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המכון
ב974ו נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
קרן של בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל

הבריאות בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
מומחים של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים
מסקנות מימוש לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות

למעשה. הלכה מחקר

אלה את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של



טעות תיקון

לבדיקת הכלי על בפרק מופיע אשר בקשיש" הטיפול איכות לבדיקת "קריטריונים בלוח
הלוח של ב' הלק הפרק. בטעות הוכנס הלוח של השני העמוד כאשר טעות חלה איכות,

אישיבסיסי). (טיפול גי חלק לפני להופיע צריך תקשורתית) פםיכוסוציאלית (סביבה
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מבוא .1

ביו כינוס אירגן בישראל וחברו? ארם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון

לקשישים. בשירותים הקשורות העיקריות בסוגיות לדון כדי 1980 באוגוסט ב14 מוסדי

הבאים: בנושאים לטפל כרי עבודה קרואות שש הוקמו זה, ממפגש כתוצאה

לקשישים בשירותים הטיפול איכות 

המידע ומערכת הצרכים תפיסת  ,

והתפתחותו ארם כוח צורכי 

וקהילה בית שירותי 

מוסדי טיפול של ארגוניים עקרונות 

הטיפול של המונעים ההיבטים 

את: כללה לקשישים בשירותים הטיפול איכות נושא את ללמוד שנתבקשה הקבוצה

יו"ר;  (סיעוד) ברגמן רבקה

(סיעוד) גולנדר חוה

סוציאלית) (עבודה נתך תיאה

(רפואה) רבינוביץ מדיון

החברה) ומדעי רון *אביבה

משימות הטלת ועלידי תתקבוצות עלידי כולה, הקבוצה עלידי התנהלה העבודה

נידונו העבודה, דרך על הוחלט מטרות, הוצבו כולה הקבוצה של הפגישות בשבע אישיות.

את הם לתפיסתם באשר מטופלים של משפחה בני מספר ורואיינו עולם, והשקפת סוגיות
הטיפול. איכות

היו: לעצמה שמה שהקבוצה המטרות

בקשישים. הטיפול איכות להערכת עולם השקפת על הצהרה הכנת .1

הטיפול. איכות להערכת האפשר, ככל פשוט שיהיה תדריך פיתוח .2

למטרות קבוצות ו/או אנשים עלידי בתדריך להשתמש יהיה ניתן בהן דרכים הצעת .3

מסגרות. במספר שונות

לאיכות הקשורות המלצות ברוקדייל) מכון (דרך והשירות החינוך למוסדות להעביר .4

בקשישים. הטיפול

בלבד. ראשונות בפגישות השתתפה (*
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עולם השקפת .2

מאמינה: הקבוצה

של: במונחים לבודקה ויש מטבעה כוללנית הינר. הטיפול שאיכות .1

ופיזיים. פסיכוחכרתיים היבטים 

וסביבתו. הפרט 

השירותים. של והתוצאות התהליכים המבנה, 

אובייקטיביות מידה אמות הן לכלול צריכות הטיפול איכות להערכת המידה שאמות .2

סובייקטיביות. התרשמויות והן

מושפעות: הטיפול איכות של השונים ההיבטים שתפיסת .3

החברה. ושל המעורבים האנשים של מהערכים 

קשיש, לקוח כגון: הטיפול איכות את הבודקים אלה של מהמטרות או מהצרכים 

האחראי, או המממן הגורם נהלו, המי או השירות בעל הטיפול, נותן משפחתו,

מחקרי. או חינוכי גורם

השירות. ניתן שבה מהמסגרת  

הטיפול: להערכת לעבודה וקל פשוט בכלי צורך שיש .4

ואובייקטיבי. מוסמך גוף עלידי ויומלץ יפותח שהוא צורך יש קביל, יהיה שהכלי כדי 

החלטות. ולקבלת לתכנון בכלי להשתמש יהיה אפשר 

טפול בית, טיפול אמבולטורי, טיפול שונות:כגון במסגרות בו להשתמש יהיה ניתן 

ארוך. לטווח והן קצר לטווח הן מוסדי,
ספציפיים, במצבים בחשבון שילקחו סממנים על יושתת שהכלי צורך יש 

יותר. כוללת ראייה לאפשר כדי עיקריים, תחומים לכמה אלה סממנים לסווג יש 

פסיכוחברתית,  התקשורתית הסביבה את הפיזית, הסביכה את יכללו אלה תחומים

כוח ואת המשפחה מעורבות את הרפואי, הטיפול את הבסיסי, האישי הטיפול את

האדם.
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בסביבה רבה במידה השולטים הטיפול בנותני ובראשונה בראש תלויה הטיפול שאיכות .5

מיוחדת לב תשומת להקדיש שיש החומריים.מכאן, המשאבים על והמפקחים האנושית

הצוות. של העבודה ולתנאי הרצון לשביעות לתיפקוד, להכשרה, לבחירה,

והתכניות השירותים של ויכולתם גמישותם מידת את לבחון יש הטיפול שבהערכת .6

והקבוצה. הפרט של והמשתנים השונים הצרכים על לענות
לבחור יוכלו להם הזקוקים שאלה כך מספקת ובמידה זמינימ,נגישים יהיו שמשאבים .7

צרכיהם. את התואמים שירותים של מגוון בין

איכות לבדיקת כלי .3

להערכת בכלי צורך שקיים הוזכר ,(2 (סעיף לעיל המופיעה העולם השקפת בהצהרת

לקביעת רלוונטיים קריטריונים הכולל כלי מובא להלן, לקשישים. והשירותים הטיפול

יחסית, קצר לזמן אישפוז מוסדות שונות: טיפול למסגרות והתייחסותם הטיפול איכות
הלקוח. בבית וטיפול קהילתי, טיפול לצמיתות, אשפוז

זאת, עם יחד המסגרות. לכל רלוונטיים הינם הקריטריונים רוב הוועדה, לדעת

את לראות צריך בכלי המשתמש האדם ומסגרת. מסגרת לכל המיוחדות המשמעויות הודגשו

חשובים קצר לטווח באישפוז לדוגמה, המסגרת. של היחודיות המטרות לאור הקריטריונים
של והאנושי הבריאותי מצבו של מעמיק אומדן החדשה, לסביבה האוריינטציה במיוחד:

לצמיתות*,המרכיבים אישפוז של הטיפול במסגרת סיבוכים. ומניעת הטיפול יעילות החולה,

המשפחה עם קשר החלטות, בקבלת שיתוף פרטיות, שמירת הטיפול, המשכיות אנוש, יחסי של

זמינות  יום) טיפול או (מרפאה הקהילתי הטיפול במסגרת מירבית. משמעות בעלי הינם

חשיבות בעלי הינם הטיפול, והמשכיות תיאום ריכוז, ומשפחתו, הקשיש הדרכת השירותים,

הבית במטאבי יעיל שימוש המשפחתית, לדינמיקה לב לשים יש הלקוח בבית בטיפול גבוהה.

