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תץצרר

והקשיים עצמאיים, לא בקשישים סיעודי בטיפול בישראל והולך הגדל הצורר

הנוכחי. למחקר הובילו ממושך לטיפול במוסדות לעבודה מתאים סיעודי צוות בגיוס
המאפיינים את (2 והפסיכוםוציאלית, הפיזית הסביבה את (1 לתאר היו המחקר מטרות

מהעבודה רצונם שביעות את (4 העבודה, תוכן את תפיסתם את (3 הסיעודי, הצוות של

המשפיעים וגורמים בעבודה ההטרדות C51 קשישים עם עבודה כלפי עמדותיהם ואת

עליה.

נערכו אבות. בתי ב12 הנמצאות ממושך לטיפול יחידות ב17 תצפיות נערכו

השתמשנו במוסדות. מפתח אנשי 39 ועם ביחידות סיעודי צוות אנשי 82 עם ראיונות

מידע. להשיג כדי מסמכים בכמה גם

העיקריים: המימצאים

הפיזיים לצרכים פתרונות ממן אפשרו המוסדות ברוב והמתקנים הפיזית הסביבה (1

החולים ופרטיות יתר צפיפות שררה היחידות ברוב ואולם הקשישים, של הבסיסיים
מוגבלות. היו קבוצתיות ופעילויות

עמדותיהם רצון. משביע בסיסי ואישי בריאותי טיפול הגיש הסיעודי הצוות (2

לענות כדי שננקטו הסיעודיות הפעילויות זאת עם חיוביות. היו הקשישים כלפי

מספיקות. בלתי היו ושיקומיים פסיכוסוציאליים צרכים על

הינה הצוות עבודת כאשר פונקציונלית (מטלות) הקצאה על התבסס העבודה ארגון (3

הצוות. התפתחות ועל כולל איכותי טיפול מתן על הקשתה זו עובדה ביותר. מועטה

מוסמכות, אחיות \§\ כדלהלן: היה הכשרתם רמת עלפי הסיעודי רצוות הרכב (4

אפשר לא מוסמכות אחיות של הנמוך השיעור עזר. כוח ו>703 מעשיות אחיות 203

הסיעודי. הצוות של והכשרה פיקוח, מיומן, טיפול ומתן החולים של נאותה הערכה

בממוצע). 2.3) ל4.4 1.5 בין היה לחולה ביום סיעודי טיפול של השעות סך (5

המומלצים. לסטנדרטים מתחת היה האבות בתי ברוב הצוות משרות איוש



נרחב שימוש מראה הסיעודי הצוות עליזי נתפס שהוא כפי העבודה תוכן ניתוח (6

בוצעו לא אשר מטלות הכשרתם. לרמת מעבר עזר ובכוח מעשיות באחיות

הפסיכוסוציאליות. הפעילויות בתחום היו הדרושה באינטנסיביות
ביןאישיים מקשרים גבוהה רצון שביעות על דיווחו הסיעודי הצוות אנשי (7

מן ממשכורותיהם, רצון שבעי היו לא הם שבעבודתם. האוטונומיה וממידת

ורגשיים פיזיים במתחים והתנסו בעבודה, ולהתקדם להשתלם ההזדמנויות
ניכרים.

במשרות אחיות אצל נמצא ביותר הנמוך השיעור .35.4* היה הכולל הנשירה שעור (8

תחילת לאחר הראשונה השנה במשך ארעו מהעזיבות רבעים שלושה .11*1  ניהול
בדרך עזבו שהאחרים בעוד פוטרו, זו בתקופה שעזבו אלו של רובם העבודה.

אישיות. מסיבות העבודה את כלל

טיפול של במונחים יותר רצון משביעים רווח למטרת שלא קטנים שמוסדות נראה (9

בעבודה. והשארות בחולים



הענינים תרכך

עמיד

7י הלוחית רשימת
יי7 תרשימים רשימת
viii הקדמה
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10 הסיעודי בצררת שימלש 9.1
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עמוד
10 המלסדלת מי7גם 3,1 ללח
15 הגך דירלגי 4.1 ללח

בתחרם ננורך דירלג עם מלסדלת לאחלז תק7 לת סטי , ממלצעים 4.2 לרה
ב 6 המבנים

בתחלם ל.מלר דירלג עם מלקדלת לאחלז תק7 סטילת ממלעעיק 4.3 ללח
7נ לחדים המי השרלתיס

19 הריאלתיים לשרלתים מתקנים דירלג 4.4 ללח
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שלגי ני7 למלבהקלת המלסד מדדי 5 של ממרצעים 4.6 ללח
21 (ANOVA) מלסדלת
23 החדר סלג לפי לתפלסתם החדרים מספר 5.1 ללח

רח'גה לחדרי שירלתים של תק7 לסטילת דירלג ממרצעי 5.2 ללח
25 ביחידלת
26 ה'נילד דירלג 53 ללח
27 הפיסית הסביבה דירלג 5.4 ללח
28 הפסינלללגית הסביבה דירלג 5.5 ללח
30 בסיסי האישי הטיפלל דירלג 5.6 ללח
31 לתזלנה מזל7 דירלג 5.7 ללח
.33 מטלפלים כלפי עמדלת דירלג 5.5 ללח
34 החללים משפחלת עם הקשר דירלג 5.9 ללח
35 הקהילה עם הקשרים דירלג 5.10 ללח
.36 בי7אישייס יחסים דירלג 5.11 ללח
37 המלסדלת לפי יחידה תצפית עילגי 5.12 ללח

גלדל לפי ANOVA בנ.תלח יחידה תצפית *ילל.י 5.3.3 ללח
.38 המלסד לבעללת
41 השלגלת ביחידלת ביממה במטלפל טיפלל שעלת 6.1 ללח
42 ביממה במטלפל טיפלל שעלת סה"נ טללח 6.2 ללח

ישראל בי7 השללאה  הסיעלדי הסגל של ההכשרה רמלת 7.1 ללח
45 (.באחלזים1) לארה"ב

המלסד של הבעללת לפי ה>1יעלדי הסגל של ההכשרה רמת 7.2 ללח
47 (.באחלזים')
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הסיערדי הסגל של ההכשרה רמת עפ"י המרצא ארץ 7.3 לרח

47 (באהרזים)
ההכשרה רמת לפי שברעירת עברדה שעלת ממרצע 7.4 לרח

48 הסיערדי הסגל של

49 הסיערדי הסגל של ההכשרה רמת לפי הלתק ממרצע 7.5 לרח
49 (באתרים) המרסד רגררל בעלרת לפי תפקיד רמת 7.6 לרח

. לפי שברעירת עברדה רשערת לתק ממרצע גיל, ממרצע 7.7 לרח 1

50 תפקיד רמת

במרסדרת סיערדיים לא מק^לעלת לבעלי תקג.ים 8.1 לרח
53 לקשישים

לפי סיערדירת פעילרירת ביצרע שכיתרת תפיסת ממרצע 9.1 לרח
55 (ANOVA) הקיעלד ערבדי של ההכשרה רמת

פעילרירת ביצרע בשכיחרת מעשילת אחילת ממרצע 902 לרח
 מרסמכרת^גררל זמינרת לפי מלסמכלת אחילת של

60 . המלסד לבעללת i

שירערר פעילירת ביצרע בשכיחרת כחחעזר ממרצע 9.3 לרח 1

מלסמנלת אחילת של זמינרתך לפי מרסמכרת לבחירת
61 עליר רבעלרת המרסד גרדל רמעשירת,

ההכשרה רמת לפי תעברדת בחירת על המשפיעים גללמיס 10.1 לרח 1

הלא בר המרסד על רהבעלרת המרסד גרדל המשיב, של

67 (ANOVA) בד על 1

הצררת, של ההכשרה רמת לפי בעברדה להמשיך הכררנה 10.2 לרח
69 (באחרזים) עליר רהבעלרת המרסד גרדל

הצררת, של ההכשרה רמת לפי העברדה ציפירת מילרי 10.3 לרח
70 (ANOVA) עליר רהבעלרת תמרסד גרדל 1

לביצרע הרררשרת להעמדלת מירמנירת הידע, תפיסת 10.4 לרח
רבעלרת גרדל הצררת, של הכשרה רמת לפי העברדה

72 (ANOVA) המרסד
לפי החלטרת וךבלת על רההשפעה תעצמארת תפיסת ממרצע 10.5 nib

73  (ANOVA) המשיבים של ההכשרה ר3זת

סיערדי צררת זמינרת sb עעמאלת תפיסת ממרצע 10.6 לרח
74 (ANOVA)

בעברדת, הכררכים הנפשי רהלתץ הפיסי המאמץ תפיסת 10.7 nib
רבעלרת גרדל הסיערדי, הצררת של ההכשרה רמת לפי

75 (ANOVA (ממרצעים המרסד



 vi 

עמרד

סיעלדי עלות זמינות לפי המאמץ מדד ממודעי 10.9 לרח
76 (ANOVA)

של למדדים בעבררה רצרך לשביעלת גורמים של ממרצעיס 10.9 לרח
ובעלות גודל הסיעודי, העללת של ההכשרה רמת לפי הנה''ל

77 (ANOVA) המוסד
סיעלדי כלחאדם זמינלת מדדי לפי ר'גל7 שביעות מדדי 10.10 לוח

75 . (ANOVA)

רמת לפי הסיעודי העלות ע"י המועדף המטופלים סלג בנ.10 ללח
והבעלות המוסד גודל לפי הסיעודי, הצררת של ההכשרה

79 (.באחוזים') עליו
המלסד לבעללת גלדל ההכשרה, רמת לפי קשישים לגבי עמדות 10.12 לרח

80 (ANOVA)

ב' לתקופה א' תקופה בי7 השוואה העזיבה, סיבות 11.1 לרה
82 (באתרזים)

התפקיד רמת ההכשרה, רמת לפי הסיעודי הסגל נשירת שיעורי 1.2נ לוח
55 הללתק רשנרת המשרה

87 מועא וארץ מיץ גיל, לפי הסיעודי הסגל נשירת 1.1..3 ללח
(Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients) מבחי7 נתלח 11.4 לוח

89 המשתנים של האבחנה כח סדר לפי רה טשי גורמי על

90 (.באחוזים') במוסד וותק לפי העזיבה סיבות 11.5 לרח
92 (.בשנים') המפתח אנשי של המקצועיים המשתנים ניתרה 12.1 לרה
gj הבעלות לסוג המלסד גלדל לפי המפתח אנשי של איפילנים 12.2 לרח

95 (.באחוזים') הסיעודי הסגל זמינות על המפתה אנשי דעלת 12.3 /77b

סיעודי סגל בגיוס הכרוכה הבעיתיות את מפתח אנשי תפיסת 12.4 לרח
96 (באחרזים)
97 (באתרזים) העבלדה על סיעלדי סגל נשירת השפעת 12.5 לרח
98 (באתרזים) שלנים בתחלמים בעיתילת המפתח אנשי תפיסת 12.6 לרה

הנפשי המתח הידע, חלסר בעיתילת את המפתה אנשי תפיסת 12.7 ללח
99 (באחרזים) הסיעלדי הסגל א'גל הגלפני להמאמץ

הניתנלת להשתלמילת ההזדמנלילת את המפתח אנשי תפיסת 12,8 לרה
100 הסיעלדי לסגל
101 (באחרזים) הקידום הזדמנויות את המפתה אנשי תפיסת 12.9 לרה

אישיים הבי7 היחסים מערכות את המפתה אנשי תפיסת 1210 לוח
101 (באתרזים)
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תרשימים רשימת

עמוד

§ המחקר מודל 3.1 תרשים

א' 20 השוגים בתחומים לסוגיהם המוסדית דירדג 4.1 תרשים
א' 36 השונים בתחומים היחידות של איכות ציוני 5.1 תרשים

של התפקיד רמת לפי יממה, במשך בחולה טיפול שערת 6.1 תרשים
א' 40 שונים מסוגים במוסדות ביחידות, המטפל

ולפי הכשרה רמת לפי במוסדות סיעודי סגל תחלופת 11.1 תרשים
א 84 תפקיד רמת

ו

1

j
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ה מ 7 ק ה

מחקריס של סידרה האחרלנלת השניים בעשר ערל תלאביב כרסיעת י נ. באו לסלעלד החוג
כגרך: חלנוכללם היבטים על מחקרלס כללללם בסלדרה בסלעלד. כחאדם על

אחרלם מחקרים לנשלרתם. תלמלדלם אלפללנל מועמדים, ברירת נןררים, של רפעילרירת פררפילים
האחות ת3קיד על מחקר רצרך, שביעלת עבודה, תכני חייהעבלדה, אורר נאחלות. עסקו

ת3קלדל, כדגם האחות לעל ללדה לאחר לעבלדה חזרה האחראלת,

נ.סלל7 זהו גרלאג1רללם. במל0דלתי סלעלדללת לחלדלת ללחלדלת; במערכת התמקד זה מחקר
ן בכל הסלעודל הסגל של העבודה ותכנל הנשלרה^ על המשפלעלם והגורמלם המ*ב אודות ללמוד

כאלל. בלחלדות חרמלת

המחקר עוות מתודלללגלות. של ובמגווץ מחקר כלל בששה שלמלש מתלך רבים משתנים ל.בחנ.ל

העובד הסלעודל הסגל של העצמית ולהגשמה העל3לל אלכלת לשלפלר לתרטל /תמחקי שמלמצאל מקווה
בקשלשלם. ממושך לטיפרל במוסדות

מלמל7 התקבל בנרסף זה. במחקר פעולה שלת9 האדם והתפתחות לגרלגטולוגלה ברוקדללל מכו7
הבריאות. מטרד הראשל, המדעך ממשרד חלקל

העלב הרעל7 על שבמלדגם, המלסדלת עשר העלבדלם/בשנלם לעלותל להנהללת נתונה תודתנו
י תלאביב באלניברסיעת לסלעלד בחלג המחקר לעלזרל המזכלרלת לסגל הפערלה; שיתרף רעל שגילר

לעזרתם. סבלנלתם על בלרושללם ברוקדללל ובמכו7

ו.
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א י נ מ .1

חלל משמעלתיים לשיגליים עלל בישראל באלכללסיה הקשישים של לשיעלרם מספרם
פי הק^י^ים אלכללסית הלכפלה 1980 רעד 1945 מאז הקשישים. אלכללסית של הגילי בהרכב

בקרב כי הלא האלמ77 מזל, יתרה חמש. פי הלכפלה ישראל אלכללסית שכלל בעל7 עשר

ל0י40,1 מ*31.4 למעלה') 75 (מגיל הקשישים אלכללסית שעלר יעלה הקשישים אלכללסית
.(1981 לסטטיסטיקה, המרכזית (הלשכה 19902

גיל שמעל אלל בגיל. העלייה עם עללה מלס7יים, בשירלתים בעיקר בשירלתים, הצררך
ממלשל. לטיפלל רבמרסדרת הכללים החללים בבתי המתאשפזים מחציית את מרכיבים 75

,(1978 לסטטיסטיקה, המרכזית להלשכה הבריאלת (משרד

קשישים שרתל אלל ממלשך. גריאטרי לטיפלל מיטלת 12.500 בישראל היל 1980 ב
אלתל על לשמרר מגת על מלא. סיעל7י לטיפלל גזקקל מהם רבים שלגים; תיפקלד במצבי

(ברגמך, 1990 ע7 ל^נ5 985נ ע7 מיטלת 31X להלסי9 צלרל יהיה לקשישים מיטלת של שעלר
.(1980 תלמי, חביב,

לקשישים במלסךית  הסיעל7 הסגל של הנלכחי ההרכב את לשנרת 7חי9 'נדרך D7 7p

מעבת את שב7קל שלגלת לע7לת ע"י המלמלץ לשעלר הסיעל7 עלב7י של מספרם את ללהעללת
למלא מגת על הסיעללי בכחהא7ם 60?* של בעליה צררך יהיה לקשישים. במלס7לת כחהא7ם

הקהילתיים השירלתיס הרחבת תחייב הסיעל7 בטלח חלק אכיפת המלמל^יס. הח7שים התקגים את

הסיעל7י הא7ם שכח בתגאי יתאפשרל אלל תכגילת אחרים. למלגבלים לקשישים להמלס7יים
זמי7. יהיה

מהללה הסיערדי הסגל ממרשך. לטיפלל גריאטריים במלס7לת איש כ5000 מלעסקים כילם
ללמעלה מעשילת אחילת אל מלסמכלת אחילת הך הסיערדי הסגל מך 850 הבגל. מכלל כמחצית

כחעזר. הך מ1600

במלס7, לקשישים טיפלל לאיכלת חיים איכלת שתבטיח מדינירת בקביעת 'נלרל יש
מרינירת קביעת לשם בהם. המלעסקים כחהא7ם להכשרת השירלתים של הרחבתם לעצם מעבר

עבל7תס. תכגי לעל הסיעל7 עלב7י של להיכבם מספרם על ב7לק במידע צררך יש כזר

כחהאדם בתכנרך ייערל להמלצרת זה, מחקר מימצאי סמך על להגיע, יגסל החקרים
הסיערדי הצררת של העברדה חיי איכלת להעלאת בטיפלל, סטנדרטים לפיתרת הסיעררי,

הקשישים. של הטיפלל לאיכלת החיים איכלת רלשיפרר
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הספרות ס£ .2

הקודמת מסביבתם מתנתקים למוסד הנכנסים עצמאי באופ7 מתפקדים שאינם קשישים
סדר נקבע החדשה המוסדית בסביבה מפעילליתיהם. גדול pbn על שליטה להם היתה שבה

הסביבה במוסד. האוירה וע''י המטפלים המוסד, מדיניות על בלעדית, כמעט היום,
התנהגותם על מכריע באופ7 חותמ7 להטביע עשויות הפיסית והסביבה הפסיכוסוציאלית

. (Knapp and Missiakoul is, הישרדותם.(1977 על להשפיע עשויים וא9 הקשישים של ורווחתם

לקשישים. מוסדות של ומבניות ארכיטקטוניות תכונות של השלכות 2.1

או נפשית או פיסית מבחינה רב, פי על מוגבלים, סיעודיים במוסדות הקשישים
תכונות המירבית. יכולתם כפי לתפקד להם לאפשר הסביבה על יחד. גם הבחינות משתי

חברתיים גומלי7 יחסי על ולהשפיע יוםיומית, פעילות להפחית או לקדם יכולים מבנה של פיסיות
פיסיות תכונות למספר .(Moos and Lemke, 1980) רצו7 ושביעות

בולטות. השפעות להיות עשויות זה בפרק שידונו מוסדות של

Newcomer and Cagaiano, ^^^^o^r^^ לקשישים מאוד חשוב יפה שנו9 הסכמה קיימת
בגבהים בצורה, גיררך על ממליצים (in Burnside, 1981)
)1981) ועמיתיו הרפז הקשישים. למיגבלות הג7 התאמת על שמירה תוך בגנים, ובצבעים
ציבוריים. בגנים לבקר מרבים תלאביב בעיר האבות בתי מדיירי ממחצית שלמעלה מצאו

לניידותם. מובהק באופ7 וקשורה צעירים מאנשים אותם מבדילה זו פעילות

חלק ונטילת "צוותא" תחושת , קבוצתית פעילות מאפשרים ציבוריים שטחים י

כניסה, אולמות לכלול יכולים אלו מתקנים מוגבלים. אנשים ע"י חברתיים באירועים
מדווח Moos (1981) טיפולים. וחדרי סגל משרדי אוכל, חדרי מועדו7,

מתקנים קיימים שבהם במוסדות קשישים אצל גדלים בסביבה והשליטה הבחירה שאפשרויות
של הצורך את המוסד הנהלת הערכת על מעירה אלו מיתקנים של זמינותם ציבוריים.

