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תקצ'ר

הבריאות, ומשרד והרווחה העבודה משרד עם בשיתוף ברוקדייל, ג'וינטמכוץ

ממושך לטיפול במוסדות הממשלתית הפיקוח מערכת של לשיפורה תכנית פיתח
הניתן הטיפול של איכותו את לשיפור בכך לתרום כוונה מתוך לזקנים,
אחידות של יותר גדולה מידה להכניס היתה התכנית של מטרתה במוסדות.
דיירי של תשומתם את להגדיל הקיימת, הפיקוח במערכת ואובייקטיביות
פומביים. יהיו והקריטריונים הפיקוח שכלי ולהבטיח הפיקוח, לתהליך המוסדות
באיכות מתמיד ושיפור הערכה לפיקוח, הרף בשיטת שימוש נעשה בתכנית
ופותחו איכות; הבטחת ועקרונות המסמנים גישת על המבוססת הטיפול,
והסביבתי הפסיכוסוציאלי הסיעודי, הרפואי, התחומים את המייצגים מסמנים
עלידי בברכה התקבלה התכנית תחום. בכל מומחים עם התייעצות תוך תפעולי,
לווה התכנית של יישומה כי אף כללארצי. בסיס על ויושמה הפיקוח, צוות
משלימה והכשרה סדנאות דיונים, באמצעות רבה במידה נפתרו אלה בקשיים,
כדי חדשות תכניות כיום מפותחות התכנית, של להצלחתה הודות למפקחים.

שונים. מסוגים מוסדות על הפיקוח את לשפר
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מבוא

רמת על בשמירה הפיקוח מערכות של האפקטיביות מידת לגבי ספקות התעוררו לאחרונה
הפיקוח שתהליך הראו, האחרונות בשנים שנערכו שונים מחקרים במוסדות. נאותה טיפול
על דגשיתר ומובנים, מהימנים אובייקטיביים אחידים, כלים העדר בחינות: מכמה מוגבל
viadeck 1980,) הדיירים של בדעותיהם ואיהתחשבות הטיפול, של המבניים ההיבטים
מחקר לגרונטולוגיה ברוקדייל ג'וינטמכון ערך 1984 בשנת .(Axelrod <£ Sweeny 1984

.(Fleishman et ;11. 1986) הטיפול איכות להערכת  הרף שיטת  חדשה שיטה שבחן
ובכך, נתון, בשירות הסטנדרטים רף את להעלות מיועדת במכון שפותחה הרף שיטת
איכות הבטחת של עקרונות על מבוססת השיטה הטיפול. איכות של מתמיד לשיפור להוביל
המצב הערכת הבאים: השלבים לפי מבוצע האיכות הבטחת מודל .(Donabcdian 1991)
השיפור לבדיקת חוזרת והערכה ההתערבות תוצאות אחר מעקב התערבות, ביצוע הקיים,
Ressner 1& Kalk) המסמנים" "גישת על מבוסס הרף שיטת עיקר אולם, הטיפול. באיכות
"מסמן". המונח עומד המסמנים גישת של במרכזה .(1987 ואחרים תומר פליישמן, ;1974
השפעה גבוהה, שכיחות הבאות: המידה אמות על העונה מצב, או בעיה הוא מסמן
של וסטנדרטים נהלים קיום מוגדרת, מקצועית אבחנה המטופל, רווחת על משמעותית
בנוסף נבדקים, הרף בשיטת הבעיה. התפתחות על הטיפול של ברורה והשפעה טיפול
השיטה המוסד. וניקיון תזונה בטיחות, כמו נוספים, היקפיים אינדיקטורים גם למסמנים,
את לאתר המאפשרת אבחנה ותוצאותיו, הטיפול תהליך הטיפול, מבנה בין מבחינה
אובייקטיביים, בכלים שימוש תוך מבוצעת הרף שיטת להם. הסיבות את ולגלות הליקויים
לקבל החוקרים הצליחו זו שיטה בעזרת מקורות. ממספר מידע ואיסוף ואחידים מובנים
ליקויים לאתר הצליחו החוקרים ממושך. לטיפול במוסדות הטיפול איכות של מקיפה תמונה

.(1986,1985 ואחרים (פליישמן אלה לליקויים הסיבות על לעמוד ואף המוסדי בטיפול

המודעות בהעלאת סייעה שונים, מקצועיים בפורומים ומסקנותיהם המחקרים ממצאי הפצת
לזקן השירות את עודד זה תהליך השונים. בשירותים הטיפול איכות בשיפור לצורך
את לשפר להם לסייע בבקשה ברוקדייל לג'וינטמכון לפנות והרווחה העבודה במשרד

הפיס, מפעל ספיר, פנחס קרן לאומי, לביטוח המוסד בידי בחלקה נתמכה הניסיונית הפיקוח תוכנית .
Administration on Aging, Department of Health and Human Serviccsm ישראל ג'וינס

זה. ממשרד מימון בעזרת פותחה הבריאות למשרד התוכנית .(LA682 מס' (מענק בוושינגטון
ירושלים. וחברה, אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון  ג'וינס ..

ירושלים. הבריאות, משרד הציבור, בריאות שירותי ...
ירושלים. והרווחה, העבודה משרד לזקן, השירות ....
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לשיפור להביא גם מכך, וכתוצאה ותשושים, עצמאיים לזקנים המעונות על הפיקוח מערכת
חומש תוכנית 1987 בשנת הוקמה לזקן, השירות עם בשיתוף במעונות. הטיפול איכות
הפיקוח לצרכי שהותאמה הרף בשיטת שימוש תוך הפיקוח, מערכת לשיפור ניסיונית

זה. בשירות

דומה בבקשה משרדהבריאות של הציבור בריאות שירותי פנו התוכנית, הצלחת בעקבות
מערכת לשיפור ניסיונית תוכנית להקמת ב1992 הובילה פנייתם ברוקדייל. לג'וינט&כון
ואחרים פלגאולבסקי (פליישמן, כרוניים לחולים פרטיים בתיחולים על הסיעודי הפיקוח
לזקנים ופרטיים ציבוריים מעונות על לפיקוח אחראי והרווחה העבודה משרד .(1991