סימני  נוספת קטיגוריה כולל הכלי וכוי. בטיחות בדידות, מניעת למגבלות, והתאמתם

בשמירת כשלון או הפרעה על המצביעות שכיחות תופעות על להצביע שמטרתו מיכון
הנתון. הקריטריון

Long Term (/.;!re  לצמיתות אשפוז (*



בקשיש הטיפול איכות לבדיקת קריטריונים

_ם£_גוע1טיפוללת
סכנה סימני המטופל בבית טיפול קהילתי טיפול לצמיתות אישפוז יחסית קצר אישפוז הקריטריון
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פיזית סביבה א.
ונפילות. תאונות ובריהוט במבנה בטיחות ארגון המבנה, בטיחות ונוחות בטיחות
ממוסדות. בריחות הבית. במסגרת וארגונו והריהוט, הציוד

עזר אביזרי המצאות מיטות הטיפול. בטיחות
פתחים הצורך, במידת אביזרי מתאים, בגובה

פונקציונליים ומעברים לאורך מעקר. עזר,
למטפל (נוחיות  שערים פרוזדור,

ולמטופל). נפש. לתשושי נעולים
!

העברות צפיפות, בחדר. הצפיפות מידת . פרטיות
קשישים של תכופות ציוד אישית, טריטוריה

(Relocation) לחדרים לקבל אפשרות אישי,
אורחים.

ביתי. מרחב והמתנה גישה אפשרות (חדרים ציבורי אישי, מרחב
נוחה. ומרחב ציבוריים)

ספסלים, גו, חיצוני:
מרפסת.

מוזנח, חסר, ציוד לצרכים. הבית התאמת לצרכים מותאם ציוד וציוד עזר, וציוד מותאם ציוד
לא מתקנים שבור. עזר. אביזרי ואישי. מתאימה. מיטה |בסיסי,

בטוחים.

בשירותים. שימוש אי למסגרת שירותים הכנסת שירותים ריכוז ובידור. תעסוקה שירותים מיגוון
שירותים העדר פיזיוטרפיה, הביתית, לשירותים. ונגישות בריאות שירותי תעסוקתיים בריאותיים,

חיוניים. ביקורי בעיסוק, ריפוי דיור והיגיינה. י וכוי
שירותל ורופא, אחות ליחידי~/זוגות
קיום ארוחות, נ>1יון, נשואים.

לשירותים. תחבורה

לא ומתקנים מבנים נוח. ומיקום גישה ברצונות התחשבות לצרכים מתאים מבנה
מותאמים, ולא בטוחים מבנה ובמגבלות.
ומועדים נוחים לא והעסקה פרטיות המאפשר

לתאונות. של פונקציונלית
י הדיירים.

J ו 1 1 I ו



I I 1 טיפולית rnA£n__~
סכנה סימני המטופל בבית טיפול קהילתי טיפול לצמיתות אישפוז יחסית קצר אישפוז _ י טרילין הקרי
אי תחושת ןניכור, החלטות בקבלת שיתוף החלטות בקבלת והשחרור..שיתוף הטיפול ,לגבי החלטות בקבלת שיתוף
שיתוף אי |אונות. במשפחה. מטופל לגבי לסדר לעצמו, ביחס

!פעולה. לסביבה. היום,

בדידות, .שעמום, משמעותית פעילות תעסוקה, מערכת קיום פעילות מערכת ומנות.הפעלת מי ותרגול הפעלה משמעותית פעילות
התאבדות, (דכאונות, וליכולת. לרצ.ון בהתאם והדרכה, תמיכה בידור, המשמעותית ומגוונת המשמעותיים וכשרים י ו פו. זמן ובילוי
או פיזיות  ובריחות והעסקה בידור אמצעי מתאימה. והפנייה עזרה התייחסות [ליחיד. בריאות במצב וליחיד

,פסיכולוגיות. הפעלת עצמית. , בעבר,הפעלה ולפעילות נתון.
מניעת מתנדבים, אינדיבידו |במסגרות

בידוד. וקבוצתיות. )אליות
מחוץ ולים וטי |חופשות

למוסר.

רצון שביעות אי התייחסות המשכיות, מטפל/ים, עם 'קשר המרכז ראשוני ומטפל מטפל/ים. עם קשר
הסתגרות, מהטיפול, והערכה המשפחה לצורכי מבקרים, .משפחה, מטופל הטיפול, את התאמה, (הכרה,
חשש מטפלים, ריבוי נכונות של מתמדת מטופלים וקהילה, בטיפול. ומשתתף מביך מהות. המשכיות,
דיעה מהבעת מתלונות לטיפול. ומוכנות ,אחרים. המטפלים פתיחות

מהנור,לים ;9,ונה שינויים לניגודים,
^ומהמדיניות. וביקורת).
בקורת דכוי

אישיבסיסי טיפול ג.
לחץ, פצעי הזנחה, בטיחותיים, תנאים תשושים לגבי יוזמה אישית היגיינה הבטחת

זיהומים. להשגת משאבים עזרה, וסיעודיים. רמה). תנאים, {עזרה,
j במקרה מהחוץ עזרה
! הצורך.

ירידה תתתזונה, אכסון, השגה, |מימון, למצב לב 1תשומת מתך הדיאטה, התאבה נוזלים. איזון והבטחת מתאימה. תזונה
אישמירת במשקל. סיפוק המזון. ^הכנת לבריאות; !תזונתי.חנוך וגיוון. בחירה אפשרות מגוון, הרכב, יכמות,
שלשולים, דיאטה, במקרה חמות ארוחות והדרכה ייעוץ המפוזרות וארוחות עיתוי והגבלה, דיאטה

רעב. תחושת עצירות, הצורך. הספקת לדיאטות; והערב. היום לאורך עידוד הארוחות,
לממתינים. נוזלים 1 אופן ושתייה, לאכילה

י ההגשה).
__ 1 ן ו  ■ 
צריכה; בלבול, עייפות, המכוונת תנועתיות המכוונת 'תנועתיות המבטיחים הסדרים המאפשרים ם ןהסדרי ופעילות מנוחה
; שינה תרופות של יתר המטופל 1ס4..הדרכת ל וניידות ADL 'ל לצורכי והתאמתם מנוחה ופעילות שינה, מנוחה,

נפילות, לחץ, פצעי עזר אביזרי והמשפחה. ובמרחב. הפרט.תנועתיות |והרגלי מתאימה.
וחוסר קונטרקטורות של בטוח וארגון מובנת ופעילות

ניידות. הסביבה. שימוש ומשמעותית.
i ו עזר. ובאביזרי ו



~ 1 טיפולית) _"נ1סגרת
סבנה סימני המטופל בבית טיפול / קהילתי טיפול | לצמיתות איספוז | יחסית קצר איז^וז ] . ^קריטרי"1יו~

היפותרמיה, מקרי יעילים אמצעים ואוורור חימום
שריפות קור, אבעבועות ובטוחים.