.(Newcomer and Caggiano, 1981) מורחבת בטריטוריה מטופליהם
הסביבה איכות על להשפיע עשויה הישישים לצרכי הציבוריים המיתקנים התאמת

.(Moos and Lemke, 1980)

מסויימת פרטיות לאפשר יש אחרים של וביקורת להשגחה תדיר הנתונים ליחידים
ביטוי ליחיד מאפשרת פרטית פינה . (Pasteian in Burnside, 1981)

לגביו. וחשובים משמעותיים שהם לו השייכים אישיים חפצים של הצגה ע"י עצמי
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.(Ittieson, 1970) מוגבל מגירים מרחב שלהם קשישים ביך בולטת רכושנות
הקשיש ויכולת פרטי שטח הקצאת בי7 חיוביים טיתאמיס nya (1981) Moos

שביעות על מדווח (1970 )Gielow המוסד. מדיניות על להשפיע המוגבל
פרטיים. בחדרים שבבעלותם, האישיים בחפצים המוקפים קשישים בקרב יותר גבוהה רצו7

השפעה אלו מרכיבים ושלשני ורכוש שטח של שילוב היא פרטיות כי עולה הספרות מ7

בי7 הדא הפרטי השטח טווח רצונו. ושביעות שלו החברתית התקשורת הפרט, רווחת על
.(Louis, 1981) ושמיעה ראיה למגבלות הקשור רבועים^רחק מטרים 0.6 ל 0.4

12 בני לבודדים חדרים על המליץ בישראל אבות בתי בדיקת לאחר (1977) מנדלסו7
רבועים מטרים 50 בני וחדרים רבועים מטרים 27 בני זוגיים חדרים רבועים, מטרים

דיירים. 4 ל

ולמתקנ^ס אישיים לעזרים זקוקים ותיפקודים בריאותיות מגבלות עם קשישים
עזרים של רשימה ערכו (1980) Moos and Lemke תרפוייטיים.
פעמוני רמפות, מעקות, ודלתות, קירות כגו7;סימו7 במקום להתמצא למוגבלים שייסעו
נפילות שימנעו קיר אל מקיר שטיחים מסנוורת, לא אבל חזקה שתהיה תאורה אזעקה,

.(Newcomer and Caggiano, 1981) רעשים ויאטמו
בעיסוק ,לריפוי רפואי לטיפול מתקנים יהיו האבות שבבתי ממליץ (1977) מנדלסו7
אי7 שבהם מקומות באותם יהיו רכב לכלי שכניסות כר על מצביע הוא ופיזיוטרפיה.

לעבור. מרבים הקשישים

ציבורית מתחבורה נוח הליכה במרחק ימוקמו גריאטריים שמרכזים מציע מנדלסו7
תנאים (1980)/שבחנה והרווחה העבודה משרד של ועדה סואנת. תחבורה אזורי בתור לא אולם
מערכת ופיתוח מתקניו על המקום בתכנו7 קהילתית מעורבות על לקשישים^מליצה במוסדות

(1980) Moos and Lemke הקהילה. אנשי לבי7 המוסד דיירי בי7 מתמשכת יחסים
לקשישים. מוסדות של שלהם ההערכה במדד קהילתיים למשאבים נגישות כוללים

(1980) Youket הקשישים. חיי איכות על משפיעים ובעלותו המוסד גודל
החיים שאיכות בעוד יותר טוב טיפול מציעים מתוחכם ציוד בעלי גדולים, שמוסדות nya

. (RiportellaMuller, 1982 גם (ראה יותר טובה יותר, מוגבלים מתקנים בעלי קטנים, במוסדות
רוב פי על גבוהה רווח, למטרת ,שלא מתנדבים אירגוני שבבעלות המוסדות של דירוגס

הממשלה. ע"י הניתמכים ממוסדות
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. עבךדתס יל;נ.אי הסיעודי הסגל של איש?יל; תכרנרת .2.2

הסיעודי, בסגל רבה במידה תלויים לקשישים במרסדרת הטיפול ואיכות החיים איכות
משפיעים הללו הגורמים ניץ הגימליץ יחסי הסגל. של העבודה ובתנאי המוסד במדיניות

(WandeH, 1982) Wandeit and Slater במוסד. האוירה על
אישית,  פסיכוחברתית הבאות. בקטגוריות בהשתמשם סיעודיות לפעיליית הערגה סללם 7n^7S

;כגי7. שלנים מקצועות ובעלי מג1ופל בי7 תקשורת כללית, פיסית, קבוצתית, פסיכיחברתית
תחומים; בששה בקשישים לטיפול הערכה מדדי קבעו (1982) ועמיתים ברגמ7 ואחריות). יוזמה
מעלרנלת בריאותי, טיפול בסיסי, אישי ל1יפול תקשורתית, פסיכולוגית סביבה פיסית, סביבה

המטפלים. ורמת המשפחה

אחרים בהיבטים מאשר הגופניים הבסיסים בערכים יותר מתמקד שהסגל העלי מחקרים
של זמנם ינ .(Manard, in Youket, 1980) הטיפול של

כמאפיי7 זה מצב רואים המחברים בית. משק ולמטלות שגרתי בסיסי לטיפול מוקדש המטפלים
Fiagie /(1974) ועמיתיו Gottesman חוסים. במוסדות המציאות את

לטיפול מוקדש הסיעודי הסגל של העבודה משעות שמחצית מדווחים (1977) לעמיתיל
הבדלים מצאו (in Youket, 1980) ועמיתיו Coffree בסיסי. אישי

כבינוניים. שדורגו לאלו מאוד כטובים שדורגו במוסדות בסיסי לטיפול המוקדש בזמ7 מזעריים
ולצרכים לפרטיות בלבד מועטת הערכה אחיות גילו (1977) Hatton 3>פר

לקנלת בלבד נדירות אפשרויות העלה המחקר מכך, יתרה שלהם. המטופלים של הטריטוראלייס
(1979) George מטופל.  אחות מגעי של מוגבל ומספר חולים ע"י החלטות

בילו עזר כח  הסיעודי הסגל של ההכשרה ורמת הישיר הטיפול רמות בי7 מובהק קשר מצאה
מוסדית על מחקר מכולם. פחות זאת עשו מוסמכות שאחיות בעוד החולים עם זמנם רב

פעיליות 17 רשם (Mather, 1970) בפינסילווניה לקשישים סיעודיים
דורגו הפעיליות כל והחינוך, המינהל בתחום ושלוש הישיר הטיפול בתחום 14 מה7 סיעודיות

ניכרת חפיפה היתה מוסמכות. ואחיות מעשיות אחיות עזר, כח ע''י ביצועם שכיחות לפי
בעירויים סיוע תרופות, רישום להוציא הפעיליות; בביצוע ההכשרה רמות שלוש בעלי בי7

שרות. תוך חינוך פעילויות וביצוע

שעות ומספר הסיעודי הסגל הרכב ע"י לעיתים, נמדדת, לקשישים במוסדות הטיפול אלכלת
במחקר .(Klein, 1980) ההכשרה מרמות אחת כל ע"י הניתנות למטופל ביממה הטיפול

ועמיתיל וווו"ו1 מצאו לקשישים סיעודיים מוסדית 302 גברים מטופלים 1000 שבדק
משופר תפקוד לבי7 מוסמכות אחיות ע"י שניתנו יותר רבות טיפול שעלת בי7 קשר (1977)



,,_,,_,,",:",. _1
Shaughnessy) לטקסאס אילנה בירטה, שנערך מחקר ממצאי אלל. ממצאים אישר ללא 1■^

הסגל בזמינות העליה עם השתפר שהטיפלל ר,עלל (et al , in Klein, 1980 V
נאחיות המחסור 0ך מודאגת שהיתה בארה"נ האחיות התאחדות אחרים. ומטפלים הסיעודי ^

טיפול דקות 32.5 קבלו שמטופלים שהראה מחקר ביצעה לקשישים ממושך לטיפול בשירותים
.(Newswatch, 1980) ביממה מוסמכת אחות של

לסוציולוגיה המחלקה למקום. ממקום שונה הסיעודי בסגל המוסמכות האחיות שעור
הגדודי הסי,': של סקר ערכה (Mather, 1970) פנסילווניה באוניברסיטת

מעשיות אחיות 28*. מוסמכות, אחיות היו 1BX ש והעלתה לקשישים סיעודיים מוסדות 83 ב
66.5*01 17* 4.73נ, דומים. מימצאים העלתה (1979) George כחעזר. ו^54

הע7ב7יס 80* על George דיווחה משיה חיקן של במונחים .nvwn2
עובדים 50* על (1979) StrykerGordon קרללינה,/ בצפוץ מלאה במשרה

במינסוטה. מלאה במשרה

40* של בשיעור סיעודי סגל על 1980),הרנןלץ (2רגמך, ברוקדייל ;במכל7 בישראל
על והמליצה זה שיעור עם הסכימה (1981) דרבסי ועדת כחעזר. 60* לעומת אחיות

מצא (1980 בישראל;ברגמ7 סיעוד, סגל סקר לחולה. ביממה סיעודי טיפול שעות 22.5
אלל מימצאים גריאטריים. במרכזים אחיות 22* ל כרוניים לחולים בבי'ח אחיות £37

מעשיות. לאחיות מוסמכות אחיות בי7 מבחינים ואינם משרה היק9 בודקים אינם

כדי חוקרים ע"י נבדקו הכשרה ורמת מי7 גיל, כגו7: הסיעודי, הסגל איפיוני
לקשישים. במוסדות הסיעודי הסגל והישארות עבודה לתכני אלו משתנים בי7 הקשר על ללמוד

הצעירות היו העזר שכח ננ7צא (Mather, 1970) פנסילווניה במחקר
Knapp) בבריטניה הסיעודי. הסגל בקרב בילתר המבלגרלת מעשיות לאחיות ביותר

היל 12\ רק 8588 של סגל מתלך כי דיללחל (and Missiakoulis, 1977

)George, 1979) 6.4"4 בי7 הסיעלדי; בסגל זעיר מיעלט הילל גברים .29 לגיל מתחת
.(Knapp) 13.2 x _,

שעלר .(Wolf, 1981) 40"4 היה בארה"ב הסיעלדי הסגל של הכללי הנשירה שעלר
(George, 1979) המישרה להיק9 ההכשרה לרמת בהתאם שלנה היה לקשישים במלסדלת הישארלת

שעבדל עזר כח ובי7 55.31, היתה מלאה במשרה שעבדל מלסמכלת אחילת בי7 הנשירה רמת
.40^ של תחלופה היתה מינסלטה במחקר שנכללל מהמלסדלת 55*42 .145.1*4 חלקית במשרה
.(StrykerGordon etal , 1979) ילתר אל 80*4 של תחללפה היתה המוסדות מ7 942

!
I



w1^^ .המישים (Seyboit, 1978) הערבד של מרצונו נבעה הנשירה מך אחוז לחמישה שבעים
^^ 18 ל 9 ביך 26X העסקתם, של הראשונים החדשים ב9 זאת עשו שנשרו מאלי אחלז יאחד
V . (Mather, 1970) להעסקתם חרשים 1810 יותר אחרי נשרו 23"4 ו להעסקתם חודשים
j בישישים. טיפול של דוחה דימוי היה ההכשרה בעל הסיעודי שלסגל דיווחו מחקרים מספר

הסגל של ומקצועיות אישיות תכונות לבי7 בעבודה הישארות שיעור בי7 נמצא מובהק קשר

העבודה מ7 הרצי7 שביעות ומידת הכנסה רמת קשישים, עם קודמת עבודה ותק, גיל, .. כגרך
בעבודה הישארות של טובים חזאים נמצאו והתמחויות הכשרה רמת .(George, 1979)

סגל של מאויישית בלתי משרית ילתר גילה מרלבה רגרסיה גלתלח .(Knapp et al, 1977)
לסגל המיוחדים שטחים פחות ציבור, שטחי פחות דל, ציוד עם לקשישים במוסדות 0טפל

לבודדים. חדרים היו שבהם ואלו קטנים מוסדיק. העובדים,

וארלחלת. יום טיפול שסיפקו תכליתיים רב במוסדות יותר נמוכה היתה הישארות
שלא שפעלו במוסדות מאשר פרטיים במוסדות יותר גבוהה היתה היא j (Knapp, 1977)

לבי7 העבודה מסביבת רצו7 שביעות חוסר בי7 קשר .(Mather, 1970) רווח למטרת
שסטטיס האמי7 (Newswatch, 1980) Davis .(1981) Wolf ע"י נמצא הישארות
ובמחסור נמוכות במשכורות התבטא אלו מטופלים עם העבודה וסוג סיעידגריאטרי של נמוך

הגריאטריים בשרותים המוגבלות המיקצועיות הפעיללילת הגיריאטריים. בשירותים מוסמכות באחיות
לעזלר. הכללנה על משפיע כגורם (Mather, 1970) פנסילווניה מחקד צוות ע"י בהפסד

. (Hertzberg, 1959) שיור לגלרמי הנעה ל2.לרמי .קשורה בעבלדה רצל7 שביעלת
חשיבות היו מהעבודה סיפוק על המשפיעים ביותר החשובים הגורמים

ומדיניות תקשורת הכרה, היו ביותר הנמוכים הגורמים ופיקוח. אישיים בי7 יחקים התפקיד,
אחיות של רצו7 שביעות על ישראלי .מחקר (Stember et al , 1978) י ארגונית
אינטרינזילם מגורמים רצו7 שבעות י1תר היו כלל בדרך שאחיות 982^תראה ועמיתיו (ה*רלם

אקסטרינזיים מגלרמים מאשר בכישורים להשתמש ליכללת השפעה בעבודהלעצמאות, עני7 כמל
פיזיים. לתנאים עבלדה שעלת משכלרת, כמו

מאפשרויות ביותר להנמוכה אישיים בי7 מיחסים נבעה ילתר הגבלהה הרצרך שביעלת

בקרב ירתר גברתה היתה הרצרך שביעות אי לימודים. להמשך ההזדמנויות ומ7 הקידום
פיסית עייפלת על להתלונ7 הרבו אחיות מוסמכות. אחיות בקרב מאשר מעשיות אחיות

נמלכה רצל7 שביעלת (1978) SeyboK nnyn לנשארים גרשרים ביך בהשרר0ה נפשי. ימתח
ובגלל כישוריהם לנצל המוגבלות האפשרויות מ7 הפיקוח, מ7 ביחוד הנושרים אצל ילתר

ולחצים. מתח
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שהסיבה םברר (1981) Lutzky עמ7לת. על סותרים מיטמאים העלתה הספרלת סקירת
עמ7לת שמדדר ipnan בכלי עקבילת לבחלסר מסטריאלטיפיס מלשפעים שאנשים היא לכר

בעמ77ת שיפלר על ע7כנילת עדלילת שישנ7 המחבר סב7ר זאת למרלת קשישים. לגני
לקשישים.

ו* ■י

לבי7 לקשישים הסיעל7י הסגל עמ7לת בי7 מלבהק קשר nya Kb (1978) Rosenfeld
במלס7לת. הטיפלל איכלת

הלא תל?קי7ל שעיקר מאמי7 הסיעל7י ?!,;סגל קלבעילס (1980) רעותיה Manard
לסטנדרטים קשה במאמץ שכרלכלת מטללת 7חל אלל משיבים אללס לאלהב". מסלר "ל1יפלל להעגיק

עב7ל. בהם המלסדלת עם הז7הל ללא כפליים

לגבי שלילילת לעמ7לת סטריאלטיפילת עמ7לת שלאחילת סברר (1982) Benson
סטריאלטיפיית עמ7לת פחלת קיימלת ,(1971) Campbell כללל,לפי לציברר כמל קשישים
גילל המלסמכלת שהאחילת למדלת לזאת, אחר. סיעל7י סגל בי7 מאשר מלסמכלת אחילת בי7
ע"י שנערך במחקר מלבהקים כגלרמים נתגלל לא ללתק גיל קשישים. עם לעבל7 נ.כלנ.לת פחלת
העמ7לת נתגלל (1978) TaylorHeitzeg של במחקר אללם ,(Gill is, 1973)

פחלת. למנלסים ילתר 'געירים סגל חברי בי7 בילתר החילבילת

י נקלדית מספר האירה העבל7ה לתנאי הסיעל7י הסגל תכלנלת על הספרלת ס?ירת
הביתיים. הפסיכלללגיים הצרכים חשבל7 על בסיסי בטיפלל מתמק7ים העבל7ה תכני

כח בקרב בילתר גבלהה ,כשהנשירה שלנים הנשירה שעלרי מלסמכלת. באחילת מחסלי ישנל
פרטית. בנעללת קטנים במלס7לת בעיקר לגבלהה צעירים לאנשים העזר

מקלרה רעל7 שביעלת לאי אחר מקלל , אישיים הבי7 ביחסים ב7''כ מקלרה רע:ל7 שביעלת
נמצאל ילתר חילבילת סטריאלטיפילתעמ7לת ה7 לקשישים עמ7לת להתק7ם# יכללת בחלסר

מלסטכלת. אחילת בקרב
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(

המחקר  מעלל .3

לשיטלתיל. המחקר מערך של העקיייס 7 ני מדני את י^ינ. יה פרק

המחקר ט17ר7ח, 3.1

בטלסדלת להטיפלל החיים לאיכלת העבלדה אייגל7 הפיסית, הסביבה את ולתאר לבדר? 3.1.1
בקשישים. ממלשל לטיפלל

. אלל במלסדלת הסיעלדי הסגל של תכלנלתיהס את לתאר 3.1.2

המשפיעים גלרמיס ללמעלא אלל במלסדלת הסעלדי הסגל בקרב הנשירה את לבחרך 3.1.3
בעבלדה. הישארלת על

. הסיעלדי הסגל י ע" נתפסת שהיא כפי לדה העב תכני את לב7לק .?..1,4

הסיעלדל. הסגל בקרב הרעל7 שביעלת מידת את לבדלק .?..2.5

שבטיפללם. קשישים הסיעלדיכלפי הסגל עמדלת את ללמד 3.1.6

במלסדלת. לסיעלד הנלגעלת עיקרילת בעילת אלדלת המינהל אנשי דעלת את ללמד .?.2.7

לפיתלח הסיעלדי, האדם כח לתכנל7 יתרמל המחקר THynnis מקלה החלקיים צררת
המטפל הסיעלדי הסגל של משלפרים עבלדה ללחיי הסיעלדית לעשיית מנחים לקלים סטנדרטים
לעבלדה סיעלדי סגל של שלנלת רמלת בהכנת ישמשל המחקר שמימעאי היא לנה הכל בקשישים.

