הקודם(, בשלב שנכלל ואחד חדשים חולים בתי )שני חולים בתי משלושה רופאים 20 רואיינו זה בשלב
 המידע לקבלת מתאימים נמצאו שהשאלונים ולאחר רופאים, חמישה רואינו ראשית חלקים: בשני

 זאת, חוזר. בדואר ולהחזירם למלאם שנתבקשו אחרים, רופאים 15 אל שאלונים בדואר נשלחו הדרוש,
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 גם זה בשלב מספק. תוכן בעלות בתשובות למלאו יכולים הרופאים והאם מובן השאלון האם לבחון כדי
 שאלות עובדו, מהשאלונים הנתונים בדואר. ולהחזירו השאלון את למלא הרופאים של נכונותם נבחנה

לצורך. בהתאם שונו בעזרתן, מידע לקבל ניתן שלא או ברורות לא ושאלות הושארו, מתאימות

 עמדות על שאלות בעיקר וכלל המחלקות מנהלי של לזה דומה היה הראשיות האחיות לריאיון השאלון
 במחקר מלווה היה אלו שאלונים פיתוח תהליך גם והשחרור. העבודה הקבלה, מדפוסי רצון שביעות ועל

 למנהלי השאלון לתשובות. בהתאם השאלון ותוקן שונה מכן ולאחר אחיות 15 רואיינו שבמהלכו מקדים,
 בבית הנהוגים מוח, שבץ לאחר בחולים הטיפול דפוסי על שאלות כלל הנלווים במקצועות השירותים

מקצוע. מכל אחד צוות איש רואיין המקדים במחקר החולים.

 המחקר. של השני בשלב ישמש אשר מוח, שבץ לאחר חולים של האשפוז עלות לאמידת כלי נבנה בנוסף,
 משלביו: אחד כל ורכיבי הטיפול לתהליכי הנוגעים נתונים ייאספו אלה חולים של הרפואי מהגיליון
 עקיפות, והוצאות מתכלה, רפואי ציוד ועל תרופות על רפואיות, בדיקות על אדם, כוח על ישירות הוצאות

וכד׳. חשמל מבנה, ציוד, מסים, מינהלה, של עלויות העמסת :כגון

 שבץ לאחר חולה אשפוז של העלות לאמידת תקף מידע לספק יכולתו ואת הכלי יעילות את לבחון במטרה
 התברר שהתקבלו מהנתונים חולים. בתי בשני שאלונים 25 מולאו שבמסגרתו מקדים ניסוי נערך מוח

 מדד לבניית הנדרשים מהרכיבים חלק לגבי רק ומפורט מדויק מידע לקבל ניתן הרפואיים שמהגיליונות
 שעלותה תרופה - אספירין היתה נטלו שהחולים ביותר השכיחה שהתרופה נמצא עוד הטיפול. עלות של

 של הרישום זאת, לעומת נוטלים. אלה שחולים התרופות לעלות כלכלית משמעות אין לפיכך נמוכה.
 מידע כמקור נמצא - סוציאלי ושירות בדיבור ריפוי בעיסוק, ריפוי פיזיותרפי, טיפול ־ השונים הטיפולים

 על יתבסס מוח שבץ לאחר חולים של אשפוז יום עלות לחישוב שהכלי נקבע התהליך של בסופו טוב.
 בשלב ישמש זה כלי בחולה. הטיפול של העקיפות ההוצאות ועל הישירות ההוצאות על הפעילות, פרופיל

המחקר. של השני

 המקצוע אנשי של הערכות ועל אומדנים על המבוססת תמונה, מספקים להלן שיובאו המחקר ממצאי
 ברוב בארץ. כלליים חולים בבתי מוח שבץ לאחר חולים של והשחרור הטיפול הקבלה, תהליכי אודות

 הרופאים בין הבדלים היו שבהם ובתחומים 2המחלקות מנהלי עם מהראיונות הממצאים יוצגו התחומים
 ממצאים יוצגו כן הרופאים. לעמדות השוואה תוך בנפרד, האחיות של עמדותיהן יובאו הראשיות, לאחיות

 והשירותים בעיסוק לריפוי השירותים לפיזיותרפיה, השירותים מנהלי עם מהראיונות רלוונטיים
 הבא בשלב ייחקר זה נושא בחולים. הטיפול על ישיר מידע נאסף לא המחקר של זה בשלב הסוציאליים.

 על מבוסס ושיהיה כלליים חולים לבתי שיתקבלו מוח שבץ עם חולים אחר מעקב ייערך שבו המחקר, של
בחולים. ישירות תצפיות

 הסיבות הפנימיות. במחלקות בעיקר סגניהם, - 34%ו- המחלקה מנהלי היו מהמרואיינים שלישים שני 2
השאלון. למלא זמן חוסר או מהארץ המנהל היעדרות היו המחלקה מנהל סגן לריאיון העיקריות
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ממצאים .4
בארץ כלליים חולים לבתי מוח שבץ לאחר חולים של קבלה דפוסי 4.1

 לקבלה הקריטריונים החולה, מתקבל מחלקה לאיזו כגון: החולים, בבתי הנהוגים הקבלה דפוסי
 ועל החולים בבית הטיפול על להשפיע עשויים אלה כל והבדיקות, הקבלה על שמחליטים והגורמים

 על מוח, שבץ לאחר חולה של התפקודית הפרוגנוזה על להשפיע עשויים הם בכך, שיקום. להמשך ההפניה
 המחלקות מנהלי תפיסת את משקפים להלן שיוצגו הממצאים החולה. של עתידו ועל השיקום תוצאות

למחלקותיהם. הקבלה תהליכי את

לאשפוז קבלה מקורות א.
 מיון, חדר מקורות: ממספר כללי חולים בבית מסוימת למחלקה להתקבל עשויים מוח שבץ לאחר חולים

 למרות מהקהילה. וישירות סיעודיים מוסדות אחרים, חולים בתי חולים, בית באותו אחרת מחלקה
 ולהתקבל שונים במצבים להגיע יכולים הם החריף, האירוע לאחר קצר זמן החולים לבית מגיעים שרובם

 נשאלו החולים, בית למחלקות מוח שבץ לאחר חולים של הקבלה דפוסי על ללמוד כדי שונות. למחלקות
 שהוצגה רשימה באמצעות מוח, שבץ לאחר חולים מתקבלים שמהם העיקריים המקורות מהם המנהלים
בפניהם.

 חולים של העיקרי כמקור המיון חדר על הצביעו והנוירולוגיות הפנימיות המחלקות מנהלי כל :מיון חדר
 נמצאו אקוטית. לגריאטריה המחלקות ממנהלי (65%) שלישים שני לעומת למחלקתם, מוח שבץ לאחר

 מחלקות 11 ־ לאשפוז חולים קבלת במדיניות שונים חולים בבתי גריאטריות מחלקות בין הבדלים
 המיון, מחדר ישירות מוח שבץ לאחר חולים מקבלות במחקר( שנכללו 17 )מתוך אקוטית לגריאטריה

 קבלת על הבריאות ממשרד למידע מתאים זה דיווח בלבד. אחרים ממקורות חולים מקבלות והשאר
מיון. מחדרי לאשפוז חולים

 מתקבלים מוח שבץ לאחר שחולים העידו המחלקות ממנהלי כמחצית :החולים בבית אחרות מחלקות
 במחלקות מאוד שכיח זה מקור פנימיות. ממחלקות בעיקר חולים, בית באותו אחרות ממחלקות גם

גריאטרית. מחלקה בהם שאין חולים בבתי לנוירולוגיה ובמחלקות אקוטית לגריאטריה
 מגיעים מוח שבץ לאחר חולים המחלקות, ממנהלי כעשירית לדברי ומוסדות: אחרים חולים בתי

 הנראה ככל אלו סיעודיים. וממוסדות גריאטריים חולים מבתי בעיקר אחרים, חולים מבתי גם אליהם
 מחלקה עם חולים בבתי החמיר. שמצבם ישן אירוע עם חולים או במוסד, טרי אירוע שפיתחו חולים

 מחלקה גם יש אם אלו. למחלקות כלל בדרך מתקבלים החולים גריאטרית מחלקה עם ו/או נוירולוגית
 ללא חולים בבתי רק הגריאטרית. למחלקה מתקבל החולה אזי גריאטרית מחלקה וגם נוירולוגית
 הפנימית. למחלקה מתקבלים וממוסדות אחרים חולים מבתי שהופנו חולים וגריאטריה, נוירולוגיה

 חולים מקבלות שמחלקותיהם אמרו אקוטית, לגריאטריה מהמחלקות כולם מנהלים, שבעה :קהילה
 חולים בבתי בעיקר נמצאות מהקהילה חולים שמקבלות המחלקות מהקהילה. ישירות גם מוח שבץ לאחר

ומרכזיים. גדולים חולים בבתי ולא וקטנים בינוניים

 חולים של הקבלה במדיניות הבדלים על מצביעה המחלקות, מנהלי של מעדויותיהם שמתקבלת התמונה
 המחלקות לבין והנוירולוגיות הפנימיות המחלקות בין בהבדלים בעיקר מתבטאת אשר מוח, שבץ לאחר

8



 הפנימיות למחלקות שמתקבלים מוח שבץ לאחר החולים של המכריע שרובם בעוד אקוטית. לגריאטריה
 ממקורות גם אלה חולים מקבלות הגריאטריות המחלקות המיון, מחדר ישירות מגיעים והנוירולוגירת

 ממוסדות אחרים, חולים מבתי החולים, בית באותו אחרות ממחלקות פנימיות, ממחלקות בעיקר אחרים,
 מהמקורות שמגיעים החולים גריאטרית, מחלקה החולים בבית יש כאשר מהקהילה. וישירות סיעודיים

 הנוירולוגית. למחלקה מתקבלים הם החולים, בבית כזו מחלקה אין כאשר ורק אליה, מתקבלים אלה
 גם המיון, מחדר מוח שבץ לאחר חולים מקבלת אקוטית לגריאטריה המחלקה שבהם החולים בתי ברוב

המיון. מחדר אלה מחולים חלק מקבלות והנוירולוגיות הפנימיות המחלקות

 ואף המחלקות, מסוגי אחד לכל מקור מכל החולים קבלת היקף על להצביע ניתן לא המחקר של זה בשלב
 מחלקות ששתי ייתכן למשל, כך מחלקה. סוג לכל מקור מכל שמתקבלים החולים מאפייני על לא

 שונים מאפיינים בעלי חולים מקבלות המיון, מחדר חולים שמקבלות שונים, חולים בבתי גריאטריות
 בין הקבלה במדיניות שההבדלים יצוין, שיקומי(. פוטנציאל ובעלי יותר הקלים או ביותר )הקשים בתכלית

 עתידות אלה סוגיות גיאוגרפי. ואזור החולים בית גודל כמו גורמים על־ידי גם מוסברים לא החולים בתי
 מהמחלקות אחת לכל שונים ממקורות הקבלות היקף ייבדקו ובפרט המחקר, של השני בחלקו להיבדק

מהמחלקות. אחת לכל מקור מכל שמתקבלים החולים ומאפייני

לאשפוז קבלה נוהלי ב.
 נתבקשו החולה, יופנה מחלקה לאיזו נקבע וכיצד לקבלה, השכיחים והקריטריונים הנהלים על ללמוד כדי