1 1 .

זוהמה> לכלור> והיגיינה וו נקי
סביבתיים, מפגעים ' סביבתית

רעים. ריחות זיהומים,

תחבורה אמצעי קיום תחבורה
דחופים ם למצבי . ותכופה זמינה

ולטיפולים.

אסתטיות

פסיכו סביבה ב.
תקשורתית סוציאלית

תחושה  הזנחה תחושת במגבלות התחשבות במגבלות התחשבות במגבלות התחשבות במגבלות התחשבות לפרט התייחסות
האני, טשטוש של וקוגניטי סנסוריות וקוגניטי סנסוריות וקוגניטי סנסוריות וקוגניטי סנסוריות ואופיה, הפנייה (צורת
דכאון, שכיחות מערכת קיום ביות. של מעמיקה הכרה ביות. המתנה זמן ביות. המתנה זמן ביות. תקשורת,' דפוסי שפה,

מוכרת ידועה, תקשורת ודפוסי המטופל הענות מידת לעזרה. והדרכה הסבר לעזרה. אישי). לביטוי עידוד
ומקובלת. מסגרת שלו. התקשורת זמן ורצונות. לבקשות ודפוסיה. חדשה לסביבה

לשיחה המתאימה יזומה לשיחה המוקדש תקשורת. מערכת קיום
אינטימית. רגישות תגובתית. או

, ; ; של משתנים רוח למצבי
עידוד המטופל.

אישי ולביטוי ות ליחודי
ן 1 | |

תלות פסיביות, בחולה, משאבים iניצול עצמו לגבי עצמאות עצמו לגבי עצמאות ורבלית ו :עצמאות לעצמאות עידוד
קבלת אי מוגזמת, מהחוץ. או 'במשפחה, במישור וסביבתו, ו במישור וסביבתו ליכולת. בהתאם ופיזית

.מוגבלות. העזרות הצורר, במידת והחברתי.| הנפשי והחברתי,}הפיזי, הנפשי הפיזי, אינפורמציה מתך
אנושיים ובמשאבים עזרה עצמאות, המאפשרת

jוטכניים. הצורך. במידת

שאינה סביבה ורגרסיה, למיצוי ועזרה עידוד אפשרות ומתו עידוד פוי1נצ למיצוי עידוד פוטנצ למיצוי עידוד שיקומית אווירה
מדרבנת. הגדרת פוטנציאל, מתאימה והפנייה ואפשרי. קיים יאל ואפשרי. קיים יאל

ויעדים מטרות פוטנציאל. למיצוי שיקומית, מסגרת יצירת
ריאליים, התקופתיים, ברורים, שיקום יעדי

מטופל לגבי ומקובלים ומקובלים ריאליים
ן והמשפחה. המטופל. לגבי



; 1 ו [~ ~~ ~~~ טיפולית מס_גרת י
סכנה סימני המטופל בבית טיפול ; קהילתי טיפול לצמיתות אישפוז יחסית קצר אישפוז , הקריטריון
ומצעים ביגוד יבקייר, החלופה  ^"n אי?"\0 . (ב^וד"^נעל^מצעים

החלפת אי מלוכלכים. ונקיון. כביסה שירותי וכביסה. נקיים אישיים,
מלוכלכים. מצעים | י ומתאימים)

שכיחות לחץ, למרותקים,פצעי מתאים סידור קרובים שירותים קיים הפרשות'
קטטרים, של גבוהה ומוגבלים. למגבלות. ומתאימים הטיפול (סדירות,דרך

שליטה אי מצבי toilet training והגישה).
עצירויות. הצורך. במידת ____

" " 1 והרלריות. העור מצב
היגיינה לח'(> פצעי וצבע (שלמות,נקיון

הפה של ייידה . וטיפול). ציפורנייםמניעה והשיניים,
מוזנחות. ^^^^_

י שירותים קיום
! מיוחדים.