ממלשל לטיפלל במלסדות למחקר להערכה לכלים מודלים לפיתלח כ7 לכמל קשישים עם

בקשישים.

. 1
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המחקר מודל 3.2

D71p7nn את שיגחה מן7ל הטחקי *יות פיתח אישיות, תצפיות ועל הספרית על נהתבססו
את מציג 3.1 תרשים הנתונים. וניתוח לבאיסלן המחקר מכשירי בפיתוח המידגס, בבחירת

המחקר. מודל

המחקר מודל 3.1 תרשים

הסגל [מאפייני עמדות י גיע7ת ת(£יסת

הסיעודי הנעת , 1 . f ^   . ^ תכני תפיסת
אישיים רצו7 שביעות העבודה

מקצועיים קשישים כלפי עמדות הסיעודית

^ ^< >cf '^ \P . והישארות נשירה
המ7^ מאפייני ( עבודה" //תנאי סביבה ריעבי7ה שייז הסגל ^
f ■■ הסיעודי

בעלות פיסיים פיסית ה7?נע
גל7ל אירגוניים פסיכולוגית בי?רש

הקשישים אוכלוסית תגמולים חברתית 1

והמידגם המחקר אוכלוסית 3.3

בקשישים המטפלים הבריאות, משרד ע"י המוכרים המוסדות כל את כללה המחקר איכללסית
הזקוקים לקשישים או תשושים לקשישים מוסדות היו ואשי 19813 פעלו אשי המרכז באיזוי

זל אוכלוסיה סיעודית. יחידה היתר, בהם אשי כוללים אבות בתי או מלא סיעודי לעיפול
גריאטריים. ומרכזים אבות בתי כרוניים, לחולים חולים בתי שכללו מוסדות 35 כללה

תשושים לקשישים שירותים שסיפקו לכאלו הוגבלו המחקר יעד את שהיוו המוסדות סוג
עלולה זו שאוכלוסיה היה שנראה משום וזאת מלא; סיעודי לג1יפ'לל הזקוקים קשישים אל

הסיעודי. סגל של מתחלופה העצמאיים הקשישים אוכלוסית מאשר יותר לסבול
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(ברגטך, ייתר גניהה אמנם אלי במוסדות הסגל שתחלופת לכך סימנים ישנם מזו, יתרה
ואי7 ולוגיסטיקה עלות מטעמי תה י ה המרכז לאיןלר הגיאוגרפית ההגבלה .('1982 תומר, חבינ,

המיטמאים. את שהטתה להניח

שנהם מוסדות מוסדות. 12 של ובעלות גודל לפי מימדישכנתי דו אקראי מידגס נבחר
סלוגה בעלות כגדולים. מיטות מ100 למעלה שבהם ואלו כקטנים סווגו מיטות 100 עד היו

אירגלנים עירונית, (.ממשלתית, רווח למטרת שלא ציבורית לנעלות רווח למטרת פרטית לבעלות
זה ישיעלר הגדולים ממספר כפול היה באלכלוסיה הקטנים המוסדות מספר וולונטריים').

.(3.1 ;לוח המוסדות 12 בך נמידגם נשמר

המוסדות מלדגם 3.1 לרה

גודל בעלות
סה"כ קט7 גדול

6 4 2 ציבורית
6 4 2 פרטית

12 8 4 סה"כ

לחללים המיועדות אלו רק לא במוסד, המיטות של הכולל למספר התייחס המוסד גודל
; והבעלות הגודל מהשפעת נובעת לכך ההנמקה מלא. סיעודי לטיפול הזקוקים ולחולים תשלשים

מוסד מכל אחד יחידות, 17 של כולל מספר העבודה. נזך הרצרך ושניעות הסגל תחלופת על

יחידות שתי ניצפר אחד קט7 במוסד לעומק. מחקר לעורר נידגמו גדול מוסד מכל ושנים קט7

המיוחד. אלפיי7 בגלל

האחות המוסד, מנהל את כללובד"כ אלו מוסד. בכל רואינו מפתח אנשי ארבע עד שנים
בעיסוק. מרפא בית, אם סוציאלי, עובד רופא, הבאים. מ7 ואחד הראשית
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נתלנלם. יעינלד אלסל9 המחקר, כלי 3.4

המחקל; כלל בפיתוח מנחלס קולס
הבאלם; העקרונות ע"ל הצוות חנרי הונחו 1pnan כלל נבנלת

m0Rb , tj'pni במגמה מגוונות נתונלם אסו9 ונשלטות מלדע מקורות במלרנ שמוש א.
שהתקבל. מלדע רלהשררת

תיאורל חומר סטטיסטי; עבוד לשם המלדע רוב כלמות שיאפשר באו73 נתלנלס אסו9 ב.
המלמצאלס. 3ליוש לשם שניצ3ו תו3עלת להדגמת ישמש אחר

במגמה המחקר, מנושאל אחד בכל סגורות לשאלות בראלו7, פתוחות, שאלות הקדמת ג.
מוטות. לא ספונטנלות תשובות לקבל

מהספרות. בדוקלם מחקר כלל של במרכלבלס שמוש ד.

מחקרלת. וסודלות אתלקה כללי שמירת ה.

המחקר כלל

מחקר; כלל בששה שמוש נעשה

א'')' (נספרו מוסד  גרלאטרל במוסד תצפית דו''ח
בי) (.נספח לחלדה  גרלאטיל במוסד תצפלת דו"ח

ג') ;נספח המשרד ומסמכי המוסד ממנהל נתונלם לאלסל9 שאלת
די) ^נספח ונושרים') (.עובדים סלעודל סגל משתנל

הי) (.נספח גריאטריים ממוסדות מפתח לאנשי שאלל7
ר') (נספח סיעוד? לעוות שאלון
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■ הנתונים עיבלד

המחקריות, השאלית אלפי הבאים. לשיקולים בתתאם נ?בער הנתונים לעיבוד שיטות ,

המדגמים. וגודל והסולמות המשתנים סוגי

בפרקים מתוארים  הנתונים עבוד לשיטת אופרטיביות הגדרות המחקר, כלי תאור
המתאימים.

ותקפות מהימנות

ק7םמחקר. לאחר הכלים ועריכת מומחים ושיפוט נסיו7 ספרות, על התבססות  תרכך תוקף

שני לפחות ע"י תצפירת בצוע נושא, באותו נתונים לאסון* מקורות רבוי  מהימנות
קטיגלריזציה הפריטים; דירוג לגבי ביניהם גבוהה והסכמה עצמאיים צרפים
תון במשותף, אנשים שני של צוות ע''י נעשה וקידודם הפתוחות השאלות של

חוזרת. בדיקה

הנתונים אסוף

, עיקריים; שלבים שני לכלל חודשים כ9 נמשך

עיקרי; נתלנים אסלן*  א' שלב

נמלסדלתי.הם. המחקר לעריכת המלסדלת ימהנהללת המפקחים מהגלפים בכתב הסכמה קבלת 
במוסדות. והראיונות התצפיות לעריכת מראש מועדים קביעת 
>0חית. ציות חברי שני ע"י וביחידות במוסד תצפית עריכת 

הסגל לעל המלסד על המשרד לממסמכי ממנל מידע קבלת לשם המלסד מנהל עם פגישה 
רנרשרים) (ערבריס הסיעלדי

, הסיעלדי. לסגל הקשלרלת בעירת על שלנים, ממק'נלעלת מפתח, אנשי ראיל7 
הדגימה. ביחידלת הסיעלדי הצללת ראיל7 

ב' שלב

העיקרי הנתלנים אסל9 מתאריך חלדשים ששה כעבלר סיעלדי סגל נשירת על מעקב 
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הסלעלדל; הצררת מך כ5 רלאללגל תצפית נערכה שבהם הלחלדלת 17 מ אחת בכל
הטרלאלנלם הרכב עדר. לכח מעשללת אחללת מלסמכלת, אחללת לומלנלת, בהתאם כללל, אלל

ביחידה. להרכבס האפשר ככל דרמה נשמר הכשרתם רמת לפי בלחלדלת,

מלעסקלם במרסד. התצפית עריכת בירם שעבדר אלל ביך אלןראלת נבתרר מרלאללנלם
בטירגם. נכללר לא בעברלת בהבעה שהתקשג צררת ראנשי חרשים שלרשה עד שעבדר חדשים

המפתח. מאנשי ר39 תסיערדי הסגל מן 82 תמרראיינים במירגם עלל סה"כ

אלל; הלל תשרנרת האלג:ללסלל7; מלדגמל
__ _

12 מלסדלת
ך1 סיערדירת יתידרת
39 מפתת אנשי  מרראיינים
82 ביחידרת סיערדי צררת  מרראיינים
432 ערבדים  סיערדי סגל
153 לפני חרשים 12 (במשך נרשרים  סיערדי סגל

המחקר') עריכת
.64 אחרי חדשים 6 (במשך נרשרים  סיערדי סגל

המחקרי) עריכת

המחקר מגבלרת 3.5

מבחלנת ל.תלגלם. ללזמלגלת המלדגם לבחלרת קשלרלת שהלל כאלל הלל המחקר מגבללת
לבלחלדלת במרסד התצפירת עריכת מרעדי ארצי. ללא אןלרל מדגם שזהל לצייך יש המלסד מל7גם

היה שרראייך הסיערדי ה?נללת מלדגם הבלקלר. לפני שברערת מספר ההנהלה עם מראש נקבעל
בלחלדה החלקרלם בלקלר בעת זמלגלם הלל הראלל7, לקרלטרללנל שענר אלר נרחירת. של מידגם

הלה שרלאלל7 להמעשללת המלסמכלת האחללת שעלר המלדגם. את הללל להתראלל7 יהסכלמל
המרראיינים של ההכשרה לרמת בהתאם הניתרתים ירצגר ביחידה.לפיכך משעררך בהרבה גבלה

בחסר. לקל,לעתלם, המשרד מרשלמלת שהלפקל נ.תלנ.לם אחת. כמקשה ללא
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נמלסדללנ. רזתצפירת .4

הטיפלל תכני על המשפיע אפשרי כגלרם המוסד את כילל זה מחקר מתבסס שעליל המלדל
ברמה רמות; בשתי נבחנה המוסדות של סביבתם הסיעודי. הסגל של בעבודה ההישארות ועל

הבודדת. היחידה וברמת הכוללת המוסדית

מחברי שנים ידי על נאספו הנתונים הכוללת. המוסדית ברמה תצפירת על מדווח זה פרק
הדירוגים סיכומי עצמאי. באופץ הפריטים את דירג מהם אחד כשכל לפחות, המחקר, צוות .

במחלוקת השרוי הנושא להבהרת בירורים נערכו דעות חיללקי של לבמקרים במשותף נעשו
למנהל שאלות הצגת ע"י נוס9 מידע נדלה מסויימים במקרים סופי, סיכום על והוחלט

בינוני 3 גרוע,  2 קייס, לא  1 דרגות; 4 בך סולם על היו ההערכות האדמיניסטרטיבי.
מתקנים המבנים, הג7, כללי, תיאור תחומים. 5 ב פריטים 31 כלל התצפית תדריך טוב.  4

א). (.נספח בריאותי. לטיפול מתקנים מיוחדים, לשירותים

המלסד. של כללי תיאור 4.1

המדינה קלם לפני הלקמל מלסדלת שלרשת .1977 עד 1910 מ נעה המלסדלת ייסלד שנת
שנה. 30 ל 10 בי7 נע מוסדות 6 של גילם האחרונות. השנים 10 ב הוקמו מוסדות ושלושה

היו המוסדות ארבעה יתר בלבד. סיעודי לטיפול הזקוקים חולים שירתו המוסדות מ7 8

שלושה ע"י למוסדות מופנים הקשישים נפרדות. סיעודיות יחידות קיימות שבהם אבות בתי
ומשרד תשושים קשישים מפנה הרווחה משרד סיעודיים, ישישים מפנה הבריאות ומשרד גופים

אבות מבתי מלקוחותיהם גדול חלק קיבלו במידגם מוסדות שני זכאיו. את מפנה הבטחון
בבעלותם היה שהמוסד המוצא אירגוני חברי היו החולים מץ חלק האב. סוכנות ע"י המנוהלים

מ7 חלק כוסה רבים לתשלום.במקרים עפי"י אחראי המפנה הגון פרטיים. חולים היו ואחדים
משפחתו. בני ו/או החולה ע''י התשלום

הבריאול/. משרד עם שסוכם כפי לחולה ליום האישפוז מחיר את ציינו המינהלנים
העלות אמד7 שקל.. 450 עד שלמו פרטיים חולים ליום, שקל 250 היה 1981 ביולי הסכום

.(1982 ואחרים, ;פקטור שקל. 225 ולתשוש שקל 350 היה זמ7 באותה ליום סיעודי לחולה
היןנ הלי. סיס7לת ב_, אירי0י1/ מאר*י// היינ היה מוסדות החולים1נ4 של האתני המוצא

מעורבת. האוכלוסיה היתה מוסדות וב6 אפריקה אסיה מארצות

מ7 40^ היו מוסדות בשני .75 לגיל מעל היו המאושפזים קשישים מ7 אחוז כתשעים
הגיאוגרפית מהסביבה החולים רב באו אחד, למעט המוסדות, בכל .75 לגיל מתחת המטופלים

בה. ל הקר
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עם היישלנ אל העיר כמרכז שכנר מהס שמלנה נערים, ממלקמים 12 מתלך 9 המלסדלת, רב

לפחרת היתה תמרסדרת בכל הצינלרית התחנלרה תכיפלת ציבררית. תחנלרה לשירלתי גלחה גישה
היה אחד ללמלסד נניתנים מלסדלת שני מרכזי. במבנה שכנר המלסדלת מך תשעה בשעה. פעם
מלכתחילה ילעדל המלסדלת ממחציל; שלמעלה ל?ניי7 לש לניתנים. מרכזי נגי7 מעלרנ; מנגה

אחרלת. למל1רלת

לנגלל ניקלרת ללא המלס7 את יעזני שטטלפלים החשש בג.לל גבדקל נמלסדלונ הנטחלן סידלרי
כללל: נג1חל7 סידלרי של הינטיס לכך, מלרשים שאינם אנשים של כניסתם במניעת הצלרך

סידלרי ניצפר לא מלסדלת ב6 . לכל' אזעקה מערכלת כניסלת, נעילת שלערים, אל שלמרים
המלסדלת שמלנה מתלר לששה כטלנים. לשללשה זה נתחלס כנינלנייס דלרגל שללשה כלשהם, נטחל7

טלביס. אל כנינלניים דלרגל הגדללים תמרסדרת 4 נכל נג1חל7 סידלרי כלל היל לא הקטנים
לסלג מרכזיים. נמננים לאלל מאשר טלנים סידלרים היל ניתנים נמנני ששכנל המלסדלת לשני

. הנל1חל7 לסידלרי קשר היה לא היישלנ

הגך 4.2

12 מבי7 . (Harpaz, 1981) ישישים א?נל לבידלר למנלחה העקיית הסביבה הלא תגך
אחר נמלסד למננה. מסנינ ג7 היה לא גדללה, עיר של בלינה הממלקם לאחד רק המלסדלת

הממרצעים, פריטים. 6 כלל הג7 דירלג נשימלש. ברלבל היה לא ללכ7 הג7 נשטח נניח בלצעה
,4.1 נללח מלנאיס נמלך היה הפריט דרלג שבהם המלסדלת לאחלז התק7 סטירת

הגך ריררגי 4.1 ליח

הג7 דלרג שנהם המלסדלת * התק7 סטיית הדירלג ממלצע י'3י7ט
גרלע אל קיים כלא .

16.7 1.39 3.25 גידל
33.3 1.27 3.17 תחזלקה מצב
25.0 1.21 3.25 צל
16.7 1.16 3.33 ישינה מקלמלת
50.0 1.24 2.42 יה תאי
33.3 1.21 3.00 המטלפליס לצרכי nnxnn
25.0 1.17 3.08 כללל מ77

ו
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לטרב. ניגוני ביר רוב פי על הכרלל והמדד הגך פריטי דורגל 4.1 מלוח שערלה כפי
התאורה של הנמול לדירוג להסיבה יתכך לניגוני. מעל היו לתאורה, פרט הדירוגים, כל
עלולה זאת לעומת החשכה. בשעות הג7 בשטח משתמשים שהקשישים,בד"כ,אינם העובדה היתה

ולילה. ערב במשמרות הערבדים הסגל אנשי על לרעה להשפיע לקויה תאורה

מננלס 4.5

לקשישים, כמעונות המשמשים מבנים של חשיבותם על הטביעו (1980) Moos and Lemke

מופיע הסביבתיארכיטקטוני בתחום הפריטים שבעה דירוג האסטטייס. ההיבטים מבחינת בעיקר
4.2 בלוח

המבנים. נתחוס נמול דירוג עם מוסדות לאחוז 7גק7 סטיות ממוטעים, 4.2 ללח

המדורגים המוסדות אחוז תק7 סטית ממוצע הפריט
נמול דירוג ^

6.7נ .94 7ב.3 המטופלים לערכי התאמה
25.0 .84 3.25 גישרת
0.0 .52 3.50 ואיוורוי הסקה
33.3 1.08 3.08 כללית תחזוקה
25.0 .84 3.17 מתקנים שלמות
25.0 .83 3.17 npiVVDN

16.7 .78 3.33 מבנים כולל צירך

שתאריכי לעיי7 יש npiTnnn 'גיו7 לגבי הגנים. של מזה מעט גבלה היה המבנים דירוג
נערכה שאילו להניח יש המוסד. ע"י שנבחר מראש,ביום שבועות מספר נקבעו התצפית עריכת

טוב. פחות המצב היה מראש הודעה ללא באקראי התצפית
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מיוחדים  שיררתים 4.4

של חייהם איכלת על ניכרת השפעה ציבלריים לעיסלק בידלר שטתי של לזמינלתם
לאזלרי ספריה זה; בתחלס 7ליגל פריטים שלישה .(Moos ,1981) במלסדלת קשישים.
רנ בשימלש השטח אלתל היה שלעתים לצייר יש בעיסלק,, ריפלי לחדרי כנ0ת, ברת בל77ר/

השביע. אל היממה במשך שלנים בזמנים בעיסיק). לריפלי בי7לר כנסת, ;בית תכליתי
להתחשב בלי שבר רהצירד לו לחדה שי למערה השטח של התאמתל עבור היה שניתך הדירלג

,2.17 בידלר לחדרי ספריה ,(X3.0; בינוניים דלרגל בעיסלק ריפלי חדרי בל. השימלש לתכיפלת
.(1.75) בילתר נמלך היה הכנסת בתי של הדירלג. נן^רצע

המליחדים השריונים נתחלם נמלך דירוג. עם מלסדלל; יאחיז תק7 סעיית ממלצגנים, 4.3 ללח

קיים לא בהם המלסדלת אחלז תק7 סטית ממל^ע ה3רל"
כנמלר שדלרג אל הפריט

58.3 1.47 2.17 ספריק בידלר, שטחי
75.0 1.36 1.75 כנסת בתי
16.6 85 3.00 תעסלקה חדרי

