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תקציר

לזקנים המעונות על הפיקוח מערכת לשיפור ניסיונית תכנית הופעלה 1987 מאז
התכנית, והרווחה. העבודה במשרד לזקן השירות של ותשושים עצמאיים
לזקן השירות בשיתוף לגרונטולוגיה ברוקדייל ג'וינטמכון עלידי שהוקמה
גישת על המבוססת חדשה פיקוח שיטת פיתחה והרווחה, העבודה במשרד
בכל כיום פועלת זו פיקוח מערכת איכות. הבטחת עקרונות ועל המסמנים
(כ בארץ לזקן השירות עלידי המופעלים ותשושים עצמאיים לזקנים המעונות

הטיפול. באיכות מתמשך לשיפור והביאה מעונות) 200

שנבחנו המשתנים ואחד שלה מתמשכת הערכה מתבצעת התכנית הפעלת מאז
של ראשון סבב הפיקוח. מערכת כלפי המעונות מנהלי של עמדותיהם הוא
מנהלים. 19 של מדגם רואיינו ובו התכנית, הפעלת לפני ב1987, נערך ראיונות
סיום לפני קצרה תקופה ב1991, נערך מנהלים, 30 רואיינו שבו השני הסבב

התכנית.

ב1991 כי עולה הזמן נקודות בשתי המנהלים של עמדותיהם של מהשוואה
מאשר והמפקחים הפיקוח מערכת כלפי יותר חיוביות עמדות המנהלים הביעו
הוגן היה שהפיקוח ב1991 חשו מהמנהלים יותר גדול שיעור ב1987.
הביעו יותר גדול שיעור בנוסף, מקצועיות. הפגינו ושהמפקחים ואובייקטיבי
שבה הדרך לגבי שלהם, למוסד הפיקוח של תרומתו לגבי יותר חיובית עמדה
על המוסד צוות של הדיונים ולגבי ליקויים, לתיקון הדרישות אליהם הועברו
פעולה שיתפו המנהלים של יותר גדול שיעור ב1991 כן, על יתר הליקויים. תיקון
פיהן על ופועלים הפיקוח תקנות את מכירים שהם דיווחו הפיקוח, צוות עם

מציאותיות. הן שהתקנות וחשבו

המדדים אחד הוא הפיקוח כלפי המעונות מנהלי של בעמדותיהם זה שינוי
הניסיונית. התכנית של הצלחתה על המצביעים



ותשושים עצמאיים לזקנים המעונות מנהלי עמדות
במשרד לזקן השירות של הפיקוח מערכת כלפי

התכנית הפעלת תום ולקראת לפני בדיקה הרווחה:
(19911987) הפיקוח מערכת לשיפור הניסיונית

יוז** פאני ברגיורא**, מרים ולק*, דרור מזרחי*, גד פליישמן*, רחל

ותשושים עצמאיים לזקנים מעונות מנהלי של עמדותיהם בבחינת עוסק זה מאמר
הן המעונות מנהלי עמדות והרווחה. העבודה במשרד לזקן השירות בפיקוח הנמצאים
מערכת לשיפור ניסיונית חומש תכנית של בהערכתה המשמשים הקריטריונים אחד
החומש תכנית את בקצרה נתאר בתחילה ותשושים. עצמאיים לזקנים מעונות על הפיקוח
מנהלי של עמדותיהם על נדווח מכן לאחר להערכתה. הקריטריונים ואת הניסיונית
החומש תכנית הפעלת לפני מנהלים של מדגמים עם שנערכו ראיונות עלפי המעונות,

סיומה. ולקראת הניסיונית

הפיקוח מעיכת לשיפור התכנית תיאוי
לזקנים מעונות על הפיקוח לשיפור ניסיונית חומש תכנית בהפעלת הוחל 1987 בשנת
העבודה במשרד לזקן השירות אנשי של שאיפתם בעקבות זאת בארץ. ותשושים עצמאיים
שיפור באמצעות כמעונות הזקנים חיי ואת הטיפול איכות את לשפר והרווחה
שנעשה מחקר במעונות, הטיפול איכות על מחקר בעקבות הקיימת. הפיקוח מערכת
המוסדי הטיפול איכות למדידת שיטה הרף, שיטת את הציג ואשר ברוקדייל במכון
מכון אל לזקן השירות פנה (1986 ,1985 ואחרים, פליישמן ;199(). Fleishman et ai.)
בשיתוף ברוקדייל, מכון צוות הקיימת. הפיקוח מערכת לשיפור לסייע בבקשה ברוקדייל
הרף שיטת בהתאמת כשנתיים כמשך עסקו לזקן השירות מטעם המעונות על המפקחים
לזקנים המעונות על השוטף לפיקוח חדשים כלים ובפיתוח פיקוח כשיטת לשימוש
יותר מאוחר כשלב מוקדם. בניסוי נבדקו הפיקוח וכלי השיטה בארץ. ותשושים עצמאיים
הפקת לאחר ארצית. כלל ניסיונית חומש תכנית של במתכונת לפיקוח הרף שיטת הופעלה
השיטה מ1993 החל השיטה. של ארצי ביישום הוחל הניסיונית מההפעלה הלקחים
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הארץ ברחבי ותשושים עצמאיים לזקנים המעונות כל על השגרתי בפיקוח פועלת החדשה
מעונות). (כ200

לפיקוח הרף שיטת עקרונות
(1973. Kessner et al.) הטיפול איכות להערכת המסמנים גישת על מתבססת הרף שיטת
אבטחת עקרונות לפי הטיפול באיכות מתמיד שיפור של תהליכים יצירת ועל
ורב מוסדי טיפול איכות בהערכת הרף בשיטת \ywpyy .(1991. Donabedian) איכות
ואשר ברוקדייל מכון מטעם שנערך הבסיסי המחקר במסגרת לראשונה נעשה תחומי
) לזקנים במוסדות הטיפול איכות להערכת זו בשיטה השימוש אפשרות את הוכיח
עושה הטיפול בדיקת הרף בשיטת .(1985 ואחרים, 1;פליישמן 990 ,Fleishman et al.
(נושאים) נבחרים ובמדדים (מסמנים) הטיפול תחומי את המייצגות בעיות במספר שימוש
מסמן בכל הטיפול איכות בדיקת במוסד. הטיפול איכות של כוללת להערכה כבסיס
מבנה, מימדים: שלושה של בדיקתם ועל מידע מקורות מכמה מידע קבלת על מתבססת
להדגיש בה הרף11 "שיטת השיטה שם .(1986 ואחרים, (פליישמן הטיפול ותוצאת תהליך
רף מועלה שלב כל ובתום הטיפול, איכות שיפור של מתמשך תהליך מובנה כשיטה כי