(גילוח^תספורת,
__f , (Podiatry

~~~ ~~ / בריאות ד.
ו

דרסטית ירידה הזנחה, לבריאות, הדרכה מיוחדות תכניות שיגרתיות, בדיקות עם לבריאות הדרכה למניעה פעילות
זיהומים בבריאות, שיגרתיות בדיקות הדרכה לקשישים, לבריאות. הדרכה בעית על הדגש מוקדם. ולגילוי
ואישפוזים חוזרים תקופתיות. לבריאות. הנוכחית. הבריאות

חוזרים. 1_^^_^^^__^_____ ו י
הניתנים סיבוכים ומשפחה מטופל הדרכת רפואי, מרכז עם קשר לטיפול, תגובות !זיהוי טיפיל:

לוואי השפעת למניעה ולזיהוי בטוח לטיפול ורגיש מיומן צוות כוללת אבחנה מניעת (מתאים,
drugdrug לתרופות, והתדרדרות. סכנה סימני כולל, טיפול לשינויים. ולמצב. לגיל המותאמת כולל טיפול סיבוכים

. 1 ל ^interactionהמתייחס ! (multi patl.ologv
' overmedication,
ונפשית, פיזית רגרסיה המשפחה הדרכת טיפול מסגרת, קיום שקומית תוכנית פתוח : t^1P''l!)
באחרים מוגזמת :תלות לפעילות. ועדוד שיקומית. והתייחסות והיניה ז ו שפ י הא [במהלך מיומנות (גישה,

! הטיפול. ולהמשך יעדים ומשאבים,
] ן בשיקום). מוגדרים

התייחסות ואי הכחשה ומימון. גישה ידע, ומוכנות יכולת טיפול  הביליטציה
למוות, הצוות של הכנת תומכים. שירותים לגבי מוות עם ליייימודד ■ ייחייח ?ג?טרת
כעס של תיפעית כאב ^" 4'™^ //™Z'Jfl? ש^ש, ?גבי אפטייתמשאבים תיקפנות' מהמטופל אחיים //^ ומטפלים). בדירותמשפחה מוגזמים, ם ימטפל
ומשפחתו. מטופל 1



~_ג2ס^רתטיפולית "

סכנה סימני המטופל בבית טיפול קהילתי טיפול לצמיתות איטפוז יחסית קצר איטפוז ^_■~ הקריטריון
בטיפול, וחפיפה כפילות הטיפול וריכוז תיאום מחלקות, ביו תיאום הגורמים ביו קשר כולל: טי3\ל

שלמה לא אינפורמציה אנשי ביו מרפאות, בין אנשי משמרות, מוסדות, בי?בלה והמוסד בקהילה מותאם מרוכז, (שלם,
מדיניות מנוגדת, או תקופות בין מקצוע, הטיפול. ריכוז מקצוע, ובשחרור. והמשכי).
ולא ברור לא וכיוון בבית. ושהייה אישפוז
יתר, טיפול אחיד. משפחה מטפלים, בין
over treatment ומטופל.
לקוי חסר, טיפול

mistreatment

שירותים על ידיעה אי או תחבורה קיום מיוחדים: טיפולים
לשירותים. זכאות או השירות הכנסת אפשרות נגישות, (מגוון,

שירותים בזמינות קושי לבית. ברמה התאמה זמינות,
גורמים בין ריצות טיפולית מניעתית,

שונים. (טיפול ושיקומית
פיזיוטרפיה, שיניים,

הדרכה רנטגן,
למידע קבוצתית

ולתמיכה).

המשפחה מעורבות ה.

משפחה בין קונפליקטים ונכונות יכולת אומדן רגשות עם התמודדות למטפחה התייחסות
בני בין או לקשיש עם להתמודד המשפחה המתייחסים מעורבים בהתמודדות כמטופל
התמוטטות המשפחה, ודרשני, ממושך טיפול . משפחה בן לאישפוז הרעה דחק: מצבי עם

והמשפחה. ושחרור עזרה תמיכה, במוסד. אישפוז, בבריאות,
j הצורך, במידת המשפחה  וכוי. מוות,

ליכולת שמעבר תיפקוד ישיר, בטיפול הדרכה הקשיש הוצאות . למשפחה התייחסות
או ידע חוסר המשפחה. וריכוז בתיאום עזרה חופשות, לביקורים, טיפול: כמספק

בטיפול, מיומנות עלידי הניתן הטיפול בטיפול השתתפוס ישיר, בטיפול (הדרכה
בריאות במצב ירידה עזרה שונים, אנשים לשמירת עדור , ספציפי וריכוז בתיאום
סיבוכים, הקשיש, ובמשאבים, במימון המטופל. עם קטר בתמיכה הטיפול,
מטפלים, ריבוי j ותמיכה. עידוד מתן ועידוד).
לקו.יף. תקשורת ! ___^___________ ________^_______

מהקטיש, התעלמות בקבלת המשפחה שיתוף
להשתתף המשפחה סירוב י ואחריות. החלטות

ובאחריות. בטיפול
אלטרנטיבות, ראיית ואי



 f י י ~ י י 1 * ~י טלפולית ___מסגרת
סכנה סימני המטופל בבית טיפול קהילתי טיפול לצמיתות אישפוז יחסית קצר אישפוז ^_ vT'1u'>1pn

כמטפלים. חוסר המטפלים רמת ו.
מיומו לא צוות , של (ratio) יחס

הזנחה. . למטופלים. עובדים
ורמות סוגי בין יחס

1 מטפלים.
ופיקוח בקרה דפוסי

ותיאורי נוהלים
תפקיד.

בטיפול, שגיאות המטופלים, הכרת
חוששים מטופלים ןהטיפן^

להביע ממטפלים.חשש ■ למטופלים גישה
*ו מנוגדת י7™ תקינים. עבודה עליי'יחסי ב"זירת והמשכיות קביעות
משפחה. או מטופל בעבודה.
היעדרות תחלופה, קידום אפשרויות

מעבודה. והשתלמות.
נמי1 עבודה מוראל ויישומו הידע רמת

בטיפול.
מיומנות. רמת

תגמולים. מערכת
עבודה. תנאי

בטיפול קשיחות { לביקורת פתיחות
נוהלים וב9מירת י ולשינויים.

להתלונן; המרבה צוות 1 ו מהעבודה רצון שביעות
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. ■ . . טיפול איכות כמות .4

סוביקטיביים משתנים כוללת טפול שאיכות היא הקבוצה של הרעיונית המוצא נקודת

להתפס עשוי מםויים טפולי אספקט נתון, במצב אחד מטופל בעיני כאהד. ואוביקטיביים
לבודד חדר לדוגמא: אחרים. בעיני רצוי לא או כסביר יתפס האספקט שאותו בעוד כרצוי,
פרטיותו את והמעריך יחסית גדול טריטריאלי אישי למרחב הרגיל לאדם כרצוי להתפס יכול

ייחס לא משותף לדיור הרגיל אחר, כספו. במיטב זה שירות עבור לשלם ומוכן יכול הוא

הנדרשות. בהוצאות לעמוד לו קשה אם וחד בחדר,במי האנשים למספר מרובה חשיבות

בקטיגוריות טיפול רמת על להצביע היכולים אוביקטיביים משתנים שישנם מאמינה הקבוצה

להדגמת וגרוע. סביר טוב, של ערכי ברצף מדורגים להיות יכולים שונים משתנים רחבות.

טיפולי תחום כשלכל לצמיתות אשפוז של למסגרת המתיחסות דוגמאות להלן מוצגות זו רעיון

אחת. דוגמא מובאת



תחום) בכל אחר למדד (דוגמא לצמיתות האישפוז בתחום ל פו הצי רמות לדירוג דוגמאות

1 ~ ; ~ ;  ^ות^טיפזלד^דזזץ
! [_~~ תקריטרלוו
| j הפיזית 01הסביבה nm

לצורכי מתאימים אינם והציוד המ~.נה כלל בדרך מותאמים והציוד המ~.נה הפרט לצורכי מותאמים והציוד המבנה ן בטיחות
המטפלים, ו/או המשפחה, ו/או הפרט והמטפלים המשפחה הפרט, לצורכי ובמצבי רגילות בנסיבות והמטפלים ו

