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חסכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוניה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתו אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הגוינט במסגרת ופועל ב974ו

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוח להגביר הוא מיעדיו אחר בכללם הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר בין לנשר כרי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה. מהאקדמיות מומחים

למעשה הלכה מחקר מסקנות מימוש
■ .'■{ ■■ ,■. ;,

ן ו י ד י פ ד
ומתמחים מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המדיניות של בעיצובם המשתתפים ציבור. ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות. החברה במדעי

החברתיים והשירותים ,

העשרת לשם לאומית חשיבות בעלות חברתיות לסוגיות לב תשומת להפנות היא הכוונה
החברתיים. והשירותים ההסדרים המדיניות, של לקידומם הציבורי הריון

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצנים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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תקציר
וכוללני מקיף המשכי, טיפול לספק כדי הוקם הרופא" "שמואל הממשלתי הגריאטרי הרפואי המרכז
האשפוז מערכת בין בקשישים הטיפול רציפות את להבטיח וכדי שוגים רפואיים במצבים לקשישים
רפואי טיפול מתן עיקריים: תפקידים ארבעה הגריאטרי הרפואי למרכז בקהילה. השירותים לבין
מחלקות תשע במרכז ומחקר. הגריאטרי; בתחום הוראה בקהילה; רפואי טיפול מתן אשפוזי;
ומרפאות יום לאשפוז יחידה בו יש כמוכן מיטות. 319 ובהן שונים, טיפול סוגי המספקות אשפוז,

מהקהילה. המופנים וחולים הגריאטרי מהמרכז המשתחררים לחולים טיפול המספקות חוץ

המצב מבחינת השיקום תוצאות נבדקו הגריאטרי שבמרכז קצר לשיקום במחלקה שנערך במחקר
לאחר (78 הממוצע הגיל נשים, שליש (שני חולים 56 כלל המחקר השחרור. ויעד בשחרור התפקודי
במהלך יום. 83 היה במחלקה הממוצע האשפוז משך .(34) הירך צואר בפרק שבר או (22) מוחי אירוע
שלפני מגוריהם למקום חזרו מהם שליש ושני החולים רוב של התפקודי במצב שיפור חל האשפוז
היתרונות על מצביעים המחקר ממצאי במקום. ממושך לשיקום למחלקות הועברו השאר האירוע.

בקשישים. לטיפול והמשכית כוללנית כמסגרת גריאטרי רפואי במרכז הגלומים



תודה דברי
שלו הידע מן לנו והעניק מתחילתו במחקר שתמך גיויגטישראל, מנהל חביב, לג'ק להודות ברצוננו
בעצות העבודה במהלך סייעו אשר המכון צוות חברי לכל מודים אנו העשיר. המחקרי ומנסיונו
הטיוטות את קראה הראשונים, המחקר בשלבי שותפה שהיתה ברנע לתמרה ובמיוחד ובהערות
המאמר. את ערכו אשר רוזנפלד ולג'ני ברילנט לאראלה מודים אנו כן עליהן. והעירה הראשונות

שיתוף על הרופא, שמואל הגריאטרי הרפואי במרכז הסיעוד שירותי מנהלת וקסלר, לחנה מודים אנו
הדרך. כל לאורך שלה הפעולה
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מבוא .1

מערכת ועל הקהילתיים הבריאות שירותי על לעומס גורם באוכלוסייה קשישים של הגדל מספרם
לפי פנימית. לרפואה המחלקות על ובעיקר הכלליים בתיהחולים על מוטל רב עומס האשפוז.
עלידי תפוסות פנימיות במחלקות מהמיטות כ600/0400/0 ובעולם, בארץ שונים מחקרים ממצאי
זאת, לאור .(1989 רפאל ;1983 חבוט ;Katz 1983; Fox 81 Clauser 1980) יותר או 65 בני אנשים
שירותי בפיתוח הצורך בדבר הבריאות במערכת המדיניות מעצבי בקרב רחבה הסכמה כיוס קיימת

גריאטריים. אשפוז

עדיין ויותר, יותר מתחזקת הקשישה לאוכלוסייה ייחודיים בריאות בשירותי בצורך שההכרה אף
מסגרות סוגי לגבי שאלות ונשאלות ביותר, והמועדפים הרצויים האשפוז דפוסי בדבר הסכמה אין

קשישים. ולשיקום לטיפול לאבחון, ביותר המתאימות האשפוז

תחילת לאחר דור ומגוונים. שונים ובמודלים בדפוסים פועלים כולו בעולם הגריאטריים השירותים
של המועדף המבנה על הדיון שם מתקיים עדיין בבריטניה, הגריאטריים האשפוז שירותי פיתוח
; Birggs 1983 ;Andrews 1987) במחלוקת עוד שנוי והנושא הגריאטריים, האשפוז שירותי מערכת
מסגרות של הארגוניים במבנים גדולים הבדלים נמצאו בבריטניה שנערך בסקר .(1989 רפאל
830/0 המקיפים עיקריים, אשפוז דפוסי שלושה נמצאו במדינה. שונים אזורים בין גריאטרי לאשפוז
טיפול משלב האשפוז, ממסגרות 380/0 הכולל ביותר, הנפוץ הדפוס גריאטרי. לאשפוז מהמסגרות
ממסגרות ב240/0 נפרדות. במחלקות ניתן הממושך והטיפול המחלקות, באותן ושיקומי אקוטי
שיקומי אקוטי, לטיפול נפרדות יחידות יש לפיו המסורתי, הפרוגרסיבי הדפוס נשמר האשפוז
סוגי כל את משלבות הגריאטריות האשפוז ממסגרות אחוזים ואחד עשרים ממושך. ולאשפוז

.(Brocklehurst 1985) המחלקה באותה וממושך) שיקומי (אקוטי, השירות

במידה הדומה גריאטרית מערכת פיתחו והולנד, נורבגיה אוסטרליה, שבדיה, כגון. אחרות, ארצות
בארצותהברית גם .(Brocklehurst 1975; Kane 1976; Schouten 1979) הבריטית למערכת רבה
בארצותהברית שהתפתחו התוכניות רוב גריאטרי. לאשפוז יחידות של שונים דפוסים כיום מתגבשים
כמה משלבות רובן ושונים. מגוונים ומטרות מבנה בעלות והן מקומיים, צרכים על מענה לתת נועדו
ומקצתן ממושך, או קצר שיקום עם ביחד  והערכה אבחון כמו  גריאטרי טיפול של מרכיבים

.(Butler 1975; Kane 1976; Rubenstein 1990) אחד טיפול בתחום מתמקדות
לפי סיווג קיים למשל, שונים. וממדים קטגוריות לפי גריאטרי לאשפוז המסגרות את לסווג ניתן
גריאטריה או שיקומית גריאטריה אקוטית, גריאטריה למחלקות: חלוקה יש ולפיו הטיפול, יעד
הסובלים לקשישים למחלקות חלוקה יוצר אשר סיווג אבחנות, סוגי לפי לסווג ניתן כן סיעודית.
משכי לפי סיווג גם קיים אורתופדיות. ממחלות הסובלים לקשישים ולמחלקות נוירולוגיות ממחלות
שבה האשפוז מסגרת סוג לפי סיווג וכן ממושך, אשפוז או קצר לטווח אשפוז דהיינו האשפוז,
בין חפיפה קיימת רבים במקרים ייעודי. או כללי ביתחולים דהיינו הגריאטרית, המחלקה נמצאת