מעלה. כלפי אחת במדרגה האיכות

התכנית במהלן הפיקוח למערכת שהוכנסו העיקריים השינויים
תהליכי על מאורגנת ובתצפית (1992. Dynia ct al.) הדייר בראיון מתמקדים הרף בשיטת
חד מעמיקה בדיקה נעשית במסגרתה מקורות. מכמה מידע קבלת תוך במעון העבודה
ואחות סוציאליים עובדים של צוות עלידי לשנתיים או לשנה אחת מקיף) (פיקוח פעמית
שנתגלו הליקויים לתיקון המפקחים פועלים המעמיקה הבדיקה לאחר בוזמנית.
הניסיונית בתכנית .(1989. Fleishman. BarGiora el al.) מעקב ביקורי באמצעות
כלי מהימנות בבדיקת ומהימנים. מובנים בכלים שימוש נעשה הפיקוח מערכת לשיפור
ולק [(פליישמן, השאלונים בשאלות 76.3*4 של ממוצע התאמה אחוז נמצא הפיקוח
כן, כמו המפקח. של דעתו שיקול שילוב תוך אחידה פיקוח ובשיטת (ב)] 1995 ואחרים,
ולקריטריונים הפיקוח לכלי פומביות וניתנת השונים, הפיקוח שלבי בין הפרדה יש
איכות של מתמיד לשיפור יוביל התכנון לפי הפיקוח שלבי ביצוע ליקויים. לקביעת
נתונים הכולל ארצי מאגר ונוצר ממוחשבים, הפיקוח נתוני במעונות. בזקנים הטיפול
הטיפול איכות נתוני בארץ. במוסדות השוהים הזקנים מרבית על ותפקודיים דמוגרפיים
שימוש מוסד, בכל הטיפול איכות לשיפור מעבר מאפשרים, במחשב הם גם הנאגרים
ובידי לזקן השירות של הארצי המטה כידי מדיניות ולקביעת לתכנון הפיקוח בממצאי

.(1995 ואחרים, מזרחי (פליישמן, המחוזיות ההנהלות

התכנית הערכת
מטרת .(1989. Fleishman. Ronen et al.) מתמשכת הערכה נעשית התכנית במסגרת
על מידע הפעלתה תום ועם הניסיונית התכנית הפעלת במהלך לספק היא ההערכה
הפיקוח, מממצאי מגיע אשר זה מידע מראש. מוגדרים קריטריונים לפי ההפעלה, הצלחת
במהלך התכנית את ולשפר לשנות מאפשר המעונות וממנהלי המעונות על מהמפקחים
מידת את ההערכה, סמך על לסכם, אפשר יהיה הניסיונית ההפעלה תום לאחר הפעלתה.
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וכן שוטף באופן התכנית הפעלת בהמשך ליישם אפשר שיהיה למסקנות ולהגיע הצלחתה
וכן התכנית הערכת של ראשונים סיכומים אחרים. בגופים דומות פיקוח תכניות בהקמת
כרוניים לחולים החולים בתי על הפיקוח מערכת לשיפור דומה תכנית יישום על סיכומים
אחר במקום לאחרונה פורסמו הבריאות משרד של הבריאות לשכות באמצעות
תהליך מבנה, מימדים: בשלושה התכנית את בוחנת ההערכה .(1994. Fleishman et ai.)

קריטריונים: שבעה נבדקים ובמסגרתה ותוצאה,
הפיקוח כלי תוקף .1 המבנה,: במימד

הפיקוח כלי מהימנות .2

התכנית שלבי ביצוע .3 התהליך: במימד
המעונות על המפקחים עמדות הערכת .4

הפיקוח כלפי המעונות מנהלי עמדות הערכת .5

הפיקוח מערכת של יעילותה מידת .6 התוצאה: במימד
המוסדי הטיפול באיכות שינוי .7

הפיקוח נלפ> המעונות מנהל* עמדות הערכת

ומגבלותיו הראיון יתרונות  התכנית להערכת ככלי המעונות מנהל* ראיון
מדיניות את מתווה הוא האבות. בית של הארגונית במערכת מכריע תפקיד המעון למנהל
המנהל ולתפקודם. העובדים לקבלת אחראי והוא בהם, ובטיפול הזקנים כקבלת המעון
הפיקוח הוא מהם שאחד החוץ, לגורמי המעון בין המגע את ומרכז המעון במשאבי שולט
לשיפור לסייע המעון מנהל יכול במערכת המרכזי תפקידו בשל המעון. על הממשלתי
הפיקוח ובנושא במעון בזקנים הטיפול בנושאי עמדותיו כן, כמו בזקנים. הטיפול איכות
החדשה. הפיקוח תכנית של הצלחתה מידת על להצביע העשוי חשוב, מידע הם הממשלתי
במעון הטיפול איכות על להצביע עשויות בזקנים הטיפול כלפי המטפל הצוות עמדות

.(1984. Robb: 1984. Steffi : 1975. Fishbein <cf Ai/cn) מנהל שהוא
יחסה ועל המפוקחת המערכת על המנהלים מראיון רב מידע לשאוב ניתן זאת, מלבד
בזקנים הטיפול איכות ולשיפור הפיקוח מערכת לשיפור לסייע עשוי זה מידע לפיקוח.
מקור מגבלות. כמה יש הערכתי מידע לאיסוף ככלי המנהלים בראיון זאת, עם יחד במעון.
על מבוסס נותן שהוא והמידע וסובייקטיבי, אינטרסנטי גורס הוא  המנהל  המידע
כעייה נוצרה הראשון הראיונות בסבב בפרטים. לדייק ונכונותו זיכרונו ועל לדווח רצונו
התנגדו ולכן נגדם, כוונו הראיונות כי חששו המעונות על המפקחים זו: לתכנית ייחודית
שהמפקחים השינוי בתהליך להפרעה גרם הראיונות ביצוע המנהלים. לראיון בחריפות
בעייה התעוררה לא השני הראיונות בסבב התכנית. הפעלת של הראשונים בשלבים עברו
גדל החדשה הפיקוח ובמערכת כמקצועיותם בעצמם, המפקחים של ביטחונם דומה.
התנהגות לחלוטין. פג נגדם לשמש במעט ולו עשוי המעונות מנהלי שראיון וחששם מאוד,
זו בתקופה לזקן השירות מפקחי שעברו השינוי בתהליך צפויה בלתי אינה זו מעין