משרדהבריאות לכ200). 1994 שנת בסוף הגיע (שמספרם בישראל ותשושים עצמאיים
סיעודיות יחידות ועל כרוניים לחולים ופרטיים ציבוריים בתיחולים על לפיקוח אחראי
השגרתית הפיקוח כשיטת הרף שיטת משמשת 1993 משנת כ150). (שמספרם בבתיאבות
בתיחולים על 1994 ומשנת לזקן השירות מטעם ותשושים עצמאיים לזקנים מעונות על

הציבור. בריאות שירותי מטעם כרוניים לחולים וציבוריים פרטיים

לאחר הניסיונית. התוכנית התבססה עליו המכון, שערך המקדים המחקר את יסקור המאמר
למחקר, מדיניות שבין הקשר התוכנית: של עיקריים היבטים בשלושה המאמר יתמקד מכן
יידונו ההערכה, ממצאי של קצרה סקירה לאחר לבסוף, היישום. ותהליך השינוי הכנסת

היום. עד התוכנית הישגי

הטיפול אימת להערכת המקדים המחקר
אוכלוסיית של להזדקנות בתגובה שהתרחש הממושך, הטיפול במערכת המהיר הגידול
איכות על הפיקוח את לשפר הממשלה משרדי על לחץ יצר האחרונות, בשנים ישראל
בשנת ברוקדייל, ג'וינטמכון החל בשיפור, זה צורך לאור לקשישים. המוסדי הטיפול
.(Fleishman et ai. 1986) ממושך לטיפול במוסדות הטיפול איכות להערכת במחקר ,1984

ומחלקות ותשושים לעצמאיים (מחלקות ממושך לטיפול יחידות תשע כלל המדגם
בידי טובות" כ"לא או כ"טובות" לכן קודם שהוערכו לזקנים), במעונות לסיעודיים
של ובהנחייתם בעזרתם במעונות) המבקרים המפקחים (כלומר המחוזיים המפקחים
הדיירים כל מסך 360/0 המייצגים דיירים, 136 נדגמו היחידות, מתוך הארציים. המפקחים
צוות עלידי המוסדית, ברמה והן הפרט ברמת הן נאספו הנתונים היחידות. בתשע
ומספר בעיסוק מרפא הפה, לבריאות אפידמיולוג אחות, גריאטר, רופא שכלל רבמקצועי
אנשי לראיין דיירים, ולראיין לבדוק אחראי היה זה צוות שונות. שפות דוברי מראיינים
וסוציאליות רפואיותסיעודיות רשומות ולבדוק במקום, תצפיות לבצע מרכזיים, סגל

.(1985 ואחרים תומר (פליישמן,

לכן קודם שהוגדרו יחידות באותן אפילו הניתן, בטיפול רבים ליקויים מצא המחקר
במספר שימוש (תוך מסמן לכל אחד מדד נבחר הנתונים, ניתוח בעת כ"טובות".
להגיע לחוקרים לאפשר כדי זאת הטיפול, איכות של ביותר" "הטוב כמדד קריטריונים)
המטפל הצוות שמודעות כך, על הצביעו הממצאים ומתומצתת. מהירה מסכמת להערכה
השתן סוגר על אישליטה הפה, בריאות ושמיעה, ראייה בעיות כגון מסמנים לקיום
לגבי אלה. לבעיות הולם טיפול ניתן לא רוב פי ושעל מאוד, נמוכה היתה בדידות והרגשת
היתה  שיניים ובצחצוח בהלבשה ברחצה, וקושי בניידות בעיות כגון נוספים, מסמנים
ביחידות שהטיפול נמצא המדדים מן ברבים כלל. בדרך יותר גבוהה המטפל הצוות מודעות

.(1 לוח (ראה טובות" ה"לא ביחידות מאשר יותר טוב אכן ה"טובות"
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1 לוח

רפואיים, למסמנים המומלצים כיותר הטובים במדדים הולם טיפול שקבלו הדיירים שיעור
המוסד איכות לפי ונפשייםחברתיים, סיעודיים

הולם טיפול שקבלו הדיירים "/0

באיכות יחידות יחידות המומלצים המדדים המסמנים
טובה לא טובה באיכות

הרפואי התחום
24.9* 65.8 הדם לחץ רמת מעקב דם לחץ יתר
46.3 34.1 הבעיה לקיום מודעות ראייה בעיות
30.4 27.2 הבעיה לקיום מודעות שמיעה בעיות
#3.3 45.2 טיפול תותבות, שיניים מצב הפה בבריאות בעיות 
5.0* 58.3 אורתופדי טיפול ניידות בעיות
21.9 46.1 הרפואי לתחום מסכם מדד

הסיעודי התחום
45.0 69.4 בניידות עזרה בניידות בעיות 
25.0" 72.8 הולם ניקיון ברחצה קושי
39.2'' 88.0 הולם ביגוד בגדים בלבישת קושי 
25.0" 78.1 הגיינתהפה שיניים בצחצוח קושי
33.7" 77.1 הסיעודי לתחום מסכם מדד

הנפשיחברתי התחום
21.3* 39.9 עו"ס טיפול בדידות הרגשת
61.1* 80.7 האוטונומיה מידת אוטונומיה חוסר 
60.7 86.5 רצון שביעות מידת כללית רצון שביעות 
47.7" 69.0 הנפשי לתחום מסכם מדד

חכרתי

.^ במבחן p < 0.05 .
51י1ו101>5111. במבחן ק > 0.001 ..