חדממדית. בצורה אליהם להתייחס ניתן ולא הסיווגים,
ניתן הטיפול. ויעד ביתהחולים סוג לפי הגריאטרי האשפוז מסגרות את לסווג מקובל בישראל
בבתיחולים אקוטית לגריאטריה מחלקות הינו הראשון הסוג עיקריים: סוגים שלושה למנות
קצר שיקום גם בנוסף מספקות ואחרות אקוטי, ובטיפול באבחון מתמקדות מהן חלק כלליים.
קטן גריאטרי מרכז למעשה מהוות אשר יותר, או גריאטריות מחלקות שתי כולל השני הסוג מועד.
האחרת ואילו קצר, ושיקום אקוטי טיפול באבחון, עוסקת אחת מחלקה כללי. ביתחולים בתוך
לאשפוז מסגרות של השלישי הסוג מורכב. סיעודי וטיפול ממושך שיקום מספקת האחרות) (או
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המשכיות ועל כוללניות על שונים דגשים בהם שיש כוללניים, גריאטריים בתיחולים הוא גריאטרי
רפואי טיפול לשם פוסטאקוטיים במצבים קשישים לאשפוז מקבלים אלה בתיחולים הטיפול.

מורכב. ולסיעוד ממושך לשיקום קצר, לשיקום וסיעודי,

לבית כדוגמה הרופא" "שמואל הגריאטרי הרפואי המרכז את לתאר הן זאת עבודה של מטרותיה
זאת. אשפוז במסגרת השיקום תוצאות את ולבחון כוללני, גריאטרי חולים

הרופא" "שמואל הגריאטרי הרפואי המוט .2

גלל> רקע 2.1

פועל הוא הארץ. במרכז ממשלתי ביתחולים הוא הרופא" "שמואל הגריאטרי הרפואי המרכז
המניע אחר. למקום עבר שם שהיה כללי שביתחולים לאחר ,1980 משנת הנוכחית במתכונתו
מתקני בין ומעבר המשכיות שתאפשר במסגרת הצורך היה הגריאטרי, הרפואי המרכז של להקמתו

בקהילה. השירותים מערכת לבין האשפוז

מומחה וסגן, בגריאטריה מומחה רופא עומד הרופא" "שמואל הגריאטרי הרפואי המרכז בראש
הסיעודית המערכת בראש הגריאטרית. ההתמחות ועל לאשפוז הקבלה על האחראי בגריאטריה,
פיזיותרפיה, על אחראיות עומדות הנלווה הרפואי השירות יחידות ובראש ראשית, אחות עומדת
אדמיניסטרטיבי. מנהל הרופא" ב"שמואל יש כן, כמו סוציאלי. ושירות בדיבור ריפוי בעיסוק, ריפוי
וכן ראשית, ואחות אדמיניסטרטיבי מנהל המרכז, מנהל ובה מצומצמת, הנהלה פועלת במקום

הסוציאלי. השירות ומנהלת המנהל סגן גם נמנים שבה מורחבת הנהלה

הגריאטרי הרפואי המרכז ו1פק>ד> 2.2

הוראה בקהילה; רפואי טיפול מתן אשפוזי; רפואי טיפול מתן .■ עיקריים תפקידים ארבעה למרכז
התפקידים. מארבעת אחד בכל הפעילות דרכי את נמנה להלן ומחקר. הגריאטרי; בתחום

אשפוזי רפואי טיפול
לטיפול מסגרת מתן הינו הרופא" "שמואל הגריאטרי הרפואי המרכז את המנחה הפעולה עיקרון
בתחום ביתהחולים של העיקריות הפעילויות הקשישה. לאוכלוסייה וכוללני מקיף המשכי, רפואי
טיפולית תכנית וקביעת לאשפוז הזקוקים קשישים של מקיפים והערכה אבחון ביצוע (א) הן: זה
במצבים קשישים לחולים מתאימה אשפוז מסגרת קיום (ב) עבורם; מתאימים (placement) והשמה
לאלו הן אקוטיים, מצבים לאחר קשישים לשיקום מסגרת מתן (ג) ותתאקוטיים; אקוטיים
המשכי לטיפול מסגרת התאמת (ד) ממושך; לשיקום הזקוקים לאלו והן קצר לשיקום הזקוקים

בהמשך. יובא האשפוזי הרפואי הטיפול על נוסף פירוט לקהילה. החוזרים לקשישים
בקהילה רפואי טיפול

לבין הקהילה בין והדדי דוסטרי חופשי למעבר אפשרות מתן הוא זה בתחום הפעולה עיקרון
שחרור לאחר ושיקומי רפואי טיפול מתן (א) תחומים: במספר ביטוי לידי בא והוא ביתהחולים
מתן (ג) מאשפוז; המשתחררים קשישים אחר מתמשך מעקב קיום (ב) הקהילה; במסגרת מאשפוז
הרפואי הטיפול על נוסף פירוט הקהילה. במסגרת סיעודיים גריאטריים למוסדות והדרכה ייעוץ

בהמשך. יובא בקהילה
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הגריאטרי בתחום ה1ראה
הרפואי בתחום הטיפול. תחומי בכל בהוראה חלק יש הרופא'' "שמואל הגריאטרי הרפואי למרכז
להדרכת הדואגת התמחות, ועדת קיימת במרכז הגריאטרית. בתחום מלאה להתמחות מוכר המרכז
מתקבלים המחלקות. במסגרת מתמדת הדרכה והמקיימת התמחות, לבחינות ולהבנתם מתמחים
מעביר כן כמו לרפואה. לסטודנטים (clerkship) ומעשית עיונית הוראה ניתנת וכן ברפואה סטג'רים

קופתחוליס. לרופאי השתלמות וקורסי עולים לרופאים בגריאטריה השתלמות קורסי המרכז
בקורסים לסטודנטים קליני שדה קיום הבאים: בתחומים חלקו מתבטא הסיעודי בתחום
בהוראת ומעורבות לסיעוד; מבתיספר לסטודנטים הדרכה במתן מעורבות בגריאטריה; עלבסיסיים

חדשים. עולים לרופאים הניתנים אלה כגון אחרים, וקורסים סיעוד במגמת תיכון תלמידי
ריפוי פיזיותרפיה, כגון הנלווים, הרפואיים המקצועות בהוראת העוסקים הצוות, אנשי פעילות
להדרכה שדה בקיום ראשית, תחומים: בשני מתבטאת ופסיכולוגיה, סוציאלית עבודה בעיסוק,
קורס כמו בקורסים, ובהוראה בהדרכה בהשתתפות ושנית, השונים, בתחומים מקצועית ולהנחיה
מקצועות ולבעלי ולסטג'רים לרפואה לסטודנטים הרצאות עולים, לרופאים הדרכה מט"ב, למטפלות

אחרים.