 ביותר, השכיח לקבלה הקריטריון אצלם. הנהוגים לקבלה והקריטריונים הנהלים את למנות המנהלים
 רמת וההכרה, הנשימה מצב :כגון החולה, של הרפואי מצבו הוא המחלקות מנהלי מרבית על־ידי שצוין

 חולים של סלקטיבית קבלה משמע, הרפואי, למצב הקשורים אחרים וסימנים השיתוק היקף התמצאות,
 בית של הקבועה הקבלה תכנית הוא מהמנהלים, כמחצית על־ידי שצוין אחר, נוהל הפגיעה. חומרת על-פי

 למחצית קרוב לדברי המיון. מחדר חולים שמקבלות המחלקות בין קבלה ימי של וסבב החולים
במחלקות. הכללית לתפוסה בהתאם קבלה נוהל גם קיים מהמנהלים,

 הקליני מצבו על־פי החולים בחירת תהליך המחלקות. בין שונים מוח שבץ לאחר חולים של הקבלה נוהלי
 בשני רק אולם במחקר, שנכללו אקוטית ולגריאטריה לנוירולוגיה המחלקות בכל נמצא החולה של

 מראש קבועה לתכנית )בהתאם המחלקות בין קבלה ימי סבב זאת, לעומת הפנימיות. מהמחלקות שלישים
 המחלקות שמנהלי כך על מרמז שהדבר ייתכן הפנימיות. במחלקות שכיח יותר הרבה חולים( בית בכל

 בתפוסה או הרפואי במצבו התחשבות, בפחות או התחשבות, ללא חולה, כל לקבל נאלצים הפנימיות
 האפשרות להם שניתנת חשים ולגריאטריה לנוירולוגיה המחלקות שמנהלי בעוד במחלקה, הכללית
המחלקה. ולמצב למצבם בהתאם למחלקתם חולים לקבל בהחלטה דעת שיקול להפעיל

 גורמים קיימים וכי שלו, האשפוז מקום את קובע החולה של הרפואי מצבו רק שלא עולה מהממצאים
 יותר הדגישו והגריאטריות הנוירולוגיות המחלקות שמנהלי בעוד אך, כך. על שמשפיעים נוספים

 שמנהלי הרי במחלקה, בתפוסה והתחשבות החולה של הרפואי מצבו כגון ברי־שליטה, קריטריונים
 עם יחד החולים. בית של קבועה קבלה תכנית כמו חיצוניים גורמים יותר הדגישו הפנימיות המחלקות
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 יש החולים בית של הכוללת הקבלה שלתכנית דיווחו המחלקות כל ממנהלי שרבים לציין ראוי זאת,
האשפוז. יעד את קובע הרפואי מצבו רק לא וכי חולה, קבלת על בהחלטה משמעותי משקל

 מוח שבץ לאחר מהחולים שלישים ששני העובדה לאור מרובה, חשיבות להיות עשויה אלה לממצאים
 ולגריאטריה. לנוירולוגיה למחלקות מתקבלים מיעוטם ורק החולים בבתי פנימיות למחלקות מתקבלים

 הרפואי, ממצבו נובעים אשר החולה, של והשיקומיים הרפואיים צרכיו רק שלא מהם להסיק שניתן ייתכן
 למדיניות שקשורים כאלו אחרים, גורמים קרובות שלעתים אלא יתקבל, הוא מחלקה לאיזו קובעים
 של הבא בשלב מסוימת. למחלקה חולה לקבל ההחלטה על משפיעים החולים, בית של והארגון העבודה
 ועל החולים של לאשפוז הקבלה על בפועל משפיעים לאשפוז הקבלה נוהלי כיצד לעקוב יהיה ניתן המחקר
החולה. של והתפקודי הרפואי למצבו בהתאם בהם, הטיפול תוצאות

לאשפוז שמתקבלים החולים מאפייני ג.
 על שלו שונים אישיים ומאפיינים מצבו מורכבות החולה, של הרפואי המצב משפיעים כיצד ללמוד כדי

 הם חולים אילו לציין המחלקות מנהלי נתבקשו ספציפית, במחלקה לאשפוז חולה לקבל ההחלטה
 מהמנהלים כמחצית מאפיינים. על-פי מקבלים, לא בכלל או רחוקות לעתים כלל, בדרך תמיד, מקבלים

 בין גדולים הבדלים עולים 3 מלוח שנמנו. מהמאפיינים אחד כל עם חולים תמיד״ ״מקבלים שהם אמרו
 המחלקות שיעור מאשר יותר גבוה חולים "תמיד" שמקבלות הפנימיות המחלקות שיעור המחלקות:
 זקנים, חולים לקבל פחות נוטים נוירולוגיות מחלקות מנהלי המצבים. ברוב ולגריאטריה לנוירולוגיה

 נוטים גריאטריות מחלקות מנהלי רפואיים. סיבוכים עם וחולים מונשמים חולים קודם, שבץ עם חולים
 מחלקות מנהלי (.60 לגיל )מתחת צעירים וחולים ומונשמים בתרדמת חולים מונשמים, חולים לקבל פחות

 להעברתו אחראית שתהיה תומכת משפחה ללא חולים לקבל פחות נוטים כאחד וגריאטריות נוירולוגיות
טיפול. להמשך

 המחלקת* סוג לפי תמיד", "מקבלים שהם אמרו מחלקות שמנהלי מוח שבץ חולי של מאפיינים :3 לוח
)באחוזים(

גריאטריה נוירולוגיה פנימית סה״ב החולה מצב
7 18 56 44 מונשם
7 36 63 52 )קומה( בתרדמת
7 55 53 46 60 מגיל צעיר

43 18 66 57 75־60 גיל בין
36 18 66 56 75 גיל מעל
29 36 72 61 מלא שיתוק
29 9 65 53 וסיבוכים נוספות מחלות
29 55 59 54 נוירולוגים לסיבוכים חשש
21 18 62 51 בעבר מוח שבץ אירועי
29 36 71 60 אפזיה
15 18 63 51 תומכת משפחה אין
21 9 56 45 ומסודר ברור שחרור יעד אין

בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל "
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לאשפוז המיון מהדר חולה לקבל בהחלטה המעורבים הגורמים ד.
 שבץ עם חולה יתאשפז מחלקה באיזו סופית קובע המיון חדר שמנהל ציינו המחלקות ממנהלי כמחצית

 חדר מנהל על־ידי בעיקר במשותף מתקבלת האשפוז יעד על ההחלטה מהמשיבים שליש ולדברי ,מוח
 כעשירית רק היעד. מחלקת של הראשית והאחות היעד מחלקת מנהל החולה, את שבדק הנוירולוג המיון,

במחלקה. לאשפוז מוח שבץ לאחר חולה קבלת על שמחליט העיקרי הגורם שהם אמרו המחלקות ממנהלי

 חולה קבלת לגבי העיקרי הקובע הוא מיון חדר שמנהל אמרו הפנימיות המחלקות ממנהלי שלישים שני
 הנוירולוגיות, המחלקות ממנהלי לאחד לא ואף גריאטריה ממנהלי בלבד לחמישית בהשוואה למחלקתם,

 חולה של קבלה על שמחליט העיקרי הגורם הם תפקידם במסגרת כי העידו אף המכריע רובם אשר
 שההחלטה דיווחו המנהלים ממחצית למעלה :ביניים מצב נצפה הגריאטריות המחלקות לגבי לאשפוז.

הנוירולוג. את בעיקר וציינו בהחלטה, חלק נוטלים נוספים שגורמים אמרו והשאר בידיהם, נתונה

 לאשפוז חולה קבלת על המחליט עיקרי" ל״גורם באשר המחלקות בין רבה שונות עולה מהממצאים
 לעומת השפעה פחות להם שיש תחושה הביעו הפנימיות המחלקות מנהלי הקבלה. למדיניות ובאשר
 חולה קבלת על ההחלטה בתהליך יותר רבה מעורבות החשים ולגריאטריה, לנוירולוגיה המחלקות מנהלי

במחלקתם. לאשפוז

 חולים זה ובכלל למצבו, קשר ללא מוח, שבץ עם חולה כל למחלקה מקבלים הם האם גם נשאלו המנהלים
 המחלקות ממנהלי מחצית לעומת הפנימיות, המחלקות מנהלי מרבית בחיוב השיבו זו לשאלה "קשים".

 למנהלי לפיו הקודם, הממצא את מחזק זה ממצא הגריאטריות. המחלקות ממנהלי ורבע הנוירולוגיות
 המחלקות שמנהלי בעוד למחלקתם, החולים קבלת על השפעה פחות הנראה ככל יש הפנימיות המחלקות

למחלקתם. הקבלות על מסוימת, במידה לפחות לשלוט, יכולים ולגריאטריה לנוירולוגיה

לאשפוז בקבלה בדיקות ה.
 למעלה (.4 )לוח זו בדיקה עוברים מוח שבץ עם החולים רוב (:CT) ממוחשבת טומוגדפיה בדיקת

 בקבלה או מיון בחדר החולים, לבית הקבלה בשלב נערכת שהבדיקה אמרו (0/57°) מהרופאים ממחצית
 למצב ובהתאם לשחרור, בסמוך אפילו או האשפוז במהלך נערכת שהבדיקה אמרו והשאר למחלקה,

 ביותר והנמוכה הנוירולוגיות, במחלקות נמצא זו בדיקה ביצוע של ביותר הגבוהה השכיחות החולה.
 מאשר יותר גבוה לנוירולוגיה קבלתם לפני זו בדיקה שעוברים החולים שיעור וגם הגריאטריות, במחלקות

(.4 )לוח בגריאטריה
 את עוברים אינם מוח שבץ עם החולים של המכריע רובם : (MRI) מגנטית בתפוצת תדמית בדיקת

 ובגריאטריה, בפנימית מאשר הנוירולוגית במחלקה יותר שכיחה היא נערכת, היא וכאשר הבדיקה,
לאשפוז. הקבלה בשלב ונערכת
 מאשר בנוירולוגיה גבוהה יותר הרבה בשכיחות מהחולים, משליש לפחות נערכת הבדיקה דופלד: בדיקת
 מנהלים החולה. את לקבל הוחלט שכבר ולאחר במחלקה האשפוז במהלך כלל ובדרך המחלקות, בשאר

אמבולטורית. במסגרת השחרור לאחר גם נערכת שהבדיקה דיווחו מעטים
 מאשר בנוירולוגיה יותר אקו, בדיקת עוברים החולים מיעוט רק המנהלים דיווח על-פי אקו: בדיקת

בפנימית.
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)באחוזיס( מחלקות לפי המנהליס, דיווח פי על־ לאשפוז, בקבלת בדיקות ביצוע :4 לוח
גריאטריה . נוירולוגיה פנימית סה״ב הבדיקה

100 160 100 100 סה״ב
CT

35 73 47 48 לכולם
53 27 49 47 לרובם
12 0 4 5 למיעוטם

MRI
39 100 54 57 למיעוטם
61 0 46 43 לא כלל

דופלר
24 64 24 30 כולם/רובם
76 36 76 70 מיעוטם/בודדים

אקו
21 40 11 16 רובם
79 - 60 89 84 מיעוטמ/בודדים

לאשפוז בקבלה הבדיקה וביצוע נוירולוג על-ידי בדיקה ו.
 על-ידי החולים בדיקת ביצוע נוהלי נבחנו המרכזית, העצבים במערכת פגיעה הוא מוח ששבץ מאחר