.(student's t במבחן המסכמים המדדים (מובהקות

הרשומות, אימהימנות כגון בטיפול, לליקויים הישירות הסיבות את הן איתר המחקר
העקיפות, הסיבות את והן מומחים; רופאים עם לאמספיקים וקשרים בכוחאדם מחסור

.(1 תרשים (ראה המשפחות מעורבות של נמוכה ורמה שיטתי פיקוח העדר כגון

למדיניות מחקר בין הקשר
עובדים מדיניות, קובעי  רלבנטיים בתפקידים מקצוע אנשי בין הופצו המחקר ממצאי
עם להתמודדות אסטרטגיות לפתח כדי  ואחרים בכירים ממשלה פקידי במוסדות,
המחקר, של הסופי הדר'ח לאור שיצא לפני המחקר. עלידי שאותרו בטיפול הליקויים
העבודה (משרד הרלבנטיים הממשלה משרדי משני מפקחים בהשתתפות סדנאות נערכו
שדה. ועובדי הממושך הטיפול בתחום בכירים מדיניות קובעי ומשרדהבריאות), והרווחה
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1 תרשים

המקדים המחקר של עיקריים ממצאים

מסמנים. ולמדוד להגדיר ניתן ♦

המוסדות. בין באיכות ניכרים הבדלים יש *

רבים. ספציפיים בנושאים ליקויים נתגלו ה"טובות" במחלקות אפילו *

ושל השתן סוגר על חלקית אישליטה הפה, בריאות שמיעה, ראייה, של בעיות *

המחלקות. בכל הולם לטיפול זכו לא בדידות

הנפשיחברתי. התחום לבין הסיעודי התחום בין גבוה מתאם נמצא *

מדויקות, לא רשומות הטיפול: באיכות לליקויים ועקיפות ישירות סיבות מספר אותרו *

רופאים עם מספיק לא קשר בכוחאדם, מחסור שיטתי, ממשלתי פיקוח העדר
מומחים.

דו"ח ולתגובה. להערות היחידה למנהל נשלחו במדגם היחידות מן אחת כל לגבי הממצאים
נשלחה .(1985 ואחרים (פליישמן הרחב לקהל הופצו והתדפיסים בארץ, פורסם המחקר
בפורומים הרצאות נערכו המחקר, ממצאי פרסום בעקבות איש. לכ1,200 פרסום הודעת
רופאים בעיסוק, מרפאים פיזיותרפיסטים, אחיות, ממושך: טיפול ספקי של רבים
בעיתונות, הממצאים על דווח כן כמו ומתנדבים. ממושך לטיפול מוסדות מנהלי גריאטרים,
היו שבתחילה למרות ממשרדהבריאות. לתגובה ודרישה בכנסת לשאילתא שהביא דבר
ומנהלי בכירים גריאטרים רופאים בקרב בעיקר הממצאים, את לקבל שהתקשו כאלה
לקיום אפשרות כל כאמינים. הממצאים התקבלו קצר זמן תוך הרי ממושך, לטיפול מוסדות
את קבלו המוסדות מנהלי רוב שלבסוף עד  ולשמוע להסביר ליידע, כדי  נוצלה דיאלוג

במוסדות. שיפורים להכניס רצון והביעו הממצאים

של האפשרות את לבדוק ברוקדייל ג'וינטמכון החל הממצאים, הפצת תהליך כדי תוך
ממושך לטיפול מוסדות על הפיקוח מערכת על במחקר שהופעלה השיטה יישום
לפני עוד התחיל, והרווחה העבודה משרד .(Fleishman, Tomer 8c Schwartz 1990)
עצמאיים לזקנים מוסדות על שלו הפיקוח מערכת של בבדיקה הראשוני, המחקר שנערך
שנועדה פגישות סדרת לאחר בשיפור. בצורך להכרה הגיע המחקר ובמהלך ותשושים,
אל והרווחה העבודה משרד פנה במערכת, הרף שיטת את ליישם ניתן כיצד לבדוק
השיטה, את בתוכה הכוללת פיקוח מערכת בתכנון שיסייע בבקשה ברוקדייל ג'וינטמכון

ניסיוני. בסיס על ליישמה יהיה שניתן כדי

המקדים, המחקר של ההיגוי בוועדת חברים היו הממשלה משרדי משני הארציים המפקחים
(תומר הקיימת הפיקוח מערכת על המחקר בדו"ח הפרק את כתבו החוקרים עם וביחד
של סקירה נערכה התוכנית. פיתוח במהלך המשיך זה פעולה שיתוף .(1984 ואחרים
ראש של בארצותהברית משותף בביקור שהסתיימה אחרות, במדינות שנצבר הניסיון
והרווחה העבודה כמשרד לזקן השירות של הארציות המפקחות משתי ואחת המחקר צוות
של הפיקוח מערכת את ללמוד היתה הביקור מטרת .(1987 ופליישמן (ברגיורא
עם ביחד לזקן, מהשירות השנייה הארצית המפקחת ניויורק. מדינת של משרדהבריאות
דומה ביקור ערכו משרדהבריאות, ירושלים, הבריאות מלשכת המחוזית המפקחת האחות
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ברוקדייל, ג'וינטמכון שארגן סדנאות, שתי נערכו מכן לאחר יותר. מאוחר בתאריך
האחות עלידי שניתנו אלה, סמינרים המשרדים. שני של המחוזיים המפקחים להדרכת
בלימוד עסקו ניויורק, העיר של ממשרדהבריאות לזקנים המוסדות על הראשית המפקחת
בפרט, ניויורק מדינת של הפיקוח מערכת ובלימוד בכלל, פיקוח מערכות של תפקידיהן
ללמוד המשיכו מצידם, החוקרים, זו. מדינה של המפותח הנהלים קובץ על דגש שימת תוך

.(Fleishman 1988) אכיפה דרכי על ובמיוחד פיקוח, מערכות של ההפעלה על

שינויים הכנסת

לזקנים מעונות על הארצית הפיקוח במערכת שיגרתית בהפעלה הרף שיטת נמצאת כעת
ואחרים רונן (פליישמן, והרווחה העבודה במשרד לזקן השירות של ותשושים עצמאיים
על השגרתי הסיעודי הפיקוח במסגרת שני פיקוח במחזור הוחל 1994 בשנת .(1991
Fleishman,) משרדהבריאות של הבריאות לשכות מטעם כרוניים לחולים בתיחולים

הפיקוח: למערכת רבים חדשים מרכיבים הכניסה התוכנית .(BarGiora et al. 1989

התחום מן למימדים התייחסות תוך הטיפול, איכות להערכת הרף בשיטת שימוש 
תהליך מבנה, של מדדים על התמקדות (ותוך והנפשיחברתי הסיעודי הרפואי,

ותוצאה).