.(1990 (סמואל,

המעונות מנהלי עמדות להערכת ככלי בראיונות שימוש
של מדגם עם ראיונות באמצעות נעשתה הפיקוח כלפי המעונות מנהלי עמדות הערכת
להעריך הייתה אחת מטרה עיקריות: מטרות שתי היו המנהלים לראיון מעונות. מנהלי
כלפי הממשלתית, הפיקוח מערכת כלפי המנהלים של ועמדותיהם דעותיהם את
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הפעלת לפני המעונות מנהלי רואיינו כך לשם במעון. בזקנים הטיפול וכלפי המפקחים
של ועמדותיהם דעותיהם כי היא ההנחה הפעלתה. ובתום הניסיונית החומש תכנית
כלפי מאשר יותר חיוביות יהיו החדשה התכנית עלפי הפיקוח כלפי המעונות מנהלי
שהתעוררו הקשיים על מידע לאסוף הייתה המטרה לכן. קודם שהתנהל כפי הפיקוח
זה מידע ישמש התכנית יישום בהמשך לפיקוח. כקשר וצוותיהם המעונות מנהלי בקרב
תכניות של כפיתוח זה מידע ישמש כן הפיקוח. מערכת של המתמיד השיפור יישום לתכנון

דומות. פיקוח

שיטה

נבדקים
על המבוסס מדגם עלפי מעונות מנהלי לראיון נבחרו 1987 שנת בסוף הראשון בסבב
אזור המפקחים), הערכת (עלפי הטיפול איכות המעון, גודל הבאים: הקריטריונים
מנהלי כ80 מתוך 19 רואיינו זה בסבב פרטית). או (ציבורית המעון על והבעלות גיאוגרפי
לדגימה, קריטריון נוסף ,1991 שנת בסוף השני, בסבב .Uick) בפיקוח אז היו אשר מעונות
זה בסבב החדשה. השיטה עלפי פיקוח מחזורי שני לפחות שעברו מוסרות נבחרו ולפיו
בין .(230/0) זמן באותו כפיקוח שהיו המעונות מנהלי כ130 מתוך מנהלים 30 רואיינו
כקרב תחלופה הייתה וכן מ500/0, ביותר שבפיקוח המעונות מספר גדל ל1991 1987
(כ300/0) מנהלים 6 רק ב1987 שרואיינו המנהלים 19 שמתוך כך המעונות, מנהלי
ב שרואיינו המנהלים 24 יתר ב1991. שוב ורואיינו המעון, כמנהלי בתפקידם המשיכו
עמדות משווים אנו הראיונות סבבי שני בין שערכנו בהשוואה ב1987. רואיינו לא 1991
שהייתה כפי המנהלים אוכלוסיית את אחד כל המייצגים שונים מדגמים משני מנהלים

(השאלון). מחקר כלי באותו השתמשנו בראיונות ראיון. כל בזמן
ששת עמדות של ואחריה התכנית הפעלת לפני השוואה ערכנו כי לציין כרצוננו
של הראשון הסבב בין שנמצאו ההבדלים ככלל, הראיונות. סבבי בשני שרואיינו המנהלים
שתי בין שנמצאו להבדלים דומים אלו מנהלים שישה בקרב השני לסבב הראיונות
עמדות ובין סבב בכל המנהלים ששת עמדות בין השווינו זאת, מלבד הכלליות. הקבוצות
ששת קבוצת בין משמעותיים הבדלים מצאנו לא זו בבדיקה סבב. באותו המנהלים יתר

בסבב. המנהלים יתר לקבוצת המנהלים
הראיונות בסבב מאוד. גבוהה הייתה הסבבים בשני להתראיין המנהלים היענות
ראיון מנהלים. עשרים עם לראיון פגישות נקבעו ,1987 שנת בסוף כאמור שנערך הראשון,
בסוף השני, בסבב שנקבע. במועד במעון היה לא המעון שמנהל כיוון התקיים, לא אחד

לראיין. שהתכוונו המנהלים שלושים כל רואיינו ,1991 שנת

הראיון הלין
המראיין התקשר המנהלים, את לראיין מעוניינים אנו מעונות באילו ההחלטה, לאחר
המראיין יגיע שבו מועד איתו וקבע הפגישה מטרת את בקצרה לו הסביר המעון, למנהל
השאלון, על יופיע שמו כי ידע המרואיין המנהל עיניים. בארבע נעשו הראיונות כל למעון.
רק אלא אישי, זיהוי עם הפיקוח למערכת יגיע לא שימסור המידע כי לו נאמר אולם
כל עם הראיון משך בסקר. שהשתתפו המעונות לכל משותף סטטיסטי עיבוד של כנתונים
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לשאלות להיענות ונטייתו המעון מנהל של פתיחותו במידת תלוי והיה שונה היה מרואיין
ל3 דקות 45 בין ארך הראיון משך נשאל. שעליהם בנושאים דעתו את ולהביע המראיין

שעות.

כלים
דעות, מגוון הבעת שיחה, מאפשר כזה שאלון סגורפתוח. שאלון בעזרת נעשה הראיון
הדיירים מספר כגון: פורמליים, היבטים על בשאלות נפתח הראיון והסתייגויות. עמדות
את ולנסח דעתו את לחוות המנהל נתבקש מכן לאחר וכדומה. המעון על הבעלות במעון,
של בהקשר פעולות ביצוע ועל המעון על לפיקוח הקשורים שונים נושאים כלפי עמדותיו

הפיקוח.

בואיונות: שנבדקו המשתנים
המעון מנהל של הטיפולית הגישה (1)

הפיקוח, של תפקידו הראיון, בזמן הקיים השגרתי הפיקוח כלפי המעון מנהל עמדות (2)

פועל הוא שבהן והדרכים חשיבותו
הקיים הפיקוח סמכות בנושא המעון מנהל עמדות (3)

הקיים לפיקוח המעון צוות של יחסו (4)
הפיקוח לתקנות המעון מנהל התייחסות (5)

המנהלים אוכלוסיית של מאפיינים (6)

הניתוח מערן
תלויים. בלתי מדגמים לשני MannWhitney מבחן באמצעות נבחנו המדגמים שני נתוני

; הדגימה נעשתה שלפיהם הקריטריונים של להתפלגותם בהתאם שוקללו שנאספו הנתונים
עלינו הקשתה זו עובדה יחסי. באופן קטן היה סבב בכל המרואיינים מספר באוכלוסייה.