חירום במצבי להתנהגות הוראות ;איו הוראות קיימות רגילות. בנסיבות יודעים ומטופלים מטפלים וחירום.
הרשויות עלידי מאושר אינו המקום עלידי מאושר המ~ום חירום. למצבי חירום במצבי תפקידם את ומכירים ו

הדיירים. בטיחות על המוסמכות בטיחות על המ.סמכות הרשויות לתכנון מחשבה ניתנה בכך. ,יתורגלו
לדיירים ותאונות נפילות ריבוי יש העיר מהנדס אש, (.מכבי הדיירים לכניעת והטיפול המבנה ,וארגון

סיכונים נצפים למטפלים. :ו/או יוכו'). חופשלת תנועה וקידום .נפילות
שונות במערכות בולטים 1בטיחותיים י נבדקות המתרחשות תאונות ובטוחה.
חימום, חשמל, סניטציה, וכדוגמת: ; המתאימות. המסקנות ;ונלמדות
וציוד מעקים ומדרגות, מעברים ! !

ן. תקל שאינו
י ; י ! 

j jהפסיבוסוציאלי בתחום
■. ומשפחה קשיש בשאיפות התחשבות אי בתהליך ובמשפחתו בקשיש התחשבות כבסיס ולמשפחה לקשיש מידע הספקת למשפחה קשיש שיתוף
| מתן אי ולאחרים. לעצמו מתן,ביחס עצמו. בו התלויות החלטות .קבלת בקבלת ושיתופם החלטות לקבלת החלטות בקבלת
,י לציפיות, מילולי ביטוי אפשרות והעדפות שאיפות של ביטוי ואפשרות עצמו לקשיש המתייחסות החלטות
ויוזמה| עצמית חשיבה דיכוי תלונות. מחוייבות ללא אך אחרים במישורים ודפוסי נוהלים שירותים, ולארגון
מהנוהליםן סטייה משום בה שיש אישית .לקבלן. דפוסים קיום משותפים. חיים
ההנהלה, עלידי המוכתבים ןהשיגרתיים הדדית, לתקשורת ולדועלם ןממוסדים

| קשיש עצמית. וחשיבה ליוזמה ועידוד
| קבלת בתהליך שותפם חשים |ומשפחה

גמישה. חופשית, אוירה וההחלטות.

האישי הטיפול בתחום
בסיסי

שכיחות מוזנחים. וסביבתו יש.מטופל נקיים, כלל בדרך וסביבתו מטופל שעות כל נקיים וסביבתו מטופל אישית היגיינה
ריבוי שלם, ולא יכש עור של גילוחוגבוהה כמו מיוחדים בשירותים מחסור מיוחדים שירותים הימצאות .היממה.
דימום מזוהמים, ופצעים לחץ נמוכהןפצעי שכיחות וכוי. ברגליים טיפול רגליים, טיפול גילוח, תספורת, ןכמו

רע, רירו המצאות ושפתיים, מחניכיים עור או אדמימות עור, גירויי של לב תשומת האסתטיות. טיפוח
מוקדי קיום נקייה, בכבלסה הגבלה ."צ;י.ות מסויימות בשעות וסדו.], ויבש (עצמאות, ביולוגיים לעקרונות

על שמירה אי סביבתיים. זיהום נעים. לא ריח (פרטיות) ורגשיים נוחות) תנועתיות,
משך והומניים ביולוגיים עקרונות הטיפול. 'בעת

הבסיסי. .הטיפול 1



( והשירות! הטיפול איכות
גרוע ו סביר טוב ■"

^__ ~~  וו הקריטרי
הבריאות בתחום

: הטיפול לקשיש. טיפול תכנית איו המטפל לצוות מוכרת הטיפול תכנית לקשיש כ^ללת טיפול תכנית קיימת טיפול המשכיות
לבעיות כתגובה ועכשיו" ב"פה מתמקד בדרך קיים קצר. לטווח ומתוכננת השונים, למטפלים ומוכרת והידועה
ן חברי בין טובה תקשורת איו ;שצצות. עם פעולה ושיתוף תיאום כלל לטווח ומתוכננת ולמשפחתו ולקשיש
j חסר אחרים. מטפלים ו/או ;הצוית המוסד. במסגרת אחרים מטפלים ושיתוף תיאום קיים וארוך. 1קצר

איו בטיפול. כפילויות טעויות, רחוקות. לעתים מוערך הטיפול ספציפיים יועצים ו/או מטפלים ;בין
הניתן. הטיפול על תקופתית ,הערכה הטיפול שונים. ומקצועות ממוסדות

מנחה קו שאיו חשים ומשפחתו ;הקשיש ומשתנה ליעילותו ביחס מוערך
טיפול. מרכז ואין .בטיפולם בהתאם

1
י המשפחה מעורבות בתחום
המשפחות, הדרכת את רואה אינו המוסד ממנה המצופה את יודעת למשפחה והנדרש המצופה את מבינה ןהמשפחה המשפחה הדרכת
לפניות נענה אינו מתפקידו. כחלק בצורה הנדרשת המיומנות את ומבצעת י מהן יודעת לכך. ומוכנה ממנה
והדרכה. למידע המשפחה יוזמות לזהותןאו יודעת אינה הדעת. את המניחה לביצוע הנדרשות המיומנויות

ללא נעשית בטיפול המשפחה מעורבות בשעה לפנות ולאו חירום מצבי אותו. ומבצעת מסויימות פעילויות
לגרום עשויה ולפיכך מתאים יידע הצעות להעלות חוששת הצורך.המשפחה ויודעת הסכנה בסימני מכירה המשפחה

מבינה או יודעת אינה המשפחה לנזק. המוסד. בפני המשפחה בהופיעם. לפנות עליה לאך
| ומרגישה הקשיש אצל המתרחש ואת לדיון נושאים להעלות בנוח מרגישה

המוסד. עלידי נדחית ו ; ומציאות לבעיות בהתאם והבהרה
j להדרכהן מובנות מסגרות קיום משתנה

ך המשפחה. של קבוצתית או אישית
; המטפלים רמת בתחום

מעבר שהן מיומנויות מבצע ןהצוות הדרושות המיומנויות רוב ולצוות היטב ומבצעים מבינים המטפלים המיומנות רמת
אלו סמכותו. או הבנתו .להכשרתו, לטיפולים הנדרש. התיפול !לביצוע הפסיכומוטורי בתחומי מיומנויות
ו/או למטופל סיכון תוך מתבצעות החולה מיוחדת מיומנות עלןהדורשים שמירה תוך רבה ביעילות תקשורתי

של גבוהה שכיחות יש לצוות. רמת המתאימים. לגופים קיימת;נשלח ומקצועיים. אנושיים עקרונות
וסיבוכים בטיפול טעויות זיהומים, סכנה של בגדר אינה ופעילויות,המיומנות תפקידים של ברורה חלוקה

שיתקבלו מבלי אחרים בריאותיים למטופלים. קיים וההכשרה. הידע לרמת בהתאם
מרגישים חולים המתאימות המסקנות רמת של מתמיד ופיתוח פיקוח
טיפול. מקבלת וחוששים בטחון אי הצוות. של המיומנות
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הטיפול איכות להערכת בכלי שימוש דרכי .5

של שונות שקבוצות תקוה מתוך הוכן בקשישים הטיפול איכות לבדיקת ההערכה כלי

מי היו: שנשאלו השאלות ומגוונות. שונות למטרות בקלות בו להשתמש יוכלו אנשים

כיצד? מתי? מדוע? בו? ישתמש

הכלי: של פוטנציאליות כמשתמשות אותן רואים שאנו עיקריות קבוצות ארבע קימות

קבוצות לשירותים; בהפנייה או בשירותים המועסקים הטיפול נותני ומשפחתו; הקשיש

רשיונות הנותנים גופים או מפקחים מוסדות, בעלי כגון הטיפול לאיכות האחראיות

מקצועיות, חנוכיות, מסגרות כגון: אחרות מעורבות/מעוניינות קבוצות מוסדות; להפעלת

צרכנים. ארגוני או חוקרים, מתנדבים, מממנים, גופים