.37.3 1.23 2.33 עור חדרי כרלל מדד

ארבעה מתלר שללשה בידלר. שירלתי נמ*אל לא כלל הקטנים הפרטיים המלסדלת בארבעה
מבי7 בתשעה הבידלר/ספריה. שטחי בתחלם "כטלבים" דייגל הקטנים העיבלריים המלסדלת
המלסדלת למח'נית הפרטיים המלסדלת כל נכללים באלל כנסת, בתי היל לא המלסדלת 12

יהטתלןל.יס השטחים, רב כ"טלב". דלרג הלא כנסת בית היה קיים בהם המלסדית ב3 ה^יבלריים.
"כבינלנייס". דלרגל בעיסלק הריפיי נערל שבהם

בבעלות היל המלסדלת שני כגרלע, דלרג לאחד בעיסלק  לריפלי שטח הלק'נה לא אחד במלסד
לסיפלק ילתר טלב ערלכיס העיבלריים המלסדלת היל זה במידגם כי העלל אלל מיעעאים פרטית,
השלכה ישנה למטרתם לההתאמתם העזר חדרי של הנמלך הכללי לדירלג להתרבלת. העיסלק צרכי
מאידך. המטפלים סגל של הילמילמית הענלדה ועל מחד המיסדלת שלדיירי החיים איכלת על
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נליא777ילס רשיררתיס 4.5מתקג.יס

פיקלח, של ניכרת מידה כלל בדרך 77רש סיעלדיים במלסדלת קשישים של בריאלתם מצב
איבחל7 מניעה, לפעלללת לתרלס עשליה במלסד מתאימים מתקנים של הימ?נאלתס למניעה. מעקב
אמבללטלרי לטיפרל החללים של בהעברתם ה?נל7ר יפחת כך כמל בחללה. הלליסטי לטיפלל מדליק
הפריטים 9 של .דירלגם tjי בהעברה הכרלכיס להפיסיים הנפשים המשברים כל על אישפלז, אל

.(0=3.75 הרפלאי המרכז ט7 ;מרחק למעלה לבינלני (*=1.08 (.מעבדה קייס" מ"לא נע הללל

רפלאי ממרכז מרחק סיעלדי, לטיפלל עילד יחסית. גבלה בדירלג. דלרגל פייטים שלרשה

. השלט9 הבריאלתי בטיפלל השימלשייס העיקריים המשאבים הם אלל זה. מרכז עם לתקשלרת
יקרים לילתר מתלחכטים הילתר המתקנים המלסדלת. 0וך שליש בשני היל רפלאית לבדיקה חדרים

זמינים. להיל בטילה כ"טלבים", דלרגל למעבדלת, רנעג7 מכשירי שיניים, טיפלל פיסילתרפייה,
דלרגל במלסדלת השרלתים אל המתקנים מך ר\50 לבינלני גרלע בי7 נע הכללל המדד של הדירלג
הבריאלתי בטיפלל משקלם אשר הפריטים תשעה של האריטמתי הממרצע הלא זה מדד מ"בינלני". פחלת

בהכרח. ערך שללה אינל

הפיזילטיפיה שירלתי דילג בי7 חילבייס קשיים על העביעל פירסל7 מתאמי
לתדר המתייחס הדירלג בי7 נמ*א דלמה קשר . (r=o78 , p>001) השיניים טיפלל לדירלג

נמצ* שלילי מיתאס . (r=.75 , p<.01) הטיפללים חדרי לבי7 רפלאילת לבדיקלת
יתכ7 . (r=.83 , p >001) ינטג7 מכשיר זמינלת לבי7 היפלאי המרכז עם תקשלרת ביך

" דלטים) מכשירים גם הנראה (רכפי רנטג7 מכשיר קיים ללא שבמידה מראה זה למימרא
החללים. בית עם בתקשלרת הצררך גדל
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בריארתיים לשלרלתלס מלגקנ.לס דלרלג 4.4 לרח

דירג בהם המלסדלת אחלז ת?ך סטית 0מרצעי ~ 
מאד. ג. אל כגררע הפריט הפר

5S>J 28נ 200 3יסילקי73ה
33'3 / . 1'55 ■ י26 חדיטיפל';יס
33.3 1.30 2.75 ר3לאללת נדיקלת חדר
91.7 .87 1.25 רנטגן מכשיר
91.7 .29 1.08 מעבדה
75.0 1.36 175 , שיניים טיפרל
8.3 .67  3.50 שרטף סלעלדל לטיפרל צירד
0י0 .45 3.75 הרפלאל המרכז מץ מרחק
8.3 ,89 3.33 הרפראי המלסד עם n^^^P^

50.0 .52 2.50 נילאלת ישיילתל מתקנים מדד

.^'4.5 דלנר.;ללח נהם אשר המדדים 4 מממלעעל הלרכב אשר המרסדרת של כרלל מדד חרשב ■

כללית רמה המרסדרת, 12 מתרך 32 nnynj נמרכה כללית שרמה העלתה הכרלל המדד התפלגרה
.1.67 התק7 רסטיית 2.92 היה הממרצע מלסדלת. ב2 טרבה לרמה מרסדרת 7 ב בינרנית

מלנאלס המרסדרת מ12 אחד כל של הכרלל רהמדד המדדים 4 מ אחד כל ממרצעי

. .( 1י4 (תרשים ראה 4.5 נללח

1"
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נרלאלת, רשיררתי עזל/מ77קנלם מבני מבנים, (גנים, המיס7 מ77ל ממודעי 4.5 ללח
שבמידגם. מהמרסדרת אחד כל לפי כרלל) ומ77

מדד מדד שיררתים מדד מבנים מרד הגך מ77 המלס7לת
כללל מוגקגלם מללחדיס

לשלרלתלס
ברלאלתליס

3 2 2 4 4(1 ) OTJVlSntJVp
2 2 1 33(2 )

3 2.2 44(3 )

3 2 2 44(4 )

3 3 3 3 4 (5) גדרליםפרטיים
2 2 1 3 2 (6 )

4 3 4 4 4 (7) קטניסצלנלרילם
4 3 3 4 4 (8 )

3 2 4 1 3 (9 )

2 3 21 1 (10

3 3 2 4 3 (11) גדרליםציברריים
3 3 י 4 3 1 (12)

שני תשרנים. המדדים 4 ב מרסדרת ביך גברהה שרנרת ישנה הלרח מך שערלה כפי
כמעע גרלעלס הלל (6,10) לשנים שנצפר התחרמים בכל כמעט (7,8) סרבים הלל בלבד מלסדלת

מרסד. כל בתרך התחרמים ביך הבדללם היל כאמלר, המלסדלת, נשאר התחלמיס. בכל

העלה המרסדרת רגררל בעלרת לפי שנערך (4.6 (לרה הללר המדדים של שרנרת ניתרת
. (p<.05) בעלרת לפי מירתדים, שירלתיס לגבי רק מלבהקלם מרסדיים ביך הבדלים
כמעס היל בריאלתיים רשיררתים מיתקנ.לם לגבי בעלרת לפי המרסדרת ביך ההבדללס

.(p>'.06 ) ajpnim



4.1 תרשים

השונים בתחומים לסוגיהם המוסדות דירוג

בריאות ן^|||ן8וירותי

מיוחדים ]8ירותים |

|||||||[[[|מבנה
כולל ציון ן^^גינון__

16 ך .

ו פרטיים קטנים ו פרטיים1 גדולים י י ציבוריים קטנים ו ציבורייםי נגדולים



 נ2 

מרסדרת סרגי ביך ההבדלים למלנהקלח, המוס7 מדדי 5 של ממוצעים 4.6 לוח
"ANOVA" ניתרח לפי רבעלרת). (גררל

מלכהקלת נזמרצע המלס7 ג סל המ77
F Ratio

ל.מ 3.5 פרטי גז
2.6 ציבררי

ט ל. 3.3 קט7

2.5 ל ר גד

ל.0 3.3 פרטי מבנים
3.2 ציבררי

מ ל. 3.3 קע7
3.1 גררל

\: ,02 1.7 פרטי מירחדים שירותים
2g ציבךרר רבידרר) (דת,תרברת

ל.ט 2.3 ivp
2.3 גדרל

.06 2.2 פרעי ושירותים מתקנים
2>7 עלנלרי בריאותיים

.מ ל 2.4 ]vp

2.6 ג7ול

ל.מ 2.7 פרטי ברלל מדד
2.5 . ציבררי

ל.0 28 קג71

2.7 גדרל



יי י   ..■ י
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שיפררים נחרצים הטרסדרת שבררב היל הםרסדרת תצפית פנתלני הנרבערת העיקרילת המסקנות
הנאים; בתחרמים

להעיסלק. התרגלת הדת, בתחלמי לשירותים מתקנים א.
שיניים. רריפרי מעבדרת פיזירטרפיה, טל מתקנים זמינלת ב.

. בטחרך סידררי ג.
בגך. תאלרה .7

שניצפר. הפריטים ררב,ביך 3י תבחינר,על לא רתבעלרת הטרסדרת גרדל
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. גריאטרי סיעוד יחידות .5

אחת בכל בקרו המחקר צוות מחברי שנים מוסדות. ב12 יחידות 17 ב בוצעו תצפיות
וסיכמו בנפרד התצפית, שאלו7 פריטי לפי התרשמויותיהם , דרגו זמ7, באותו היחידות, מ7

יחידות, בשתי התאיות נערכו קס7 אחד ובמוסד הגדולים המוסדות בארבעת הסופי. הדירוג את
טרסר. בכל אחת, ביחידה תצפית נערכה קסנים מוסדות בשבעה

1.38),משתנה התק7 (סטית 33 היה כשהממוצע ל66 12 ביך נע ביחידות המיסות מספר
. 2.8 חיה בחדר המיסות ממוצע המיסות. מספר לפי נ.5,נקבע ,בלוח החדרים גרדל

החדר. סרג לפי ותפוסתס החדרים מספר 5.1 לוח

T7nN תפרסה תפיסה י"חידית מס3י ה"7י ץ"7ל
תפרסה ממשית אפשרית החדרים מספר של זה סוג עם המיסות) מסי (לפי

מירבית יי^י

100X 14 14 14 י 7

99* 138 140 70 15

100X 108 108 36 " "'י™ 3

70* 155 220 55 " ^^'
? 148 ? 25 13 יותר או מיסות 5

חדרים ליחידים. חדרים היו לא היחידות מך (594) שלישים בשני כי ערלה 5.1 מלוח
הגדולים החדרים מך שבחלק בעוד מלאה בתפוסה כולם היו מיסות ושלוש שתיים בני לבודדים,

ושמערר יותר או מיסות שלוש שבה7 בחדרים היו הקשישים שרב ל*יי7 יש ריקות. מיסות היו יותר
אלו. בתנאים שנים א9 ולעתים חדשים של ממושכת שהייה פירושו, אלו, חולים לגבי כזה

ו

(צירד); פיסיים ומתקנים למבנים שהתיתסר פריטים 50 כלל בי) ;נספח ביחידה התצפית שאלו7 .

החולה). של החיצונית (.ההופעה  ובתוצאה החולים') עם (אינסראקעיה  תהליך
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הבאים; בתחומים ופריטים צפיפרת מדד כללו תתצפירת

רחצה לח7רי שירותים א.

.   ציל7 נ.

פיסית סביבה ג.

פסיכלללגית סביבה .7
בסיסי אישי טיפלל ה.

תזונה ו.

לחולים יחס ז.
חולים קרובי עם קשר ח.

לקהילה קשר ט.
צללת תיפק77 . י

מ77 חישב תח7ס כל לגבי .a7u .4 סביר. .3 גרלע. .2 מא7. גרלע .1 היה. ה7יר7ג
תחלס כל של המ77 7?ני77 הפריטים כל של התקץ וסטי7ת הממ7עעים בתחום. הפריטים ממרצע

5.11 עד 5.2 בל7חלת מלבאים

צפיפרת צירן 5.1

הערכת בסיס על התרשמותם, לפי התצפית, עלרכי ע"י ניתך צפיפרת של כרלל ציר/
3.1 היה הממוצע ה?ניו7 והשירותים. התעסר^ה הא7כל, הבי77ר, איז7רי ובשטחי בח7רים המרחב

. (.90 תק7 (סטית

התצפית עורכי . מא7" "גרוע או "גרוע" דררגר היחידרת מך 35* מ בלמעלה הצפיפות מצב
היום. שערת במשך השטת של תכליתי ורב יעיל ניצול היה מרגבל היה שהשטח שלמרות דיררחר
הצולת על אולםמעמיס נ.ד/ולה טיפרל אמנם מאפשר שטחים של רבתכליתי ששימוש לזכור יש

ושטחי מרפסות עמ7ו החולים ולרשות בקיץ נערכר שהתצפירת לצייך יש כך, כמו נוספת. עברדה
שלנה. המצב שבחורף הרלשם נוצר גץ.
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אחד שרותים תא היה כאשר מאד" כ"גרועה דורגה שירותים זמינות  רחצה לחדרי שיררתים 5.2
"וטלנה" חללים 5 עד ל3 חללים;"סבירה" 10 עד ל6 תא כשהיה "גרועה" חולים; 10 מ לילתר

לרלחב התייחס החללים לצרכי להרחבה השירלתים חדרי סל ההתאמה דירלג חללים. 2 ער ל1
. לכל' מעקלת הימצאלת הדלת,

ביחידות. רחצה וחדרי שירותים של תק7 וס17יו7; דירלג ממוצעי 5.2 לוח

ג הדיל שבהן לת היחיד x התק7 סטית י'ממי^ ח3ררט
מאד וגרוע גייע

76.5 U0 2.0 זמלנ7ת
"'23 5 .83 2.9 החולים לצרכי התאמה

35.3 .73 2.8 תחזוקה

58 8 .80 2.5 רחצה וחדרי שירותים מדד

להדגיש יש מ"סביר". 3חות של דירוג קבלו רחצה וחדרי שירותים שפריטי מראה 5.2 לוח
מאד". "גרוע או "גרוע"  השירותים יחידות מספר מבחינת המצב היה היחידות מ7 76.5X2V

בסוגרים. שליטה אי של מצבים להחמיר עלול שירותים ביחידות שמחסור בחשבון לקחת יש
שולטים, שאינם החולים אימון לאפשר זאת, לעומת עשוי, שירותים חדרי של מס3יק מספר

החולה על רק לא לטובה להשפיע עשוי סוגרים על שליטה אי מצבי הפחתת בסוגרים. לשליטה
.(Magid I RhysHearn, 1981) רצונו ושביעות הצוות תיפקוד על גס אלא

ציוד 5.3

בסיסי. ציוד של ותחזוקה שוטפת אספקה מצרין גריאטריים בחולים שיגרתי טיפול
תרופות, איו7 כגון חדיטיפולים ציוד של והתאמה זמינות נבחרו. זה תחום של הערכה לשם

תרומות, כגו7 שיגרתי וציוד ובטיחותי, ;נוחיות גלגלים כסאות וכו', שאיבה מכשירי צנתרים,
טר3לר החרל^1 רב (5.3 (לרח חטיפרלים חדרי של (2.3) חנמרך הדיררג ^^ וכו. מצעים י :
; כנראה,במיטותיהם.

j
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הציוד. דירוג 5.3 לוח

דורג בתך והיחידות התק7 סטית ממוצע . הפייט
מאד גרוע או כגרוע

58.3 1.29 2.3 טיפולים חדר
23.5 .83 3.2 וכוי גלגלים כסאות
7.1 .63 3.6 שי1גי צררר

23.5 .78 3.1 ציוד מדד

כרללת. פיסית סנינה 5.4

גקבעת חייהם אינלת הגריאטריים. החולים של גדול חלק של עולמם היא היחידה
7s^7j היחידה בתצפית מוגבלת. נ.יידותם כאשר בעיקר שלהם, הפיסית הסביבה ע"י רנה במידה

הותקנה כאשר דורגה למשל, החולים, לערכי התאמה הפיסית. הסביבה בתחום פריטים m>2v)

ובטיחות. איכות זמינלת, לפי דורגו ואיודרלר הסקה מאד. גמול לחולה גלגלים בכסא תמיכה
דרך לעבור וצ7רך רמפות, כללו. גישה דרכי החדרים. של האיוורור אפשרויות ניצפר כ"כ
מקורם אס בי7 לתקשורת, שהפריעו רעשים בחשבון גלקחו הרעש רמת בדירוג חולים. חדרי

התצפית עורכי ע"י גבוה בדירוג זה תחוס דורג כללית בעיוד. רעשני בטיפול או אדם בקולות
,(5.4 ;לוח קטנים היחידות בין כשההבדלים
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הפיסית. הסביבה 7ליוג 5.4 לרה

מרררג בתך היחיררת ^ תק7 סטית ממרצע הפררט
מאד גררע אל גררע

17'6 66 3*1 החללים לצרכי הצי77 התאמת
59 ■ .s^ 3*7 היחידה רך ■<pj

'51 3*6 7אייוריד הסקה
5.9 .62 5.6 לגינה/מרפסרת גישרת
25.0 1.00 2.9 בידרר שטחי

76נ ." 36 ריחרת
11.6 .72 5.5 הרעש ימת

5.9 .61 3,4 פיסית סביבה נודד

פסיכרלרגית. סביבה .5.5

רטיפרח תיןשירת אישי, לביטרי אפשררת פרטירת, פריטים: ארבעה ע"י נ.מ77 זה תתרם

אפשרויות החללה, מיטת בסביבת התברננרת ע"י דררגה פרטירת הסביבתית. רהאסטטיוךה החך

גל שאפשר מקלס לזמינלת אישיים חפ*יס להחזקת מקלם הקעאת "יפלל, קבלת בעת לתיחום
אלרחים. לקבל אל לב7 לשנת

כמר הבית מך שהובאל בחפ'ניס ולהשתמש להביא המטופל זכלת נ.?פתה  אישי ביל1לי
הררגש תמטרפל של הפרטי בשטח אישיים חפצים הימצארת תשיברת לצמחים. כרירת תםרנרת,

. (Burnside, 1981) Pastaian ע"י

של התנתגרת רדגמי פעמרך כגרך פיסיים אמצעים כללו לתקשורת אמעעי  תקשלרת
המטופל. של השמיעה לרמת המטפל של הקול רמת והתאמת עיך קשר לקיים יכולתו הצוות,

לליללגלת. תמלנלת פרחים, בית, צמחי החדרים, צבעי לפי דררג  הסביבה טיפוח
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לכנלד החיים לאיכלת שחשינלתה לפרטילת, נ.ית7 (5.5 (לרח נילתר הנמרך הדירלג
לברך לחללים המתאפשרת ה.פרטילת מידת ני7 קשר מצאל מחקרים עררך. לאי7 גדרלה האדם
עעל7 שהלא כך על מצניע הפסיכ7ל7גית הסכינה תחלם של הכללר הדירלג רצרנם. שברערת

המטפל. על לה7 החללה על הך השפעה לקליה ^קיכלללגיל; לסנינה שי3לר.