מחקר
המנחה העיקרון אחרים. גורמים עם למחקר ושותפים עצמאי במחקר עוסקים הרפואי הצוות אנשי
המחקרים בין מחקר. לבין הגריאטרי בתחום הרפואי הטיפול בין שילוב הינו המחקרית העבודה את
טופסי בפיתוח מלווה אשר נפילות, על פרוספקטיבי סקר לציין ניתן הרופא בשמואל לאחרונה שנערכו
פוטוטרפיה באמצעות טיפול מלווה נוסף מחקר עבודה; תקנות לצורכי בממצאים ושימוש מעקב
על מחקרים נערכים הפסיכוגריאטרית המחלקה במסגרת בקשישים. בפרקים ניווניות במחלות
רבשנתי מעקב מחקר נערך כן קשישים. זוג בני בין ויחסים פסיכולוגיה ועל בקשישים שיטיון

יום. לאשפוז המחלקה במסגרת

הגריאטרי הרפואי המרכז מבנה 2.3

טיפול מתן  לאמור לעצמו, שהציב התפקידים את לשרת מותאם הרופא" "שמואל של המבנה
שונים. במצבים לקשישים וכוללני מקיף המשכי,

"שמואל הגריאטרי הרפואי המרכז את גם משמש בסמוך, הנמצא כללי, ביתחולים של המיון חדר
זה. מיון בחדר לרופאים בצמוד קבוע באופן עובד הרופא" מ"שמואל בכיר גריאטר רופא הרופא".
המיון חדר ליד הכללי. ביתהחולים ידי על ניתנים המעבדה ובדיקות הסיעוד שירותי הרופאים, שאר
במצבם ההתפתחות ולבחינת קצר למעקב מיועדת והיא מיטות שש יש שבה השהיה יחידת מופעלת
הינו ביחידה הממוצעת השהייה משך אקוטי. במצב מיון לחדר המגיעים קשישים חולים של הרפואי
תפוסות, במחלקות המיטות שכל משום יותר ממושך זמן החולים נשארים אחת לא אולם, כיממה.

להעברתו. מתנגדים משפחתו או שהוא משום או מחמיר החולה שמצב משום או
המיועדות מיטות 319 הכוללות אשפוז, מחלקות תשע הרופא" "שמואל הגריאטרי הרפואי במרכז
חולים מתקבלים מיטות, 64 שבהן אקוטית, לגריאטריה מחלקות לשתי שונות. טיפול מטרות לספק
שבאזור. גריאטריים מוסדות ודרך ההשהיה מיטות דרך מיון, חדר דרך חריפים, רפואיים במצבים

.(1993 הבריאות, (משרד יום 18 הוא אלו במחלקות הממוצע האשפוז משך
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או מוחי שבץ לאחר חולים בעיקר אליה ומתקבלים מיטות, 37 יש קצר גריאטרי לשיקום במחלקה
הרופא". "שמואל שבתוך הפנימיות ומהמחלקות שבאזור כלליים מבתיחולים המופנים בירך, שבר

יום. 61 ובממוצע חודשים לשלושה חודש בין נע במחלקה האשפוז משך
מתוך חולים אליהן מתקבלים מיטות. 148 יש מורכב ולסיעוד ממושך לשיקום המחלקות בארבע
סיעודית רפואית מבעיה סובלים מהם חלק באזור. כלליים ומבתיחולים עצמו הרופא'' "שמואל
לחץ פצעי בזונדה, האכלה בקטטר, מזיהום הסובלים (חולים מורכב סיעודי לטיפול וזקוקים חריפה
שמצבם חולים, לביתם. שיחזרו הסיכוי רב שבסיומו וממושך איטי לשיקום זקוקים ואחרים וכד'),
אינם אך מואצת, שיקומית תוכנית אלו מחלקות במסגרת מקבלים משתפר, והתפקודי הרפואי
כשלושה הוא ממושך לשיקום במחלקות הממוצע האשפוז משך מהיר. לשיקום למחלקה מועברים
לטיפול לאבחון, המיועדת מיטות, 30 שבה פסיכוגריאטרית, מחלקה במקום פועלת כן חודשים.

נפש. תשושי ולשיקום

ריאה למחלות פנימית מחלקה הגריאטרי הרפואי במרכז פועלת עדיין היסטוריות, סיבות בשל
חולי אליה מתקבלים בארץ, מסוגה היחידה היא זאת שמחלקה מאחר מיטות. 40 ובה ושחפת,
ולטיפול לאבחון המתקבלים חולים של האשפוז משך בארץ. בתיהחולים מכל הגילאים בכל שחפת

ארוכים. לחודשים אף מגיע הוא לעיתים אך כחודש, הינו

של האמבולטורית המערכת בטיפול לרוב החולה נשאר הגריאטרי, הרפואי המרכז מן שחרורו עם
יום לאשפוז ביחידה חוץ. ומרפאות גריאטרי) (ביתחוליםיום יום לאשפוז יחידה בה שיש המרכז,
היחידות דרך מיון, חדר דרך ולאחריו, אשפוז לפני מהקהילה, חולים אליה ומגיעים מיטות, 8 יש
עשויות היחידה של הטיפול מטרות האשפוז. וממערכת חוץ מרפאות דרך בקהילה, טיפול להמשך
והשגחה שיקום קוגניטיבי, אבחון תפקודית, ירידה של מצבים אבחון רפואי, ובירור אבחון להיות

נלוות. מטרות רק אלא לקבלה, קריטריון מהוות הסוציאליות הסיבות אין כלל בדרך רפואית.
למשך גם חולים נשארים לעיתים כי אף שנה, עד חודשים מספר הוא ביחידה השכיח הטיפול משך
הקבוע הקשר היחידה, מנהל לדברי אשפוזם. את מונע שם הטיפול אם בעיקר יותר, ממושך זמן
ראשונית רפואה לשירותי הפניות מספר את מפחית גם ולטענתו ביטחון, לחולים מעניק והמתמשך
ומדי ,(1993 הבריאות, (משרד קבלות 789 יום לאשפוז ביחידה היו 1989 בשנת ולאשפוז. בקהילה

חולים. 18 עד כ13 טיפול מקבלים יום

להמשך מופנים יום, לטיפול מהיחידה גם כמו הגריאטרי, הרפואי המרכז מן שמשתחררים חולים
מרפאה בהן חוץ, מרפאות של רב מספר מפעיל הרופא" "שמואל החוץ. במרפאות ומעקב טיפול