שערכנו. המבחן במסגרת סטטיסטית למובהקות להגיע

ודיון ממצאים

מייצגים מדגמים לשני מתייחסים אנו הממצאים בניתוח "שיטה", בפרק לעיל שציינו כפי
זמן נקודות בשתי הפיקוח כלפי עמדותיהם ועל דעותיהם על המדווחים מנהלים של
יש האם אלא זמן, לאורך מנהלים קבוצת של שינוי תהליך כאן בודקים אנו אין שונות.
הנחתנו השונות. הזמן בנקודות המנהלים אוכלוסיות את המייצגים המדגמים שני בין שוני
הפיקוח שיטת כלפי .19913 השני במדגם שראיינו המנהלים, של עמדותיהם כי היא
במדגם שרואיינו המנהלים מעמדות יותר חיוביות השגרתית) היא (שעבורם החדשה

.:987 בשנת הראשון

המנהלים אוכלוסיית מאפייני
הוותק שנות וממוצע ,75 היה הממוצע הגיל .(83=70) גברים היו המנהלים מרבית ב991:
על השכלה על הצהירו (770'0) המנהלים מרבית שנים. 11.6 היה במעון למנהלים שלהם
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ב1987. שרואיינו המנהלים למאפייני דומים אלו מאפיינים תורנית. או אקדמית תיכונית,
לניהול הגיעו בטרם בניהול קודם ניסיון להם היה כי מהמנהלים 800/0 הצהירו ב1991
קורס עברו כי ציינו ו530/0 בזקנים, בטיפול קודם ניסיון להם היה כי ציינו 500/0 המעון.
כי אמרו מהמנהלים 210/0 רק ב1987 זאת, לעומת באוניברסיטה. אבות בתי למנהלי
1979 משנת מתקיים אבות בתי למנהלי קורס אבות. בתי למנהלי בקורס השתלמו
הקורס המרכז. באזור גם מקבילים קורסים נפתחו האחרונות בשנים חיפה. באוניברסיטת
מנהל את מחייבות אינן התקנות כיום, לזקנים. מעון לניהול ממוקדת הכשרה מעניק
ב1991 שרואיינו מהמנהלים מ500/0 למעלה כי העובדה זה. בקורס להשתלם המעון
המנהלים, של הרציניות כוונותיהם על מצביעה בכך, חייבים שאינם אף כזה, בקורס למדו
עם אחד בקנה עולה זו מגמה האפשר. ככל מקצועיים להיות שאיפתם ועל נכונותם על
בין המתפתח והענייני המקצועי הפעולה שיתוף אווירת על לעיל שהוצגו הממצאים
במעונות שנערכה בבדיקה הראיונות. מתוך שמשתקף כפי המעונות, למנהלי המפקחים
מעונות ממנהלי כ0/"35 כי נמצא (1995 ואחרים, הולצר (פליישמן, רשיון ללא הפועלים
ממצאים בלבד. תיכונית השכלתם וכ20/0 חלקית, תיכונית או יסודית השכלתם  אלו
הפועלים המעונות של רמתם לעיל. המדווחים הראיונות מממצאי בתכלית שונים אלו
כישוריהם רמת היא המוזכר, המאמר עלפי לכך, הסיבות אחת מאוד. נמוכה רשיון ללא

אלו. מעונות מנהלי של

המעונות מנהלי של הטיפולית הגישה
יש זקן: לכל אישי ביחס דוגלים ממחציתם יותר כי עולה, ב1991 המנהלים מתשובות
יש כי סבר אחד מנהל רק והחברתיים. הנפשיים הפיזיים, לצרכיו בהתאם בזקן לטפל
לנושא ההתייחסות ב1987 הראיונות בסבב .(1 (תרשים בלבד הפיזי כטיפול להתמקד
בגישתם אותם מנחה הפיזי המימד רק כי הדגישו המנהלים מרבית עקיפה. הייתה
רחב שירות במתן הפיזי הטיפול מומר בזקנים בטיפול בעולם הרווחת בגישה הטיפולית.
יש זה בתהליך להשתקם. זקן כל של יכולתו מיצוי תוך הנפשיחברתי, בתחום יותר

1 תרשים
במעוו הטיפולית הגישה

.. (N = 30) 1991
ס/0 י

100 ,

80

60 "53:4" ;

40 _ 26.6

20[ ^ n ' ךה
תמיכה טיפול התייחסות כל
רגשית פיזי אישית התחומים
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חיוביות עמדות כי נמצא .(1988 .Wright) בזקנים המטפל הצוות לעמדות רכה חשיבות
.(1979 ,Robb) יותר טובה באיכות שירות למתן קשורות המטפל הצוות של

התשמ"ו  מעונות על הפיקוח (תקנות ב1986 שפורסמו החדשות הפיקוח כתקנות
סטנדרטים לגבי הדרישות הועלו אלו, תקנות בסיס על שפותחו הפיקוח ובכלי (1986
מנהלי של הגבוהה המודעות בזקן. הטיפולית בגישה חדשים סטנדרטים והוגדרו קיימים
טיפול ובהליכי בארגון ליקויים מייד לתקן בנכונותם מתבטאת זה לנושא המעונות
הטיפול איכות על רבות משפיעים ואשר הטיפול של מקצועי הטכני למימד הנוגעים

3ג). (תרשים הנפשיחברתי
יכול אינו מספקים שהם שהשירות כיום יודעים המעונות מנהלי רוב כי לומר אפשר
צריך אלא רפואי), וטיפול לינה מזון, (אספקת בלבד פיזי בטיפול כבעבר להתמקד
הנפשיחברתי בתחום גם צרכיו מכלול את לו ולספק אישי באופן זקן לכל להתייחס

השיקומי. ובתחום

והדרגים חשיבותה תפקידה, הפיקוח: מעוגת גלפי המעונות מנהלי עמדות
פועלת היא שבהן

במשרד המנהל עם מפטפטים "המפקחים כמו: דברים נאמרו ב1987 הראיונות בסבב
ונותנים קפה כוס מקבלים צועקים, מסתכלים, "המפקחים או בפיקוחי; עוסקים ואינם
2א). (תרשים נחוץ הפיקוח כי המנהלים מרבית הסכימו הראיונות סבבי בשני רשיון'1.
הטיפול, איכות את משפר אכן הפיקוח כי אמרו מהמנהלים 37.50/0 רק ב1987 אולם,
ב1991 המעונות מנהלי של עמדתם 2ב). (תרשים (p<0.01) ב1991 58.60/0 לעומת
ב1987 ב1987. המנהלים של מעמדתם יותר חיובית הייתה הפיקוח מערכת כלפי
ב 86.70/0 לעומת חלקית, הוגן או מאוד הוגן הפיקוח לדעתם כי אמרו, מהמנהלים 63.60/0