ה5סלכ.לל7גי7;. הסנלנה ךרררג 5.5 לרח

שנה7 היחידלל; אחלז התק7 סטית הממלעע ה1£ךלע
מאד ג. אל גרלע הדרלג

70.6\ .94 2.0 פרטררת
58,,8x .94 2.5 אישי לני^לי אפשרלילת
47.1\ 1.00 2.4 תיקשלרת
22.5\ .78 3.0 הסנינה ח7 טיפלה

35.3\ .86 2.5 3סיכ,7ללגית סנינה טרד

נסיסי. אישי טרפרל 5.6

הניג77 התאמת הנסיסי; האישי הג1יפ7ל תח7ם את התצפית נשאל77 מייצגים פריטים, ששה

7טיפ7ל לתנ7עה תנ.לחה האישי, הח7 ג1יפלח אישי, נ.קיל7 הניגלד, מצב המטלפלים, לערכי
הלתר נלנד אחת ניחידה הניגלד. את שסיללג פריט הרה לכר ננלס^ נסלגרים. שליטה אי נמצני
היחידול; לנשאר פרטי נניגלד נעיקר השתמשל יחידלת נחמש נלנד, מלסדיים ננגדים שימלש

למלסדי. פרטי נניגלד שימלש היה

האליר, מזג מבתרות התאמה של נמלגחים נמדדה  המטלפלים לערכי הניגלד התאמת
מרלתקים. היל שלא חללים הי7ם/אצל שעלת נמשר נפיגמלת זשימלש הגלדל מנהיגת
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גיתרץ רוכסנים, כפתורים, שלמות, והתחזוקה, 77 הנקי מבחינת דררג הביגוד מצב

רכר'.

ניתנה לב תשרמת ה0טרפל; של האישי לנקילנל התיחס הפריט דריג  אישי ני?ירך
להפה. העלי הצפררניים, למצב

מבחינת בסיסיים הס האדם של האישי להאלפי הצבירן על לשמירה  האישי הח7 טיפלה
התצפית עלרכי התנלננל זה בתחרם כפרט, האדם של העצמי הערך על לשמירה העצמית התפיסה
תכשיטים רענידת לתספלרלת, תסרוקלת הנשים, מפני שער הסרת הגברים, של התגלחת במצב

אישיים. רערייס

למניעת נח7ציס הפיסילללגי, התיפקלד של בסיסיים מרכיבים הם  לתנלעה תנלחה
ללתנוחות לתנלעה הדאגה כי לשער יש החללה. של לנלחלתל רבלת רתררמים לחץ רפצעי כרריצרת

עם לחללים החללים. של העצמית רלתפיסתם הגפשי למצבם תורמים תקשורת המאפשררת ישיבת
מ7 כחלק >ךברעה תנרעת תכנית נחרצה פסיכרגריאטרירת, ביחידרת ביחלד מלטלרי, אישקט

סלגי למיטה, הרתלקיס החללים מספר כללל; לתנלעה בתנרחת תצפירת שלהם. הטיפולי המשטר

בטיחלת. באמצעי לנקיטה הניידלת בתחלם לחללה עזרה התנרעה, תכיפרת גרפנית, פעילרת

מילחדת. לב תשלטת הלסבה גריאטריים, חללים אצל השכיחים בסרגרים, שליטת אי למצבי
לגבי נשאל הצררת אלתם. שניקל עד עבר זמ7 לכמה נקיים החולים אם לב שמר התצפית עלרכי
שיגרתירת אימל7 תכנילת אל אישילת תכנילת שליטה, אי במצבי לטיפלל לשליטה אימל7 נלהלי

לא יחידה, בשלם הרלפא. של בסמכלתל רלב, פי על היה, בצנתר השימלש הרחצלת. רתכיפרת
הפיטילת חלסי היה המדאיגים המימצאיס אחד שליטה. אי של במצבים לאימל7 תכנילת נמצאר

מהפרשלתיהם. נלקל אשר חללים של המלחלט

למדי גברה דררג תראה (5.6 גללח הבסיסי האישי הטיפלל בתחלם הפריטים דירלג
הדירוג שליטה. אי של במצבים הטיפול של הגבלה הדירלג את בעיקר ל*יי7 יש . ('x = 3.5)

איפלי בתגלחת, בשער, טיפלל כללמר (x=2.9) האישי הח7 לטיפלח נית7 בילתר הנמלל
אי במצבי לטיפלל בהשללאה כמלתרות הצללת ע"י נתפסל אלה שפעיללילת יתכ7 לכל'.

שליטה.
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הבסיסי. האישי הטיפרל דיררג 5.6 nib

  .  י ח ..  .:■,.;,

דלרג שנה7 היחידלת אחלז תק7 סטיית ממלעע הפייט
מאד ג. אל יע גר כ הפריט

17.6 ,$7 3.4 י . בלש הל התאמת
11.8 .72 3.5 הלבלש מצב

0 .51 3.6 אישי נקיל7
29.4 ,96 2.9 האישי החך n7s'u
5>9 י " .79 .3.4 לתנלעה תנלחה

0 .44 5.8 שליטה אי נמעני 17יפלל

0 , , f5l 3.5 נסיסי אישי טיפיל מדד

ת1רנה. 5.7

כך כמל נמטבח, הארלחה ללפגי העיקרית הארלחה בזנזך נערכר התזלנה נתהלס תעפילת
ההיבטים ננדקל כ7, כמל שלל. להמיגללץ האלכל^איכלתל נמלת ננחנל . השבלעי התפריט נסקר

לבהגשתל. נאלכל הקשלרים להאסטטיים הפלנקעילנאלייס הפסיכלללגיים,

תלספלת, לקנלת להאפשרלת המגלת גלדל התןלגתי, ההרכב מנהיגת ננהגה המזל7 כמלת
דיאטלת לזמינלת טעמל המלגש, האלכל חלם לפי נבחנה המזל7 איכלת זאת. ביקש להחללה נמידה

נמשר ללמיג.לל7 החיללפילת הבחירה לאפשרלילת התייחס  מיגללז לצריך. מילחדלת,נהתאם
רלעכלר, האלכל את ללעלס החללים של יכללתם לפי נבחנה המזל7 התאמת השנלע. ימי

טיפלה נקיל7, האכילה, איזלר למיקלם התיחסה להגשתל המזל7 של האסטטית הבחינה
לסיגרים. מפילת הימצאלת הארלחה, נעת השללחנלת כיסלי להסכל"ם, האלכל כלי הסביבה,

למזלגלת. בסכינים להשתמש מסלגלים שהיל במקרים גם לזאת בלבד כפלת לחללים גיתגל בד"כ
' . ;■ נדירלת. לעתים רק נמ^אל שללח7 למפלת מפילת
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עצמם. ככוחות לאכול החולים שקבלו והעידוד העזרה מידת את בחנו התצפית עורכי
ו"יב המאכילים המ"פלים של הסבלנות מידת החולים,נבדקה את האכילו שנהם מקיים נאלתס

ההאכלה. בעת החולה עם שלהם האינטראקציה

משתגןת תרו3ןת נרטלר צנתרלם, עם חולים שכיחה. תופעה היא קשישים אצל התייבשות
נבדקה התצפית בעת מספקת. במידה נוזלים לקבל חייבים בארץ, הקיץ בתקופת הקשישים יכל

זה. בעני7 החולים שקבלו והעידוד הארוחות ני7 השתיה זמינות

עם משיחות העיקרית. לארוחה בעיקר והתייחסו הצהרייס ארוחת בעת נערכו התצפיות
ארוחת בי7 שנשאר השעות שמירווח כך נעיר 6 ל 5 בי7 הוגשה הערב שארוחת התברר הצוות

גדול. היה שלמחרת הבוקר לארוחת הערב

בדירוג דורגו הפסיכולוגיים ההיב"ים .(3.6) גבוה היה כשלעצמו המזו7 7ייל1.
(5.7 ;לוח יותר נמוך

הקשורים הפסיכולוגיים ההיב"יס בתחום בשיפורים הצורך על מרמזים חמימצאיס
למזוז.

לתזונה. מזו7 דירוג 5.7 לוח

דורג שבה7 היחידות אחוז תק7 ס"ית י ממיצע תפריט
מאד גרוע או כגרוע ^^^

0 . .00 4.0 המזו7 כמות
0 .49 3.7 המזו7 איכות

1 11 3.0 033.3יגרי1 ltl3 J

JJ>S ,96 2.7 י'מזיז הגשת
6? ,64 3.5 ועידוד עזרה

Q .51 .5.6 רתךרנר! מןו7 מ7ד
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חוללם. בלפי עמדות, 5.8

פרטים. כאל אליהם מתייחסים שבו באו73 רבה, במידה תלויה, הקשישים של רווחתם
הצוות של המורל גם אחרים. חולים כלפי והתנהגותו הצוות יחס את מתפיסתם גם מושפעים הם

וחולים. מטפלים שבי7 ההדדיות העמדות מך מושפע

התנהגויות דרגו הפריטים מך חלק פריטים. עשרה כלל חולים כלפי העמדות תחום
כגון בטיב7 שיקומיות פעילויות ביטא הפריטים מך חלק לאמילוליות. ואחרים מילוליות
שיגרתיים. טיפול מצבי בתחום היו התצפיות רב חברתית. ופעילות החלטות לקבלת עידוד

למטופלים הצוות בי7 היחסים מאיכות הכללית ההתרשמות את ביטא דיבור וטון יחס
ואי סבלנות גילויי דיבור, וטו7 פטרנליסטיים ניסוחים בשמו, לקשיש פניה לדוגמא. ביחידה,
המגעים שלרב כר על דווח כללי באופ7 למטופלים. הצוות בי7 השיחות ותכני מגעים בעת סבלנות

נדירות לעיתים רק חברתית.  אישית מטרה ולא מוגדרת תיפקודית מטרה היתה והתיקשורת
שפת היתה לצוות אם לכר התייחס התקשורת פריט הצוות. מצד תקשורת ליצירת היזמה באה

, ;פעמו7 הצוות עם המטופל של הטכניות התקשורת לאפשרויות המטופלים, עם משותפת דיבור
עמו. השיחה בעת במטופל המטפל הסתכל שבה ולמידה ראיה') טווח

ומידת המטופלים בי7 הסיעודי הצוות שהה שבה למידה התייחס הסיעודי הצוות נוכחות
בדחיפות ובהתחשב המטופלים לקריאת ההיענות למהירות כ7 וכמו האחות, בתחנת הימצאותו

החולה. של צרכיו

הפיסית, העזרה או העידוד מידת לפי דורגו ושמיעה ראיה תנועה במיגבלות התחשבות
אוכל. או ציוד נגישות היה אחר היבט ניידות. קשיי עם למטופלים הצוות שנת7 למקרה, בהתאם

נכו7 בשימוש סיוע ע"י החולים מוגבלות על לפצות הצוות שהשקיע המאמץ מידת דורג כ7 נטו
הליכה. ומשענות שמיעה/ראיה בעזרי

שגישת לציי7 יש למטפל. וה7 למטופל ה7 קשה הסוגרים על שליטה אי עם ההתמודדות
יעיל. היה והטיפול מעליבה לא סובלנית, בד"כ היתה זה בנושא המטפלים

להועיל. מאשר יותר להזיק לעיתים, עלולה עבורם ועשיה מטופלים במקום החלטות קבלת
חיוביות תוצאות קבלת לשם ומאמץ. זמ7 דבר, של בסופו החוסר, תהליר הוא לעצמאות עידוד
טיפול החלטות, לקבלת עידוד החולה. של יכולתו של מקין באומד7 צורר יש כזה עידוד ממת7

הפיזי במישור המטופל של התיפקוד ליכולת בהקשר ניצפו חברתית בפעילות והשתתפות עצמי
והנפשי.
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בחירת חברתית, פעילרת בעת ישיבה מקום לגבי נחירה מתך זה: לתהליך ררגמארת
קבלעה (פעילרת בטלריזיה בצררתא רצפיה האפטר, במידת עצמאיים, להלבשה אכילה ביגוד,

המטרפל של מירבית לעצמאות לעידרד שנגער פריטים דררגר 5.8 מלוח שערלה כפי . חברתית)
ההחלטה מקבל המטפל היה שבהם בפריטים מאשר רבה היתה היחידרת בין רהשרנרת יחסית גמלך
הגררסים המרסר, רהנהלת הצללה. רעת להירת עשויה זה למימ'גא <pbn הסבר המחליט. רהסרכך

ממנה. הצפרירת התרצארת אל; np?7ya אינה כזה בעידרד nvpvnms

המטרפלים. כלפי עמררת דיררג 5.8 לוח

רררג שבחך היחידרת אחיז הלנק7 סטית ממרצע ה3ריע
מאד. גררע אל גרוע

5.9 .62 3.5 דיברר רטרך גישה
5*9 .62 3.5 תי^שררת
6.3 .81 3.6 הסיערדי הצררת נרכחרת
6.3 .58 3.8 הטטרפליס לבריאת חיענרת

0 .49 3.6 תנרעה במיגבלרת תתחשברת
18.8 .96 3.4 לשמיעה ראיה במיגבלרת התחשבות
6.3 .58 3.8 שליטה אי במצבי יחס
37.5 1.00 2.8 התלטרת nb2pb עידרד
40.0 1.08 2.8 עצמאי לתיפקרד עידרד
66.7 1.19 2.1 חברתית לפעילרת עידרד

5,9 .62 3.5 למטרפל העמררת מדר

המטרפל. משפחת עם יחסים 5.9

לקשישים. וגיל; חי ביניהם הקשרים להמשך לעידוד והקהילה המשפחה מך כחלק תפרט תפיסת
ליאפשרל הגבלה ללא לחברים משפחה בני של ביקלרם ריאפשרר יערדרר שתמרסדרת איפלא, ר*לי,

כאשר והדרכה תמיכה למידע, המשפחה בני זקוקים כך כמו בחללה. בטיפרל חלק לי1לל להם
סיעודי. במוסד נמצא חבר או זרג, בך הורה,
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מיזעליות. הגבלות היי רוב, פי על הניקור, שערת אודות נשאל הסיעודי הצררת
אחרי מעקב ע"י נבדקה nnswob תמיכה הארוחה. בשעות אף לבקר משפחה בני עודד הצוות

ילדרל המבקרים לשאלות הסיעודי הצררת תגובות שבמוסד; הקשישים משפחות בני עם שיחות
הסיעוד עובדי ע"י בקשתם, לפי המשפחה לבני המידע נית7 המקרים ברב המבקרים. התקבלו שבה

הרמות. מכל ;

בני ושיחה. הולכה הליכה, בהאכלה, המשפחה בני השתתפות היתה כמעט היחידות בכל י

לצרכי לדאוג קרובות, לעיתים התבקשו, משפחה בני החולה. בניקוי כלל עסקו לא המשפחה
סידורים או משקפיים תיקו7 ביגוד, פריטי קנית למשל: למוסד. שמחוץ ולשירותים החולה

שיניים. לטיפול

החולים. משפחות עס הקשר 7רוג 5.9 ללח

דורג בה7 היחידות אחוז תק7 סטית ממוצע הפריט
מאד גרוע או כגרוע

0 .54 3.9 המשפחה לבני היחידה פתיחות
נ.גנ .71 3.7 המשפחה לבני ומידע תמיכה
10.0 .70 3.6 בטיפול המשפחה השתתפות

.0 .48 3.7 המשפחה בני עם קשי מדד

הקהילה. עם קשרים 5.10

ביטוי הקהילה. מ7 נפרד בלתי חלק לקשישים במוסדות לראות הנטיה בולטת ויותר יותר
במשמעות במוסד, הקהילה מ7 מתנדבים בנוכחות זה במחקר התבטאו הקהילה עם הדדיים לקשרים

ביחידה מתנדבים לפעילות עדויות למתנדבים. הסיעודי הצוות ובעמדת לפעילותם שניתנה
המידע היה תצפיות נערכו שבהם היחידות ממחצית בלמעלה ותחקיר. הסתכלות ע''י לוקטה
המידע יחידות. 11 ב שנאס9 מידע על מבוססים 5.10 בלוח המובאים והמימצאים מוגבל

מתנדבים של מאד מצומצמת פעילות על מעיד הקהילה עם הקשרים בתחום הנמוך והדירוג החלקי
הקהילה. מ7
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הקהילה. עס הקשרים רררג 5.10 לוח

מספר בתך היחידלת אחלז תק7 סג1ית ממלעע ה3יי17
היחידלת אל גרלע הדרלג היה

מאד גרלע

מך מתנדבים lf7nj5*j

11 81.8 .95 1.8 י'קי'ילה
ך 71.4 ,95 2.3 המתנדבים פעיללת משמעלת
4 25.0 1.50 3.3 למתנדבים הצררת עמדת

17 63.6 1.09 2.0 , הקהילה עם קשרים מדד

ב^ללת. אישיים ני7 יחסים 5.11

צררת לביז לבינס הסיעלדי העללת בתלך הבי7אישיים ביחסים התמקדל התצפית עלרני
בתחרם המידע נאסף ררב פי על אללס הדיאלוגים בזמ7 נאסן! המידע מן הלוך בי7מק?גלעי.