משתמשים המפקחים כיום אחידה: פיקוח ובשיטת ואובייקטיביים מובנים בכלים שימוש 
וסיבותיהם. ליקויים לאיתור ברורים קריטריונים ובהם אחידים בשאלונים

רישיון את לחדש מבקש מסויים מוסד כאשר מתחיל מחזור ב"מחזורים": נעשה הפיקוח 
התייחסות תוך דייריו, על דמוגרפיים פרטים לספק מתבקש המוסד שלו. ההפעלה
מקיף, פיקוח ביקור נערך הבא בשלב תפקודיים). (קשיים נתונה "מסמנים" לרשימת
דיון לאחר האחות. והמפקחת סוציאלי) (עובד הכללי המפקח בוזמנית מבצעים שאותו
ממוחשב ליקויים דו"ח הכללי המפקח מגיש הליקויים, לתיקון תוכנית נקבעת שבסופו
המפקחים מוגדרת. זמן תקופת תוך הליקויים כל לתיקון לדאוג ממנו ומבקש למנהל
תוקנו. אכן הליקויים האם לבדוק כדי הצורך) (לפי תקופתיים מעקב ביקורי מקיימים
של ההפעלה רישיון את מחדשים המפקחים, רצון לשביעות תוקנו הליקויים כאשר
היא שבהן שהחמורה סנקציות, המוסד כנגד מופעלות תוקנו, לא הליקויים אם המוסד.

המוסד. ולסגירת הרישיון לביטול משפטיים צעדים נקיטת

תשומות על מיוחד דגש שימת ותוך מידע מקורות במספר שימוש תוך נתונים איסוף 
מידע. כמקור הזקנים הדיירים

הכללי המפקח  והרווחה העבודה משרד שבאחריות המוסדות על המפקחים שני 
בעוד ביחד, הפיקוח ביקורי את עתה עורכים  האחות והמפקחת הסוציאלי) (העובד
ולמסרים אחריות, בתחומי לחפיפה שהביא דבר  נפרדים ביקורים ערכו לכן שקודם

במוסד. העובדים לצוות סותרים או כפולים

במוסד: הליקויים איתור א) הפיקוח: תהליך של השלבים ארבעת בין ברורה הבחנה 
אחר מעקב ד) הליקויים; לתיקון דרישה ג) הליקויים; לתיקון קדימויות קביעת ב)

ההיענות. להבטחת נוספים צעדים נקיטת צורך, יש ואם זו, לדרישה המוסד היענות

הממצאים של מתמדת בחינה מתוך הטיפול, איכות של הסטנדרטים רף העלאת 
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עודכנו והרווחה העבודה במשרד אלה לסטנדרטים המתייחסות (התקנות המצטברים
.(1986 מעונות על הפיקוח (תקנות ב1993) שנייה ופעם ב1986 פעם

באמצעות זאת הפיקוח, מערכת לרשות העומדים המשאבים של יותר יעיל ניצול 
של השקעה יותר ישנה כך, השונים; במוסדות הטיפול איכות רמת בסיס על הקצאתם
ויותר פיקוח ביקורי יותר מתבצעים (כלומר, גרועה שאיכותם במוסדות פיקוח משאבי

מעקב). ביקורי

של המאפיינים ועל הטיפול איכות על כללארצי ממוחשב נתונים מאגר הקמת 
המוסדות. דיירי אוכלוסיית

סנקציות. ולהפעלת ליקויים להגדרת הקריטריונים ושל הפיקוח כלי של פומביות 
בכלי שימוש תוך רישיון, ללא הפועלים בלתיחוקיים מוסדות לאיתור מבצע נערך 

מיוחדים. סינון

ההפעלה תהליך
שנתיים, של תקופה פני על הדרגתי, באופן התוכנית את להפעיל היתה הראשונית המטרה
נוסו והכלים שהשיטה ברגע לשינויים. העז הרצון בפני לעמוד ניתן שלא התברר אך
המפקחים אולם, הארץ. בכל התוכנית את להפעיל החלטה התקבלה המפקחים, כל עלידי
השינויים במסגרת לפעול בשלים היו לא החוקרים, גם וכמוהם הממשלה, משרדי משני

בכך. כרוכים שהיו וההיקפיים המשמעותיים

התעוררו והמפקחים. החוקרים בין הדדי לימוד של בתהליך כרוך היה התוכנית פיתוח
תקשורת: בעיות של רקע על רוב פי על שלהם, השונות המבט מנקודות שנבעו עימותים
ואילו נחוצים, הינם מסויימים ששינויים סבורים החוקרים מדוע הבינו לא המפקחים
אלה. שינויים לבצע רוצים אינם או מסוגלים אינם המפקחים מדוע הבינו לא החוקרים
ולא השדה עובדי מבחינתם, מצבם: את מבינים אינם שהחוקרים סברו המפקחים בתחילה,
הם לכן, תיכשל. שהתוכנית במידה התוצאות עם להתמודד שיצטרכו אלה הם החוקרים,
על החוקרים, החלטותיהם. על משפיע בהכרח זה ודבר האמיתי הסיכון את הלוקחים אלה
קשה לעבוד עליהם והיה רוח, כקצרי או כ"צדקנים" ייתפסו שלא כך על להקפיד נאלצו כן,

"בשדה". אמינותם את להוכיח כדי

את יעריכו "מבחוץ" שאנשים לכך התנגדו מהמפקחים חלק כאשר התעוררה נוספת בעיה
סברו החוקרים אולם, לחוקרים. כתוב חומר ולהעביר פעולה לשתף וסירבו בעבר, עבודתם
מנת על וזאת הפיקוח, מערכת הערכת לצורך ו"אחרי" "לפני" מדדי בידיהם שיהיו שחיוני
מערכת של ההערכה כי הסתבר בדיעבד התוכנית. של האפקטיביות את לאמוד שיוכלו
חיונית גם אלא הולמת, הערכה שיטת לפיתוח חשובה שהיתה רק לא הקיימת הפיקוח
שעימם האילוצים על לעמוד לחוקרים אפשרה היא עצמה. התוכנית של ולהפעלה לפיתוח
Dynia, Shiruzi <cf) מציאותיות ציפיות לגבש וכך בשדה, המפקחים מתמודדים