ועוד. נוירוגריאטריה גריאטרית, אנדוקרינולוגיה ושיקומית, אבחונית גריאטרית

העבודה תהליכי 2.4

הגריאטרי הרפואי למרכז קבלה ותהליכי הפניה מקורות 2.4.1
תהליכי ובשני עיקריים מקורות משני חולים מופנים הרופא" "שמואל הגריאטרי הרפואי למרכז
בעיקר מופנים דרכו שבו. ההשהיה ומיטות המיון חדר הינו הראשון המקור נפרדים. קבלה
מצבם אחר ומעקב מצבם ייצוב לשם לטיפול וזקוקים אקוטי במצב מיון לחדר שמגיעים קשישים
בדרכי מזיהומים מהתייבשות, ריאות, מדלקות לב, מבעיות הסובלים חולים למשל, הבריאותי,
ההשהיה, במיטות לאשפוז חולים לקבלת קבועים קריטריונים שאין אף וכד'. מוחי משבץ השתן,
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וחולים סיעודיים ממוסדות חולים ,65 לגיל מתחת חולים ובהם: חולים לדחיית קריטריונים קיימים
שעות. 24 בתוך ההשהיה ממיטות להתפנות יוכלו שלא

לביתו ישוחרר מהקשישים מי החלטה מתקבלת ההשהיה, במיטות והמעקב הבדיקות סיום לאחר ו
מתקבלת לחולה ביותר המתאים האשפוז מקום על ההחלטה והיכן. לאשפוז, יועבר מהם ומי
עדיפות ניתנת הרופא" "שמואל הגריאטרי הרפואי במרכז והשיקומיים. הרפואיים לצרכיו בהתאם
בביתחולים כמעט ניתן שאינו שירות לשיקום, זקוקים שהם מאחר מוחי, שבץ לאחר לחולים
זאת, לעומת הרופא". ל"שמואל ישירות מופנים יותר ממושך לאשפוז הנזקקים חולים גם כללי.
למחלקות ישירות מועברים אורתופדיה) או אורולוגיה (כמו מומחי רפואי לטיפול הזקוקים חולים
חולים מלקבל נמנע המרכז הרופא". ל''שמואל מופנים ואינם כללי, בביתחולים המתאימות
במוסד שלו המיטה מתבטלת סיעודי חולה של לאשפוז קבלתו שעם משום סיעודיים, ממוסדות

הסיעודי. במוסד המיטה עבורו נשמרת כללי, בביתחולים מאושפז הוא שכאשר בעוד הסיעודי,

מחלקות ובעיקר שבאזור, כלליים בתיחולים הינם הגריאטרי הרפואי למרכז השני ההפניה מקור
קצר שיקומי לטיפול זקוקים המופנים החולים של המכריע רובם ונוירולוגיה. פנימית אורתופדיה,
האבחון, המרכז. של השונות השיקום למחלקות מתקבלים והם מורכב, סיעודי לטפול או ממושך או
הרופא, שמואל של חיצונית קבלה בוועדת נערכים קבלתם על וההחלטה ההתאמה וקביעת הבדיקה
אחרים. וגורמים הבריאות משרד קופותהחולים, נציגי הרופא", מ"שמואל רופא חלק נוטלים ובה

העבודה עקרונות 2.4.2
הרופא": ''שמואל הגריאטרי הרפואי במרכז העבודה תהליכי את מנחים עקרונות מספר

בהתאם טיפול תכנית עבורו נקבעת חולה, של קבלתו עם כוללנית: טיפול תכנית והכנת הערכה
כל עובר לאשפוז קבלתו לאחר הראשונה היממה במהלך והתפקודי. הסיעודי הבריאותי, למצבו
צורכי את הקובעים והשיקומי, הסיעודי הרפואי, הצוות אנשי כל עלידי והערכה בדיקה חולה

בתחומם. שלו הטיפול

אמצעית ובלתי מהירה העברה מאפשר מרכז באותו אחת גג קורת תחת שונות מחלקות של קיומן
נעשית הרופא" ''שמואל בתוך למחלקה ממחלקה ההעברה על ההחלטה המחלקות. בין חולים של
אישור לקבלת לוועדה בפנייה צורך אין והשיקומי. הסיעודי הצוות עם בשיתוף בכיר גריאטר ידי על

ממושך. לשיקום או קצר לשיקום למחלקה פנימית ממחלקה חולה להעברת

השיקום שירותי שיקומי. טיפול גם ניתן והסיעודי הרפואי הטיפול על בנוסף שיקומי: טיפול מתן
לריפוי לפיזיותרפיה, מכונים ובו מהמחלקות, נפרד מיוחד, במבנה מרוכזים הרופא" "שמואל של
בפועל אולם ביתהחולים, אוכלוסיית כל את לשרת נועדו השיקום שירותי בדיבור. ולריפוי בעיסוק
במחלקה המאושפזים חולים בעיקר רב, שיקומי פוטנציאל בעלי בחולים המאמץ מרב מושקע
בעת שיקומי טיפול מקבלים נמוך שיקומי פוטנציאל בעלי חולים גם זאת, עם קצר. לשיקום
נראו שסיכוייו חולה, של במצבו שיפור חל שבהם במקרים יותר. נמוכה בתדירות כי אף הצורך,
ממושך. לשיקום במחלקה מאושפז הוא אם גם מוגבר שיקומי טיפול לו ניתן קלושים, בתחילה
בהתאם דווקא ולאו החולה, של והתפקודי הסיעודי הרפואי, למצבו בהתאם משתנה הטיפול תוכנית

מאושפז. הוא שבה למחלקה
מרפאים פיזיותרפיסטים, אחיות, רופאים, יש המרכז של הרבמקצועי בצוות רבמקצועי: צוות
פורמליים בקשרים מאופיינת ביתהחולים מחלקות בכל הצוות עבודת סוציאליים. ועובדים בעיסוק
ביקורי באמצעות מתקיימים הפורמליים הקשרים ואינטנסיביים. הדוקים טובים, פורמליים ובלתי

הצוות. אנשי כל חלק נוטלים ובהם מקצועיים, ודיונים צוות ישיבות רופאים,
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רב ומידע הצוות, אנשי כל בין ורצוף שוטף מגע מתקיים הצוות, אנשי בין הפיזית הסמיכות בשל
במהלך החולים על ובתצפיות בשיחות ביניהם, תכופים במפגשים פורמליות בלתי בדרכים גם מועבר

היממה. שעות כל

אופן ואת הרופא'' "שמואל הגריאטרי הרפואי המרכז של הכוללני המודל את תיארנו כאן עד
קצר. לשיקום במחלקה נתמקד הבא בפרק פעולתו.

ותוצאותיו הטיפול תהליכי קצו: לשיקום המחלקה .3

הרופא1', "שמואל הגריאטרי הרפואי במרכז קצר לשיקום במחלקה מתמקד להלן המוצג המחקר
מ400 למעלה והקיף בארץ, גריאטרי לאשפוז מסגרות בשמונה שנערך רחב, ממחקר חלק והוא

חולים.