לעומת אחיד, הפיקוח לדעתם כי מהמנהלים 600/0 אמרו ב1987 2ג). (תרשים 1991
כי תחושה לי "הייתה ב1991: המנהלים אחד לדברי 2ד). (תרשים ב1991 86.70/0

גם כי לי התברר אבל אחרים, אבות בבתי מאשר יותר אצלי בודקת המפקחת האחות
למדיי הדוק קשר יש כי נמצא בבדיקה קפדני". באופן בודקת היא אחרים אבות בבתי
ואחרים, ולק [פליישמן, למעון רשיון למתן המפקחים המלצת לבין הפיקוח ממצאי בין
כי ב1991, בראיונות שהשתקפה כפי הרווחת, לדעה הסיבה אולי זאת (ב)]. 1995
ארוך יום במעון המפקחים מבלים החדשה השיטה לפי בפיקוח בעיקרו. הוגן הפיקוח
תצפית עריכת ברשומה, עיון המטפלים, ראיון הזקנים, בראיון יומיים) אף (ולעתים
הפיקוח ביקור מממצאי אחידים. שאלונים באמצעות המעון של ויסודית מקיפה ובדיקה
בהסתמך בביקור, שנמצאו הליקויים מפורטים ובו מקבל, שהמנהל ממוחשב דו"ח מופק
"דו"ח כגון: המנהלים, בדברי מתבטאת הפיקוח ממצאי של בחירותם הפיקוח. תקנות על
הערכה התגלתה ב1991 כן, כמו ידעתי". לא שעליהם רבים ליקויים לי גילה הממצאים
עליי מקובלים "המפקחים ב1987: מאשר המפקחים של למקצועיותם יותר גדולה
המנהלים עמדת הוא מעניין ממצא עוד ב1991. המנהלים אחד דברי מקצועית", כסמכות
חיצוני כבודק בבקרה, ורק אך או כהדרכה גס לעסוק עליו האם המפקח: תפקיד כלפי
המעונות על המפקח תפקיד שבה בעולם היחידות המדינות אחת היא ישראל סמכותי.
וההדרכה נפרדים התפקידים הארצות כמרבית המעון. צוות הדרכת את גם כולל לזקנים
דרשו ב1987 כי עולה מהממצאים המעון. על שמפקח מזה הנבדל גורם בידי ניתנת
שהסטנדרטים משום אולי זאת מקצועית. בהדרכה לעסוק מהמפקחים המעונות מנהלי
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שבעקבות ייתכן ומיומן. מקצועי אדם בכוח מחסור כשל ואולי דיים ברורים היו לא
שמנהלי משום ואולי במעונות האדם כוח שיפור וכשל יותר ברורים סטנדרטים של גיבושם
מנהלים פחות ב1991 ומקצועית, ניהולית אחריות יותר עצמם על מקבלים המעונות
המפקח על כי סברו מהמנהלים מ0/"50 למעלה ב1991 זאת, עם יחד זו. דרישה העמידו
את מעמיד זה תפקידים כפל 2ה). (תרשים המעון לצוות מקצועית הדרכה גם לתת
את המכיר מומחה סמכא, בר היותו מעצם מחייב המדריך תפקיד עדין. במצב המפקח
אולם, המעונות. לרשות מומחיותו את יעמיד כי הוא טבעי ואך בו, הנעשה ואת השטח
מעורבותו בעקבות במעון. המתרחש על אחריות עצמו על מלקבל להימנע להשתדל עליו
שנתגלו ליקויים לתקן המעון ממנהל לדרוש עליו יקשה שאז משום כמדריך,
מערכת פועלת שבהן לדרכים בנוגע כמפקח. ממנו שנדרש כפי הפיקוח, בביקור
מהמנהלים ו58.60/0 ב1987 0^81.8מהמנהלים אמרו הליקויים לתיקון להביא הפיקוח
דיווחו המנהלים יתר אכיפה. באמצעות הייתה הדרישות הגשת דרך כי (0.01<ק), ב1991
השינויים אחד את משקף זה ממצא .02 (תרשים ומתן משא באמצעות דרישות הגשת על
הליקויים איתור שלב בין הפרדה קיימת החדש הפיקוח בהליך הפיקוח. להליך שהוכנסו
המנהל ובו המעון, למנהל המפקח בין מיוחד מפגש מתקיים בתיקונם. מטפלים שבו לשלב