.(Fleishman 1991

חלוקה  המפקחים של העבודה בהרגלי משמעותיים שינויים הכניסה התוכנית כאמור,
כך  המקיף הפיקוח ביקור בזמן העבודה עומס והגדלת צוות עבודת תפקידים, של מחדש
שהבעיה עד שלהם". לשטח "פולשים שהחוקרים לחשוב נטו שהמפקחים מפתיע זה שאין
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למפקחים, החוקרים בין מתח של נוסף מקור היוותה היא ושיחות, דיונים באמצעות נפתרה
התוכנית. של מסוימים מרכיבים לבצע לפעמים מסרבים היו האחרונים אלה כאשר

הממשלה, משרדי מדיניות נוסף, מגורם גם מאוד הושפעו המפקחים של העבודה הרגלי
שבעת מתוך שלושה שכאשר קרה, כך לגימלאות. היוצאים עובדים להחליף אין לפיה
מפקחים לשכור נאלץ והרווחה העבודה משרד לגימלאות, יצאו המחוזיים המפקחים
הדבר ומעקב. פיקוח ביקורי לביצוע וסוציאלי סיעודי כוחאדם המספק פרטי, ממשרד
הפרטיים המפקחים של הגבוהה המקצועיות כאשר המערכת, לתוך תחרות של מידה הכניס
זו כוחאדם תוספת הקלה בנוסף, תפקודם. את לשפר הממשלתיים המפקחים את מעודדת
באופן המערכת בשיפור להתמקד להם ואפשרה המפקחים, של היומיומית העבודה עומס על

כללי.

סדנאות דיונים, באמצעות המכשולים רוב על והמפקחים החוקרים צוות התגבר הזמן, עם
שינויים להכניס התחייבו כבר המפקחים לתוכנית, השנייה בשנה למפקחים. והשתלמויות
שנרשם למרות חדשות. בעיות התעוררו אז אולם, שלהם. העבודה בתוכנית משמעותיים
שיפורים השגת כי התברר השני, הפיקוח מחזור במשך הטיפול באיכות ברור שיפור
שהמוסדות שהליקויים היא לכך הסיבות אחת להלן). 5 לוח (ראה בקשיים נתקלת נוספים
של הקושי היא נוספת סיבה רב. כסף עולה שתיקונם הליקויים אותם הינם תיקנו טרם
לא המפקחים התוכנית. שהציבה יותר, הגבוהים החדשים, הסטנדרטים ביישום המפקחים
זמנים לוח ועל תיקון תוכנית על עמם ולדון המוסדות מנהלי עם להיפגש בתחילה, רצו,
התעוררו דומות בעיות מעקב. ביקורי לבצע העדיפו הם זאת, במקום ליקויים. לתיקון
על הפיקוח לשיפור משרדהבריאות עלידי (1992 (בשנת לאחרונה שהופעלה בתוכנית
המוסדות, מנהלי עם לדון הסכימו שהמפקחות למרות כאן, כרוניים: לחולים בתיחולים
שליקויים בטענה התוכנית, הפעלת מאז שאותרו הליקויים של תיקון לדרוש סירבו רובן
ארגון באמצעות אלה בעיות נפתרו המשרדים, בשני הקיימים. בנהלים מוזכרים אינם אלה
של האפשריות ההשלכות את ושקלו אלה, בסוגיות דנו והחוקרים המפקחים שבהן סדנאות
הסטנדרטים) של נוספת העלאה (כלומר, ובנהלים בתקנות נוספים שינויים הכנסת
ברוקךייל, ג'וינטמכון החל האחרונה, בשנה .(1991 ואחרים פלגאולבסקי (פליישמן,
גם והרווחה. העבודה במשרד לזקן השירות אל התוכנית של הפעלתה העברת של בתהליך
להיבטים אחריות עצמם על לקחת מוכנים היו לא הפיקוח עובדי שכן בעיות, התעוררו כאן
שירותי עם המשותפת התוכנית הנתונים. וניתוח החלטות קבלת כגון התוכנית, של שונים
מחוזות בשני עצמאי מחשוב עם לשכתי מודל של במסגרת פועלת הציבור בריאות

אחרים. מחוזות בארבעה מחשוב נקודות של הקמה ובתהליך

עיקריות: מכשלות מספר עמדו התוכניות מפעילי בפני

הפיקוח; צוותי בקרב ואחריות סמכות של השונות הרמות בין ברורה הבחנה העדר 
וחצי ארבע לזקן בשירות היו ב1987 הפיקוח: עבודת לביצוע בכוחאדם המחסור 
בכל מוסדות לכ40 משרות ל18 בהשוואה מוסדות, מ90 למעלה על לפיקוח משרות

יותר; עוד הצטמצם כוחהאדם כיום ניויורק. מדינת של הפיקוח מאזורי אחד

התומכת; המשפטית המערכת מורכבות 
ממושך; לטיפול במיטות מחסור 
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לפני שבוצעה העבודה (כלומר בעבר עבודתם את שיעריכו המפקחים של רצון חוסר 
התוכנית); הפעלת

המפקחים נאלצים שעימם האילוצים לגבי החוקרים את בתחילה שאפיין הידע חוסר 
ביניהם, תקשורת לבעיות שהביא דבר בשטח, להתמודד

סמכותו מלוא את הפעיל לא המפקחת המערכת את המנהל הגוף שבתחילה, העובדה 
התוכנית: לביצוע

התוכנית; בעקבות המפקחים של העבודה בעומס הגידול 
התפתחות עם למפקחים, החוקרים בין הולמת עבודה חלוקת על בהסכמה הקושי 

התוכנית;