 לפני נוירולוג בדיקת הקובע נוהל שאין ציינו והגריאטריות הפנימיות המחלקות ממנהלי כמחצית נוירולוג.
 נוהל, אמנם שקיים ציינו השאר בקפדנות; נשמר אף ושהוא קבוע נוהל שיש אמרו וכרבע לאשפוז, הקבלה

 שלישים כשני שלדברי יצוין זה(. בנושא נשאלו לא נוירולוגיות מחלקות )מנהלי תמיד נשמר איננו הוא אך
 שיעור נוירולוג. על־ידי בדיקה של קבוע נוהל אין והגריאטריות הפנימיות מהמחלקות הראשיות מהאחיות

 נשמר(, שלא או בקפדנות )שנשמר קבוע נוהל שיש אמרו הפנימיות המחלקות מנהלי בקרב יותר גבוה
 למחלקה מגיעים מהחולים שחלק מכך נובעים שההבדלים ייתכן (.5 )לוח גריאטריות למחלקות בהשוואה

 על-ידי נבדקו כבר שהם וייתכן המיון, מחדר ולא החולים בבית אחרות ממחלקות אקוטית לגריאטריה
. אחרת. למחלקה כשהתקבלו לכן, קודם נוירולוג

)באחוזיס( מחלקות לפי נוירולוג על־ידי בדיקה :5 לוח
גריאטריה פנימית -

100 100 סה״ב

במחלקת האשפוז לפני נוירולוג ידי על־ בדיקה נוהל
14 29 בקפדנות הנשמר קבוע נוהל יש
21 21 בקפדנות נשמר שאינו נוהל יש
64 50 קבוע נוהל אין

לאשפוז" בקבלה נוירולוג עי־ידי שנבדקו החולים
43 61 כולם כמעט או כולם
36 21 לצורך בהתאם חלקם,
21 17 מיוחדות בעיות יש אם מיעוטם,

תמיד כמעט או תמיד "
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 בנוגע כזו מחלקה בהם שאין אלו לבין נוירולוגית מחלקה בהם שיש החולים בתי בין השוואה ערכנו
 שנשמר נוירולוג, על־ידי בדיקה של קבוע נוהל של שקיומו נמצא נוירולוג. על־ידי הבדיקה ביצוע לנוהלי

 נוירולוגית מחלקה שקיום ייתכן נוירולוגית. מחלקה בהם שיש חולים בבתי גבוהים יותר היו בקפדנות,
 ידוע זאת, עם הגבוהה. הנגישות עקב נוירולוג, על-ידי ייבדק שהחולה הסיכוי את מגביר החולים, בבית

כיועץ. משמש אשר לנוירולוגיה מומחה יש נוירולוגית מחלקה ללא חולים בתי שברוב

 החולים שיעור להערכתם מהו המנהלים נשאלו נוירולוג, על־ידי בדיקה לביצוע נוהל על לשאלה בנוסף
 החולים בית למדיניות קשר ללא במחלקתם, לאשפוז הקבלה בעת נוירולוג על־ידי שנבדקו מוח שבץ לאחר

 ופחות נבדקים, כולם כמעט או החולים שכל אמרו ממחציתם למעלה בנושא. קבוע נוהל של ולקיומו
 העידו הפנימיות המחלקות מנהלי מקרב יותר גבוה שיעור נבדקים. מעטים חולים שרק אמרו מחמישית

 המנהלים שיעור כן, כמו הגריאטריות. המחלקות מנהלי מאשר תמיד כמעט או תמיד הבדיקה ביצוע על
 היה נוירולוג על-ידי נבדקים כולם כמעט או החולים שכל שאמרו נוירולוגית, מחלקה עם החולים בבתי
נוירולוגית. מחלקה ללא החולים בבתי השיעור מאשר יותר גבוה

 וביצוע לאשפוז מוח שבץ עם חולה קבלת לפני נוירולוג על־ידי בדיקה לביצוע קבוע נוהל קיום לסיכום,
 בהם שיש חולים ובבתי גריאטריות במחלקות מאשר פנימיות במחלקות יותר שכיחים בפועל, הבדיקה
נוירולוגית. מחלקה

מוח שבץ לאחר בחולים הטיפול דפוסי 4.2
במחלקות מוח שבץ לאחר חולים הימצאות א.

 נתבקשו לא הם כי )אם הסקר ביום במחלקתם יש מוח שבץ לאחר חולים כמה להעריך נתבקשו המנהלים
 מכלל חמישית עד כרבע )שהם חולים משבעה יותר במחלקתם שיש העריכו מהם רבע אותם(. לספור

 המחלקות ממנהלי רבעים שלושה המחלקות: בין גדולים הבדלים נמצאו פנימית(. במחלקה החולים
 משבעה יותר במחלקה שיש העריכו לנוירולוגיה, המחלקות ממנהלי שלישים ושני אקוטית לגריאטריה

 נתנו המחלקות באותן הראשיות שהאחיות יצוין הפנימיות. המחלקות ממנהלי לעשירית בהשוואה חולים,
הסקר. ביום במחלקתן מוח שבץ עם החולים מספר לגבי יותר גבוהות מעט הערכות

האשפוז משך ב.
 שעלות היא לכך העיקרית הסיבה אשפוז. שירותי להערכת הנפוצים המדדים אחד משמש האשפוז משך

 קביעת )למעט החולים בבית האשפוז ימי למספר ובהתאם אשפוז יום מחיר בסיס על נקבעת האשפוז
 לאחר חולים של הממוצע האשפוז משך את להעריך נתבקשו המחלקות מנהלי (.DRG לפי האשפוז עלויות

 - הפנימיות מהמחלקות כולם ־ המנהלים מכלל כרבע בפועל(. אותו למדוד לא )אך במחלקתם מוח שבץ
 מהמנהלים למחצית קרוב שבוע, עד בממוצע במחלקתם מאושפזים מוח שבץ לאחר שחולים העריכו
 על עומד האשפוז משך שממוצע העריכו והשאר לשבועיים, שבוע בין בממוצע מאושפזים שהחולים העריכו

משבועיים. יותר
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 אקוטית לגריאטריה במחלקות הממוצע: האשפוז משך בהערכת המחלקות בין גדולים הבדלים נמצאו
 משך הפנימיות במחלקות לנוירולוגיה. במחלקות ולאחריהן ביותר, הארוך היה המוערך האשפוז משך

 שמשך העריכו הגריאטריות המחלקות ממנהלי רבעים שלושה ביותר. הקצר היה המוערך האשפוז
 ממנהלי לרבע בהשוואה ימים חודש על עולה במחלקתם מוח שבץ עם חולים של הממוצע האשפוז

 אקוטית לגריאטריה שהמחלקות יצוין הפנימיות. המחלקות ממנהלי ולחמישית הנוירולוגיות המחלקות
 מחלקות מספר בהם שיש גדולים חולים בבתי בעיקר נמצאות יותר ארוך ממוצע אשפוז משך על שדיווחו
 בין מוח שבץ עם חולים של הקבלה נטל חלוקת על מלמד שהדבר ייתכן נוירולוגיות. ומחלקה פנימיות

 ואינן שיקומי טיפול לספק "פנויות" הגריאטריות המחלקות ולכן ונוירולוגיות, פנימיות מחלקות מספר
 הארוך האשפוז שמשך גם ייתכן חדשים. לחולים מקום לפנות כדי במהירות חולים לשחרר נדרשות

 לצורכי הגריאטריות למחלקות חולים מעבירות הפנימיות שהמחלקות מכך נובע הגריאטריות במחלקות
 האשפוז משך על בדיווח משמעותיים הבדלים שנמצאו יצוין עוד ארוך. אשפוז זמן הדורש שיקום,

המחלקות. סוגי בשלושת מחלקה, סוג מאותו מנהלים בין גם הממוצע

 ממאגר נתונים לבין במחלקתם מוח שבץ עם החולים של האשפוז משך על המנהלים דיווח בין השוואה
 אם המחלקות, שלוש בין ההבדלים מבחינת דומים דפוסים מעלה 1995 לשנת הבריאות משרד של המידע

 מחצית המידע, מאגר על-פי למשל, כך יותר. קצר המידע מאגר על-פי האשפוז משך כללי באופן כי
 חמישית וכן משבועיים, למעלה אקוטית לגריאטריה במחלקות מאושפזים היו מוח שבץ עם מהחולים
 מאגר בין כן, אם העיקרי, ההבדל בפנימיות. מהחולים ועשירית הנוירולוגיות שבמחלקות מהחולים

 היו חולים של יותר גבוה שיעור המידע מאגר לפי :הקצרים באשפוזים הוא המנהלים דיווח לבין המידע
 עד שבוע למשך מאושפזים היו חולים של יותר גבוה שיעור המנהלים, דיווח לפי ואילו שבוע עד מאושפזים

שבועיים.

 לגריאטריה המחלקות בין ההבדלים אודות נוסף ממד ומוסיפים הידוע, את מחזקים אלה ממצאים
 המחלקות בין רבה שונות על מצביעים הם זאת, עם והנוירולוגיות. הפנימיות המחלקות לבין אקוטית

 אחרים. חשובים הבדלים מדגימים האשפוז במשך שההבדלים האפשרות ועל עצמן לבין הגריאטריות
שונות. בבעלויות חולים בתי ובין בארץ המחוזות בין האשפוז במשך הבדלים נמצאו שלא יצוין, בנוסף

 ארוך סביר, במחלקתם מוח שבץ עם חולים של האשפוז משך לדעתם האם עוד נשאלו המחלקות מנהלי
 2% ורק סביר זמן בו ראו משליש יותר מדי, ארוך האשפוז משך ממחציתם למעלה לדעת מדי. קצר או מדי

 שמשך שסוברים והנוירולוגיות הפנימיות המחלקות מנהלי שיעור (.6 )לוח מדי קצר האשפוז משך כי סברו
 של הערכותיהם בין הבדלים נמצאו לא אקוטית. לגריאטריה במחלקות משיעורם כפול מדי, ארוך האשפוז

שונים. במחוזות מחלקות מנהלי

________________ )באחוזים( מחלקות לפי חמנחלים לדעת חאשפוז משך סבירות :6 לוח
גריאטריה נוירולוגיה פנימית סח״ב

100 100 100 100 סח״ב
71 40 32 39 סביר
23 60 67 59 מדי ארוך

6 0 1 2 מדי קצר
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 שני כמעט האשפוז. למשך בנוגע שונה דעה חיוו הסוציאליים השירותים ומנהלי הראשיות האחיות
 מדי, ארוך שהוא סברו מהן שליש סביר, החולים של האשפוז שמשך סברו הראשיות מהאחיות שלישים

 סביר, האשפוז שמשך סברו הסוציאליים השירותים ממנהלי 80% כן, כמו מדי. קצר שהוא סברו 2% ורק
מדי. ארוך האשפוז שמשך סבר לא מהם אחד שאף לציין ראוי מדי. קצר שהוא - והשאר

במחלקה סתומות" "מיטות ג.
 חולים על-ידי ה״סתומות" מיטות במחלקתם יש קרובות שלעתים דיווחו המחלקות ממנהלי כמחצית

 - כעשירית ולדעת פעם, מדי קורה זה מצב מהמנהלים, 40% לדעת מתעכב. ששחרורם מוח שבץ לאחר
 אמרו הראשיות האחיות מן כשליש רק זאת, לעומת המחלקות. סוגי בין הבדלים ללא רחוקות, לעתים