המחקר אוכלוסיית 3.1

65 בני שהם הירך, משבר או מוחי משבץ הסובלים החולים כל את כללה למחקר היעד אוכלוסיית
אבחנות שתי .1989 של האחרונים החודשים בארבעת קצר לשיקום למחלקה והתקבלו יותר, או
לשיקום הנזקקים ביותר השכיחים המצבים לשני נחשבות שהן מאחר במחקר להיכלל נבחרו אלו
Williams 1984; Brody) לשיקום הזקוקים קשישים של גבוה לשיעור אחראיות והן קשישים, בקרב

.(1986; Becker 1988

ו11 הירך שבר לאחר 34 מוחי, שבץ לאחר 28 חולים: 73 הכל בסך למחלקה התקבלו זו בתקופה
קשות. לב מחלות ובעיקר אחרות, פנימיות ממחלות הסובלים חולים

בעצם משבר שסבלו אלה מקרב ושלושה מוחי, בשבץ שלקו אלה מקרב חולים ששלושה מאחר
במחקר נכללו הכל בסך המחקר. של היעד מאוכלוסיית הוצאו הם שנה, מ65 פחות בני היו הירך,

הירך. משבר (610/0) ו34 מוחי משבץ סבלו מתוכם (390/0) 22 חולים, 56

שיטות 3.2

ברטל מדד ממנו. השחרור ובעת לאשפוז הקבלה בעת פעמיים, נבדק החולים של התפקודי המצב
הידועים הפורמליים הכלים לאחד נחשב זה מדד התפקודי. המצב לבדיקת שימש (Mahoney 1965)
Granger 1984; Appelgate 1990a, 1990;) שיקום במסגרת תפקודית להערכה ביותר והשימושיים
לפי מהם אחד בכל מדורג והחולה ניידות, וכן יומיומיים תפקודים עשרה כולל הוא .(Shah 1989
מקבל תפקוד וכל לחלוטין) (עצמאי 100 עד לחלוטין) (תלוי מ0 נע המדד שלו. העצמאות רמת

שונה. משקל

המצב על נתונים אחות. עלידי תצפית ובאמצעות אישי, ריאיון באמצעות נערכה החולים בדיקת
בעת לאשפוז. הקבלה בעת החולים עם בריאיון נאספו האשפוז לפני התפקוד ועל הסוציודמוגרפי
שביעות שקיבלו, הטיפול לכמות שהתייחסו בנושאים בשנית החולים רואיינו מהאשפוז השחרור
הרפואי מהגיליון נלקחו המחלה חומרת ועל הרפואי המצב על נתונים השחרור. ויעד מהטיפול רצונם

החולים. של
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תוצאות 3.3

האוכלוסייה מאפייני 3.3.1
היו מהם שלישים שני .(sd=6) שנים 78 היה הממוצע הגיל גברים. 360/0 כללה המחקר אוכלוסיית
ולעשירית אלמנים; המכריע הרוב נשואים; היו לא מהקשישים שלישים שני יותר. או שנה 75 בני
אמריקה אירופה, ילידי היו אחוז שבעים אחרים. קרובים משפחה ובני ילדים היו לא מהם ויותר
חיו משליש ולמעלה כלל, למדו לא החולים מכלל חמישית אסיהאפריקה. ילידי והשאר ישראל, או
יומיומי בתפקוד עצמאיים היו רובם נוספים. הכנסה מקורות ללא לאומי ביטוח קצבת על ורק אך

.(1 (לוח האקוטי האירוע לפני ובמידות
על בשליטה מלאה או חלקית בעיה מהקשישים ויותר למחצית היתה במחלקה לאשפוז הקבלה בעת
דיסארטריה, או מאפזיה סבלו מהחולים חמישית בחיתול. או בקטטר השתמשו מהם רבע הסוגרים;
דומה מאירוע סבלו מהחולים חמישית שטחית. בתחושה שונות ברמות מליקויים סבלו מהם וכרבע

בעבר.

הטיפול תהלין 3.3.2
ביתהחולים של הקבלה ועדת באמצעות למחלקה התקבלו חולים) 47) 840/0 החולים, 56 מקרב
מביתחולים 10 האורתופדית, מהמחלקה בעיקר אחד, מביתחולים 34 .■ באזור כלליים מבתיחולים
הרופא" "שמואל של הפנימיות מהמחלקות התקבלו חולים תשעה שונים. מבתיחולים ושלושה אחר,

הבריאותי. מצבם התייצבות לאחר

בין נע והוא (sd=7) בממוצע יום 19 היה שיקום למחלקת הקבלה ועד מהאירוע הזמן משך
משך .(430/0) האקוטי האירוע לאחר השלישי השבוע היה השכיח שבועות. חמישה לבין משבוע פחות
חודשים. משלושה למעלה לבין שבועיים בין נע והוא ((sd=38) יום 63 היה במחלקה הממוצע האשפוז
שיקום להמשך ישירות הופנו לקהילה, מהמחלקה שהשתחררו מהחולים, אחוזים ושמונה שלושים

בית. לטיפולי ליחידה הופנו ו270/0 יום לביתחולים הופנו 110/0 בקהילה.
בממוצע במחלקה. אשפוזם במהלך פיזיותרפי טיפול קיבלו מהחולים אחוזים וחמישה תשעים
sd=24) דקות 34 היה הממוצע הטיפול משך .(sd=0.6) בשבוע פיזיותרפיה טיפולי 5.7 החולים קיבלו
קיבלו ובממוצע במחלקה, אשפוזם במהלך בעיסוק ריפוי טיפול קיבלו מהחולים אחוז ששים דקות).
sd=25) דקות 59 היה הממוצע הטיפול משך .(sd=0.8) בשבוע בעיסוק ריפוי טיפולי 5.4 החולים
בדיבור. ריפוי של טיפול קבלת על דיווחו שניים מאפזיה, הסובלים חולים עשרה מקרב דקות).
האשפוז במהלך סוציאלית עובדת עם נפגשו משפחותיהם, בני או מהחולים, אחוזים ושישה תשעים

.(sd=2.9) האשפוז במהלך פעמים 4.5 בממוצע במחלקה
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(N=56) המחקר אוכלוסיית מאפייני :1 לוח

0/0 N המשתנה

מין
36 20 גברים
_64 36 נשים
100

גיל
23 81 >74
57 32 7584
_11 6 +85
100

משפחתי מצב
36 20 נשוי
_64 36 נשוי לא
100

משפחתית מערכת
36 20 נשוי+ילדים
52 29 נשוי+ילדים לא
12 7 ילדים ללא נשוי לא
100

לידה ארץ
70 39 ישראל אירופה, אמריקה,
_30 17 אפריקה אסיה
100

השכלה
21 12 למד לא
32 18 שנים 81
41 23 129

_£ 3 +13
100

הכנסה) (מקורות כלכלי מצב
;, 38 21 לאומי ביטוח רק

_62 34 אחרים לאומי+מקורות ביטוח
100
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(jvynn) (N=56) המחקר אוכלוסיית מאפייני :1 לוה

96 N המשתנה

הסוגרים על שליטה
44 25 מלא שולט
33 18 חלקית שולט
_23 13 קטטר/חיתול
100

לאירוע נלווים מצבים
19 10 אפזיה/דיסארטריה
13 7 בעבר שבר
7 4 בעבר CVA
23 13 שטחית בתחושה לקוי