עשויים ומשפחתו הקשיש בכלי. משתמשת היא שלשמה לה מיוחדת מטרה קבוצה לכל

כדי בכלי להשתמש לרצות עשוי עובד ממושך. לטיפול מוסד לבחור כדי בו להשתמש

על עונה השירות כיצר לבדוק כדי בתדריך להשתמש עשוי המפקח הוא. תפקידו את להעריך

קביעת מתמחים. לסטודנטים החשובים היבטים לבדוק יכול המחנך מוגדרים. סטנדרטים

קבוצה מחקרי. פרוייקט לשם מוסד בבחירת גורם להוות עשויה המוסד של האיכות רמות

או לבנייה כספים תורמת שהיא לפני סבירה טיפול איכות להבטיח ותשאף יתכן מממנת

לפני החסר את למלא יוכלו כיצד לדעת לרצות עשויים מתנדבים עובדים ציוד. לרכישת

כלשהם. שירותים לתת מתחייבים שהם

בקשיש לטיפול מתאים מוסד בחירת השימוש. במטרת קשור בתדריך השימוש של ה"מתי"

תעשה שירותים או כסף תרומת של במקרים למוסד. הקשיש של כניסתו לפני הערכה דורשת

שניתנה. התרומה השפעת על ללמוד כדי יותר מאוחר במועד השירות של מחודשת בחינה

אישי טיפול כגון מכריעים היבטים ללמוד כדי תקופתית, בתדריך ישתמשו המפקחים

בשינוי הצורך על הוצבע בהם מסויימים בתחומים לעקוב גם הפיקוח אנשי על אנוש. ויחסי *

קודמות. בבדיקות כבר

הוא סוביקטיביות. והתרשמויות אוביקטיביים נתונים של איסוף יכלול ה"איך"

עם שיחות היממה; של שונות בשעות תצפיות להשיג; יהיה שניתן מסמכים קריאת יכלול

ומתנדבים. סטודנטים של דו"חות סקירת ההנהלה; של ראיון הצוות; אנשי החולים, המשפחות,
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המוצע. הכלי של שונים שימושים המראה תרשים בלווית דוגמאות, כמה להלן,

באופן התדרדר שמצבה ה80 בת אימם עבור סיעודי אבות בית מחפשת משפחה :1 דוגמא

אפשרי, הדבר וכאשר להמלצות, מקומיים מקצוע בעלי תשאל המשפחה חמור.

גריאטריים ומרכזים ממושך לטיפול חולים בתי סיעודיים, אבות בתי בכמה תבקר

המתוארים התחומים ששת לכל בהקשר מידע תחפש המשפחה סיעודיות. יחידות עם

ותשוחח במוסד, השוררים אנוש וביחסי הפיזית, בסביבה תצפה המשפחה בכלי.

המוסד. וכלפי עם ולרגשותיה! לנסיונן ביחס משפחות עם

המידע מקורות מרכזים. במספר תבקר חדש, מגורים במקום עבודה המחפשת אחות :2 דוגמא
החולים, במחלקות היחסים והערכת הטיפול על תצפיות יהיו שלה העיקריים

התפקיד בתפיסת לה יהיה מיוחד עניין הסיעודי. והמינהל הצוות עם שיחות

ובין מקצועי צוות בין והיחסים העבודה תנאי האדם, כוח הרכב הסיעודי,

מקצועי.

יערוך השרות איכות על המפקח או רישוי הנותן התנדבותי או ממשלתי גורם :3 דוגמא

העמקה בסיסי, מידע לכלול: יה י עשו כזוי בדיקה כל תקופתיות. הערכה בדיקות
נתונים עם אלה נתונים ישווה הגורם קודמות. המלצות אחר מעקב נבחר, בתחום

שונים. בתחומים מקובלים סטנדרטים ועם אחרים מוסדות עם קודמים, מביקורים

לרכוש הסטודנטים יוכלו בו מתאים מקום המחפש סוציאלית לעבודה ספר בית :4 דוגמא

וימשיך ישתמש, הוא בהם אלה את שיבחר לפני המוסדות את יבדוק נסיון,
העיקרים המקורות שלו. הלימודים תכנית עבור שנבחרו המוסדות את להעריך

לעניו העשויים נושאים שבמוסד. מקצועי וצוות הפנייה גורמי הם מידע לקבלת

של והמצאות לחולים הניתנת הפסיכוסוציאלית התמיכה איכות יהיו: זה גורם

סטודנטים של דו"חות .(Role model) תיפקודי כדגם לשמש העשויים מקצוע אנשי

תקופת בתום המוסד. איכות להערכת מתמשכים משאבים לשמש עשויים סגל ואנשי

האם לקבוע אמצעי ותהווה בכלי, שימוש תוך הטיפול רמת מחדש תיבדק ההתמחות

בעתיד. נוספת פעם במוסד להשתמש אפשר



בקשיש הטיפול איכות להערכת בכלי שמוש לדרכי דוגמאות

_. .! ■ ■ ו ן 

כיצד . מתי מדוע *8

הקריטריונים אחר ממלא המוסד אם לבדוק למוסד הקשיש כניסת לפני הקשיש עבור מתאלם מקום בחירת קשיש/משפחה
המשפחה/הקשיש. ערכי לאור

|

היחסים ומערכת הטיפול את ולכחון שוטפת הערכה טיפול מקבל החולה אם לדעת
חולים/משפחות עם .לדבר 1 נאות ו

צוות נהלה, מי ולראייו .

קיימת/תעודות ספרות ;לקרוא שוטפת הערכה יהיה שאפשר כדי נתונים (לבסס
: העברה או שפורים הכנסת לבקש |

בכך צורך יש אם אחר למקום

במקום ןתצפיות העבודה למקום כניסה לפני עבודה מקום לבחור במוסד הטיפול נותני
משפחות/חולים עם |שיחות

נהלה המי עם )ראיוך
המקצועי הצוות עם שיחות
דו"חות עבודה, תדריכי

עבודה תפקיד,תנאי תאורי

המשתנים הצרכים של שוטפת הערכה שוטפת הערכה העשיר, את ולשפר להעריך
וכדומה. מחקר שהוכנסו, שינויים הערכת המקצועית.

; שוטפת הערכה ולהעריך שינויים להכניס
השפעתם.

משלים חנוך על להחליט
נחוץ

למחקר תחומים על להצביע

התחומים בכל כללי מידע קבלת ביקורים ואח"כ ראשוני אומדן על להמליץ יש אם לקבוע הפניה גורמי
אפשריים ממקורות תקופתיים מי ועבור מוסד

ביקורים. . . . :
i



כיצד 'על מדוע . מי
     .. ■ I.,, , f ^  "^■י■■■

י לאיכות האחראים גורמים
הטיפול

כוללת ראשונית והערכה השירות רמת יסווג הרשוי מתו לפני וחדושו רשוי למתן טיפול איכות להבטחת ועדה
מעמיקה שוטפת תקופתית ,הערכה _| הטיפול/ לרמת סטנדרטים לקביעת בעלים/מנהלים/מפקחים/

בנוסף המשאבים בכל שימוש י י י הלקוחות. ע"י מימונו/תשלום ממשלתיים גורמים
רשמיים. לדו"רוות בתחומים מסויים צורך אחר מעקב הטיפול. רמת להבטחת

ספציפיים. משלים. לחנוך צרכים לזהות
שפורים. להכנסת מוקדים לזהות

; אחרות מעונינות קבוצות
הרלוונטים. המקורות בכל שמוש ותקופתי. ראשוני מעקב סטנדרטים בקביעת השתתפות ואגודים ארגונים

; ולתגמולים. לאיוש מקצועיים
ותקופתי. ראשוני מעקב של הרצון שביעות לקדום

הצוות.

מרווחים נתונים על ןהדגשה ובהמשך המוסד עם ההתקשרות לפני לםפוח המתאימים מקומות לזהות וחנוך מחקר מוסדות