 פעם. מדי מתרחש שהמצב טענו ממחציתן ופחות קרובות לעתים קורה סתומות" "מיטות של שתופעה
 להעביר לאן שאין מפני סתומות" "מיטות במחלקותיהם שיש סברו הסוציאליים השירותים מנהלי מרבית
 למציאת האחריות בתפיסת המקצועות בעלי בין הבדלים על מרמזים אלה שהבדלים ייתכן אלה. חולים
 באחריות חשים הסוציאליים העובדים לחולה. הרצוי האשפוז משך לגבי ובתפיסה אלה, לחולים פתרון

 שאינם במצב קרובות לעתים נמצאים הם בכך הכרוכים הקשיים ועקב החולה, של מהיר לשחרור
הנדרש. את להשיג מספיקים

 והעיקריות "סתומות", מיטות של לקיומן סיבות מספר מנו הסוציאליים והעובדים האחיות הרופאים,
 )צוין סיעודי במוסד או גריאטרי או שיקומי חולים בבית פנויה למיטה המתנה הן חשיבותן סדר לפי שבהן

 את להוציא המשפחה סירוב הסוציאליים(, מהעובדים שלישים ושני המחלקות ממנהלי מחצית על־ידי
 עיכובים הסוציאליים(, מהעובדים וחמישית מהמנהלים חמישית על־ידי )צוין החולים מבית החולה

 של קבלה ועדת בעבודת עיכובים וכן וכד׳, תשלום בהסדרי מסמכים, בהמצאת הקשורים ביורוקרטיים
נמוכה. בתדירות והתכנסות גריאטרי חולים בית

 מוח שבץ לאחר חולים במחלקתם היו הסקר שביום סברו המחלקות ממנהלי אחוזים כשישים ועוד, זאת
 כאן גם במחלקה. נשארים שהם לכך היחידה הסיבה וזו להעבירם, לאן שאין אלא אותם לשחרר שניתן

החולים. בית של אחרים מאפיינים ובין המחלקות בין הבדלים אין

 הרפואי מצבם על חולים של שחרורם עיכוב של האפשריות ההשפעות מהן השאלה מתעוררת זאת, לאור
 זאת כללי; חולים בבית לצורך שלא ושהייה אינטנסיבי שיקום עיכוב עקב התפקודי, מצבם על ובעיקר
החולים. בבית האשפוז עלות על המיותרת להכבדה בנוסף כמובן,

מהמחלקה מוח שבץ לאחר חולים לשחרר לחצים ד.
 שמופעלים קורה האם המחלקות מנהלי נשאלו המחלקות, על שמוטל העומס על ההבנה את להעמיק כדי

 מנהלים יותר מעט בחיוב, השיבו למחציתם קרוב במהירות. מוח שבץ לאחר חולים לשחרר לחצים עליהם
 חולים בתי בין או המחוזות בין הבדל ללא ומהנוירולוגיות, מהפנימיות מאשר הגריאטריות מהמחלקות

 החולים, קופות ארבע הם במהירות חולים לשחרר לחץ שמפעילים העיקריים הגורמים שני שונה. בבעלות
 של עמדותיהם על השפיעו הללו שהלחצים ייתכן החולים. בית והנהלת מכבי; חולים קופת ובראשן

 מהאחיות משליש למעלה מדי. ארוך הוא החולים של האשפוז שמשך סברו הם כך ומשום המנהלים,
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 במחלקות מהאחיות למחצית אף מגיע והשיעור במהירות, חולים לשחרר לחץ על העידו הראשיות
אקוטית. לגריאטריה

 שבץ לאחר חולים לשחרר לחצים עליהם מופעלים הסוציאליים, השירותים ממנהלי רבעים שלושה לדברי
 משפחת בני הראשיות, והאחיות המחלקות מנהלי ובהם: שונים, גורמים ציינו הם אך במהירות, מוח

 בתי והנהלות המיון חדרי מנהלי החולים, קופות להעברתו, מתאים מקום למצוא שלוחצים החולה
 של מצדם הן שונים, מכיוונים בלחצים נמצא כללי חולים בבית הסוציאלי שהשירות נראה החולים.
 המשפחות בני חיצוניים, צרכנים של מצדם והן החולים, בית והנהלת האחיות הרופאים, פנימיים, צרכנים
החולים. וקופות

שיקומי טיפול תהליכי ה.
 איכות בעתיד, התפקודי מצבם מבחינת מוח שבץ לאחר לחולים קריטי להיות עשוי השיקום תהליך
 השפעות להיות עשויות לאלה בעתיד. לו שיזדקקו הסיעודי הטיפול והיקף מגוריהם מקום חייהם,

 תהליך בה. הכרוכות והעלויות השירותים מערכת על והן משפחתו, ובני החולה על הן משמעותיות,
 בעיסוק לריפוי השירות לפיזיותרפיה, השירות על-ידי שניתן טיפול על ככולו רובו מתבסס השיקום
החולים. בתי במחלקות זמינותם מידת את בחנו ולפיכך בדיבור, לריפוי והשירות

 שירות על דיווחו כשליש שרק בעוד זמין, פיזיותרפיה שירות על דיווחו המחלקות מנהלי של המכריע רובם
 זמינות על בדיווחים גדולים הבדלים נמצאו בדיבור. ריפוי של - כרבע ורק בעיסוק, ריפוי של זמין

 הגבוהה הזמינות נמצאה אקוטית לגריאטריה במחלקות כך, המחלקות. סוגי שלושת בין הללו השירותים
 חיפה במחוז :בארץ המחוזות בין הבדלים גם נמצאו ונוירולוגיות. פנימיות למחלקות בהשוואה ביותר

 זמינות אביב ותל המרכז חיפה, ובמחוזות המחוזות, לשאר בהשוואה נמוכה הפיזיותרפי הטיפול זמינות
 גם מסוימים הבדלים נמצאו האחרים. המחוזות לשלושת בהשוואה נמוכה בעיסוק בריפוי הטיפול
 קופת ושל הבריאות משרד של חולים בבתי :שונות בבעלויות חולים בתי בין השיקומי הטיפול בזמינות

 ולבתי ציבוריים חולים לבתי בהשוואה פיזיותרפי טיפול של יותר נמוכה זמינות על דווח כללית חולים
פרטית. בבעלות חולים

 השיקום שירותי מנהלי גם רואיינו במחלקתם, השיקום דפוסי על המחלקות מנהלי לריאיון במקביל
 לחולים פיזיותרפי טיפול ניתן החולים בתי שבכל עולה, לפיזיותרפיה השירותים מנהלי מריאיון עצמם.
 הגיעו לאחר יום־יומיים כלל בדרך החולה, של הרפואי מצבו התייצבות לאחר המתחיל מוח, שבץ לאחר

 הבדלים על הצביעו הם אך יום, כל כמעט או יום כל טיפול מקבלים החולים ־ רובם לדברי למחלקה.
 לחולים כי נמסר החולים, בתי בין הבדל ללא כמעט המחלקות. סוגי בין הפיזיותרפי הטיפול בתדירות

 בשבוע פעמים שש עד חמש או יום מדי טיפול ניתן גריאטרית במחלקה שמאושפזים מוח שבץ לאחר
 בין נע והטווח בממוצע, ביום שעות חמש הגריאטרית במחלקה נמצאים הפיזיותרפיסטים דקות. 30־20ל-

 החולים בתי ברוב זו. למחלקה מגיע לא הפיזיותרפיסט רחוקות לעתים רק ביום. שעות לשבע שעתיים
 בשבוע. פעמים חמש בממוצע קבוע, באופן זו במחלקה פיזיותרפיסט מבקר נוירולוגית, מחלקה יש שבהם

 ביום. שעות לחמש שעתיים בין נע והטווח ביום, שעות 3.2 בממוצע החולים, בתי בין שונה הביקור משך
 לטיפול שמוקדש הזמן ומשך זו, במחלקה המאושפזים מוח שבץ לאחר החולים בכל מטפל פיזיותרפיסט

 באופן פנימיות במחלקות פיזיותרפיסט מבקר החולים בתי של המכריע ברובם שעה. כחצי הוא בחולה
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 שלישים שני בשבוע. פעמים שש עד שלוש של בטווח בממוצע, בשבוע פעמים חמש יום, מידי כמעט קבוע
 ולדברי למחלקה, מגיע לא שהפיזיותרפיסט קורה רחוקות לעתים שרק ציינו הפנימיות המחלקות ממנהלי

 שעה בין נע והטווח שעתיים, פנימית במחלקה הביקור נמשך בממוצע פעם. מדי קורה זה מהם שליש
 נמשך והטיפול ברובם או במחלקה מוח שבץ עם החולים בכל מטפל הפיזיותרפיסט ביום. שעות לשלוש

דקות. כעשרים כלל בדרך

)באחוזים( חמגחליס להערכת בחתאס משירות/ סיג לפי במחלקות שיקום שיריתי זמינות ;7 ליק
 מחלקות

גריאטריות
 מחלקות

נוירולוגיות
 מחלקות
פנימיות סח״כ

100 100 100 100 סח״כ

פיזיותרפיה
82 46 42 50 בשבוע פעמים 5יום/ בכל
18 46 44 39 בשבוע פעמים 4־3

0 9 8 7 בשבוע פעמים 2-1
0 0 6 4 לא יותר/בכלל רחוקות לעתים

בעיסוק ריפוי
88 27 9 25 בשבוע פעמים 4־3 לפחות

0 36 8 10 הצורך בשבוע/לפי פעמים 2-1
12 36 83 65 לא בכלל

בדיבור ריפוי
63 9 18 24 שירות יש
37 91 82 76 שירות אין

 וגם החולים, מבתי במחצית רק ניתן בעיסוק שריפוי עולה בעיסוק לריפוי השירות מנהלי עם מהראיונות
 בעיסוק שמרפא ציינו הגריאטריות המחלקות מנהלי רוב המחלקות. בין משמעותיים הבדלים יש בהם
 מגיע לא שהוא קורה רחוקות לעתים ושרק בשבוע, פעמים חמש בממוצע למחלקתם, קבוע באופן מגיע
 ביום. שעות לשבע שעתיים בין נע והטווח שעות, חמש במחלקה בעיסוק המרפא שוהה בממוצע כלל.