האירוע לפני מצב
12 7 ADL1 עזרה קבלת
25 14 lADLn עזרה קבלת
16 9 לבית מחוץ ניידות

השיקום תוצאות 3.3.3
החולים. רוב של התפקודי במצב שיפור חל במחלקה האשפוז במהלך ובשחרור: בקבלה תפקודי מצב
הקבלה בעת נקודות) מ40 נמוך ברטל (ציון נמוך תפקודי במצב היו בקירוב מהם מחצית בעוד
בעוד במקביל, נמוך. תפקודי במצב היו מהחולים כרבע רק השחרור, שבעת הרי במחלקה, לאשפוז
ממחצית למעלה מ80), גבוה ברטל (ציון גבוה תפקודי במצב היו מעשירית פחות הקבלה שבעת
45 היה הקבלה בעת החולים של ממוצע ברטל ציון .(2 (לוח השחרור בעת זה למצב הגיעו מהם

.(20.0P <) (sd=3l) נקודות 69 השחרור ובעת ,(sd=22) נקודות
שני של התפקודי מצבם כי העלתה, לשחרור הקבלה בין החולים של התפקודי במצב השינוי בחינת

.(1 (תרשים האשפוז במהלך התדרדר חולים

מתוכם, האירוע. שלפני הקודם מגוריהם למקום השתחררו מהחולים שלישים שני שחרור: יעד
.(3 (לוח האירוע לפני גרו שבהם לבתיאבות ובודדים הפרטי, לביתם השתחררו המכריע הרוב

נקודות 50 היה הקודם מגוריהם למקום שחזרו החולים של בקבלה תפקודי מצב של הממוצע הציון
התפקודי המצב של הממוצע הציון .(sd=l9) נקודות 31  חזרו שלא החולים של ואילו ,(sd=20)
שלא החולים ושל (sd=22) נקודות 85 היה הקודם מגוריהם למקום שחזרו החולים של בשחרור

.(sd=24) נקודות 31  חזרו
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קצר לשיקום במחלקה ובשחרור בקבלה ברטל) (ציון תפקודי מצב התפלגות :2 לוח
N=51 (באחוזים)

תפקודי מצב

בשחרור בקבלה ברטל ציון
23 45 400
14 33 6041
_63 _22 10061
100 100

P<0.001

)N=51) לשחרור קבלה בין ברטל) (ציון תפקודי במצב שינוי :1 תרשים

שחרור ברטל ציון
10081 8061 6041 4021 200 ^____. קבלה

1 1 3 .4 200
2 4 4 ^^__ 4 '' " 4021
14 1 ^____1"'~^^ 1 6041
6 _1 8061

^____3 ■"""" 1 10081

(N=51) השיקום ממחלקת המחקר אוכלוסיית של השחרור יעדי התפלגות :3 לוח

% N השחרור יעד

67 38 לביתם השתחררו
6 3 ra/p לבית השתחררו
6 3 לביתאבות השתחררו

איטי לשיקום למחלקה עברו
בביתהחולים מורכב סיעוד או

_2l _1_2 (9 לביתן כלל (בדרך
100 56

יום 18 היה הקודם מגוריהם למקום שחזרו אלו של למחלקה הקבלה ועד מהאירוע הזמן משך
בממוצע. (sd=lO) יום 22  חזרו שלא אלו ושל בממוצע, (sd=6)

שלא אלו ושל בממוצע (sd=32) יום 52 היה הקודם מגוריהם למקום שחזרו אלו של האשפוז משך
הקודם מגוריהם למקום חזרו שלא אלו מקרב שלישים משני למעלה בממוצע. (sd=41) יום 83 חזרו

.(4 (לוח מגוריהם למקום שחזרו אלו מקרב שליש לעומת יותר, או חודשיים במחלקה שהו
4 ועד מאוד) (מרוצה מ1 סקלה גבי על נקבעה מהטיפול הרצון שביעות מהטיפול: רצון שביעות
שביעות ציון נכלל). לא הרפואי (הטיפול והסיעודי השיקומי הטיפול את וכללה מרוצה), לא (בכלל
ואילו מהטיפול, רצון שבעי היו מהחולים שלישים שני כמעט .(sd=.3l) 1.51 היה הממוצע הרצון

רצון. שבעי לא כלל או כלכך רצון שבעי היו לא מהם שליש
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האשפוז משן לפי המחקר אוכלוסיית של השחרור יעדי התפלגות :4 לוח
(N=51) (באחוזים)

למקום חזרו לא למקום חזרו
הקודם מגוריהם הקודם מגוריהם האשפוז משן

12 21 חודש עד
19 47 חודשחודשיים
69 _32 מחודשיים יותר
100 100

שיקום במחלקת כולל) (אינדקס מהטיפול הרצון שביעות התפלגות :5 לוח
(באחוזים)

0/0 הציון

8 מאוד מרוצה
56 מרוצה
34 מרוצה כלכך לא
2 מרוצה לא כלל

100

דיון A

אחד מצד הקשישים, האנשים במספר מהגידול כתוצאה הגריאטריים האשפוז שירותי הרחבת
את מעוררים שני, מצד הבריאות, במערכת בעלויות ולחיסכון לייעול וגוברת ההולכת והדרישה
מסגרות את ולאתר גריאטרי, לאשפוז שונות מסגרות של והחסרונות היתרונות את לבחון הצורך
יעילותן, מבחינת שונים, ותפקודיים רפואיים במצבים קשישים לחולים ביותר המתאימות האשפוז
הרופא'' "שמואל הגריאטרי הרפואי המרכז הוצג זו בעבודה ועלותן. בהן המסופק הטיפול איכות
נסקרו המרכז, של הארגוני המבנה הוצג הקשישה. באוכלוסייה ולטיפול לאשפוז ייחודי כמודל
יתרונות כמה עולים מהתיאור שבו. קצר לשיקום במחלקה הטיפול ותוצאות פעולתו ודרכי תפקידיו

הגריאטרי. הרפואי המרכז של

אמבולטוריים ושירותים אשפוז מתקני אחד ארגוני במבנה מרכז גריאטרי רפואי מרכז ראשית,
טיפול גורמי בין והמשכי רצוף קשר בכך ומאפשר שונים, בריאותיים במצבים בקשישים לטיפול
אחת הינן הקהילה לבין האשפוז מתקני בין הטיפול והמשכיות רציפות ובקהילה. בביתהחולים
ב"שמואל הנהוגים העבודה תהליכי כולו. בעולם הקשיש בחולה הטיפול מערכת של התורפה מנקודות
המבוססים עבודה דפוסי זו. לבעיה אפשרי פתרון על לרמז עשויים זו, בעבודה שתוארו כפי הרופא",
בחולה לטיפול נוחים תנאים יוצרים בקהילה השירותים לבין האשפוז מתקני בין דוסיטריות על
והמשכיות רציפות הבטחת תוך לביתו, שובו ועד אקוטי במצב המיון לחדר פנייתו מרגע הקשיש
מן שחרורם עם מיד לקהילה. האשפוז וממסגרת לשני, אחד אשפוז ממתקן המעבר בעת הטיפול
בשירותי הצוות אנשי הסתייעות תוך בקהילה, טיפול גורמי אל ישירות החולים מופנים המרכז,
להמשך ליחידה שחרורם עם שהופנו חולים של השיעור כי לציין יש מתווכים. בגורמים ולא הקהילה
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בארץ הגריאטריים החולים בתי בשאר מאשר יותר גבוה הינו יום ולביתחולים בקהילה טיפול
.(1991 (בנטור