(כלומר, יותר והגבוהים החדשים, הסטנדרטים ביישום המפקחים נתקלו שבהם הקשיים 
שאותרו); ליקויים לתיקון הפורמלית הדרישה

ליקויים. תיקון עבור למוסדות נמוך תשלום החזר 

ואחרים תומר (פליישמן, גורמים למספר לייחס ניתן הצליחה שהתוכנית העובדה את
:(1987

הובאו מלכתחילה המשתמשים: בצורכי רבה במידה התחשב המקדים שהמחקר העובדה 
המפקחים; אומר הווה התוכנית, של הפוטנציאליים "הצרכנים" בחשבון

המקדים; במחקר הממשלה משרדי משני הארציים המפקחים מעורבות 

המחקר; לממצאי שניתנה הנרחבת התפוצה 
בשינוי; בצורך הארציים המפקחים של ההכרה 

התוכנית; של ולהפעלה לפיתוח ומאמצים זמן להקדיש המפקחים של נכונותם 
פרטי; ממשרד מאוד מקצועיים מפקחים שכירת בעקבות תחרות, של מרכיב הכנסת 

עבודת על לפיקוח האחריות את עצמה על לקחה לזקן השירות הנהלת שכיום, העובדה 
כל כאשר רק יינתנו או יחודשו המוסדות של ההפעלה שרשיונות ולכך המפקחים,

מולאו; הדרישות

אילוציה; את ולהכיר הקיימת הפיקוח מערכת את ללמוד החוקרים של נכונותם 
בעיות; פתרון לצורך והמפקחים החוקרים בין הפעולה שיתוף 

השתלמויות; להם ולספק השדה עובדי של תמיכתם את לגייס בצורך ההכרה 
שוטף. בסיס על המוסדות מנהלי את ולעדכן מוסדי כוחאדם להכשיר כצורך ההכרה 

התוכנית של הערכה

בדיקת תוצאה, הערכת תהליך, הערכת ממדים: כארבעה הוערכה הניסיונית התוכנית
הכלים של מהימנות ומבחן הפיקוח, למערכת באשר מוסדות ומנהלי מפקחים של עמדות
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הפרוייקט מתוך נלקחו להלן המוצגים ההערכה נתוני .(Fleishman, Ronen et al. 1989)
הסופיים. בשלביו כיום הנמצא והרוותה, העבודה במשרד לזקן השירות עם המשותף
הציבור בריאות שירותי עם המשותף הפרוייקט מתוך נתונים גם יוצגו בעתיד

במשרדהבריאות.

התהליך הערכת א.

אחוזי מבחינת הן ,1991 מאז הפיקוח מערכת של העבודה בתהליכי ניכר שיפור חל
הגשת שבין הממוצע הזמן אורך מבחינת והן ,(2 לוח (ראה שבוצעו המתוכננים הביקורים
הראשון המעקב וביקור הבקשה הגשת בין וכן המקיף, הביקור לבין רישיון לחידוש בקשה
במחזור השונים השלבים שבין הזמן את לצמצם מקום יש זאת, עם יחד .(3 לוח (ראה

השלבים. בין המומלץ" "הזמן ולתיקון הפיקוח

והרווחה, העבודה במשרד לזקן השירות שבפיקוח המעונות מ161 720/0,199192 במהלך
האחוזים 28 מתוך מחצית ברישיון. זכו אכן שלהם, ההפעלה רישיון את לחדש ביקשו אשר
ואיבדו נסגרו מעונות (חמישה גרועה איכות כבעלי התגלו הרישיון את לחדש הצליחו שלא

2 לוח

■ מתוכם, שבוצעו הביקורים ואחוז המתוכננים הביקורים אחוז כתוכנית, שנכללו מעונות
שנה לפי

1992 1991" 1990 1989 1988

130 120 110 100~100 מעונות מספר
70 65 110 100 100 מתוכננים מקיפים פיקוח ביקורי מספר
76.0 77.0 44.0 35.0 47.0 המתוכננים מתוך שבוצעו מקיפים פיקוח ביקורי 0/0

60 60 100 90 90 מתוכננים מעקב ביקורי מספר
67.0 12.0 2.0 9.0 25.0 המתוכננים מתוך שבוצעו מעקב ביקורי 0¥

חדשנתיים, מקיפים פיקוח ביקורי במקום ב1991: השתנה מתוכננים לביקורים התקן .
בשנתיים. לפעם הביקורים תוכננו 1991 מאז ,1990 עד בתקן שהיו

3 לוח

(בימים) הפיקוח כמחזור השלבים בין ממוצעים זמן פריץ

זמן פרק
1992 1991 1990 1989 1988 מומלץ זמן פרקי

בקשה הגשת בין הזמן פער
ביקור ביצוע לבין לרישיון

160 270 330 240 220 100 המקיף הפיקוח

בקשה הגשת בין הזמן פער
228 323 532 494 247 190 המעקב ביקור לבין לרישיון
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בגלל הפיקוח נדחה המעונות בשאר הליקויים). לתיקון פועלים מעונות ו17 רישיונם את
מן ב620/0 ב1993. רק הפיקוח למעגל נכנסו והם המחוזות, באחד בכוחאדם זמני מחסור
הפיקוח תהליך של השלבים ארבעת כל הושלמו רישיונם, את חידשו שכבר המעונות

בהצלחה.