 במידה מזה זה נבדלים הכלליים החולים בתי של הנוירולוגיות במחלקות בעיסוק מרפא של הביקור דפוסי
 ארבע או שלוש למחלקתם, קבוע באופן מגיע בעיסוק שמרפא ציינו מעטים מנהלים רק ;משמעותית

 רק כן, כמו יותר. הרבה נמוכה תדירות ציינו והשאר ביום שעות שש עד שעתיים למשך בשבוע, פעמים
 כאן וגם למחלקתם, קבוע באופן מגיע בעיסוק שמרפא ציינו הפנימיות המחלקות מנהלי מבין בודדים

ביום. שעות ארבע עד שעתיים של בטווח בממוצע, כשעתיים נמשך הביקור נמוכה. התדירות

 בהספקת ובקשיים בבעיות נתקלים הם האם המחלקות מנהלי נשאלו בנושא, ההבנה את להעמיק כדי
 בשלושת שיקומי טיפול בהספקת קשיים קיום מציג 8 לוח זה. לטיפול שזקוקים לחולים שיקומי טיפול

 טיפול בהספקת קשיים שיש אמרו מהמנהלים שליש שני כמעט השונות. במחלקות המקצועות
 שיש אמרו ומרביתם בעיסוק, ריפוי טיפול בהספקת קשיים שיש אמרו רבעים שלושה בפיזיותרפיה,

 על יותר התלוננו והנוירולוגיות הפנימיות מהמחלקות מנהלים בדיבור. ריפוי טיפול בהספקת מכשולים
הגריאטריות. מהמחלקות למנהלים בהשוואה המקצועות בשלושת שיקומי טיפול במתן קשיים
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2)גאהוזיס( ההוליס
בית מאפייצי ולפי מהלקה סוג לפי שיקומי טיפול במתן קשיים 6קיו לגבי המצהליס תפיסות :8 לוה

בדיבור ריפוי ק8 בעיסו ריפוי פיזיותרפיה
87 71 61 סה״כ

מהלקות
85 76 60 פנימית

100 73 82 נוירולוגיה
87 50 50 גריאטריה

בעלות
 הבריאות משרד
קופ״ח
ציבורי

פרטי

87 72 69
97 76 59
57 50 50
67 50 0

בתא; שהתקבלו התשובות כל סך מתון• החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל "

 כללי, חולים בבית פנימיות במחלקות שמאושפזים מוח שבץ לאחר שחולים כך על מצביעים אלה ממצאים
 ייחודה את מדגישים הממצאים בנוסף, כלל. לו זוכים אינם הם ולעתים מצומצם, שיקומי לטיפול זוכים

 שבץ לאחר חולים לשיקום קרובות לעתים משמשת אשר החולים, בבית אקוטית לגריאטריה המחלקה של
 אינטגרלי חלק הם השיקומיים המקצועות בעלי אקוטיים. במצבים בחולים לטיפול כמחלקה רק ולא מוח

שיקומי; טיפול בהספקת מכשולים בפחות נתקלת היא ולכן המחלקה, מצוות

 לסוגיו שיקומי טיפול בהספקת מכשולים על שדיווחו הדרום וממחוז חיפה ממחוז המחלקות מנהלי שיעור
 שיעור כן, כמו בדיבור. ריפוי לספק מתקשים המנהלים כל כי אם האחרים, למחוזות בהשוואה יותר גבוה
 בתי מאשר יותר גבוה מכשולים על שדיווחו כללית חולים קופת ובבעלות ממשלתית שבבעלות חולים בתי

פרטית. או ציבורית בבעלות חולים

 השיקומי השירות לזמינות באשר החולים בתי ובין המחלקות בין שנמצאו ההבדלים על הדעת את לתת יש
 הטיפול של יחסית הנמוכה זמינותו משפיעה כיצד לבחון חשוב מזאת, יתרה בהספקתו; למכשולים ובאשר

בחולים; הטיפול תוצאות על השיקומי’

 סוציאלי עובד עם נפגשים רובם או כמחלקתם החולים שכל דיווחו המחלקות מנהלי של המכריע רובם
 גם שונות; בבעלויות חולים בתי ובין המחוזות כין המחלקות, בין הבדל ללא כמעט אשפוזם, במהלך

 שמגיעים מוח שבץ עם החולים בכל מטפלים שהם עולה הסוציאליים השירותים מנהלי עם מהראיונות
 או תמיד משתתף סוציאלי עובד בעיסוק, ולמרפאים לפיזיותרפיסטים בניגוד ברובם; או החולים לבית

 בביקור תמיד כמעט או גבוהה בתדירות משתתפים ורובם המחלקות, של צוות בישיבות פעם מידי לפחות
רופאים;
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שחרור דפוסי 4.3
במחלקה מאשפוז מוח שבץ לאחר חולה לשחרור קריטריונים א.
 מוח שבץ לאחר חולה לשחרור הקריטריונים מהם נשאלו החולים בבית בחולה שמטפלים הצוות אנשי כל

 של שחרור המצדיקים או המאפשרים מצבים שני ציינו המחלקות מנהלי של המכריע רובם מהמחלקה.
 האשפוז מהמשך תועלת להפיק יכולת חוסר - והשני הרפואי מצבו התייצבות - האחד :מהמחלקה החולה

 מצבים צוינו בנוסף, הגריאטריות(. המחלקות מנהלי על־ידי צוין אשר העיקרי המצב )זהו במחלקה
 יודעים במחלקה הרופאים וכאשר הבדיקות מסתיימות כאשר החולה, של אבחנתו נקבעת כאשר :נוספים

שחרורו. עם בשיקום יתחיל שהחולה

 ציינו הסוציאלי והשירות בעיסוק לריפוי השירות לפיזיותרפיה, השירות ומנהלי הראשיות האחיות גם
 החולה, את אליו להעביר מתאים מקום כשנמצא ־ נוספת סיבה מהם רבים ציינו בצידן אך אלה, סיבות

 שחרור בין ההבדל את הדגישו הנלווים השירותים מנהלי סיעודי. לאשפוז ואם שיקום להמשך אם
 השיקום על דגש יותר הנותנת לגריאטריה, ממחלקה שחרור לבין נוירולוגית וממחלקה פנימית ממחלקה

 ניתן המחקר של השני בשלב האפשר. במסגרת המרבית העצמאות השגת על או השיקום תהליך סיום ועל
השחרור. יעד ואת הכללי החולים בבית מאשפוז החולה משתחרר תפקודי מצב באיזה לבדוק יהיה

מהמחלקה שחרור על שמחליט העיקרי הגורם ב.
 על המחליט העיקרי הגורם והנוירולוגיות, הפנימיות המחלקות ממנהלי שלישים שני של עדותם לפי

 המחלקות ממנהלי שליש רק שותפים זו לדעה שבה. הבכיר הרופא או המחלקה מנהל הוא השחרור
 מנהלי גם השחרור. על במשותף מחליט המחלקה שצוות שאמרו שלישים שני ־ ולעומתם הגריאטרית,

 שחרור על בהחלטה תמיד כמעט או תמיד משתתפים שהם העידו בעיסוק ולריפוי לפיזיותרפיה השירותים
 משתתפים הם ונוירולוגיות פנימיות שבמחלקות בעוד אקוטית, לגריאטריה במחלקות מאשפוז חולה

לא. כלל או רחוקות לעתים רק בהחלטה

 בכיר שרופא אמרו מהם שלישים שני הסוציאליים. השירותים מנהלי בקרב גם נמצאו דומים דפוסים
 נוספים שגורמים אמרו ושליש מהמחלקה, מוח שבץ לאחר חולה שחרור על החלטה מקבל במחלקה
 מנהלי מכלל מחצית והפיזיותרפיסט. הסוציאלי העובד הראשית, האחות בעיקר בהחלטה, מעורבים

 על בהחלטה שמעורבים כמי מבוטח החולה שבה החולים קופת נציגי את גם ציינו הסוציאליים השירותים
הרופאים. זה ובכלל אחרים, המקצועות בעלי על-ידי הוזכר שלא כמעט זה שגורם בעוד החולה, שחרור

 למשל, כך מאפיין. דפוס אותר לא פנימית ממחלקות חולים שחרור על ההחלטה קבלת דפוסי בבחינת
 המשמשים - הצוות לעומת המנהל ־ שונים גורמים ציינו פנימיות מחלקות מספר עם חולים מבתי מנהלים
 בדרך מקבל המחלקה שמנהל ציינו הנוירולוגיות המחלקות מנהלי רוב השחרור. על עיקרי החלטה בקבלת

 המחלקות מנהלי רוב המחלקה. צוות את ציינו גם מיעוטם כי אם החולה, שחרור על החלטה כלל
 ציינו ומיעוטם חולה, שחרור על ההחלטה כמקבל המחלקה צוות את ציינו זאת, לעומת הגריאטריות

לבד. ההחלטה מקבל שהמנהל
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בפיעל השחרור על אחריות ג.
 של השחרור להסדרת אחראיים הסוציאלי והעובד הראשית האחות הראשיות, מהאחיות מחצית לדברי

 גורמים מספר ציינו והשאר לבדו, לכך אחראי הסוציאלי שהעובד אמרו כשליש מהמחלקה, החולה
 שחרור להסדרת העיקריים האחראיים בין שהם ציינו הסוציאלי השירות מנהלי כל במקביל, במשותף.

 ושני לבד, זאת עושים שהם ציינו מהם שליש הפועל. אל אותו המוציאים הם למעשה הם וכי החולה,
 ובני החולים קופות נציגי במחלקה, האחיות ובעיקר בכך שמעורבים נוספים גורמים ציינו שלישים

החולה. של המשפחה

 והאחות הסוציאלי העובד בעיקר לכך אחראים שבהן הפנימיות, המחלקות בין קלים הבדלים נמצאו
 הנוספים הגורמים שיעור שבהן אקוטית, לגריאטריה והמחלקות הנוירולוגיות המחלקות לבין הראשית,
יותר. גבוה השחרור בהסדרת חלק שנוטלים

מוח שבץ לאחר חולים להעברת קבוע הסדר ד.
 - אקוטית לגךיאטריה מחלקה ואם נוירולוגית מחלקה אם פנימית, מחלקה אם ־ מהמחלקות לכמחצית

 חולים בתי עם או חולים בית באותו אחרת מחלקה או אמבולטורית. יחידה עם קבוע הסדר או הסכם יש
 גורמים עם הסכמים נמצאו במחלקה. האשפוז תום עם מוח שבץ לאחר חולים אליהם להעביר אחרים,

 מחלקות ועם לשיקום מחלקות עם ובעיקר טיפול, להמשך מסגרות של שונים סוגים ועם שונים
 עם סיעודיים, מוסדות עם גריאטריים, חולים ובתי לשיקום חולים בתי עם חולים, בית באותו לגריאטריה

׳____ _ "... בית• לאשפוז יחידות ועם החולים קופות של טיפול להמשך יחידות

 עם קבוע הסדר יש המרכז ובמחוז חיפה במחוז מהמחלקות שלישים שלכשני עולה המחוזות בין בהשוואה
 מהמחלקות ממחצית בפחות רק נמצא קבוע שהסדר בעוד טיפול, להמשך חולים להעברת שונים גורמים
 במחוז מהמחלקות בחמישית ורק אביב, תל במחוז מהמחלקות משליש בפחות דרום, ובמחוז צפון במחוז

ירושלים.

\ ‘ שחרור יעדי ה.
 9 לוח מוח. שבץ לאחר חולה של עתידו את שקובעים החשובים הגורמים אחד הנו מהמחלקה השחרור יעד

 בית :הם השכיחיס׳ביותר השחרור שיעדי עולה וממנו מוח, שבץ לאחר חולים של השחרור יעדי את מציג
 הפנימיות במחלקות סיעודי.* ומוסד גריאטרי חולים בית בקהילה(, שיקום להמשך הפנייה )עם החולה

 חולים בבית בעיקר'לשיקום ובאשפוז, בקהילה שיקום להמשך הפניה של גבוה שיעור בולט והנוירולגיות
 פחות ציינו והמנהלים בקהילה, השיקום והמשך הביתה השחרור בולט הגריאטריות במחלקות גריאטרי.