אוביקטלביים. התוכנית. ולמחקר להתמחות קליני,

מדווחים נתונים על הדגשה ושוטף ראשוני מעקב למתן המתאימים מקומות לזהוי ■ ■ למימון סוכנויות
אוביקטיביים ואחזקה לפיתוח מענקים

הרלוונטים. המקורות בכל שמוש ושוטף ראשוני מעקב הציבור את להזהיר או להמליץ צרכנים ארגוני
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חטיפול איכות בבדיקת מיוהדת לב לתשומת הראויים אספקטים .6

במהלר הודגשה הטיפול איכות של והאינדיבידואלית הםוביקטיבית שהתפיסה למרות

על תמיד כמעט מצביעה טהמצאותן והתנהגויות מצבים מספר שישנם משוכנעים אנו הדו"ח.
דרושה כלפיהם סכנה", "סימני המהווים מצבים של רשימה הוכנה טיפול. של נמוכה איכות

המקצוע ואיש הלקוח ע"י לצפיה וניתנים קונקרטיים הם אלו ממצבים חלק מיוחדת. עירנות
בלבד. המקצוע איש ע"י יזוהו יותר ומורכבים סמויים אחרים אספקטים כאחד.

המצביעים המקצוע ואיש הלקוח ע"י לבדיקה הניתנים סכנה סימני רשימת מוצגת להלן

ירודה. טיפול איכות על

ירודה: הטיפול איכות על המצביעים סכנה סימני
המקצוע* אנשי הלקוח הקשורים קריטריונים

לחץ פצעי של גבוהה שכיחות שמוש ואי פרטיות חוסר במטופל
ורידיות עור וזהומי ובדלתות בפרגודים

בהשוואה סוגרים על שליטה חוסר מהחדרים צריחות שמיעת
הקבלה בעת למצב מרובות נפילות

Fecal impactation שכיחות שעות רוב במיטה שכיבה
בהם במצבים לאשפוז הפניה היום
המוסד. במסגרת לטפל ניתן או תעסוקה ללא שעות

היפנוטיות בתרופות מופרז שימוש בידור
הרגעה. לשם האישית ההופעה הזנחת

תקופתית ביקורת ללא טיפול המשכת והלבוש
כוויות פציעות, סימני

וחבלות

בצוות ודכאון נרגנות מרירות, העובדים של רבה תחלופה העובדים בצוות
לגבי מעודכן עובדים צוות מרושלת חצונית הופעה

המטופלים. מצב קולם מרימים מקצוע אנשי
חולה לקבל הצוות התנגדות וצועקים
אשפוז אחרי למוסד בחזרה מתנות דורש או מקבל צוות
מהימנים לא ודווח רשום את מכיר שאינו צוות
ומומחיות מיומנות חוסר והטיפול צרכיהם המטופלים,

בתרופות הצוות התמצאות אי בהם
מקבל שהקשיש ובטיפולים ליד נמצא שאינו צוות

המטופלים

הלקוח. בקטיגורית הרשומים לאלו נוספים משתנים (*
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המקצוע* אנשי הלקוח הקשורים קריטריונים
ובחדר ביחידה סיכון מוקדי הפרשות של ריח נסביבה
בריאות מוסדות עם מועט קשר מלוכלכים כלים

וחנוך רווחה אחרים, נקיים לא שרותים
מטופחת לא וסביבה חדרים

הצוות ע"י למשפחה התיחסות אי ביקור שעות הגבלת המשפחה עם בקשרים
מביעים המטופלים משפחות
שביעות וחוטר התמרמרות

הניתן מהטיפול רצון
משפחות כין קשר חוסר

ומטפלים

המטופל של היום בסדר הקשורים הטיפול איכות של אספקטים .7

במוסדות נמצאים שהחולים מאחר היום, לסדר מרובה חשיבות נודעת סיעודיים במוסדות

היום שנהוג כפי היום סדר כי לנו נדמה שנים; במשך אפילו ארוכות, תקופות במשך אלה

מובאות להלן אלה. מוסדות תושבי של צורכיהם על כלל בדרך עונה איננו אלה במוסדות

איכות בבדיקת בחשבון לקחת יש ואותן לב תשומת הדורשים פירוט ביתר נקודות מספר

בקשיש. הטיפול
דווקא היא ביותר העמוקה ששנתם קשישים ויש שונים, הם השינה הרגלי  בבוקר (1

במידת בהם ולהתחשב החולים של השינה הרגלי הם מה לדעת צריכים העובדים הבוקר. בשעות

יהיה שאפשר כדי מאוד, ומוקדם זמן באותו החולים כל את מעירים המוסדות ברוב האפשר.

עובדי של הנטל את להקטין כך ידי ועל וכוי. רחיצה חום, למדידת הלילה עובדי את לנצל

רעבים. והחולים מדי רב זמן עובר הבוקר ארוחת להגשת ועד היקיצה בשעות היום.
הם הטיפולים, רוב את מקבלים החולים הצהריים לפני בשעות  הצהריים אחרי (2

בשעות זאת לעומת מהר. עליהם עוברות אלה ששעות כך וכדו', כעיסוק בריפוי מועסקים

אולי יש אלה בשעות מאידך, לחולים. פעילויות ופחות עובדים פחות יש הצהריים, אחר

תוך עוברות אלה ששעות כך אצלם, שיבקר מי להם שיש החולים אותם אצל ביקורים יותר

חברתי. ועיסוק יחסית רגיעה

הגשת את לדחות יש ביותר. הקשות הן והלילה הערב שעות  והלילה הערב שעות (3

מספיקות כלל בדרך החולה. הירדמות עד הזמן את לקצר כדי ללילה ההכנה ואת הערב ארוחת
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עשרה שתים עד עשר יש רבים שבמוסדות בזמן בו בלילה, שינה שעות שמונה עד שש קשיש לאדם

לעיתים נותנים להירדם, הקושי על להתגבר כדי במוסד. העבודה לסידור בהתאם לילה, שעות

היה רצוי היום. במשך לאפתיה לגרום העלול דבר מהנחוץ, יותר ייתכן שינה, כדורי
בבוקר. בשש ולהתחילו בערב בעשר היום את לסיים

לעיתים שוכב החולה עזוב. עצמו מרגיש בודד, החולה נשאר "נכנס", שהלילה מאז

הווןלה אם בחדר. לשכניו להפריע לא מינימלי>/כדי לילה בתאורת או חשוך בחדר שעות במשך

ולחרדה. ישע חוסר בדידות, להרגשת לגרום זו שכיבה עלולה להירדם, מצליח אינו הזה

וללא קרובות לעיתים לצלצל החולה עלול כזה במצב עליו. מקילה היתה שיחה של האפשרות

דווקא אבל הצורך. בשעת לו לעזור שיוכל אדם נמצא שאמנם לדעת כדי אוביקטיבי, צורך

לחולים לעזר להיות שיכולים כך במוסדות העובדים מספר קטן שנרדם, עד הארוכות בשעות

איו המקרים וברוב הואיל החולים; עם לשוחח זמן להם איו ב>וו1ר. דחופים במקרים רק

מצב על ידועים האחרונים איו הלילה, משמרת לעובדי היום מעובדי מספקת מידע מסירת

לחולים להתיחס יכולים הם איו ולכן המיוחדים, והרגליהם צורכיהם על מספיק, החולים

נאותה. בצורה

גיוס לשקול אולי רצוי הערב, בשעות העובדים מספר להגדיל אפשרות אין אם

הערב. לשעות דווקא מתנדבים
חמש השעות ביו המוסדות ברוב מוגשת בערב האחרונה הארוחה  הארוחות זמני (4

העובר הזמן לכן תשע, עד שמונה השעות ביו מוגשת בוקר ארוחות הצהריים; אחרי שש עד