חולים להפניית רבה חשיבות מייחסות גריאטריות אשפוז מסגרות כי עולה, הספרות מסקירת
בתקופה החולים אחר לעקוב נוהגות אף ומקצתן בקהילה, טיפול להמשך המתאימים לגורמים
להמשך היחידות גם .(Stevens 1984 ; Applegate 1983 ; Rubenstein 1981,1982) השחרור שלאחר
גיבוי עבורן מהווה שהוא מאחר ביתהחולים, עם אמיץ בקשר הנראה ככל מעוניינות בקהילה טיפול
דחוף. לאשפוז ואף אקוטיים במצבים בחולים לטיפול לאבחון, לייעוץ, זקוקות הן כאשר מקצועי

הטענה, את לבחון מקום יש תוצאה. מדדי בעזרת הללו הקשרים יעילות נבדקה לא הנוכחי במחקר
לחזרתו וסיוע החולה של האשפוז משך לקיצור תרומה להיות עשויה גריאטרי רפואי למרכז כי
כן, כמו האשפוז. למערכת מחוץ שיקומי טיפול לקבל ממשיך שהוא תוך בקהילה, לתפקוד המהירה
תוך בה, ותפקודו בקהילה הקשיש של הישארותו משך מבחינת השיקום תוצאות את לבחון חשוב

בקהילה. השירותים מערכת לבין ביתהחולים שבין הקשר של הייחודית בתרומתו התמקדות
ייעוד בעלות גריאטריות מחלקות מספר בריכוז הינו הגריאטרי הרפואי המרכז של השני יתרונו
האשפוז מסגרת בתוך אמצעי ובלתי מהיר מעבר לספק אפשרות ניתנת כך אחת. גג קורת תחת שונה
כאחד. האשפוז ולמערכת לחולה יקר שהינו מיותר, המתנה זמן נחסך כך לשנייה. אחת ממחלקה
ללא מועבר להיות יכול אקוטית, במחלקה לטיפול יותר זקוק ואינו מתייצב, האקוטי שמצבו חולה
אחרים. ביורוקרטיים ולתהליכים בוועדה לדיון להמתין שיצטרך מבלי קצר לשיקום למחלקה שהות
במסגרת להשתלב החולה יכול אחת, גג קורת תחת נמצאים והמחלקות האשפוז מתקני כל כאשר
אחדים מחקרים האינטנסיבי. שיקומו תהליך את מיד ולהתחיל עיכוב, ללא ביותר לו המתאימה
על להשפיע שעשוי כגורם השיקום תהליך תחילת ועד האירוע תחילת שבין הזמן משך את ציינו
בריפוי השיקומי הטיפול שהקדמת יתכן כי מציין, (1982) Smith .(Gresham 1986) השיקום תוצאות
הטיפול משך מאשר יותר מוחי, שבץ לאחר חולים לעצמאות בתרומתו חשוב מרכיב היתה בעיסוק

הכוללת. הטיפול וכמות השיקומי
עבודת של דפוסים ליישום ובאפשרויות בתנאים הינו הגריאטרי הרפואי המרכז של השלישי יתרונו
שונים מתחומים מקצועות בעלי המשלבים עבודה, בדפוסי הגלומים היתרונות רבמקצועי. צוות
Kane 1985;) עליהם יחלקו מעטים ורק כיום, מאוד ומקובלים ידועים אחד, רבמקצועי בצוות
מסוג אשפוזי במודל מתאפשרת מקצועי רב צוות יצירת .(Haistead 1976 ; Rubenstein et ai. 1984
חוזר ולהיזון הדדית להפריה אמצעית, ובלתי רציפה לתקשורת הנוחים הפיזיים התנאים בשל זה
מודעים והם בחולה, היומיומי בטיפול הצוות אנשי כל מעורבים כזו אשפוז במערכת ותכוף. הדדי

לכך. בהתאם לפעול ויכולים במצבו, החלים ולהתפתחויות לשינויים וערים
הגריאטרי, הרפואי המרכז של הארגוני במבנה הגלומים והטיפוליים המקצועיים היתרונות מלבד
אמנם נערכו לא זו בעבודה ועלותם. האשפוז שירותי יעילות מבחינת גם יתרונות לו להיות עשויים
אחרים, אשפוזיים מודלים עם השוואה או גריאטרי, רפואי במרכז האשפוז עלות של מפורט ניתוח
אשפוז יום מחיר האשפוז. בעלויות לחיסכון להביא עשוי כזה שמבנה מעלה, ראשונית בחינה אך
בביתחולים פנימית במחלקה אשפוז יום ממחיר נמוך הגריאטרי הרפואי במרכז פנימית במחלקה
מעמיסות אשר נמרץ, לטיפול ויחידות ניתוח חדרי מתוחכם, אבחוני וציוד מכונים העדר בשל כללי
יותר עוד נמוך קצר לשיקום במחלקה אשפוז יום מחיר ניכרת. בצורה כללי ביתחולים עלויות על
משניהם. נמוך ממושך לשיקום במחלקה אשפוז יום ומחיר אקוטית, במחלקה אשפוז יום ממחיר

18



הפנימיות המחלקות על ובעיקר האקוטי, האשפוז מערכת על קשישים אנשים של הגובר העומס לאור
השונות במחלקות האשפוז עלויות של ויסודי מעמיק בניתוח דחוף צורך יש הכללי, שבביתהחולים
שיש יתכן וכללי. גריאטרי אשפוז של שונים מודלים בין ובהשוואה הגריאטרי, הרפואי המרכז של
מערכת ייעול בתחום הגריאטרי למרכז להיות שעשוי היתרון על להצביע כדי זו עבודה בנתוני
בבתי הגריאטריות המיטות מספר הרחבת את לבחון מקום אולי יש בעלויותיה. וחיסכון האשפוז
ושינוי ייעוד שינויי הכולל. האשפוז מיטות סך את להגדיל מבלי וזאת גריאטריים, ייעודיים חולים
לתרום עשוי גריאטרי, לביתחולים כללי מביתחולים מיטות העברת תוך אשפוז, מיטות של רהגדרה
ולחיסכון אחד, מצד הקשיש, החולה של המיוחדים לצרכיו המיטות של יותר נאותה להתאמה