 לגריאטריה המחלקה משמשת שלפיה התפיסה את מחזק זה שממצא ייתכן באשפוז. שיקום המשך
זו. במחלקה והשיקום האשפוז בתום לבתיהם חוזרים מהחולים רבים וכי שיקומית, כמסגרת אקוטית

 במצבם להתייצבות עד החולים את לאשפז נהוג הנוירולוגית ובמחלקה הפנימית במחלקה זאת, לעומת
 מפנים הם כי שציינו המנהלים של הגבוה השיעור את לציין ראוי שיקום. בתהליך להתחיל המאפשרת

 גם אך ביותר, הגבוה הוא הפנימיות במחלקות שיעורם סיעודי; למוסד ישירות מוח שבץ לאחר חולים
 במחלקה הסתיים השיקום האם השאלה מתעוררת זאת, לאור למדי. גבוה הוא הגריאטריות במחלקות
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 ולכן לבתיהם לחזור יכולים אינם אשר שיקומי פוטנציאל ללא בחולים מדובר שמא או הגריאטרית,
 יש אותם? מאפיין ומה סיעודיים למוסדות מועברים שבץ חולי אילו לשאלה: סיעודי. למוסד מועברים
המחקר. של השני בשלב רק לקבל יהיה שניתן בנתונים צורך יש זו לשאלה לענות כדי מאוד. רבה חשיבות

)באחוזים( מחלקית לפי ההפניה, ושיעור מיק שבץ לאחי חולים של שחרור יעדי :9 ליק
גריאטריה נוירולוגיה פנימית סה״ב

N=17 N=ll N=68 N=96 ההפניה ושיעורי השחרור יעדי
100 100 100 100 סה״ב

בקהילה לשיקום חפציה עם הביתה
6 0 8 7 מפנים לא

מפנים
29 82 57 55 מהחולים 2 5%מ- פחות
65 18 34 38 מהחולים 25%מ־ יותר

בבי״ח גריאטרית למחלקה
94 55 54 61 מפנים לא

מפנים
0 45 34 30 מהחולים 25%מ־ פחות
6 0 12 9 מהחולים 25%מ־ יותר

גריאטרי לשיקום חולים לבית
65 18 21 28 מפנים לא

מפנים
35 64 32 35 מהחולים 25%מ- פחות

0 18 49 37 מהחולים 25%מ- יותר

שיקומי חולים לבית
76 9 33 38 מפנים לא

מפנים
12 64 52 46 מהחולים 25%מ־ פחות
12 27 15 16 מהחולים 250/0מ- יותר

סיעודי למוסד
18 18 14 15 מפנים לא

מפנים
59 73 51 55 מהחולים 2 5%מ- פחות
23 9 35 30 מהחולים 0/25°מ- יותר

 מחלקה בהם שיש חולים בתי בין הבדלים יש האם בדקנו השחרור, יעדי על ההבנה את להעמיק כדי
 חולים בבתי המחלקות ממנהלי למחצית שקרוב נמצא כזו. מחלקה בהם שאין חולים בתי לבין גריאטרית

 גריאטרי, לשיקום חולים לבתי חולים משחררים לא שהם אמרו אקוטית לגריאטריה מחלקה בהם שיש
 של ביותר הקטן המספר כצפוי, גריאטרית. מחלקה ללא חולים בבתי מהמנהלים בלבד לעשירית בהשוואה

 למחצית קרוב כן, כמו לגריאטריה. מהמחלקות הוא שיקום להמשך גריאטריים חולים לבתי הפניות
מוח שבץ לאחר רבים חולים מפנים שהם אמרו גריאטרית מחלקה ללא חולים מבתי מהמרואיינים

21



בהם שיש הו?ולים י3מבו מהמ׳רואי׳ינלם עשייריתשרק' בעור גריאטריים,: חולים׳ בבוני׳ שיקום להמשך

מהמחלקות
 גבוה שיעורם כאן; גם' גריאטריים.• חולים' בבתי שיקום' להמשך־ רבים׳ חולים׳ מפעים גריאטרית; מחלקה

 המ׳רואיינים בקרב מאשיר והנ׳וירולוגי׳ות הפנימ׳יות מהמחלקות המרואיינים■ בקרב יותר
לגריאטריה.

 הגריאטרית שהמחלקה' המקובלת התפיסה את והן קודמים ממחקרים הממצאים את הן מחזק זה ממצא
 קלים לחולים שחרור יעד משמשת המחלקת החולים. בית של שיקומית תשתית מהווה כללי חולים בבית

 שבועות בתוך השיקום תהליך את 1ולסיים קצר, משיקום תועלת להפיק שעשויים המחלקות; מכל יחסית
 בהיעדר (.Bentur et al,. '1994גריאטרי)' חולים בבית שיקום להעבירם'להמשך צורך שיהיה מבלי אחדים,
 הזקוקים החולים כל את להעביר והנוירולוגיות הפנימיות המחלקות נאלצות החולים, בבית כזו מחלקה

 יהיה ניתץ* המחקר של' השני בשלב גריאטרי.• חולים בבית שיקום להמשך הקלי־ם; המקרים כולל לשיקום,
 1שעשויים אחרים ולמשתנים ,התפקודי למצבם בהתאם החולים של' ‘בפועל השחרור־ יעדי את לבדוק

כך. על להשפיע.

השחרות מדפוסי׳ רצון שביעות ה.
 ; למחלקותיהם שיש ומההסדרים השחרור מדפוסי מאוד המחלקותמרוצים-או׳מרוצים ממנהלי׳ חמישית

 נמצאה מההסדרים< מרוצים לא בכלל או מרוצים כך כל לא - ומחציתם למדיי; מרוצים - משליש פחות
 מאשר יותר מרוצים לגרייאטריה המחלקות מנהלי המחלקות: ‘סוגי שלושת בין שונה רצון שביעות.

 הפנימיות■ המחלקות■ מנהלי מאשר יותר רבה רצון שביעות הביעו אשר הנוירולוגיות;, במחלקות עמיתיהם
 לפחות בהשוואה השחרור מדפוס■ מרוצים שאינם ציינו פנימיות במחלקות המנהלים ממחצית יותר

 כמו'המחוז האשפוז מערכת של אחרים מאפיינים בחינת והגריאטריות. הנוירולוגי'ות במחלקות משליש
 ושבבתיי המחוזות, מיתר במחוז'הדרום יותר נמוכה רצון עלשביעות מצביעה החולים בית על והבעלות

(:10 וציבורייםאחרים')לוח ממשלתיים חוללם בבתי מרוציםמאשר פחות■ קופ״ח של חולים

______בת»יחחוליס')צאחוו»ם(<7^ג» לפי?חשחרוד תל^תמחל^ות;מךפוסי1שביעותלרצוןמ לוקס!:
 לא■ בכלל - מרוצה כך כל לא דיי - מרוצה

,_____..מרוצה' , ______מרוצה■ מאוד מרוצה סה״ב
מחלקות

59 ׳27 ■14 100 i(N=7.i) פנימית
27 46 ׳27 100 א((=11נוירולוגיהץ
31 ’25 ■44 ;100 ((N=16) גריאטריה

בעלות
fS’o <26 25 100 אך=52הבריאות) משרד
63 22 16 100 (,N—32) חולים קופת
28 -58 14 100 א(;=14) ציבורי/פרטי

סוג״בי״ת
52 28 20 .100 א(<=61לגריאטריהץ מחלקה עם בי״ח

4״8־30<21 100 א(.=37) לגריאטריה מחלקה ללא בי״ח
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 יותר גבוהה מוח שבץ לאחר חולים של השחרור מדפוסי הראשיות האחיות של הרצון ששביעות יצוין עוד
 שיש ומההסדרים השחרור מדפוסי מרוצות או מאוד מרוצות מהן 38% המחלקות: מנהלי של מזו

 מרוצות לא בכלל או מרוצות כך כל לא - 25%ו- למדיי מרוצות ־ 37% שונים, גורמים עם למחלקותיהם
מההסדרים.

 שבץ לאחר חולים של השחרור ומהסדרי השחרור מדפוסי סוציאליים השירותים מנהלי של הרצון שביעות
מרוצים. כך כל לא שלישים ושני מאוד, מרוצים או מרוצים היו מהם שליש ורק ביותר, הנמוכה היתה מוח

 בשנים מוח שבץ עם בחולים בטיפול שינויים של ותפיסות הערכות 4.4
ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת לאחר ־ האחרונות

 בשירותי לפגיעה אפשרות היתה ממלכתי, בריאות ביטוח חוק החלת בעקבות שהתעוררו החששות אחד
 שירותי צורכים קשישים כרוניים. ובחולים במוגבלים יותר, בזקנים ובמיוחד הקשישים, לאוכלוסיית הבריאות

 פוסט-אקוטי. וטיפול שיקום כמו יקרים לשירותים זקוקים אף הם ולעתים גבוהה, ובתדירות רבים בריאות
 תהיינה לא שהן חשש היה מוגדרת, תקציב במסגרת לעמוד החולים קופות על המופעל הלחץ בגלל לפיכך,

 בהוצאות לצמצם תנסנה ואף זו, אוכלוסייה לקבוצות הקיימים בשירותים משאבים להשקיע מעוניינות
 מבוטח בעבור יותר גבוה תגמול הקפיטציה נוסחת באמצעות מקבלות הקופות אמנם, בעבורם. לשירותים

 או זקן בחולה לטיפול מספיק אינו זה שתגמול שייתכן אלא תינוק(, )מלבד אחר למבוטח בהשוואה קשיש
 מהספקת להימנעות בנוסף לקשישים. השירותים פיתוח את מתמרץ שאינו ככזה התשלום את יתפסו שהקופות
 זולים שירותים תרכושנה ואף חדשים שירותים מלפתח תמנענה שהקופות חשש התעורר קיימים, שירותים
 לחסוך במטרה האפשר, ככל מהר חולים לשחרר החולים בתי על הלחץ את ותגברנה טובים, פחות במקומות

 רכיביו לגבי פירוט אין אך שיקום, כולל השירותים סל שאמנם העובדה גם מצטרפת לכך לאשפוז. בעלויות
לגביהם. ברורה מחויבות לקופות אין מכך וכתוצאה

 בשישה החוק החלת שלאחר בשנים במחלקתם שינויים לדעתם חלו האם נשאלו המחלקות מנהלי
 לשחרר לחץ האשפוז, משך מוח, שבץ עם חולים לאשפוז לקבל חולים מקופת אישור קבלת :תחומים
 כן בקהילה. שיקום להמשך אישור קבלת באשפוז, שיקום להמשך אישור קבלת השחרור, יעדי חולים,
ולשיקום. טיפול להמשך שזקוקים לחולים הקופות מתייחסות כיצד המרואיינים נשאלו

 ממנהלי כמחצית החמרה. או לרעה שינוי של בכיוון היו עליהם הצביעו שהמנהלים השינויים כל
 האשפוז, במשך שינויים חלו מהם רבע לדעת יותר. או אחד בתחום החמרה שחלה סבורים המחלקות

 חולים לשחרר גדול יותר לחץ כיום שיש מציינים רובם כאשר חולים, לשחרר בלחץ שינוי חל רבע ולדעת
לגריאטריה. חולים של בקבלה יותר קפדנית בדיקה עורכות הקופות וכי האשפוז, משך את ולצמצם

 חלה מהמנהלים רבע לדעת ובקהילה, באשפוז שיקום להמשך החולים מקופת אישור לקבלת באשר
 מחלקות מנהלי הם כך הסבורים ממחצית למעלה באשפוז; שיקום להמשך אישור בקבלת החמרה