ביחידה. הצררת חברי ביך הגרמליך ביחסי ל'נ3יה האזנה ע"י זה

את מביע שתפרט התחושה מ7 נבעה זה נלשא בחירת זה. בתחלם ניכללה היצרנית תרפעה
האחרים. אלתל תרפסים בה הדרך על גם משפיעה ההופעה להופעתו. לבושו בדרך העצמית הערכתו

האישי. החן לעיפלח סדר לנקיל7, לב י:;1ל התצפית עורכי

הדברים. תכני מאשר ילתר להביע לעתים עשלייס לאמילוליות והתנהגויות הדיבלר ל1ל7

היחידה. בתצפית שנבחנל היבטים היל למטת" "מלמעלה דיבלר כעס, קלל, הרמת

העלות אנשי ע"י שניתנה העזרה בחינת ע"י נמדד הסיעלדי הצררת חברי ביך פערלת שיתרף
מצד לעזרה בקשה בעת למהירלתה ההיענלת למידת קשלת, משימלת בי*לע בעת לחבריהם הסיעלדי

אחרים. מ^צרערת לבעלי הסיעלדי הצררת ביך נבתנר ררמרת תתנהגרירת עמית.
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אל הפניה אופ7 ותחזוקה. הנקיו7 לעובדי בעיקר מקצועי לא צוות אל היחס נבדק
הוראות. מת7 בעת ו''תודה" "בבקשה" השימוש ומידת הנקיו7, פועלות

ני7 גומלי7 יחסי אודות וללמד להתברנך מעג1ות, הזדמניות היו התצפית עריכת נעת
האחות בי7 הקשר מערכות על התבססו התצפיות עורכי התרשמויות להנהלה. הסיעודי הצוות

לב תשומת אתו, היחסים גם נכללו מפקח 'נוות והיה ובמידה הסיעודי רהצררת האחראית
ע"י הוראות מת7  צדדית חד באופיה היתה האינטראקציה אם שבדק למעקב הוקזשה מיוחדת

בתול היחסים, מערכות דורגו כלל7 באל^ץ דוצדדי. עניני דיו7 שהיה או  ההנהלה
הממוצע הדרוג היה המקרים בכל למדי. גבוה דירוג ההנהלה, לני7 ובינו הסיעודי הצוות

.(5.11 (.לוח נמוכה היחידות בי7 והשונות לטוב סביר בי7

אישיים. בי7 יחסים דירוג 5.33 ללח

דורג שבה7 היחידות אחוו תק7 סטית ממוצע ה3ריע
מאד גרוע או כגרוע

5.9 .59 3.3 . חיצונית הופעה
0 .53 3.5 אישיים בי7 ביחסים הטרך
0 .44 .?.8 הסיעודי הצוות בי7 פעולה שיתול'
0 .36 3.9 מקצועי בי7 פעולה שיתרף

7.7 .65 3.6 מקצועיים לא לעובדים יחס
6.3 .58 3.8 צררת הנהלה יחסי

אישיים ביך יחסים מרד
 .44 3.8 הצוות של



5.1 תרשים

שונים בתחומים היחידות של איכות ציוני

:5
1*1
a

ציוו
איכות 1

ך4

צפיפות מתקני ציוד סביבה סביבה טפול תזונה עמדות משפחה קהילה יחסי ציון
שירותים פיזית פסיכו אישי גומלין כולל

לוגית בסיסי בצוות של
המוסדות



____ המרסדרת לפי יחידה תצפית צירני 5.12 לרח

ט77 סערת מדד תפק77 קשיים ק'8ייס עמדית J170 T^v7 ציירי קנינה סביבה שיררתים ^
נרלל טפרל צפיפרת ערבדים עם בני עס לחללים רתזרנה אישי פסיכרלרגית פיזית יחדי' י8ל"^הט77

נחילה הקהילה המשפחה גסיסל רחצה ^^ ^'רדל

י   ^______ ^^ רבעלךת
4 1.3 5 2 4 4 4 4 4 4 4 , d  ,

. * * 3 4 2 1 פרטי jvp
3 2.34 3 4 1 4 4 3 3 2 21 ?1 2 פרטי jvp
3 1.96 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 פרטי TVP

S 2.25 4444 4 4 4 33 24 ,m* JVP

3 1.57 24 4 33.3 2 1.5 32 5 פרטי גדרל
3 1.92 3.5 3.5 1.5 2.5 3  3 3 1.2 3 2.5 6 פרטי גירל
4 4.40 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 7 ציבררי jvp י

4 3.96 44444 4 3 4 4 4 8 ציבררי JVP "
3 1.63 4 3 3 4 3.4 3 2 3 3 2 9 ציבררי ?ט7 י

3 2.39 2,3 1 4 3 3 3 3 2 2 2 10 צ.בררי jvp
3 2.80 2.5 4 1 3.5 4 4 4 3 3 4 2.5 11 ציבררי גדרל
3 1.67 4 3.5 1 3 3 3 3.5 4 3 3.5 2.5 12 ציבררי גררל

. מ ל ל" ל* למ ל.0.  .מ ל 05.<ק .מ. ל ל.מ. ל.מ. סלגהקל"
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שרנרת בניתרח נרתחר היחידה של הכרלל רהצירך המדדים עשר שנים
רבעלרת. גרדל לגני

המוסד לנעלות גודל ל3י ANOVA נניתלח יחידה תצפית צירני 5.15 ללח

מובהקות בעלות מובהקות ל ד ל ג ממוצע
ההבדל * ההבדל r כללי ציבוריהמדד פרשי גדול jvp

.18 3.4 2.8 .81 3,0 3.1 3.1 צפיפרת

וחדרי שירותים
.26 2.8 2.4 ,48 2.5 2.7 2.6 רחצה
.38 3.2 2.9 ,22 2.8 3.3 3.0 ציוד

.92 3.7 3.4 .95 3.4 3.4 3.4 פיסית סביבה
.12 2.8 2.2 ,02 201 209 פסיכולוגית2.5 סביבה

אישי טיפול
,34 3.5 3.3 .44 3.3 3.5 3.4 בסיסי
.87 3.4 3.4 .24 3.2 3.5 3.4 תזרנה

.79 3.3 3.2 ,10 3.1 3.5 3.3 עמדות
.85 3.7 3.8 .09 3.5 3.9 3.7 המשפחה מעורבות

*.84 1.9 2.0 .02 1.2 2.5 1.9 הקהילה רבות מקנו

עובדים תיפיןוד
.65 3.6 3.7 .84 3.6 3.6 3.6 אנוש') גיחסי

ן לחולה טיפול שעות
.09 2.7 2.0 .09 2.0 2.6 2.3 ביממה

כולל צירך
.16 3.3 2.9 .06 2.8 3.3 S.u ליחידה

בהק. *מל



 39 

סיכלס 5.12

התחומים עשרת סל מהמוסדות אחד בכל היחידות של מעוגלים ממוצעים מביא 5.12 לוח
מוסד לכל חושב לכר בנוס9 .(6 פרק (.ראה ביממה לחולה הטיפול ושעות הצפיפות ציו7 נו, שנדו

הנ\'ל. התחומים 12 את שכלל הערכה ציו7

לגבי שונות בניתלח שנותח כפי הכולל ההערכה ציל7 ואת המדדים 12 את מציג 5.13 לוח
מובהק קשר הקהילה,היה ומעורבות הפסיכולוגית הסביבה בלבד, מדדים לשני לבעלות. גודל

המקרים שברלב לציי7 יש זאת, עם לבעללת. קשר היה המדדים מ7 לאחד לא לא9 המלסד, לגודל
לציבלרייס. קטנים במלסדלת יחידלת לגבי ילתר גברתה הממלצעת ההערכה הייתה

הקשר היל; התקינים התחלמיס השלבים; מיטמאים מספר העלל ביחידלת התצפילת לסיכלם,
המזל7 הבסיסי, האישי העיפלל הסיעלדי, הצללת בקרב בי7אישיים יחסים המשפחה, עס

למטלפל טיפלל שעלת כל סך הקהילה, מעלרבלת היל; שיפור טעוני תחומים הפיסית. והסביבה
השירלתיס. למתקני הפסיכלללגית הסביבה ביממה,

בדירוג הקטנים המוסדות דלרגו המקרים בכל כי גילה המלסד לבעללת גלדל לפי הנתלניס ניתלח
הסביבה מדדים, בשני רק הגדולים. למוסדות בהשוואה שלה לפחלת אל, (ירתה) גבלה ממוצע

המלסדלת על הבעלות סטטיסטית. מבחינה מובהקים ההבדלים היו הקהילה ומעורבות הפסיכולוגית
דלרגל מדדים 9 לגבי כי אם לציבלרית פרטית בבעללת מלסדלת בי7 מלבהקים הבדלים העלתה לא

נית7 שווה. הדירוג היה מדדים 3 לגבי הפרטיים; המלסדלת מאשר גבלה העיבלריים המלסדלת
ופרטיים. גדולים ממוסדות גבוה דורגו וציבוריים קטנים שמוסדות לסכם

היחידות של הקט7 המספר הוא מובהקים סטטיסטיים הבדלים שני רק שנתקבלו לכך הסיבות אחת
בניתוח נבדקל שלא בחינלת מכמה מזה זה שלל.יס היל שהמלסדלת נמצא כנזרכך במידגם. (if/=17)

וכוי המטופלים ש^ יהעדתי הסוציואקונומי הרקע הטיפול, על7ת המוסד, ותק כגו7 זה
יותר. ברורים הבדלים מעלה היה יותר גדול שמידגם להניח יש .(4.1 פרק nnn)
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ניממה0 נחולה 517לל שעות .6 .

בכל האדם כה מצבת נרשמה ביממה, לחולה שניתנו הטיפול שעלת מספר את לחשב מנת על
אירועים ללא שבוע תמיד נבחר העיקרי. הנתונים איסרף שלפני בשבוע היחידות 170 אחת

חריגים.

סיעודי לטיפול הזקוקים כאלו תשושים, היו התצפיות נערכו שבה7 ביחידות החולים
ל66. 12 בין נע ביחידות החולים מספר פסיכוגריא"רייס. וחולים היממה שעות כל במשך

שעות מספר חישלב ע"י נעשה 6.1 בלוח המוצג ביממה במטופל הטיפול שעות מדד
סיעוד עובדי לגבי לילה) ערב ;בוקר, משמרות בשלוש סה"כ שבוע, במשך ביחידה העבודה

הללו הסכומים משבעה אחד כל . עזר) וכה מעשיות אחיות מוסמכות, לאחיות לסוגיהם
סך אחת כל לגבי בי). ;נספח ביחידה החולים ובמספר השבוע, ימי כמספר ב7, חולקו
הטיפול שעות מספר ביממה, במטופל טיפול שעות סה"כ הבאים. המדדים מובאים היחידות

30 אחד כל ע"י ביממה הטיפול שעות ומספר ביממה, המשמרות מ7 אחת בכל במטופל ביממה
הסיעודי. הצוות רמלת



6.1 תרשים

התפקיד רמת לפי יממה, במשך בחולה טיפול 1 י ע שוניםש ם י ג מסו ת ו ד ס ו מ ב ת, ו ד י ח י ב המטפל ל ש

מיל"ו:
סעוח
טיפול
לחולו,
ב*מטח

5 1 . י מי"יח ">"" MB 1

חח"חךקף]11^ קחחחךו1ןח 

. פרטיים קסנ^ . פרטיים ^גדולים ציבוריים^ בקטנים ^ " ממיצע
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השרנרת. ביתידרת נלממה ב^רפל טיפרל שערת 6.1 לרח

לפל נלממה טיפרל שערת משמרות
האהיל; של ההכשרה רמת

מלסמכלח. א. מעשללל; א. עזר כ.. >ל5ה ערב בלקר ;1ל3ל>! שע7ל7 סה"כ
ממה בל

 היחידה

0.72 י 0.72 1.12 0.32 0.45 1.34 2.11 (1 ) מלס7לת
0.27 9.82 1.50 0.59 0.93 1.06 2.59 (2) D7jup

0.13 0.48 1.73 0.28 0.78 1,30 2.34 (3) פרטיים:
0.08 0.21 1.75 0.18 0.69 1.09 1.96 (4)
0*20 0.13 2.14 0.13 0.41 1.91 2.25 (5)

0.0 0.42 1.11 0.46 0.28 0,78 1.52 (6) מרסדרת
0.0 0.28 1.32 0.36 0.40 0.82 1,62 (7) גדרלים
0.32 0.21 1.66 0.68 0.50 1.02 2.19 (8) פרסיים
0.0 0.41 1.24 0.56 0.41 0.68 lt65(g )

0.82 0.37 3.21 0.45 1.52 2.43 4.40 (10) מרסדרת
0.42 1.72 1.82 0.67 1.29 2.00 3.96 (11) DJJVP

0.Q 0,84 .0.80 0.19 0061 0.84 1,63 (12 ציברריים:(
0.19 0.98 1.22 0.24 0.82 1.33 2.39 (13)

0.0 0.80 1.42 0.44 0.76 1.02 2.22 (14) מר0דרת
0.0 0.59 1.78 0.44 0.74 1.19 2.37 ,15) גררלים
0.16 0.30 1.74 0.24 0.66 1.28 2.18 ציברריים:(16)
0.22 0.17 1.76 0.16 0.80 1.19 2,15 (1\)

0.18 0.56 1.61 0.38 0.70 1.26 2.33 ממרצעיס

7קלת. ללא שעה חל>ךי מללעגלס הפסלק שאחרי הספררת *
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. ביממה במטופל 13י73ל שערת סה"כ טררח 6.2 לרה

ממלצע ט>יח _.
גבוה נמיר

1.26 2.43 0.68 יום משמרת
0<70 152 0.28 ערב מ'מית

#0^ 06^ 0.13 לילה "'.מרת

1161 2.21 0.80 עזר כח ע"י טיפרל שעלת
0 56 1.72 0.13 אחיות ע"י טיפרל שערת

מעשילת

0>18 082 0,0 אח7ית ע"י "יגולל שעלת

מלסמכלת

2.33 ?770 1.52 ביממה טי3לל שעלת סה"כ

שו!רגשר (Newswatch, 1980) לקק,.ק,ם סיעלדיים במלסדלת באחילת מחסלי על בעדלילת
ביממה "יפלל דקלת 12.5 בממל*ע קבלל חללים שקשישים נמסר בארה"ב הנבחרים בית ללעדת
לחרלןן שנית7 ביטסה הטסו,, ה"יפלל שערת שמס3ר ני העלי זה .במחקר מלסמכת אחלת ע"י
ע"י ביממה "יפלל שעלת ■4 לחללה העניקו בממלצע דקלת. 10.8 היה מוסמכת אחלת ע"י

כח ע"י נית; הטיפלל מזמז שליש שני 3וקר. נמקומרת נית7 זה מזמז מחצית . הסיעודי תצררת כל
עזר.

השני במקלם עמדל המקרים לביב היום במשך ה"יפלל שעלת רלב ניתנל היחידות בכל
אלו על ניכרת במידה עזר כח ע"י שניתנו הטיפול שעות עלו היחידות בכל הערב. שעות

לא כלל שבה7 חמש נמצאו היחידות 17 מתוך יחד. מוסמכות ואחיות מעשיות אחיות ע"י שניתנו
הנתונים. נאספו שבו השבוע במשך מוסמכות אחיות היו

אלא כמות רק לא ישקי אשר ביממה לחולה "יפול שעות של מדד חישוב שקל המחקר צוות
לרמות בהתאם שיקלול בשי"ת השתמשו (1977) Harman ע"י שנערר במחקר איכות. גס

כר; ביממה לחולה ה"יפול שעות חושבו זו שי"ה לפי הסיעודי. הצוות של השונות ההכשרה
שווה עזר כח ושעת ורבע לשעה שווה מעשית אחות שעת וחצי; לשעה שווה מוסמכת אחות שעת

במקום 25* ב עליה עם 16* b 3%a ה"יפול שעות מספר את העלה זה חישוב אחת. שעה
מוסמכות. ואחיות מעשיות אחיות יותר שהיו
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לחללה טיפרל שערת סה"כ שממוצע העלה זה מחקר נתוני לפי שנערך ניסיוני ניתוח
היחידות בי7 (הפידרר ביממה. לחילה טיפרל שערת 2.54 ל ש' 2.3310 במעט: אך עלה ביממה

תק7) סטירת .87 ל תק7 סטירת ,77 מ עלה

טיפרל שערת של האריתמטי בממוצע להתחשב הוחלט הללו המימצאים של מחודשת בבחינה
הטעמים מך וזאת 6.1 בלוח מרצגים שהם כפי ביממה, טיפרל שערת לחישרב כבסיס ביממה לחולה

הבאים;

וךטך. המדדים שני ביך ההבדל .1
יחידוים. של ביצוע של בדיקה כלל לא המחקר .2

גריאטריים. במוסדות טיפרל שערת של משוקלל מדד בספרות נמצא לא .3
. בחשבו7 נלקחו לא ומתנדבים משפחה כגוץ נוספים, גורמים של ההשפעה מידת .4

הס סיעוד. עובדי של איוש לתקני המלצות מספקים המקצועית בספרות מקורות מספר
הזה. המחקר מימצאי עם השוואה לצורך להל7 מובאים

המליצה לקשישים, במוסדות ועלויות לצרכים (1981) והרווחה העבודה משרד ועדת
603 ש צוי7 לחולה. ברוטו, סיעודי, סגל תקני 0.5 של ומקסימים 0.4 של מינימום על
המדד עזר. כח ו^40 מעשיות אחיות אי מוסמכות אחיות להיות צריכים הסיעודי מהצוות

■ . שערת 8 או תקנים 1.6 לפי נטו, לחולה, ביממה למעשה טיפול לשעות מוסב הוא כאשר הזה,
ביממה. סיעודי טיפרל שערת 2  2.5 ל שווה ליחידה עבודה

2.35 על המליצה ממשלתיים כלליים בבי"ח הסיעודי הסגל בנושא שדנה (1974) הנדלסמך ועדת
. מוסמכות, אחיות £35 ע''י שיסופקו ממושך לטיפול ביחידות נטר ביממה בחולה טיפרל שערת

עזר. כח 303; ו מעשיות אחיות 35*

. שערת 4.9 של ומקסימום 2.7 של מינימום הציע בארה''ב (Lum, 1979) Wict.e דו"ח
: של בשיעור מחולקות השעות כאשר סיעודיים במוסדות ביחידות לחולים סיעודי טיפרל

עזר. כח 2 ו מעשיות אחיות 2 מוסמכת, אחות 1

ואיש3לז שיקום ליחידות המומלצים אלי הם הנדלסמ7 מדו"ח המובאים האיוש תקני
לצורך ביותר הרלוונטיים ניראו והנ"ל נמצאו לא גריאטריים מוסדות לגבי המלצות ממושך.

זה. מחקר לטימצאי השוואה



■.■■.. . *\~^ ,

 44 

לקשישים. במלסדלת סיעלדי סגל אילש לקביעת שיטה פיתתה (1979) Phys Hearn
המלסד. למדינילת עקין* טיפול מטרפל, כל של הישיר הטיפלל צרכי על מבלססת היתה נוסחתה

קבעה אלסטרליה במערב סיעלדיים מלסדלת בחמישה מטלפליס 676 עבלר הטיפלל מדינילת
ביממה'). 17יפלל שעלת 4..3; בשבלע במק1לפל סיעלדי טיפלל שערת 30 ב צררר 1

היל; המטלפליס סלגי לפי הנחרצרת ביממה לטטרפל הסיעלדי הטיפלל שעלת
שערת. 4.6 כרלעיים פסיכלגריאטריים חללים 1

שערת. 4.6 כרלנילת פיסילת מגבללת עם חללים

שעלת. 4.2 שיקלם בתהליכי חללים

שערת. 3.7 מחללטים אל חריפלת במחללת חללים

שערת. 2.0 חברתילת פסיכילת בעילת עם אמבללנעיים חללים

העלה; שהלזכרל הדלחלת עם המחקר מימעאי לאת השל

טיפלל שעלת

משרד דל"ח המלעות עם אחד בקנה עלר (x  2.33) זה במחקר הטיפלל שעלת ממלצע
נ.טלכ.לת היל אללם (x=2.35) הנדלסטץ דל"ח להפצרת דמל ,(2  2.5) להרללחה העבלדה
יחידלת .שתי (4.3)RhysHearn רהמלצרת \ז1\10רי>ךבי(2.7;\) Wiche דל"ח מהמלעלת
בילתר הנמלל המיגימלס מ7 נמלכלת היל יחידלת לשש מההמלצלת גבלהלת היל זה במחקר

.(x=2.0) והרללחה העבלדה משרד של שהלמלץזה

הסיעלדי הצררת הרכב

בחמש המקרים. בכל התקנים מך נמלך היה שנ.בדקל ביחידלת המלסמכלת האחילת של שיעררך
והאחיות המלסמכלת האחילת ע"י שניתנל הטיפלל שעות מלסמנלת אחילת כ.לל היו לא יחידלת
שהלזכרל. ההמלצרת בכל מאשר נמלך שיעלר הטיפול. שעות מכלל שליש רק היוו יחד המעשיות

שעות של במונחים מתבטאים שהם כפי ביחידות, הסיעודי העלות אילש תקני בסיכלם,
לרמת היחידלת במחעית בילתר הנמלכלת ההמלצרת מך נמלכים היל ביממה, במטופל טיפול

היחידלת. בכל המרמלץ, מך נמלך היה הסיעלדי ?נללת של ההכשרה
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הסיערדי הסגל .7

במרסדרת עסק המל הסיערדי הסגל של להאישילת המק'גלעילת התכרנרוז את בו7ק זה 3רק

םיערדי לטיפרל הזקלקים יכאלי תשלשיס ישישים משרתים לאשר ממרשך לזמ7 היא השהיה שנהם
מתמיד.