שני. מצד הענייה, האשפוז למערכת יקרים במשאבים
"שמואל הגריאטרי הרפואי במרכז קיים שהוא כפי גריאטרי, לאשפוז מודל כי עולה, זו מעבודה
קיומן החולה. של והשיקומיים הטיפוליים לצרכיו ומחלקות מיטות התאמת מאפשר אכן הרופא",
העברת איפשר המחלקות, בין המעבר אפשרויות עם ביחד שונים, מסוגים גריאטריות מיטות של
חולים מהיר. לשיקום למחלקה ומשם האקוטית, למחלקה המיון מחדר התייצב שמצבם חולים
צורך שהיה מבלי במרכז, ממושך לשיקום למחלקה הועברו התעכב או יפה עלה לא ששיקומם
קצר לשיקום מהמחלקה הועבר לא חולה שאף העובדה לו. מחוצה מוסדית למסגרת להעבירם
להשתקם הזדמנות החולים לכל שניתנת כך על להעיד עשויה חיצונית, סיעודית למסגרת ישירות
במסגרות עתידם את לקבוע צורך שיהיה מבלי התקדמותם, לקצב המתאימה אשפוז במסגרת

האפשרויות. כל מוצו בטרם סיעודיות
בספרות בהרחבה נידונה אשר המיטות, חסימת שבעיית כך, על מרמזים המחקר ממצאי זאת, עם
ייחודי אשפוז במודל גם נפתרה טרם ,(Sloane 1981; Mozes 1991; Mamdaram 1992) המקצועית
לשיקום במחלקה ובעיקר  המרכז של השיקום במחלקות רב עומס הנראה, ככל קיים, עדיין זה.
מצביעים המחקר ממצאי ההיצע. על עולה שם למיטות הדרישה כי ונראה  מורכב ולסיעוד ממושך
היה ממושך לשיקום למחלקה מהיר לשיקום מהמחלקה שהועברו חולים של אשפוזם שמשך כך על
כך, על לרמז עשויים אלה ממצאים לביתם. ששוחררו חולים של האשפוז משך מאשר יותר ארוך
במחלקה לשהות ממשיכים שהם תוך ממושך, לשיקום במחלקה מיטה להתפנות המתינו שהחולים
חסם העברתם, את לזרז היה שניתן מבלי זו, במחלקה לצורך שלא אשפוזם המשך מהיר. לשיקום
ואת שיקומם תהליך את עיכב אף ואולי מהיר, לשיקום מתאימים חולים לקבלת האפשרות את

החלמתם.
מצביעים המחקר ממצאי הגריאטרי, הרפואי למרכז המתקבלים החולים אוכלוסיית להרכב באשר
התקבלו, והשאר שלו הפנימיות מהמחלקות התקבלו חולים) 56 מתוך 9) שישית שרק כך, על
מהחולים שחלק בכך זאת להסביר אולי ניתן באזור. אחרים מבתיחולים ועדה, באמצעות
לשיקום, וזקוקים מוחי שבץ לאחר הם הרופא" "שמואל של הפנימיות למחלקות המתקבלים
חוזרים הם במצבם, התייצבות לאחר אקוטיים. במצבים ולטפול לאבחון מתקבלים האחרים ואילו
הגריאטרי הרפואי למרכז ההפניות של המכריע רובן זאת, לעומת לשיקום. להיזדקק מבלי לקהילה
שבץ או אורתופדיים ניתוחים שעברו חולים של רוב עלפי סלקטיביות הן הכלליים מבתיהחולים
שהתקבלו הירך משבר הסובלים חולים של הגבוה שיעורם לשיקום. זקוקים הם כך ועקב מוחי,
לאחר חולים לקבל בנטייה מוסבר להיות עשוי מוחי, משבץ הסובלים לחולים בהשוואה לשיקום,
זו במחלה החולים האנשים במספר המתמיד בגידול גם אך שבאזור, מבתיהחולים הירך שבר

.(Currie 1986; Wallace 1983; Boyce 1985)
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טיפול אשפוזם במהלך קיבלו שהחולים כך על מצביעים קצר לשיקום במחלקה העבודה תהליכי
גם נמצאה בעיסוק ובריפוי בפיזיותרפיה דומה טיפול כמות כמעט. יומיומי אינטנסיבי שיקומי
Stevens ;Smith 1982 ; Garraway 1980) גריאטרי לאשפוז במחלקות שנערכו אחרים, במחקרים
טיפול קיבלו מאפזיה הסובלים חולים שמונה מקרב חולים שני רק כי נמצא, זה במחקר .(1984
הרופא" ב"שמואל היתה לא זו שבתקופה מכך הנראה, ככל נובע, הנמוך השיעור בדיבור. בריפוי

תקשורת. קלינאית
המתמקד הרופא", "שמואל של השיקום עבודת את המנחה העיקרון השיקום, לתוצאות באשר
מתבטא וליכולתו, למצבו בהתאם חולה, כל של התפקוד בכושר השיפור מרב להשגת בשאיפה
המחקר ממצאי השחרור. וביעד בשחרור החולים של התפקודי המצב מבחינת השיקום בתוצאות
בדומה וזאת, הקבלה בעת למצבם בהשוואה בשחרור החולים של התפקודי במצבם שיפור על מעידים
; Rubenstein 1984; Applegate 1990b; Collard 1985; McCusker 1989) אחרים. במחקרים לממצאים
המכריע רובם לקהילה, השיקום בתום חזרו מהחולים מ800/0 שלמעלה נמצא, כן .(Kennie 1988
ממחלקות דיווחים עם אחד בקנה עולה זה ממצא גם האשפוז. שלפני הקודם מגוריהם למקום
Applegate 1990b; ; Kennie 1988 ; Rubenstein 1984 ; Lefton 1983) גריאטרי לשיקום אחרות

.(McCusker 1989 ; Collard 1985

רפואי למרכז כי עולה, האחרונות בשנים הרופא" ב"שמואל שהצטבר הניסיון מתוך לסיכום,
במצב מיון לחדר הקבלה מרגע הזקן, בחולה הכוללני הטיפול מבחינת רבים יתרונות גריאטרי
ושל הזקן של החיים ולאיכות הטיפול לאיכות תורם זה אשפוזי מודל לקהילה. לחזרתו ועד אקוטי

הזקן. האדם כבוד על שמירה תוך משפחתו,
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Abstract

The governmentoperated Shmuel Harofe Geriatric Medical Center was established to provide
continuous, comprehensive, and extensive medical care for elderly patients, and to ensure
continuity of care in the transfer from hospital to community. The medical center's main
functions are to provide inpatient care, outpatient care, and day care in the community;
serve as a teaching hospital in the field of geriatric medicine; and conduct research. The
medical center has a totalof 319 beds in nine wards, which provide various types of care.

In a study conducted in the shortterm rehabilitation ward at the medical center, outcomes
of care were measured by functional status at discharge and discharge destination. The study
comprised 56 patients (twothirds women, average age 78) who had experienced either a
stroke (22) or a hip fracture (34). The average length of hospital stay was 83 days. Most
of the patients experienced an improvement in their functional status during their hospital
stay, and twothirds of them returned to their prior residence on discharge. The remainder
were transferred to longterm rehabilitation wards at the medical center. The ifndings of the
study indicate the advantages of the medical center as a setting that can provide continuous,
comprehensive care for the elderly patient.
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