 וחלקם פנימיות במחלקות בעיקר מהמנהלים, רבע לדעת פנימית. מנהלי בעיקר והשאר גריאטריות
 לשיקום אישורים במתן צמצומים של בכיוון בקהילה, לשיקום ההפניה בדפוסי שינויים חלו בגריאטריה,

 חולים "פחות היו: השגורות התשובות התרחבות. לעתים חלה בקהילה השיקום שבתחום בעוד באשפוז,
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 לצמצם מגסות "הקופות שיקומי", לאשפוז התחייבות לקבל יותר "קשה לשיקום", אישור מקבלים
 שהוועדה ציינו אף חלקם שלהם׳? במוסדות שיקום לאשר משתדלות ו״הקופות האפשר", ככל בשיקום

 לגבי התשובות בעבר. כנהוג פעמים שלוש במקום לשבוע אחת רק מתכנסת לשיקום הפניה המאשרת
 מופנים חולים "יותר בקהילה", שיקום שירותים "מפתחים היו: בקהילה שיקום שירותי התפתחות

 נמצאו לא שיקום". לתת יותר נערכת "הקהילה בית", כללית כמו בתכניות הבית, במסגרת לשיקום
אלה; בדפוסים שונה בגודל או שונה בבעלות חולים בתי ובין הארץ אזורי בין הבדלים

 חולים של והשחרור הקבלה בדפוסי החמרה על לדווח יותר נטו אקוטית לגריאטריה המחלקות מנהלי
 )לוח שנסקרו התחומים בכל והנוירולוגיות, הפנימיות המחלקות מנהלי מאשר למחלקתם מוח שבץ לאחר

 למחלקות בהשוואה החולים ולסוג הגריאטרית במחלקה הטיפול לאופי קשור שהדבר ייתכן (.11
 שיקומי פוטנציאל בעלי הם הגריאטריות למחלקות שמתקבלים מהחולים רבים שאמנם בהנחה האחרות.

 מאשפוז. השחרור לאחר ובקהילה באשפוז שיקום להמשך זקוק גם מקרבם יותר גבוה ששיעור הרי גבוה,
 שיקום. להמשך הפניה מאפשר אינו הפנימיות במחלקות רבים חולים של שמצבם ההנחה רווחת לעומתם,

 החולה להעברת לאישור יותר תכופות לעתים יזדקקו הגריאטריות המחלקות שצוותי הרי הדבר, כך אם
 יחושו גם ולכן זו, להתמודדות חשופים פחות הצוות אנשי יהיו האחרות שבמחלקות בעוד שיקום, להמשך

זה. בתחום בשינויים פחות

)באחוזים(* מחלקות
לפי ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת לאחר שחלה החמרה לגבי המחלקות מנהלי הערכת :11 לוח

 גריאטריה
,.N=16״״

נוירולוגיה
. N=ll

פנימית
N=70

סה״כ
N=97

שינויים בהם שחלו התחומים

37 0 3 8 שבץ חולי של אשפוז אישור
41 18 20 24 מוח שבץ חולי של אשפוז משך
47 36 20 26 מוח שבץ חולי לשחרר לחץ
41 18 9 16 שבץ חולי של השחרור יעדי
41 36 21 27 באשפוז שיקום המשך אישור
23 ■20 24 24 בקהילה לשיקום הפניה

בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל "

 מקופת אישור בקבלת החמרה על העידו והנוירולוגיות הפנימיות מהמחלקות בודדים מרואיינים רק
 מהמחלקות מהמרואיינים משליש שלמעלה בעוד במחלקתם, מוח שבץ לאחר חולים לאשפוז לקבל חולים

 של התחייבות דורש בגריאטריה שהאשפוז מהעובדה, הנראה, ככל נובע, הדבר כך. העידו הגריאטריות
 מאחר המקרים(, ברוב מיון חדר דרך החולה מגיע׳ האחרות המחלקות שלשתי )בעוד החולים קופות

 מאושפזים מוח שבץ לאחר שהחולים מאחר כן, כמו שיקום. לצורכי משמש האשפוז רבים שבמקרים
 את לשחרר שהלחץ פלא שאין הרי ארוכה, לתקופה הכלליים החולים שבבתי הגריאטריות במחלקות

 החולים שם והנוירולוגיות, הפנימיות במחלקות מאשר הגריאטריות במחלקות יותר מורגש החולים
בלבד. ספורים לימים כלל בדרך מאושפזים
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 המנהלים, דברי לפי שבהם, התחומים ששת את שכלל משתנה נבנה זה בנושא ההבנה את להעמיק כדי
 לחץ אשפוז, להמשך אישור קבלת מוח, שבץ חולה לאשפז אישור )קבלת החוק החלת לאחר שינויים חלו

 קובץ החדש המשתנה בקהילה(. לשיקום אישור וקבלת באשפוז לשיקום אישור קבלת חולים, לשחרר
 שינויים חלו בשניים, או אחד בתחום שינויים חלו החוק, החלת מעת שינויים חלו לא :קבוצות לשלוש

תחומים. 5-3ב־

 וכי הגריאטריות, במחלקות מאשר שינויים פחות היו והנוירולוגיות הפנימיות שבמחלקות עולה, 12 מלוח
 השוואה אחרות. בבעלויות חולים בבתי מאשר שינויים יותר היו ציבורית בבעלות חולים בבתי במחלקות

 על דווח חיפה במחוז וכי שינויים פחות היו צפון ומחוז דרום מחוז אביב, תל שבמחוז מעלה המחוזות בין
ביותר. הרבים השינויים

)באחוזים(
המחלקות* מאפייני לפי מוח, שבץ בחולי בטיפול שחלה החמרה לגבי המנהלים הערכת :12 לוח

שינויים 5-3 שינויים 2-1 שינוי אין משתנה
22 25 53 סה״כ

בעלות
29 19 51 הבריאות משרד
12 27 61 קופ״ח
27 46 27 ציבורי

0 25 75 פרטי

מחלקות
15 29 56 פנימית
27 18 54 נוירולוגיה
47 12 41 גריאטריה

בתא. שהתקבלו התשובות הכל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל *

 הכלליים החולים בבתי והגריאטריות הנוירולוגיות הפנימיות, המחלקות ממנהלי ממחצית יותר לסיכום,
 המאושפזים מוח שבץ עם חולים של והשחרור הטיפול הקבלה, בדפוסי שינויים שחלו סוברים

 במחלקות יותר מוחשיים אלה שינויים ממלכתי. בריאות ביטוח חוק החלת לאחר במחלקותיהם
 חשו אשר והנוירולוגיות, הפנימיות במחלקות מאשר בשיקום, גם רבה במידה עוסקות אשר הגריאטריות,

 על ולא המטפלים הערכות על מבוססים אשר הממצאים, של ראשוניותם למרות יותר. פחותים בשינויים
 האשפוז, במסגרת השיקומי, בטיפול לצמצם נטייה על לרמז עשוי הממצא החולים, אחר בפועל מעקב

החולים. שחרור את האפשר ככל לזרז בכך העוסקות מחלקות על הלחץ את ולהגביר

 סברו השינוי( לסוג )בהתאם והנוירולוגיות הפנימיות המחלקות ממנהלי שליש עד שרבע לזכור יש זאת, עם
 לפיכך, אותם. לשחרר ובלחץ החולים של האשפוז למשך בנוגע בעיקר החוק, לאחר שינויים שחלו הם גם

 ההפניות את להגביל וניסיון האשפוז משך צמצום של בכיוון שינויים של כללית למגמה עדים שאנו ייתכן
 של המשך הנו זה שינוי כי ייתכן שיקום. על בעיקר נוספות, בהוצאות הקופות את המחייבים שחרור ליעדי
נשאלת לפיכך ממלכתי. בריאות ביטוח חוק בהחלת בהכרח קשור ואיננו לכן קודם שהתחילה מגמה
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 בטווח מוח שבץ לאחר חולים של והתפקודי הרפואי במצב פגיעה כדי עד תימשך זו מגמה האם :השאלה
הארוך?

 חולים של והשחרור הקבלה בתהליכי שינויים לדעתם חלו האם נשאלו הסוציאליים השירותים מנהלי גם
 שינויים חלו הסוציאליים השירותים ממנהלי רבים לדעת האחרונות. בשנתיים־שלוש מוח שבץ לאחר
 הם בקהילה. לשיקום הפניות והרחבת באשפוז שיקום להמשך אישורים במתן צמצום תחומים: בשני
 ושינויים חולים לשחרר לחץ האשפוז, במשך שינויים :יותר נמוכה בתדירות אך אחרים תחומים גם ציינו

 ארבע בין הבדלים יש שבהם תחומים שלושה ציינו הסוציאליים השירותים מנהלי שלהם. השחרור ביעדי
 שיקום והמשך החולים של השחרור ביעדי שינויים חולים, של מהיר לשחרור לחץ החולים: קופות

באשפוז.

 חשים הם שבהם בתחומים החולים קופות בין הבדלים לדעתם יש האם נשאלו המחלקות מנהלי גם
 החולים שקופות בכך הם העיקריים ההבדלים (.13 )לוח ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת מאז בשינויים
 ומשתדלות באשפוז שיקום להמשך ההפניות את לצמצם נוטות מכבי, חולים קופת ובעיקר הקטנות,
 מכבי חולים קופת ובראשן הקטנות, החולים קופות לכך, בנוסף בקהילה. לשיקום החולים את להפנות
 את מצמצמות ובכך שלהן, המבוטחים של השחרור ובסידור בארגון יעילות יותר מאוחדת, חולים וקופת

 בין בהבדלים חשים גריאטריות מחלקות מנהלי של יותר גדול שיעור בנוסף, החולים. בבית האשפוז משך
 הנוירולוגיות המחלקות למנהלי בהשוואה פחות ומעט הפנימיות המחלקות למנהלי בהשוואה הקופות,

(.13 )לוח

)באחוזים(* מחלקות
לפי מוח, שבץ עם במבוטחים בטיפול חחולים קופות בין חחבדלים את המחלקות מנהלי תפיסת :13 לוח

גריאטריה נוירולוגיה פנימית סח״ב
N=17 N=1o N=66 N=93 החולים קופות בין הבדלים

51 39 15 23 שבץ לחולי שמאשרים האשפוז במשך
45 27 11 17 מוח שבץ חולי מהר לשחרר בלחץ
76 50 6 20 שבץ חולי של השחרור ביעדי
58 70 30 39 באשפוז שיקום המשך באישור
58 56 37 42 בקהילה לשיקום בהפניה

בתא. שהתקבלו התשובות הכל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל *

 שקיים ייתכן. ראשית, שונות. סיבות בשל בהסתייגות המרואיינים של לתשובותיהם להתייחס ראוי לבסוף,
 מהרפורמה חלק או ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת של יוצא פועל הם השינויים האם להבחין קושי

 קופות בין תחרות חולים, בתי תאגוד של ממושך אך איטי תהליך למשל הבריאות, במערכת הכללית
 והתגברות מהקופות, חלק של בהכנסות ירידה התקציביות, במסגרות לעמוד מהקופות דרישה החולים,
 ולגבי הנוכחי, בשלב ניתן לא שנית, הבריאות. משרד ושל החולים קופות של והבקרה הפיקוח תהליכי
 יכול אשר אמפירי, מידע לבין המרואיינים של תשובותיהם בין להשוות בעתיד, גם מהמשתנים מקצת