שהתגלו. הליקויים לתיקון תכנית המפקח של ייעוץ בעזרת מכין

הפיקוח סמכות בנושא המעונות מנהלי עמדות
שיעור לעומת המפקחים, שציינו הליקויים של בקיומם (520/0) המנהלים רוב הודו ב1991
של דעתו לחוות המנהל של הסכמתו 3א). (תרשים כ1987 (30.70/0) יותר הרבה קטן
התנאי בעצם והיא המפקח, של וכמקצועיותו בסמכותו הכרתו על מעידה המפקח
את (64.8V0) המנהלים רוב התנו ב1987 הליקוי. לתיקון יפעל אכן  המנהל  שהוא לכך
ב לתקנו. יש וכי קיים אכן הליקוי כי באישורם, הליקויים לתיקון העקרונית נכונותם
הביעו אכן (72/0) המנהלים רוב ב1991 .(280/0) מנהלים פחות הרבה כבר כך עשו 1991
כוח או מבנה תקציב, מגבלות עלפי תנאי, כל ללא הליקויים, לתיקון עקרונית נכונות
ב המנהלים של בגישתם ההבדל 3ב). (תרשים ב1987 כלבד 32.5"/0 לעומת אדם,
ליקויים לתיקון הפיקוח דרישת כי יודע המנהל שכיום כך על מצביע וב1991 1987
עוד להתעלס אפוא יכול אינו הוא ויסודית: מעמיקה מקצועית בדיקה על מבוססת
רוב ציינו ב1987 חיצוניים. בגורמים לליקויים הסיבות את ולתלות הפיקוח מממצאי
אילוצים כלומר ובתקציב, במבנה ליקויים היו תוקנו שלא הליקויים כי המנהלים
שלא הליקויים כי ציינו 38.50/0 במעט. אך בהם שולט המנהל לכאורה אשר חיצוניים,
טיפול. ובדרכי בארגון ליקויים אלה היו כי ציינו 53.80/0 אדם. לכוח קשורים היו תוקנו
כי ובהסכמתו בקיומם בהכרתו במנהל, לחלוטין כמעט תלוי תיקונם  זה מסוג ליקויים
הם תוקנו שלא הליקויים כי דיווחו מהמנהלים 820/0 ב1991 זאת, לעומת לתקנם. יש
אדם. בכוח הקשורים ליקויים הם כי דיווחו מהמנהלים ו180/0 ובתקציב במבנה ליקויים
מסוג הליקויים מרבית כלומר תוקנו. לא טיפול ובהליכי בארגון ליקויים כי כלל דווח לא
על הליקויים תיקון את לאכוף למפקחים לאפשר כדי 3ג). (תרשים מתוקנים אכן זה
את תיקן שלא מעון מנהל נגד סנקציות לנקוט הסמכות להם ניתנה המעונות, מנהלי
1987 בין שינוי כמעט אין זה, בעניין המנהלים של דיווחיהם עלפי אולם, הליקויים.
סנקציות הפעלת על דיווחו הראיונות סבבי בשני מנהלים מאוד מעט 3ד). (תרשים ו1991
מטעם דיירים הפניית אי הוא לנקוט רשאית הפיקוח שמערכת האמצעים אחד נגדם.
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תמיד שרר שבעבר מאחר המעון. נגד משפטי הליך פתיחת וכן למעון הרווחה משרד
הולם, משפטי לסיוע המפקחת המערכת זכתה תמיד לא כן וכמו פנויים, במקומות מחסור
אחד המעון. נגד סנקציות הופעלו אכן במיוחד חמורים ובמקרים רחוקות לעתים רק
עם המפקחים מתפשרים למיטות הרבה הדרישה "בגלל שבו: מצב תיאר המרואיינים
והעדר פנויים במקומות מחסור בעקבות אונים חסרת הפיקוח מערכת עלובה". מציאות
אזורי במרבית כיום, כראוי. תפקידה את למלא יכולה אינה ולכן הולם, משפטי סיוע
ככל יותר. רחב משפטי לסיוע זוכה הפיקוח ומערכת במיטות, מחסור אין כבר הארץ
פתח ב1992 ב1991. שנערכו הראיונות בזמן ביטוי לידי בא טרם במצב זה שינוי הנראה,
המעונות את לסגור כדי רשיון ללא הפועלים קטנים מעונות לאיתור בפעולה לזקן השירות

.(1995 ואחרים, הולצר (פליישמן, הנדרשים בסטנדרטים עומדים שאינם

Jנ תרשים 3א תרשים
* ליקויים לתיקוו מותנית נכונות * שהתגלו ליקויים קיום עם הסכמה
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המעונות מנהלי דיווח לפי לפיקוח במעונות הצוות אנשי התייחסות
או הפיקוח", קיום על יודעים לא הצוות "אנשי כי: הפיקוח על המנהלים אמרו ב1987
מתכוננים שבמעון דיווחו (29.4"/0) מיעוטם רק בפיקוח". מזלזלים במעון הצוות "אנשי
הכנה על דיווחו (570/0) המרואיינים ממחצית יותר ב1991 זאת, לעומת המפקח. לביקור
ראיונות כולל הביקור החדשה שבשיטה בעובדה נעוץ שהשינוי ייתכן 4א). (תרשים לביקור
במעון יהיו הם כי לוודא המנהל ועל הבית, אם ועם האחות עם הסוציאליים, העובדים עם
המפקחים. הערות את לשמוע המעון צוות של הרצון על מעיד זה ממצא הביקור. ביום
פומביים, הם ליקויים לקביעת והקריטריונים הפיקוח כלי החדשה בשיטה כן, כמו
עלפי האפשר, ככל ולהשתפר לביקור להתכונן המעונות את מעודדת הפיקוח ומערכת
לתיקונם תכנית להכין כדי רבים. בתחומים ליקויים מתגלים הפיקוח בביקור התקנות.
המנהלים מרבית דיווחו ב1991 ואכן המעון, צוות של מלא פעולה לשיתוף המנהל נזקק
(תרשים (p<0.05) ב1987 53.80/0 לעומת הליקויים, תיקון כנושא בצוות דיון על (30/0י)
במוסד הפיקוח ביקור בעת המפקח את ללוות המנהלים רוב נטו שב1987 בעוד 4ב).
(0.01<ק) צמוד ליווי ללא במעון מסתובב המפקח כי מחציתם דיווחו ב1991 ,(86.7/0)

4ב תרשים 4א תרשים
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ועל הישנה השיטה עלפי הביקור בין השוני הוא זה לממצא אפשרי הסבר 4ג). (תרשים
יחד בסיור או המנהל עם בשיחה והתמקד קצר היה הישנה בשיטה הביקור החדשה. זו פי
העובדים את בפרטיות, זקנים עשרה מראיינים המפקחים החדשה בשיטה במוסד. עמו
זה אין החדשה בשיטה הבית. אם את וכן האחות את בהם, המטפלים הסוציאליים
זאת, מלבד בעבר. שנהג כפי כולו, הביקור במהלך המפקח את ילווה שהמנהל אפשרי
החדש. הפיקוח ולהליך למפקחים רוחשים שהמנהלים באמון עלייה על מורה הממצא
ולכן ליקויים, לקביעת והקריטריונים הפיקוח כלי מראש למנהלים ידועים זה בהליך
על "להשגיח" לא לעצמם להרשות הם יכולים ולכן מאוימים, פחות מרגישים הם כי סביר
הצורך פוחת אובייקטיביים בכלים החדשה הפיקוח שיטת שעושה השימוש בשל המפקח.
במוסד האווירה לגבי במעון. האחרונים ב"חידושים" המפקח את להרשים המנהל של
הראיונות סבבי בשני הבדלים המנהלים דיווחי בין נמצאו לא הפיקוח, ביקור בעת

4ד). (תרשים

הפיקוח לתקנות המעונות מנהל* התייחסות
התקנות את מכירים אינם כי ב1991 השני בסבב טענו (6.9/0) מנהלים מאוד מעט
<ק) 0.05) ב1987 הקודם בסבב כך שטענו מהמנהלים 35.7"/0 לעומת אותם, המחייבות