תוצאה הערכת .3

כלומר המפוקחת, במערכת תקין רישוי מצב על לשמור הוא הפיקוח מערכת של תפקידה
המדד לגבי שערכנו בהשוואה הפעלה. רישיון יקבלו גרועים מעוגות שבו מצב למנוע
שקבלו אלה לבין רישיון למתן המלצה שקיבלו מעונות בין הטיפול איכות את המסכם
גבוהה הטיפול איכות רישיון עם במעונות כי נמצא ,1993 בשנת רישיון לאימתן המלצה
זה ממצא .(4 לוח (ראה לרישיון המלצה קיבלו שלא במעונות מאשר מובהק, באופן יותר
ממצאי על רבה במידה מסתמכת הרישוי מצב את המפקחים של שקביעתם כך על מצביע

המעון. של הטיפול איכות

4 לוח

הטיפול1 איכות מדדי לפי רישיון, כלי מוסדות לבין רישיון עם מוסדות בין השוואה

רישיון בלי מוסדות רישיון עם מוסדות
17  מוסדות מספר 114  מוסדות מספר הטיפול איכות מדדי

0.37' 0.22 כללי מסכם מדד
0.45* 0.24 אישי סיעודי טיפול
0.45* 0.24 ומינהל סיעודיות רשומות
0.39 . 0.24 קבלה הליכי
0.44 0.35 חברה/פעילויות שירותי
0.37.. 0.27 המוסד בחיי מעורבות
0.24... 0.10 ניקיון/מזון
#0.24" 0.15 הדיירים זכויות
0.27... 0.14 פיזי ומבנה ציוד
0.39 0.31 עבודה/תקנים נוהלי
0.25 0.13 בטיחות

.(10 (בטווח איכות מדד בכל הפריטים של הלאמשוקללים הממוגעים את מייצגים הערכים .1

יותר. גבוהה הטיפול איכות יותר, נמוך שהגיון ככל

.p<0.00l ... p<0.0l .. p<0.05 .
.(MannWhitney מבחן בעזרת נערכה (ההשוואה

ניכר שיפור על מצביעה ו199091) 198889) לשני הראשון הפיקוח מחזור בין השוואה
מחזור בין השוואה הספציפיים. המדדים במרבית וכן הטיפול לאיכות הכללי המסכם במדד
(לוח השיפור של התמתנות על מצביעה ו199293) 199091) השלישי לבין השני הפיקוח

הטיפול. באיכות 630/0 של שיפור חל הניסיונית החומש תוכנית תקופת בכל .(5

20



5 לוח

הטיפול1 איכות מדדי לפי פיקוח, מחזורי בין השוואה

3 מחזור 22 מחזור 22 מחזור 1 מחזור
199293 | 199091 | 199091 | 198889 הטיפול איכות מדדי

48  מוסדות3 מספר 84  מוסדוו^ מספר

0^14 1 0.21 1 0.19 1 0^38 כללי מסכם מדד
0.59 0.63 0.53" 0.79 אישי סיעודי טיפול
0.36 0.36 0.36" 0.51 ומינהל סיעודיות רשומות
0.28 0.46 0.34 0.52 קבלה הליכי
0.32 0.42 0.36" 0.52 חברה/פעילויות שירותי
0.42" 0.67 0.58 0.70 המוסד בחיי מעורבות
0.09 0.09 0.09 0.07 ניקיון/מזון
0.05 0.07 0.08 0.19 הדיירים זכויות
0.14 0.12 0.07 0.12 פיזי ומבנה ציוד
0.46 0.37 0.46 0.48 עבודה/תקנים הליכי
0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.17 בטיחות

שהציון ככל .(10 (טווח איכות מדד בכל הפריטים של הלאמשוקללים הממוצעים את מייצגים הערכים י

יותר. גבוהה הטיפול איכות יותר, נמוך
מוסדות. של שונה מספר היה השוואה שבכל משום מספרים, סדרות שתי 2 למחזור 2

פיקוח. מחזורי שלושה או שניים נערכו שבהם המוסדות מספר i

.p<(>.<)5 .. p<(U)l . p<().(K)l .
מזווגים. למדגמים 1 מבחן בעזרת נערכה ההשוואה

לבין (1987) התוכנית הפעלת לפני שנערכו המעונות מנהלי עם הראיונות בין השוואה
דעה שלמנהלים כך על מצביעה (1991) הניסיונית התוכנית תום לקראת שנערכו הראיונות
לתיקון הדרישות לדעתם, הממשלתית: הפיקוח מערכת על כיום טובה יותר הרבה
סבורים גם הם .(6 לוח (ראה יותר מקצועיים והמפקחים כיום יותר הוגנות הינן הליקויים
זמן ופחות לפיקוח יותר רב זמן להקדיש צריכים שהמפקחים בעבר מאשר יותר היום
פתרונן, על באו שטרם בעיות מספר על מצביעים מצידם, המפקחים, המעון. צוות להדרכת
ומרגישים החדשים, העבודה ומנהלי הכלים מן רצון שביעות מביעים הם זאת עם יחד אך

יותר. גבוהה מקצועית ברמה לעבוד יכולים שהם

הכלים מהימנות ג.

המדידה בין ההסכמה אחוזי שממוצע כך על הצביעה שופטים כין מהימנות בדיקת
מתוך .76.30/0 הוא המקיף הפיקוח בביקור שנבדקו הפריטים ל247 לשנייה הראשונה
בין הסכמה אחוזי משבעים למעלה היו שישה לגבי בפיקוח, הנבדקים הנושאים עשרת
: .(7 לוח (ראה נושא בכל מהפריטים אחוז בשמונים לפחות המעריכים,

21



6 לוח

התכנית הפעלת ואחדי לפני הפיקוח, כלפי חיובית עמדה שהביעו מוסדות מנהלי אחוז1
נבחרים במדדים

1991 1987
30 = מנהלים מספר 19 = מנהלים מספר המדד

58^ 35/7 הטיפול איכות לשיפור תורם הפיקוח
86.7 63.6 הוגנת בצורה נעשה הפיקוח
79.0 60.0 המוסדות בכל אחיד הפיקוח
52.0 30.7 הפיקוח בתהליך שאותרו הליקויים קבלת
72.0 36.0 הפיקוח בתהליך שאותרו הליקויים את לתקן נכונות

המוסד גודל לפי משוקלל אחוז 1

p<0.01 .