רהסיערדי הכללי נהל המי אנשי של האדיבה בעזרתם נאספל הסיעל7י הצררת ארדרת נתונים
שנב7קל המשתנים מץ חלק לגבי שמלת. ?ניי7 המלס7/ללא ברישלמי הנתלנים מקלר במרסדרת.

המידע היה מלצא ארץ כגרך; אחרים, משתנים לגבי שלם; . מי7ע היה הכשרה לרמת מי7 כגל7;
.(''7 .;נס3ח חלקי

הטילה העיקרי. הנתינים איסל9 המלס7לת,בעת ב12 הלעסקל סיערד ערבדי 432 סה"כ
שנה, ל73 17 ביך נע הסיערדי הסגל של הגילים טללח ל95. 7 בי7 נע הבי7מלק7י

,19. 4x 35  26,38. 9X  25 גיל ע7 היתה; גיל לקבל'נלת החליקה ..38.9 הממל^נע

(1979) George מ*אה בהשיאה .3.7*+61 .19,מ 2x 60  46,18. 8z 4536
..35.5 של יממל'גע 7417 גילים n77u

מי7ע ,:על הסתמכל הנתלנים טך pbn האנשים. נזך 331 לגבי נתלנים היל המל'גא ארץ לגבי
לילידי ראשרך ררר כללר (אלה 29.9* הארץ ילידי ,44.4* ^פריוךה אסיה ירצאי בררר;  בלתי
.25.7*4 אירלפה,הילל מזרח ילצאי רלבס האתרים, לערבים') בארץ,,יהל7ים רבים רדרררת הארץ

מזה גברה (15?0) שנמ*א הגברים אחלז נשים, היל הסיעל7י מהסגל אחלז לחמישה שמרנים
הסיערר. ערברי מכלל 6.4*4 רק הגברים הילל שבר ,,(1979) George במחקר בארה"ב שמ'גאי

.(George, 1979) בארה"ב שמ'צאל למה מא7 7למה נמ'גאה הסיעל7 עלב7י של ההכשרה רמת

(באתרזים) לארה"ב. ישראל ני7 לאה השל  הסיערדי הסגל של ההכשרה רמלח, 7.1 ללח

ארה"ב ישראל

13.4 9.8 מלסמכלת אחילת

17.5 21.4 מעשיית אחיית
69.1 68.8 עזר כה
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הסיעודי הסגל מכלל בסיעוד. מוכר בסיסי קלרסעל סיימו העובדים מכלל 4.995 רק

שירותי לסנהללת מפקחות מחלקה, אחראיות אחיות כללו אשר טיגהלילת בדרגלת נכללל 13.2*
סיעלד.

25.24 שבועיות. שעות 40.8 היה הממלצע ל54. 8 בי7 נעו השבועיות העבודה שעות
למעלה עבדו %34.5y שבועיות שעות ל45 37 בי7 עבדו שבלעילת,*40.3 שעות 36 עד ענדו
שבר (George, 1979) אמריקאי מחקר למימצאי דומים אלו מיטמאים שבלעילת. שעלת מ46

שבועיות. שעות 39.5 והממוצע שבועיות שעות 80 ל 4 בי7 נע הטווח

 15.14 משנה, פחות (*36.7}הועסק כשליש ל31. שנה עד בי7 טע  נמיס7 '""
שנים. 3.9 היה במוסד הותק ממו^ע ויותר. שנים שש ר,?20 שנים 5 ל 3 בי7 28.5^ שנתיים,

משך את הדבר הוריד האחרונות השנים 6 במשל יוסדל שבמידגם המוסדות מ7 ושלושה מאחר
שנים. 5 והממוצע שנה 41 ל חודש בי7 הג1ווח היה בארה"ב במוסדות. האפשרי ההעסקה

יותר הגבוהה ההכשרה בעלי העובדים ושיעור הסיעודי הסגל של ההכשרה ורמת מאחר,
רמלת ל3י העיקריים המישתניס ניתוח נערך הסיעודי, הל1יפול רמת את רבה במידה קובעים

עזר. לכח מעשילת אחילת מלסטכלת, אחילת  ההכשרה

חביב, , ;ברגמ7 בישראל, לקשישים בשירותים האדם כח על בסקר דיווח ברוקדייל מכו7
מ7 שב^60 ם*אל הס בקשישים. ממושך 17יפול מוסדות 1192 האדם כח הרכב על (1980 תומר,
לב*9$ מעשיות אחיות הועסקו המוסדות מ7 68* ב אחת מלסמכת אחלת לפחלת היתה הטלסדלת

עזר. כח הלעסקל

אחיות היו המוסדות ובכל מלסמכלת אחילת העסיקו 75\ זה במחקר המלסדלת 12 טתלל
מוסמכות אחיות ההכשרה. רמות בשעורי ביותר רחב בי7מוסדי ג1ווח נמצא עזר. וכח מעשיות

4י88.5. .3sל 7x בי7 עזר וכח 4י50 ל 3.8X בי7 מעשיות אחיות ,21.4\ ל 0 * ני7
אחות כדילהל7; החלוקה היתה סיעוד עובדי 43 הועסקו שבל המלסדלת באחד לדוגמה;

עזר. כח ו37 מעשיות אחיות חמש אחת, מוסמכת
מוסמכות, אחיות תשע אנשים 84 נ7 סיעודי סגל מתוך מצאנו ציבוייגדול, אחר, במוסד

עזר. כח ר48 מעשיות אחיות 27

הגבלהה; הסיעודית ההכשרה בעלי שיעורי ני7 (p<.00l) משמעותי באופ7 הבחינה בעלותהמוסד
הפר"יים במוסדות מאשר מובהק באלפ7 גדול המלסמכלת האחילת מספר היה ציבלריים במלסדלת

.( 7.2 גליח
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(באתרזים) המרסד של הבעלרת לפי הסיע77י הסגל של ההכשרה רמת 7.2 לרח

סה"כ. כחעזר מעשירה אתירת מרסמברת אחיות הכשרה nryy'
.^ בעלרת

100 79.7 17.5 2.8 [U=177] פרטית
v 100 61.3 24.1 14.6 (N=253) ציבררית

430 296 92 42 s|^

■ I '
xz p<.001 [

ההתפלגרירת הסיערדי. הסגל של ההכשרה רמת לגבי מבחיך משתנה היה לא המרסד גררל
דרמה. היתה יקטנים גררלים במרסדרת

(001.<ק) הסיערדי הצררת של תשרנרת ההכשרה רמרת בי/ מבחיך משתנה היה  גיל
שנה, 43.8 היה המלסמכית האחל7ז/ של הממרצע הגיל אתירת. מאשר צעיררת היר עזר כרחרת

.35.6 העזר כה רשל 44.5 המעשירת האתירת של

אירי3ה ארצרת ירצארת היר/בררבך, תמרסמכרת שהאתירת העלה המרצא ארץ לפי ניתרת
ארצרת לפי ההתפלגרת (7.3 (לרח אפריקה. אסיה נןארצרת עפי"ר מרצאך העזר שכת בערד

בארץ. תסיערד ענפי בכל תסיערדי בסגל המצב את מייצגת המרצא

(באתרזים) הסיערדי הסגל של ההכשרה רמת עפ"י המרצא y!H 7.3 לרח

עזר כת מעשיית אתירת מרסמכרת וי; אחי ו.*,כשרה ^^^_רמת
W=232 N=76 N=23 "^*^

המרצא^. ארצרת

49.5 40.8 4.3 (N=147) אפריקה אסיה
34.1 14.5 39.1 (N 99) ישראל ילידי
16.4 44.7 56.6 רארצרת איררפה ילידי

(N =85) אהרלח,

100. 0 100. 0 י100 9 ;

£32 76 23_ (N=33jt) סה"כ.

x2 p<.001
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אחזו המעקיות האחיות מ7 (30.7*1 רכשליש המוסמכות האחיות מך (66.7*) שלישים שני
מעשיות. אחיות בידי היו בסיערר הניהול משרות 56 מ (48?1) כמחצית ראכך ניהול; בתפקידי
לייחס יש הסיעודי, הטיפול על אחראיות רבים במוסדות מעשיות שאחיות המראה זה, למימצא

מידית. לב תשומת
. וי' ■..

. *■'

במוסדות מעשיות ואחיות מוסמכות אחיות עובדות 7.4 בלוח השונות מניתוח שעולה נפי
הסכמי לאלתם כפופות שה7 משום וזאת שבועיות, שעות של דומה מספר סיעודייםגריאטריים

. (p<.001) יותר או שבועיות שערת 46 עובדים העזר מכח (47.3*) כמחצית עבודה.

הסיעודי. הסגל של ההכשרה רמת לפי שנועלרת ענודה שערת ממוצע 7.4 לוח

התק7 סטיית שבועיות שעות ממוצע

10.9 .?3.0 מוסמכות אחיות

8.4 35.9 מעשיות אחיות

7.5 43.6 עזי נח

p< .001 (AN0VA)

מאשר (~x=43.6) שעות של יותר רב מספר בממרצע עבד פרטיים במוסדות הסיעודי הסגל
הבדלים טטצאו K],. (ANOVA Fprob=. 000) ( x= 38.9) ציבוריים במוסדות הסיעוד הסגל

המוסד. גודל לפי העבודה שעות בממוצע מובהקים

הסיעודי בסגל ביותר הגבוה הוותק בעלות היו מעשיות שאחיות עולה שונות מניתוח
הניהול. משרות של גבוה באחוז מחזיקות שהך מתוך זה ממצא להסביר ניתן .(7.5 ;לוח
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הסיערדי. הסגל של ההכשרה רמת לפי הרת? ממרצע 7.5 לרה

ת?ך סטית ללגק שנרת ממרצע

3.2 3.7 מלסמכ.לת אחילת

7.0 6.0 מעשירת אחילת
3.6 3.2 עזר כת

p<.001 (ANOVA)

בחינרך תטיפרל, באירגרך להזדהרת, כ77גמא לשמש השרב תפקיד ניהרל בת3י/י7י לאחידת
נר0ף ניתרה נערך לפיכך, נילוידה, 7הט7יא> ר)א7ירה לנקביעת הסיע77י הסגל של רהדרכה

י זל. וךברצה א777ת ירתר ללמר כרי

במרסד הסיערדי הסגל מכל ל£9נ 3.7*4 ביך ניתרלית. ברמה הלעסק7 אחילת רשש חמישים
בתק,קל7ל אחללת של ילתר גבלה אחלז העסיקל ציברריים מרסדרת ניהלל. בת3קל7י הלעסקל יחיד

מבחל7 כגלרם הלא אף התגלה המרסר גררל .( p<.0l ) פרטית בבעללת מלק7לת מאשר ניהרל
.(7.6 (לרה גררליס. במרסררת לאתירת נ.יהלל משרלת ילתי מלבהק

(באהרזים). המרסד רגרדל בעלרת לפי תפץיד רמת 7.6 לרה

גל7ל בעלרת

jvp ג.7לל עלבלרל פר1ל הת3קל7 רמת

8.0 15.9 14.9 10.7 מינהל
22.0 11.6 19.3 9.6 השרר,, מך אחילת

70.0 72.5 65.9 79.7 עזר כה

IOCLJL 1Q0.0 100.0 100.00 ■ סה"כ

, ISO, '276 242 177 .  =N.

X2 p^.01

מך האחילת של לגילך דרמה שהלא ,44.8 היה ניהרל בתפקי7י אחילת של הממרצע גיל7
לאחילת דרמה. היתה התפקי7 רמת לפי המינית ההתפלגלת מכחהעזר. בהרבה גבלה אללם השררה, מך

םמרצע בארפך עברר רהך הסיעררי הסגל לשאר מאשר ('<>= 7.4) נפלל ללתק היה גיהלל בתפקי7י
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מאשר לתר ל בשבלע שעלת קש בממרצע עבדר כחעזר הסגל. שאי מאשר שבלעילת שערת פתרת
.(7.7 ;ללח העבלדה להסכמי בהתאס גיהלל, בתפקידי אחללת

ה7;3ק77. רמת לפי שנלעללת עבררה לשעלת לתק ממרצע גיל, ממל?ע 7.7 לרת

עבלדה שעלת ממלעע (בשנים) הללתק ממלעע הגיל ממלעע התפקיד רמת
שבלעילת

37.1 7.4 44.8 גיהלל בתפקידי אחילת
34.5 3.7 43.5 השררה מך אחילת
43.0 3.4 36.1 עזר כח

40.8 3.9 38.2 ממלצע

p<.001 (ANOVA)

דה. בפרק שהלבאל הנתרניס מך הסיעלדל הסגל של מסכם פרלפלל להרכיב ניתך
העזר מכה מבלגרלת היל אחילת נשים. היל 85*, עזר, כח היל הסגל מך שלישים לשני מעל
תפקיד רמת במרבדי בילתר. הגבלה הללתק היה המעשילת לאהילת בשבלע. שעלת פחלת לעבדל

אלל אחילת מלסמכלת. אחילת בידי למחצית מעשללת אהילת בירי הניתרל ממשררת כמחצית היל
הסיעלדי. הסגל שאר מאשר במלסד ילתר רב ללתק לבעללת ילתר מבלגרלת היל
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לקשישים. נמלסדלל; המלעסקלס עלנדלסלעלד שאלנס מק?נלעללס עלנדלם .8

רלנ למיללל אחרילת המרסד על מטיללת לקשישים סיעלדיים במלסדלת מטלפלים של מגבללתיהם
9יזיל;1רפיסטיס, רלפאים, של זמינלתם לרפלאיים. החברתיים הפסיכלללגיים, הגלפנייס, ה'נרכיס
הסיעלד לעלבדי מאפשרת חברתיים למדריכים פסיכלללגיים סלעיאליים, עלבדים עלבדילתעסוקה,

גינלחי. התייחסלת תלך לחץ ללא אלל מטללת רלבצע ייחלדילת סיעלדילת למשימלת להתפנרת
פלריה ביןמק^נלעי צללת עבלדת אלל מקעלעיים עלבדים זמינ.לת מאפשרת כך כמל למטלפליס

מאלץ אלל, עלבדים של חסרלנם שלנלת. לבימלת שלגים בשטחים החללה לערכי להתייחסלת
אלל. עלבדים של עבלדתס משטחי החיללילת המטלרת מך חלק לבעע. אחילת

אחד כל לגבי התק7 חלקי אל התקנים מספר את לציי7 שהתבקש המלסד ממגהל נ.אספל הגתלנים
חברתיים למדריכים פסיכלללגיים כלל הלעסקל לא המלסדלת ברב במלסדל. הללל העלבדיס מסלגי

גי). (נספח הנתלגים. בנ.יתלח אלל לעלבדים התייחסנל לא ללכ7

לתקך קמלים שערר 8.1

דרבסי לעדת להטלעלת הלשלל אלל נתרנים למיגיהם. ה'גלבדים לגבי לתק7 החללים שעלר ל/לשב

לקשישים. במלסדלת אילש שיעלרי על ללהמליץ עללילת לבחל7 כדי הלקמה זר לעדה .(1981 גילגי,

רלפאלס 8.1.1

דרבסי בדל"ח למלמלץ בהשללאה 1:88 היה המלסדלת 122 לתק7 המטלפלים מס' ממלעע
מלסדלת לגבי מהמלמלץ טלב רלפאים תקני אילש מ?נב היה מהמלסדלת ב8 100;.נ. שהלא (1981)

.1:284 רלפא למשרת החללים שעלר היה אחד במלסד טלב. פחלת המ?נב היה לב4 סיעלדיים

פיזילג1ר5לס17יס 8.1.2

המינמלי לתק7 מתהת שהלא 1:130 היה פיזילטרפיסט של לתק7 המטלפלים שיעלר שממרצע נמצא
לא אחד לבמלסד פיזילטרפיסט היה לא כלל מלסדלת בשני .(1:100) דרבסי בדל"ח המלמלץ
חללים ילתר היל נלספים מלסדלת 62 שעלת. לפי אלא הסגל, מ7 כחלק פיזילטרפיסט הלעסק

הטלמלץ. מ7 בהרבה טלב המצ2 היה מלסדלת לבשללשה המלצע מ7 ^פיזילטרפיסט

ו
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סליבלאלללס עונדים 8.1.3

הלל שבהם המלסללת 6 מתלי סל*יאל"ם. ערבדים כלל הלעסקל לא המלסללת במתפלל;
טיב 'עלי  125.נ סל'נלאלל לעלבל מטרפלים של הטטל^נע חשל'גלי היה סלצלאלילם עלב7לם

מלסדלי; בשגי מהטלמלץ. בהרבה "לב המ*ב הלה מלסדלת ב4 ליבסל. ב7י"ח המלעע מהמלנלמלס
הטלמ^ץ. המלגלמלם מ7 בהרבה ג7ל5 *י"ס 5תק7 המטלפללם מספר הלה

בעסלק טרפאלם 8:1.4

העלל המחקר נתיני ,:2:200  ;2:400 הלא 7רכסל 7ל"ח לפר ybnmn המלטלמלל התק7

מרפאלס ■<jpn לאללש הג7רשלס הכישלרלס שכתלאלר לצררך לש ל152. 28 ברך הנע טררח
הנתרניס אלםפי התרשמרת בעיסלק; לרלפלל מרכר ספר מבית תערדה נ.7רשת 7י"ח באיתל בעיסלק

הלל ררבם זר, בדרישה בעלסלק המרפאלם ע.מ7ל לא המרסדדת מך גדרל שבהל? הרתה בנזרסדרת
היא החלקרלם 7עת זאת עם גרלאג1רלל7. אל תרפריטית הכשרה ללא ל7 למלאכת מ7רינלת אל מלרלת
עלזרית אל מתנרברת טסללעלת כן אס אלא מלל, נמלל הלא 7רבסל ב7ו''ח המימלץ שהשעיר היא

המק'גלעללם. לערברים מרכרת הסמכה בעלרת בעיסלק למרפאית

של כחהאדם סקי ממ*אי עם סלעלללים שאלנם מקעלעלת בעלל אל7לל> הגתלגים השללאת
היל לא ברלק7ילל בסקר 7למיסי. שעלרלס העלה תרמר,1980) הביב, ;ברגמ7, ברלק7ללל מכל7
לבשאי 3לסללטרפלס"לס היעסקי לא המרסדרת מך בשליש המרסדרת. במהעית סיעיאלללם עלנ7ים
סלגל של מגלל7 כללל ברלק7ליל שנתלני למילת . 7יבסי לע7ת ע"ל המלמלץ לפי השיעלי היה

מחקי כלללתילמלמ?נאל 7למלס המלמ'נאלס נרלטללםי, חלללסלחיללס לנתל אבלת בתל כמל מלסללת

זה.