5ב תרשים נ0גפ^
* החיה™ בתהיות המעיו עמדת 0 ה^נהל י>>ידי התקנייז יי""
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5ג תרשים
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החדש התקנות קובץ הפיקוח. תקנות עודכנו התכנית, תחילת לפני ב1986, 5א). (תרשים
בשיטה הפיקוח שאלוני להסברתם. עיון וימי כנסים ונערכו המעונות, למנהלי חולק
את מחייבת הליקויים ממצאי הבנת המעון. מנהל את המחייבות לתקנות צמודים החדשה
כן לפני וברור. קל הדבר תקנות, שיש "מאז הפיקוח. תקנות את היטב להכיר המעון מנהל
אשר המנהלים, אחד דברי חדשות", כדרישות באה המפקחת פעם שכל הרגשה הייתה
תקנות בכל עומד המעון כי מהמנהלים 100/0 רק ציינו ב1987 הסבבים. בשני רואיין

5ב). (תרשים (p<0.05) ב1991 .bl%1 לעומת הפיקוח,
על הליקויים תיקון ומדרישת לתקנות הפיקוח שאלוני מהצמדת כנראה נובע זה ממצא
התנגדות התעוררה התקנות. של המעודכן הקובץ ב1986 פורסם כאשר התקנות. סמך
כי מהמנהלים 250/0 ציינו ב1987 בסטנדרטים. העלייה עקב המעונות מנהלי בקרב רבה
התנגדות רקע על 5ג). (תרשים מדיי מחמירות הן כי טענו 750/0 ואילו מתאימות, התקנות
סבירה לרמה מתאימות התקנות כי סברו מהמנהלים 750/0 ב1991 כי הממצא בולט זו
התקנות כי וטענו לכת הרחיקו אף ו110/0 מדיי, מחמירות הן כי סברו 14.30/0 טיפול, של
שחלה הכללית בעלייה נעוץ להיות יכול זה מפתיע לממצא הסבר (0.05<ק). מדיי מקלות
טיפול לרמת לדרישה הביאו אשר שינויים החיים, לאיכות המודעות ובשיפור החיים ברמת
עודף בשל האבות בתי בשוק התחרות הוא לממצא הוא גם התורם הסבר יותר. גבוהה
והדבר כיום גבוהים עצמם בפני המנהלים מעמידים אותם הסטנדרטים מיטות. של היצע
מחצית טענת במוסדות. לזקנים יותר גבוהה חיים ובאיכות הטיפול כאיכות מתבטא
ולהתאימן התקנות את לעדכן הצורך על מעידה מדיי מקלות התקנות כי המנהלים

הנוכחית. החיים למציאות

ומסקנות סימם

לפי אלו גורמים מוצגים הבא בתרשים רבים. מגורמים מושפעת כמוסד הטיפול איכות רמת
תוךמוסדייס פנימיים, ולגורמים במוסד) למתרחש (חיצוניים מבניים לגורמים חלוקה

.(1990. Hirchfeld 81 Fleishman)
לרמה וכן המטופלים ושל המטפלים של ולנורמות לערכים המודל מתייחס בנוסף
החיצוניים בגורמים הטיפול. איכות על כמשפיעים הטיפול בשטח הקיימת הטכנולוגית
הפיקוח הטיפול. איכות לשיפור ביותר חשוב עקיף גורם הממשלתי, הפיקוח כלול מבניים
הדרישות העלאת עלידי אך ישיר, באופן הטיפול איכות את להעלות יכול אינו אמנם
הטיפול. באיכות רב לשיפור להביא הפיקוח יכול הדרישות מילוי ואכיפת והסטנדרטים
המוסדות, של הכספית היכולת על משפיעה הממשלה משרדי של התשלומים מדיניות
טיפולי ציוד לרכוש או גבוהה מקצועית כרמה אדם כוח להעסיק למוסד המאפשרת
כוח הכשרת מדיניות גבוהה. טיפול לאיכות כתמריץ לשמש גם יכולה זו מדיניות מיוחד.
המועסק האדם לכוח ספציפיות והכשרות קורסים קיימים בה למידה קשורה אדם
הטיפול שיטות על עדכני מידע למועסקים יעבירו במהלכם אשר קורסים במוסדות,
הטיפול, איכות על היא גם תשפיע נכונה לא מטופלים הפניית מדיניות כיותר. המתקדמות
מתאימים אינם הטיפול תנאי בהם למעונות ירודה תפקוד ברמת זקנים יופנו אם לדוגמא

להם.
איכות ולכן מקבלים, הם אותו בשירות לחלוטין כמעט תלויים במוסד החיים הזקנים
השפעה יש תפקודו ולדרך המוסד למנהל הטיפול. כאיכות תלויה במוסד שלהם החיים

11



ודרך האחרים התוךמוסדיים הגורמים דרך המוסדית, הטיפול איכות על ביותר רבה
במוסד, המתרחש לכל אחראי בהיותו המנהל, .6 כתרשים המתוארים החיצוניים הגורמים
גורמים הם ואיכותו האדם כוח שיעור אופטימלי. לתפקוד המנהלה את להביא יכול
לרמת ואחראי העובדים את מקבל המנהל בזקן. הטיפול לאיכות המסייעים מרכזיים
הטיפול לגבי המנהל גישת הטיפול. איכות על רבות להשפיע יכול גם ולכן תפקודם,
לטיפול המעון צוות אנשי יתר של והתייחסותם גישתם את רבה במידה תקבע בזקנים
המזמינה אווירה יצירת עלידי גם הטיפול איכות על להשפיע יכול המנהל בזקנים.

המשפחות. של ומעורבות פעילות

6 תרשים
לזקנים במוסדות הטיפול אימי! על המשפיעים גורמים

גורמים גורמים
תוןמוסדיים מבניים  חיצוניים

הטכנולוגיה ימת ומינהלה ניהול ממשלתי פיקוח
עדכונה ומידת 1 . 1 1 1

הטיפול בתחום ן / / !

ו"

; 1 האדם כוח שיעור הכשרת מדיניות j

הטיפול איכות >_ ואיכותו | | אדם כוח j

המוסדי 1 1 1 ן
"",,,"(* *"". ו יי """ ""  י  ■ י

ערכים נורמות, המשפחות מעורבות
של וציפיות 1 1

ומטופלים מטפלים 1 ו

1 דיירים הימצאות
תפקודי במצב

למוסד מתאים שאינו

המנהל המקרים במרבית בהם, לטפל מסוגל אינו שהמוסד מטופלים לקבלת בנוגע
המוזכרים החיצוניים לגורמים ביחס למעון. הקבלה מדיניות על המרכזי המחליט הוא
איש בהיותו לכן, קודם שהזכרנו כפי אולם, עליהם. ישירה השפעה למנהל אין במודל,
על החיצוניים הגורמים שהשפעת הרי החוץ, מן גורמים עם המוסד של המרכזי הקשר
שיתוף רמת לדוגמא, ממנה. יגרע או עליה יוסיף והוא דרכו, תעבור הטיפול איכות
ולפעול הערות לקבל המנהל ונכונות הפיקוח מערכת עם המעון וצוות המנהל של הפעולה
יוכל הפיקוח בה המידה על רבות תשפיע הנדרשים לסטנדרטים בהתאם ליקויים לתיקון