וקשישים בכלל, שקשישים לכל ידוע מדי. ארוך הוא הבוקר לארוחת הערב ארוחת ביו
הארוכות השעות ובמשך קרובות,יש ולעיתים קטנות לארוחות זקוקים וכמה, כמה על חולים

אוכל, לעצמם לקחת פיסית מבחינה יכולים שאינם ואלה רעבים שוב נעשים הם הארוחות שביו

הרעב. את לספק יכולים אינם
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המלצות

תחומים כמה על ממליצה לקשישים, בשירותים הטיפול איכות בנושא העבודה קבוצת

לפעולה:

וברמה במוסדות הטיפול, כיחידות הטיפול איכות להבטחת ועדות להקים יש .1

צוות המוסדות, בעלי השרות, צרכני מבין: מנציגים יורכבו הועדות הארצית.

מקצועיים/ממשלתיים. ארגונים ונציגי העובדים

דבר את בנושא המעונינים אחרים ו/או הגופים הוועדות, לידיעת להביא יש .2
■■"/■י

קבוצת ע"י המוצע זה בקשיש, הטיפול איכות לבדיקת הקריטריונים קיום

בעתיד. שיפורסמו אחרים או העבודה

אבטחת על האחראי לגורם תקופתית דיווח חובת תחול השונים הגופים על .3

הצוות הרכב על למוסד, המתקבלים על נתונים יכלול הדיווח הטיפול. איכות

לשיפור. בנזקקים עליהם הוצבע אשר טיפול של והיבטים

יותר מפורטים שיהיו הטיפול איכות לבדיקת קריטריונים ולפתח להמשיך יש .4

השונות. למסגרות יותר ויתאימו

ויכלול המעונין לציבור מידע שיספקו בקשישים המטפלים ממוסדות לדרוש יש .5

קריטריוני אחרות, קבוצות או גורמים עם קשר בעלות, הבאים: המשתנים את

וגבולות הניתן הטיפול תאור תשלום, תנאי הניתן, לשרות והגבלות זכאות קבלה,

ולמבקרים, למשפחה המתיחסות תקנות החולים, הרכב האדם, כוח הרכב המשכיותו,

אחר. רלוונטי מידע וכל

לתשומת ולהביאם הטיפול לאיכות וקריטריונים הקשיש הלקוח זכויות את לפרסם יש .6

הציבור. של לבו

בסטנדרטים יעמדו שהשרותים בכך מתנדבים וגורמים הממשלה ידי על מימון להתנות יש .7

הטיפול. איכות של

לתשומת זאת ולהביא בקשישים, לטיפול בהקשר תלונות נציב של מוסד להקים יש .8

הציבור. של ליבו

הצעות בין לבחור יוכלו שהצרכנים כך מספקת במידה שרותים הקמת ולקדם לתמוך יש .9

סבירות. אלטרנטיביות
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SUMMARY

The Brookdale Institute of Gerontology and Adult Human

Development organized an inter institutional conference on August 14, 1980

to discuss the principal issues relating to longterm care services for

the aged. As a result of that meeting, a set of working groups was

established, one of whieh was assigned the task of preparing a report on

the quality of care in services for the elderly.

The working group set for itself the following objectives:

1) preparation of a statement of philosophy concerning quality of care

for the elderly.

2) development of a simple guide to evaluate the quality of care. ,

3) suggestion of methods by which this guide might be used by different
individuals and groups and in varying frameworks.

4) provision of recommendations to educational and service institutions
concerning quality of care for the elderly.

The following recommendations were made by the working group:

1) the establishment of committees to ensure quality of care at the

institutional and national levels. These committees would be

composed of representatives of the service users, owners of

institutions, service personnel, and of professional and governmental

organizations. <

2) the committees, agencies and/or others interested in the subject

should be informed of the existence of criteria to examine quality
of care for the elderly, either those suggested by this working group



or other criteria to be pub 11 shed in the future.

3) institutions should be required to report regularly to the agency

responsible for ensuring the quality of care. The report should

include data on the institutionalized elderly, the composition of

manpower, and aspects of care win ch were indicated as in need of

improvement.

4) continued development of criteria for examining the quality of care,

to be more detailed and suited to the various longterm care

frameworks .

5)instituti ons caring for the elderly should be requested to provide

information to the interested public concerning ownership, links with

other agencies or groups, admissions criteria, eligibility and

service limitations, conditions of payment, description of care given

and limitations on its continuation, composition of manpower, type of

patients, regulations concerning family and visitors, and any other

relevant information.

6) the rights of elderly clients should be published and made generally

available, along with the criteria for quality of care.

7) financing by governmental and voluntary agencies should be conditioned

on the maintenance of quality of care standards.

8) an ombudsman's office on care for the elderly should be established

and brought to the public's attention.
9) sufficient longterm care services should be available so that users

of these services will be able to choose between reasonable alternatives.