 הם וכי המרואיינים של סובייקטיבית בתפיסה מדובר כי לזכור יש תשובותיהם. את לאשש אולי, היה,
 תפיסותיהם כגון: שונים, מגורמים מושפעת להיות עשויה תחושתם שינויים. לגבי תחושותיהם על נשאלו
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 מערכת וכלפי הבריאות במערכת הרפורמה כלפי ממלכתי, בריאות ביטוח חוק כלפי ועמדותיהם
בכלל. בארץ החברתיים השירותים

סיכום .5
 הקשישה לאוכלוסייה הבריאות שירותי את לבחון שנועד מחקר של הראשון מחלקו ממצאים מציג זה דוח

 בתהליכי התמקד המחקר בתפקודם. מכשולים ולאתר ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת שלאחר בעידן
 לאשפוז, לתחלואה, העיקריים הגורמים אחד מהווה זו שמחלה משום מוח, שבץ לאחר בחולים הטיפול

 על ללמד עשויה אלה בחולים הטיפול תהליכי בחינת לכן, המבוגרת. האוכלוסייה בקרב ולתמותה לנכות
בכלל. הזקנה לאוכלוסייה והשיקומיים האקוטיים הבריאות שירותי מערך

 מדיניות על ללמוד היתה זה שלב של מטרתו הנוכחי. בדוח מוצגים המחקר של הראשון השלב ממצאי
 והערכותיהם תפיסתם לפי בארץ, כלליים חולים בבתי מוח שבץ לאחר בחולים הטיפול נוהלי ועל האשפוז

 אקוטית לגריאטריה ומחלקות נוירולוגיות מחלקות פנימיות, מחלקות מנהלי של ובעיקר מקצוע, אנשי של
הללו. החולים של המכריע רובם של אשפוזם על אחראים אשר בארץ, כלליים חולים בבתי

 סוג מאותו מחלקות ובין שונים מסוגים מחלקות בין הבדלים נתגלו במחקר שנבחנו מהתחומים ברבים
 נמצאו בארץ. אזורים בין - מהתחומים ובמקצת שונה, מחלקות והרכב בגודל חולים בתי בין עצמן, לבין

 כמו אשפוז למדדי מסוימת, למחלקה חולה קבלת על להחלטה לאשפוז, הקבלה לדפוסי בנוגע הבדלים
 המנהלים מדיווח עולה כן בשחרור. ולמכשולים השחרור לדפוסי השיקומי, הטיפול לזמינות אשפוז, משך

 בהספקת מכשולים קיימים וכי החולים שבבתי במחלקות "נתקעים" מוח שבץ עם מהחולים חלק כי
 לבין והנוירולוגיות הפנימיות המחלקות בין בולטים הבדלים נמצאו התחומים ברוב השיקומי. הטיפול

השיקומי. בטיפול הקשורים בתחומים במיוחד אקוטית, לגריאטריה המחלקות

 בדפוסי שינויים המחלקות, ממנהלי חלק לדעת חלו, ממלכתי, בריאות ביטוח חוק החלת שלאחר בתקופה
 חולים בהפניית הקשיים התגברות על דיווחו מהם רבים כאחד. ובקהילה באשפוז שיקום להמשך ההפניה
 שהוצבו קשיים בעיקר בקהילה, שיקום להמשך ההפניות התרחבות ועל באשפוז, ושיקום טיפול להמשך
הקטנות. החולים קופות על-ידי

 והטיפול העבודה דפוסי על בו-זמנית ומשפיעים מעורבים רבים שגורמים ומאחר המחקר, ממצאי לאור
 לסייע כדי משותפים. מאפיינים בעלי למודלים החולים בתי את לסווג ניתן שלא כמעט חולים, בית בכל

 רבה חשיבות נודעת בהם, הטיפול מערכת את ולייעל מוח שבץ לאחר בחולים הטיפול איכות בשיפור
 שיתקבלו מוח שבץ עם חולים אחר פרוספקטיבי מעקב ייערך שבמהלכו המחקר, של השני השלב לביצוע

 התייחסות תוך בהם, הטיפול תוצאות את לבחון כדי שונות, ולמחלקות שונים מאפיינים בעלי חולים לבתי
החולים. אוכלוסיית ולמאפייני הטיפול בתהליכי להבדלים
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continuing care units in the community, to which they refer stroke patients. A higher proportion 
of large hospitals and hospitals without an acute geriatric ward maintain contact with agents of 
rehabilitative care.

. Principal discharge destinations: Stroke patients are discharged, in order of importance, to their 
homes, with or without referral to rehabilitation in the community, or to long-term care 
institutions. Internal medicine and neurological wards also refer patients to continued 
rehabilitation in their hospital’s acute geriatric ward (if there is one), and to geriatric hospitals.

Perception of Recent Changes in Hospitalization Patterns and Discharge 
Destinations
. Changes in hospitalization patterns: About one-half of the ward directors reported changes in 

the patterns of admission and discharge of stroke patients since implementation of the National 
Health Insurance Law. One-quarter of them reported changes in the length of stay, with a trend 
toward reduction, and one-quarter of them reported an increase in the pressure to discharge 
stroke patients quickly, as well as more strict regulation of approval for admission and continued 
hospitalization by the sick funds, primarily acute geriatric wards.

♦ Changes in discharge destinations: According to one-third of the ward directors, there has been 
a decrease in the sanction of continued rehabilitation in the hospital. According to one-quarter of 
them, there has been an increase in referrals to continued rehabilitation in the community.

Conclusions
This study presents an up-to-date picture of the hospital system serving stroke patients, while 
highlighting differences among hospitals in size, ward composition, geographic location, and 
policy. The findings indicate that some stroke patients “get stuck” in hospital wards, and that, at the 
same time, there are obstacles to providing these patients with appropriate rehabilitative care, with 
marked differences between internal medicine, neurological, and acute geriatric wards. Since 
implementation of the National Health Insurance Law, there have been changes in the patterns of 
referral for rehabilitative care in hospitals and in the community.

In light of these findings, and in order to contribute to improving the quality of care of stroke 
patients and the efficiency of the system of care, a prospective follow-up study will be conducted of 
stroke patients admitted to various wards in hospitals with different characteristics. This study will 
examine the outcomes of care, while addressing processes of care and patient characteristics.



Abstract

In Israel, as in other western countries, cerebral stroke is the third most common cause of death, and 
one of the main causes of disability, particularly among the elderly. It is thus a particularly suitable 
focus of study of health care for the elderly population.

In 1997, a study was carried out by the Brookdale Institute, aimed at providing a comprehensive 
perspective of the care of cerebral stroke patients in the Israeli health system. The study, which was 
funded by the Israel National Institute for Health Policy and Health Services Research is comprised 
of two parts: Hie goal of the first part, which is the focus of this report, was to examine the 
hospitalization policies and patterns of care of patients with cerebral stroke (CVA) in general 
hospitals in Israel. We examined admission patterns and criteria, care processes, discharge 
destinations, and the attitudes of the professional staff in departments of internal medicine, 
neurological and acute geriatrics in general hospitals. This examination lays the groundwork for the 
second part of the study, which will include a prospective follow up of the patients.

The study is based on a survey, conducted in the summer of 1997, which covered 27 of the 35 
general hospitals in Israel with internal medicine wards. We included 100 of the 113 wards that met 
our criteria (seven of the 113 wards do not admit stroke patients, and three of them share their 
director with another ward). Using self-administered, structured questionnaires, we interviewed the 
ward director or deputy director, , the head nurse, and the staff persons in charge of physical and 
occupational therapy and social work services. We found a high correlation between the responses 
of physicians and nurses on most issues, and a high correlation was found in many cases between 
these responses and those of the directors of the other services.

Hospital Characteristics
. Eight of the hospitals have acute geriatric wards and neurological wards, in addition to one or 

more internal medicine wards. Six of the hospitals have internal medicine and neurological 
wards but no acute geriatric ward, seven of the hospitals have internal medicine and acute 
geriatric wards but no neurological ward, and six of the hospitals have an internal medicine ward 
only.

Patterns of Admission to the Hospital
. Sources of referral: The internal medicine and neurological wards admit most patients with 

stroke directly from the emergency room. One-third of the acute geriatric wards do not admit 
stroke patients directly from the emergency room, but all of them admit stroke patients from 
other places, mainly from the internal medicine ward of the hospital, from other hospitals and 
long-term care institutions, and from the community.

♦ Admissions procedures: In half of the wards, the decision to admit a stroke patient is made by 
the director of the emergency room; in the remainder, decisions regarding admission are usually 
made by the director and other staff of the ward. The former pattern is typical of internal 



medicine wards, and the latter is typical of neurological and acute geriatric wards. In large 
hospitals, the director of the emergency room has a greater role in deciding to admit patients than 
in smaller hospitals.

Characteristics of Hospitalization
♦ Length of stay: In one-quarter of all of the wards, patients with stroke are hospitalized for up to 

one week (these are internal medicine wards only), in half of them stroke patients are 
hospitalized for between one and two weeks, and in one-quarter of them stroke patients are 
hospitalized for more than two weeks. The length of stay is much longer in acute geriatric wards 
than in internal medicine and neurological wards, and in half of the acute geriatric wards, the 
hospital stay can be longer than one month.

♦ Beds “blocked” by stroke patients: According to 40% of the ward directors, beds in the ward are 
often “blocked” by patients who cannot be discharged. Only 20% reported that beds are almost 
never blocked by stroke patients. Bed blocking is less prevalent in acute geriatric wards than in 
internal medicine and neurological wards, and less prevalent in hospitals with all three types of 
ward. Ward directors in the Haifa and central regions reported more blocked beds than did those 
in other regions. The main reasons for blocked beds, in order of importance, are the wait for a 
bed in a rehabilitative or geriatric hospital or other long-term care institution; refusal of the 
patient’s family to take him home; and delays in bureaucratic procedures and the work of 
admissions committees at geriatric hospitals.

♦ Pressure to discharge patients: According to 40% of the ward directors, pressure is put on them 
to discharge stroke patients quickly; this pressure is somewhat more frequent in geriatric than in 
internal medicine or neurological wards. The main sources of this pressure are sick funds and 
hospital management.

♦ Availability of rehabilitative care: The majority of wards offer physical therapy services, while 
only one-third of them offer occupational therapy and one-quarter offer speech therapy. In 
internal medicine and neurological wards, rehabilitative care is not as available as it is in acute 
geriatric wards, and in Haifa it is less available than in other regions.

♦ Difficulties in providing rehabilitative care: Two-thirds of the ward directors reported 
difficulties in providing physical or occupational therapy, and most of them reported obstacles to 
providing speech therapy. Directors of internal medicine and neurological wards encountered 
more difficulties than did directors of acute geriatric wards.

Patterns of Discharge
♦ Decision making regarding discharge from the hospital: In two-thirds of the wards, the ward 

director is the primary decision maker, while in one-third of the wards other staff members, 
particularly the head nurse, are involved in making this decision. The former pattern is more 
prevalent in large hospitals than in small ones, and in internal medicine and neurological wards 
than in acute geriatric wards.

♦ Contact with the discharge destination: Close to half of the wards have regular contact with the 
agencies and institutions that provide rehabilitative care, such as geriatric hospitals and
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