הטיפול. באיכות לשיפור להביא
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משבעת אחד היא ותשושים עצמאיים לזקנים המעונות מנהלי בעמדות השוני בדיקת
מעונות על הפיקוח מערכת לשיפור הניסיונית החומש תכנית להערכת הקריטריונים
והרווחה. העבודה במשרד לזקן והשירות ברוקדייל גיוינטמכון בידי שפותחה לזקנים,
ממש של הבדלים יש כי עולה וב1991 ב1987 לזקנים המעונות מנהלי מדגמי שני מראיון
שתי בין השוני והמפקחים. הפיקוח מערכת כלפי ובגישתם המעונות מנהלי של בדעותיהם
ולמפקחים. הפיקוח למערכת ב1991 המנהלים של יותר חיובי ביחס מתבטא הקבוצות
המפקחים של המקצועית בסמכות מכירים המנהלים כי עלה השני הראיונות בסבב
בדעות המתבטא ההבדל, כי להניח סביר הפיקוח. למערכת ברצינות ומתייחסים
בכלי שימוש החדשה. הפיקוח תכנית להפעלת קשור ב1991, הובעו אשר יותר החיוביות
המנהלים, אצל ההוגנות בתחושת לעלייה בהדרגה תרם הרף ובשיטת החדשים הפיקוח
ענייני מקצועי, בסיס על המפקחים עם עבודה יחסי ולהשתתת חששותיהם להפחתת
כדברי מנהלים. הם אותם במוסדות הזקנים לדיירים הניתן השירות קידום לטובת ומהותי
לניהול יותר טובים כלים למנהל נותן "הפיקוח ב1991: שרואיינו המעונות ממנהלי אחד
ועל המעונות, מנהלי אוכלוסיית את מייצגים סבב בכל המנהלים מדגמי המעון". של נכון
המעונות מנהלי של המודעות השונות. בתקופות ועמדותיהם דעותיהם את משקפים כן
ב1987. מאשר ב1991 יותר גבוהה מספקים הם אותו והשירות הטיפול איכות לנושא
בפועל. במעונות הניתן הטיפול איכות לשיפור מוקדם תנאי היא גבוהה מודעות רמת
מול פעילותה את להתאים צריכה לזקן השירות מטעם המעונות על הפיקוח מערכת
כי עלה ב1991 הראיונות מממצאי הזמן. עם המשתנים לצרכים לזקנים המעונות מנהלי
כזה שינוי חדשים. סטנדרטים ובהגדרת החוק בתקנות הסטנדרטים בעדכון צורך קיים
נקודות לתיקון פעולה דרושה כן, כמו בהתאם. הפיקוח ותהליך הפיקוח כלי שיפור דורש
עומדים שאינם מעונות נגד סנקציות להפעיל היכולת כדוגמת במערכת החולשה

בסטנדרטים.
שיפור לאחר לזקן כשירות מלאה להפעלה הפיקוח תכנית הועברה 1994 שנת בסוף
להמשיך הוא לזקן השירות בפני הניצב האתגר המחשוב. ומערכת הפיקוח כלי השיטה,
מכניות לבעיות פתרונות מציאת תוך הפיקוח והליכי הפיקוח מערכת של מתמשך בשיפור
לזקנים במעונות הטיפול איכות שיפור על להשפיע כך ועלידי במערכת הקיימות

בישראל. ותשושים עצמאיים
לקידום הכרחי אמצעי הוא הפיקוח מערכת לבין המעונות מנהלי בין פעולה שיתוף
שיתוף את העלתה החדשה הפיקוח תכנית כי נראה במעונות. בזקנים הטיפול איכות
מנהלי בין הפעולה שיתוף את לשפר ניתן כיום וענייני. מקצועי מישור על הזה הפעולה
הישיר. הפיקוח לערוץ פרט נוספים, ערוצים יצירת עלידי הפיקוח מערכת לבין המעונות
לשמש יכול אשר דיונים פורום כגון: שונים, בנושאים משותפים פורומים להקים ניתן
הפיקוח, במדיניות ובחידושים הגרונטולוגי הטיפול בתחום חדיש במידע לעדכון כערוץ
בנוסף, במעון. הבכיר הצוות להדרכת נוספת ומסגרת המנהלים להדרכת משותפת מסגרת
שתאפשר מסגרת במעונות, הגרים הזקנים משפחות עם פעולה לשיתוף מסגרת ליצור כדאי
שיתוף הרחבת המעון. ולצוות לפיקוח רבות לתרום יכולות אשר מהמשפחות, מידע קבלת
באיכות מתמשכת לעלייה תוביל במעונות בזקנים לטיפול השותפים הגורמים בין הפעולה

בישראל. במעונות הזקנים חיי ובאיכות הטיפול
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Abstract

Since 1987, an experimental program has been in operation to improve the
system of surveillance of institutions for semiindependent and frail elderly
operated by the Services for the Aged of the Ministry of Labor and Social
Affairs. Established by the JDCBrookdale Institute in cooperation with the
Services for the Aged, the program developed a new surveillance system,
based on the Tracer Method and on quality assurance principles. This
surveillance system is now used in all the institutions for semiindependent and
frail elderly operated by the Services for the Aged (some 200), and has
produced continuous improvement in the quality of care.

Ongoing evaluation of the program has been conducted since its inception, and
one of the parameters evaluated is the attitude of institution directors toward
surveillance. In 1987, prior to implementation of the program, interviews
were conducted with a representative sample of 19 institution directors. A
second round of interviews of 30 institution directors was conducted in 1991,
a short time before the conclusion of the program.

Comparisonof the two rounds of interviews reveals that the directors' attitudes
toward surveillance and surveyors were more positive in 1991 than in 1987.
In 1991, a greater percentage of the directors felt that surveillance was fair and
objective and that the surveyors exhibited professional expertise. In addition,
a greater percentage felt positively about the contribution of surveillance to
their institution, about the way in which demands for correction of deficiencies
were conveyed, and about discussions of the correction of deifciencies by
institution staff. In 1991, moreover, a greater percentage of the directors
cooperated with the surveillance team, reported familiarity and compliance
with the surveillance regulations and considered these regulations to be
realistic.

This change in the directors' attitudes to surveillance is one of the indicators
of the success of the experimental program.