MannWhitney מבחן בעזרת נערכה ההשוואה

7 לוח

הפיקוח כלי של המעריכים כין הסכמה אחוזי של תקן וסטיית ממוצע
הטיפול איכות מדדי לפי

אחוזי ממוצע שבהם פריטים "/0

תקן סטיית הסכמה של הסכמה יש פריטים מס' הטיפול איכות מדד
יותר או 7070

16!9 76.3 71.1 247 כללי מסכם מדד
13.5 70.5 53.9 52 אישי סיעודי טיפול
13.1 69.1 51.5 33 ומינהל סיעודיות רשומות
15.7 75.8 66.7 33 קבלה הליכי
11.8 81.7 89.5 19 חברה/פעילויות שירותי
18.5 82.2 83.3 18 המוסד בחיי מעורבות
9.2 85.4 88.9 18 ניקיון/מזון
11.5 85.9 90.5 21 הדיירים זכויות
10.9 85.3 88.0 25 פיזי ומבנה ציוד
18.8 64.2 52.9 17 עבודה/תקנים נוהלי
8.3 86.2 90.9 11 בטיחות

התכנית הישגי

משרדי בשני המפקחים צוותי שלהם, העבודה בנוהלי מרחיקיהלכת השינויים למרות
שהמפקחים בלבד זו לא הממשלתי. לפיקוח החדשה לשיטה היום מחוייבים הממשלה
חלוקת עם בצוותים עובדים גם הם הטיפול, איכות להערכת מובנים בכלים עתה משתמשים
חדשה הכשרה תוכנית צוות. בכל האחות למפקחת הכללי המפקח בין ברורה אחריות
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החומש תוכנית במסגרת פותחה הללו, החדשים המרכיבים את הכוללת למפקחים,
הפיקוח מביקורי גדול חלק לביצוע פרטי ממשרד במפקחים השימוש בנוסף, הניסיונית.

הממשלתיים. המפקחים של היעילות את העלה וכך תחרות של מרכיב הכניס והמעקב

הטיפול. באיכות 630/0 של שיפור חל הרף בשיטת השימוש של הראשונות השנים בחמש
הטיפול את לשפר בצורך הן המוסדות מנהלי של הכרתם הוא פחות לא חשוב הישג
הצליחה התוכנית זה. שיפור בהשגת החדשה הפיקוח שיטת של באפקטיביות והן המוסדי,

הטיפול. איכות את ולהעלות אותרו, לא היום שעד ליקויים לאתר

ועם ניויורק, מדינת של משרדהבריאות עם פורה פעולה לשיתוף התוכנית הביאה בנוסף,
השיקום ושירותי משרדהבריאות בשיתוף (F1U) פלורידה של הבינלאומית האוניברסיטה
,FIU ברוקדייל, מכון בהשתתפות משותף, מחקר נערך .(HRS) פלורידה מדינת של
Fleishman,) לפלורידה ברוקדייל מכון של המקורי המחקר את להעתיק שנועד ,hrs1
Whittaker) אפריקה דרום בקייפטאון, גם הועתק המחקר .(Ross <cf Feierstein 1992

.(1991

התגלה התוכנית, במסגרת שהוקם הטיפול, איכות על הממוחשב הנתונים מאגר לבסוף,
בו נעשה אלה בימים ומחקר. מדיניות קביעת תיכנון, מעקב, לצורכי ביותר בשימושי
התערבות תוכניות ולפיתוח במוסדות, שנמצאו הליקויים מקורות לאיתור שימוש
הדיירים של החיים איכות לשיפור תוכנית לדוגמה: אלה. ליקויים עם להתמודד המיועדות
על מאישליטה הסובלים בדיירים הטיפול איכות לשיפור ותוכנית במוסדות הקשישים

השתן. סוגר

מסקנות
למהפכה למעשה הביאה ברוקדייל, ג'וינטמכון עלידי שפותחה הניסיונית הפיקוח תוכנית
האפקטיביות את הגבירה התוכנית בישראל: ממושך לטיפול מוסדות על הפיקוח במערכות
בעמדות הן לכת מרחיקי שינויים הכנסת באמצעות הממשלתית, הפיקוח מערכת של
שיפור חל מכך, כתוצאה המערכת. של האירגוני במבנה והן המפקחים של ובהתנהגות
 והרווחה העבודה במשרד אחת ביחידה שהוכנסו השינויים המוסדי. הטיפול באיכות כללי
הפיקוח מערכת את לשפר משרדהבריאות, נוסף, ממשלתי משרד עודדו  לזקן השירות
במשרד נוספות מחלקות שלוש על גם השפיעה המשרדים בשני התוכנית הצלחת שלו.
ונוער לילדים מוסדות על לפיקוח האחראיות פיקוח), אנשי כ40 (ובהן והרווחה העבודה
רוב יהנו אלה תוכניות של הפעלתן עם ולשיפור. לשינוי רצון בהן ועוררו ולמוגבלים,
של ההפעלה מועברת אלו בימים משופרים. טיפול ומאיכות מפיקוח בישראל המוסדות
המקבילה התוכנית ובמסגרת והרווחה; העבודה במשרד לזקן השירות לידי הפיקוח תוכנית
הפעלה מרכזי לשני המחשוב הועבר כבר במשרדהבריאות הציבור בריאות בשירותי
כל את שתקיף כך התוכנית תורחב הקרוב, בעתיד שגרתי. באופן שיפעלו השישה מתוך
מוסדות על המפקחים נוספים מקצועות כולל בישראל, לזקנים ממושך לטיפול המוסדות

הבריאות. לשכות שבפיקוח נפש הלשכותומחלקותלתשושי מטעם
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Abstract

The JDCBrookdale Institute of Gerontology, in collaboration with Israel's
Ministry of Labor and Social Affairs and Ministry ofHealth, has developed
a program to improve government regulation of longterm care institutions
for the elderly, and thus the quality of institutional care. The aim of the
program was to introduce greater uniformity and objectivity into the
existing surveillance system, increase the participation of institution
residents, and ensure public access to instruments and criteria. The RAF
Method for Regulation, Assessment, Followup and continuous
improvement of quality of care was used, and tracers representing the
medical, nursing, psychosocial and environmentaloperational areas were
developed in consultation with specialists in each field. The program was
welcomed by surveillance personnel, and implemented on a nationwide
basis. Although there have been difficulties with its implementation, these
have largely been resolved through discussion, workshops and
supplementary training for surveyors. Due to the program's success, new
programs are being developed to improve the regulation of other kinds of
institution.