בעלסלק למרפאלס פזירטרפ0טיס סלעיאלילם, בעלבלים הקיים המחסלר הלא ..>רכןלת הבעיה
של לתר ל כבר נטל הלא זה מחסלי של המלס7לת.פיילשל מ7 ג7לל בחלק מתאימה הכשרה בעלל

. הסלעללל העלפלל ברמת לירי7ה הסיעל7 עלב7ל



 5.3 

לקשלקלם נמוסדזת סלעל7יללם לא מ?צרערת לגעלל 77קנ.לם 8.1 לרח
דרנסל גדל"ח המלמל^לם אלפ;1למללס מלנ.למלס לתקגל נהשללאה

לתק7) מטלפללם ;מספר

שעלר ן^ ש7ךלר תק'גל שע1ר תקני שעלי ל^לי מס'
חן7<7ס ל3ן, חלללם על'ס 0ו>לס פלזלו חוללם רופא מי;1ית מוסד
5רין£ל7 בע7 לעי"ס גפיזיו ג:ל3לס לרל3א
נ^לסלק י1ר3לס'1 1לם

.48 1 25 _  120 0.50 40 i5 60 1 פרטי **?

58 0[5   .**0.B292  

O5 o.J4   135 0.34 90 0'5 45 3
1420 5 _  142 0.50 2S4 0.25 71 4

152 j 304 0.50 101 1.5 152 5 פרטי גדרל
J1Q j  220 0.50 HO I'0 110 6

28 1.5 42 1.00 28 1.50 42 1.0 42 *יבלרי7 JVP

6Q 0>2 36 0>34 _480.25 12 8 "

60 0.5 90 0.34  '' ל^' 90 0'34 30 9

33 1.0 22 5.נ 66 0.50 33 U0 33 10
51 2.75 278 0.5 46 3.25 46 3.0 139 11 ,לנליי גדרל

31n . 255 1.34 113 3.0 2" 30 340 12

78. 123 130 88 . מדס7ית לגבל ממרצע
העריבד: ג סל קלם שנהם

דרנסל דר"ח

400 1 133 1 100 1 100 1 100 מלנלמלס הצעת

200 1 100 1 80 1 100 1 100 אל3"ימלם הצעת

i
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עבודה. תכני תפיסת .9

7

אחד כל התבקש הסלעלדל, הצללת ע"י המבלצעים העברדה תכני מתם ללמרר מנת על
אחד כל מבצעלס הם תכיפות באלזל לציין שרנרת, ברמרת סיערר עלבדל המרלאללנלס, 8210

רחלקלת, לעתים פעם, אף דרגות. 6 בך סולם על דורגל התגלבלת הלחלדילת. המטלית 41 מ
קללגי, תחרמים: לחמישה השתללנל ה3עלללללת תמלד. כלל, בדרר קרלבות, לעתים לפעמים,
להדרכה. הלחלדה אלרגוז חברתירתפסיכרלרגירת פעילרירת נסבינה, ג1ל3לל אלשל, ג1לפלל

לאת להתבצע, הפעיללת על הכשרה רמלת אלל בעלי ע"י מצליז הפרלעלס, את מביא 9.1 ללח
בנפרד, רמה כל רע"י הצררת כל ע"י הפעילרת התבצעה שבתם השכיחרת ממלצע

רמלת 3a אחד כל ע"ל בלצלעס שתאמל פרלג1לם כללל תחלם בכל שנבחרל תפריטים
מלמחלס לשללשה נתנה המטללת רשימת מאחד. לתר ל של בצלרלפם אל בנפרד, הסלעודל הצללת
אל רמה איזה בעלי ע"י בנפרד רשם המלטחים מך אחד כל להערכה. הגריאטרי הסלעלד בתחלם

שק שאר לגבי מטלרת. 35 לגבי מלאה הסכמה הלתה מטלה. כל שתברצע רצלל הכשרה רמלת
של אחת רמה השמלט או שהוסיף בכך השופטים רוב מדעת נבדל אחד שופט הנותרות המטלות

ר'). ;נספח הרוב דעת נתקבלה אלה במקרים סיעודי. צוות

בעלי המשיבים ע''י שנתפסה כפי הפעיללת ביציע שכיתרת על ת*תרנים מבוססים 9.1 בלוח
לתפיסת יתכך למעשה. הביצרע לביך התפיסה בי7 הלימה  אי השלנלת,אפשרית ההכשרה רמלת

הסיעלדי הטיפלל רמת את הבנתם אל עמיתיהם ביחידה/לפתיחלת המקלבלת לרמה התייחסה ב*ק המקל ■

הרצליה.

1
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סיעודיות 0ערלרת ביץרע קונלדווח. תפיסת ממויגע 9.1 לוח
(ANOVA) הסלעוד עובד של ההכשרה רמת לפר

F מונהקות עזר נח אתיות אחיות העלות כל הרעוי הדרג הפעילות
..",, ., .,_ מעשיות מוסמכות הסיעודי לביעועה
AN0VA N=45 N=24 M=13 N=82

הקליני הטיפול תווום
.01 2.9 5.4 5.8 4.1 מוסמכת המטופל מעב של שגרתית הערכה 1

rp/ },Q 4.4 5.8 3.9 מוסמכת למומתים והפניה מעביס זהוי 2
. הוראת לפי טפולים בעוע 3

.01 1.8 5.6 5.2 3.5 ומעשית מלקמכת רופא

.01 1.3 5.3 4.8 3.0 ומעשית מוסמכת דס ולחץ דופק מדידת 4

.01 2.7 5.5 3.8 3.7 וכ"ע מעשית חוקנים 5

.01 2.4 5.7 4.5 3.7 וכ"ע מעשית ומניעתם לחץ בפעעי טפול 6

האישי הטפול תחום
.01 5.8 3.4 ,2,5 4.5 וכ"ע מעשית והלבשתו החולה רחעת 7

.01 5.9 4.4 3.5 5.1 וכ"ע מעשית החולה והפיכת תנוחות שגוי 8
.מ. ל 4.3 3.3 3.0 3.8 וכע מעשית והולכה לתנועות הפעלה 9

.01 4.4 3.4 2.2 3.8 וכ"ע מעשית פה וטפול שיניים עחעוח 10

.01 5.5 3.1 1.8 4.2 כ"ע ואפור גילוח סירוק, 11

.01 5.8 4.0 3.1 4.8 וכ"ע מעשית מהפרשות החולה נקוי 12

.01 5.9 4.8 4.2 5.3 וכ"ע מעשית החולה האכלת 13

.01 5.6 4.3 4.8 5.1 וכ"ע מעשית ולשיגה למגוחה דאגה 14
מוסמכות,מעשיות ותותבות עזר במכשירי טפרל 15

ל.מ. 3.4 2.5 3.2 3.1 וכ"ע
נסנינה עיפול

.01 5.8 3.6 2.3 4.6 כ"ע מיעות סדור 16

.05 1.9 1.1 1.1 1.5 נ.קיו7 עובדי ובשירותים נסתלקה נ.קיו7 17
ועובדי כ"ע לאיורור דאגה 18

.01 5.7 3.9 4.2 4.9 גקיו7
ועובדי כ"ע כביסה סדור 19

.01 4.3 2.1 1.2 3.1 כביסה

.01 5.3 4.3 2.4 4.6 לכ"ע מעשיות חלוקה') אוכל(,כולל הגשת 20
ל.מ. 1.6 1.0 1.0 1.3 מטבח עובדי כליס שטיפת 21

בחולה חברתי נפשי טפרל
החולה לבעיות nivpn 22

ל.מ. 5.2 5.2 5.6 5.2 כולם עמו ושיחה
דברים לעשית החולה עדוד 23

ל.מ. 5.2 5.0 5.6 5.2 כולם בע'נמו

ל.מ. 4.3 4.7 4^2 4.4 ומעשלת מוסמכת החלטות לקבלת עדוד 24
לפעילות החולים סדור .25

ל.מ. 3.5 3.3 3.6 3.4 כולם בקבועות
.01 2.7 4.5 4.8 3.6 מוסמכת למשפחה מידע מסירת 2b
.05 4.3 5.1 5.5 4.7 ומעשית מוסמכת בקרובים ותמיכה הקשבה,עדוד 27

והדרכה ארי,גית עבודה

,01 1,1 2.2 4.2 1.9 מוסמכת ליגוות עבודה סידור 28
,01 1.5 4.3 5.2 2.9 ומעשית מוסמכת רשומות ניהול 29

נחוליס שגרתית הסתכלות ?0
,05 5,1 5.6 6.0 5.4 ומעשית מוסמכת וב'נוות
,01 1,9 4.7 5.2 3.3 מוסמכת רופאים בבקורי השתתפות 31

מרופאים הוראות קבלת 32
.01 2,3 5.0 4.9 3.5 מוסמכת ואחרים
,01 1,5 2.5 4.7 2.3 ומעשית מוסמכת בעיוד וטיפול הזמנה 33
.05 3.7 5.0 5.3 4.4 כולם ביחידה עוות בישיבת השתתפות 4ר
,05 3.4 4.4 5.3 4.0 מוסמכת במוסד עוות בישיבות השתתפות 35

עובדים של והדרכה קבלה 36
ל.מ. 3.7 4.0 4.7 3.9 מוסמכת חדשים
,'01 2.2 3.8 5.3 3.2 מוסמכת העלות של שוטפת הדרכה 37
,01 2.3 4.7 5.0 3.5 מוסמכת העברתל או ביחידה חללה קבלת 38

של וקנועתית אישית הדרכה 39
.01 2.2 2.6 5.0 2.7 מוסמכת המשפחה

אחדים עובדים עם תיאום 40
,01 1,3 3.1 4.2 2.3 מוסטכת לו מחועה או במוסד

או בדיקות,עילומים העברת 41
01 1.5 2.3 4.7 2.2 אחר כ"ע, עיוד
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הסיעלדל. בצררת שימלש 9.1

הצררת0 כל ע"י להתבצע שצריכרת פעולרירת 9.1.1

לגבי הסיעודי. העלות של הרמלת 3 כל ע"י שתבלצענה כמטללת סווגו פעילויות חמש

עלבדי של הרמלת 3 בי7 הביצלע תכלפלת על בדיללח מלבהקים הבדלים נמצאל לא מה7 ארבע
הסיעלד.

היו. המטלות

י) ל.מ. 3.1^*) לפרלטזלת עזר במכשירי טיפול 15 מס.
למ.) 5.2^) עמו ולשוחח החולה לבעיות הקשבה מס.22
ל.מ.') 5.2^ בעעמו דברים לעשות החללה עידוד 23 מס
ל.מ.') 3.4*; בקבלנות לפעילות החולים סידור 25 מס.

פחרת. השתתף עור כח (Sig F<.05; 4.4^) ביחידה צוות בישיבות השתתפות 34 מס.

השונות הרמות בי7 הביצוע בשכיחלת מלבהקים כאמלר,הבדלים היל, לא המטללת 5 מבי7
השתתפלת על העזר כוחלת מסרל ביחידה 'גלות בישיבלת בהשתתפות אמנם, הסיעוד. עובדי של

ואנשי המנהל עם והשיחות ביחידה שהתצפיות גם מה צפוי, מימ'גא היה זה אולם פחלתה
ביחידות. מאד מעטות צוות פגישות שהיו העלו המפתח

דברים לעשות החולה של עידוד ושל לחולה הקשבה של גבוה) ;ממוע;ע גבלהה שכיחלת
היל בידם ר,זמ7 היה שאילל העירל . המטלה את מבצע שהלא חש הסיעלדי שה'גללת הראה בע'נמל
לאכול אותם ועודד לחולים סייע שהצוות אמנם הראו ביחידה תצפיות אלו. בפעיללילת מרבים

התצפיות העלו כן, נמו . (7  2.8) אחרת עצמאית לפעילות מועט ע77וד ר,לה אולם (x  3.5)
למטלפלים. הצללת בי7 ושקטים אינטימיים מגעים איפשר לא היחידה של הפיזי שהמערך ביחידה
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הסיעוד. בתחרם שאינס פעילרירת 9.1.2

שליחים , 77 'pJ עלבדל ע"ל להתבצע לאמלרלם סיערדיים.  כלא סררגר פריטים שלרשה

צירד. אל בדיקלת להעברת כלים הרתת רתשיררתים, היתידרת נקל7 עזר: כח ע"י פעם לטלדל
לרק מעשילת אחללת אל מלסמכלת אחילת ע"י נעשר רלא כמעט כלים להדחת היתידרת ?7p7j
אחללת ע"ל מאד קרלבלת לעתים נעשה לעילד בדיקלת העברת עזר כח ע"י רחלקלת לעתים

ע"ל היחידה מך לה?נלללמלם הבדלקלת נלקחל המלסדלת שברב בכך זאת להסבלר נית7 מלסמכלת.
טינהלית סיעודית פעילרת אמנם לזאת >לדלל החומר כהעברת כנראה, הלבנה, רל>ךיתה נהג

רעליה.

המלסמכלת. האחילת ענלדת של הני?ול יעילות 9.1.3

172 שרראללנל הסיערדיים הצררתים bb2n (U*13) 9.5^ הילל המלסמכלת האחילת
כייחרדירת סררגר פעילרירת עשרה שתים בעברדתך. יעיל שינזרש נעשה כלל בדרך היחידרת*
מטל^ע. הנגוסקכלת לאחירת היה לוז א פעילריירת של הביצרע בקכלחלת לאמנס מרסמכרת לאתירת
הנוטלת את מבצערת שהך ציינר ררב פי על הסלעלדל. הצררת של האחרלת לרנזרת מאשר גבלה
בשברע פעם אל בירם פעם טבעה פי על המתבעעת, פעלללת הלתה זר כך אס אלא כלל" "בדרך

של טענל (.הערכת קללנילת פעילרירת בללר: הפריטים עשר שנים לנזשל. עבלדה, סל7לרל כמל
הקיגלל גתחומי הג.הלה רת החרלה)רפעילרי לטשפחת מידע עמסלרת תלמכת פעילרת החרלה)

נהל. והמל

בלעעל מעשילת/ אחללת ע"ל לה7 מלסמכלת אחללת ע"י הך לעשלה, שהתאלמל פעללוללת
אחילת של מת3קיד7 שהלל פעילרירת לעתים, ב*על, מלסמכלת אחללת אללם, הרמלת. שתל ע"י
ההכשרה ימת בעלי של מתפקידם חלק שה7 מעללת ביצלע של דוגמאלת עזר. כח ואפילו טעשילת

למנלחה לשינת דאגה לחץ, בפ^על עלפלל חלקנלם, עשלת הלל; מוסמכות אחיות ע"י יותר, נמוכה
מספר לתנלעה. להפעלה הללכה חללים, הפיכת לתנוחה דאגה האכלה, מהפרשלת, חללים ניקלי
הצררת מך pbn להתשב כרי אלר פעילרירת מבצערת שהך הראירך בעת הדגישו מלסמכלת אחילת
עבלי אלל פעלללללת מבעעלת שה7 העירל ה7 המקרים מ7 בחלק עצמך. את לבררר שלא מנת על
נשירלת מלסטכלת אחללת של המצרמצם במספר7 בהתחשב במללחד. מלרכבלם צרכלם עם חוללם

מירמנרתיהך. את הרלם שלא ניצרל לגביהך שקיים נראה, , הגרלאטרל
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המעשיות. האחיות עבררת של הניצול יעילות 9.1.4

שרואיינו, ביחידות הסיעודיים הצררתים מכלל (N=24) 2i,,<n היוו המעשיות האחיות
מוסמכות. אחיות כתפקידי שסווגו פעילויות עשר כלל, נדרך או תמיד כמבצעות, עצמ7 תפסו ר<7

יגרום מוסמכות באחיות שמחסור היה וההדרכה,צפוי האירנ.ו7 בתחום היו הללו הפעילויות רנ
אלו פריטים נותחו לפיכך, מוסמכות. לאחיות שיועדו פעולות תבצענה מעשיות שאחיות לכך
ביצוע שכיחות על השפיעה מוסמכות אחיות זמינות אם להיווכח מנת על ANOVA בניתוח

ניטמה לחולה טיפול שעות לפי קובצו המעשיות האחיות מעשיות. אחיות ע"י הללו הפעולות
אחיות זמינות מינימום שעות= היו.00.8 הקבוצות עבדו. שבו במוסד מוסמכת, אחות ע"י

 ^יייות 0.42  0.82 + ר מוסמכות אחיות של בינונית זמינות = שעות 0.13  מוסמכות;0.27
מוסמכות. אחיות זמינות מקסימום

לעתים מעשיות אחיות ע''י 7 בוצעו להל7 המונאות המטלות 10 מתוך שאמנם מראה 9.2 לווו
היו; הללו הפעילויות יותר. נמוכה היתה המוסמכות האחיות כשזמינות יותר גבוהה בשכיחות

;ל.מ.') למומחים הפניה .2 #

גל.מ.) מצבו על החולה למשפחת מידע מסירת 26 ק

05.<ק) (מובהק רופאים בביקור השתתפות 31 #

(.v.b) מוסדית צוות בישיבות השתתפות 35 #

(ל.מ.) חדש צוות הדרכת 36 *

001.<ק) (מובהק הצוות של שיגרתית הדרכה 37 #

(ל.מ.) אחרים עובדים עם תיא^ 40 *

הנטיה מובהקים הסטטיסטיים ההבדלים היו לא הפריטים שבעה מתוך mznrin שלגבי למרות
בעלי המוסדות בקבוצת המעשיות המשיבות של הקט7 והמידגם יתכ7 ברורה. היתה שהסתמנה

מטלןת ה7 הללו המטלות המימצא. ע* השפיע ('24 מתוך 4) המוסמכות האחיות של הגבוהה הזמינות
מבוצעות מוסמכת, אחות אי7 כאשר ביותר, הבכירה האחות ע''י להתבצע שצריכות שיגרתיות אידגוניות

מעשית. אחית ידי על בהכרח אלה מטלות
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הלו; ניחידה מוסמכות אחיות של מזמינות7 הושפעו שלא המטלות שלש

(ל,10.) החילה של מצבר הערכת .! #
(p< .05 (מובהק מרופאים היראות קבלת .32 #

(p<.05 (מובהק והעברתם חולים ?בלת .38 /

החולה של מ*בו הערכת בתחום המעשיות האחיות פעילות של הגבוהה לרמה אפשרי הסבר
המוסמכת האחות מאמעי של תו'גאה שזאת בכר הוא עילה, המוסמכות האחיות שזמינות ככל
הפריטים שני במצבו.לגבי שינויים על ולדווח בחולה להתברנך המעשית האחות את ללמ7

של הביצוע שכיחות הייתה והעברתם) חולים וקבלת מרופאים הוראות ;קבלת האחרים
בינונית המוסמכות האחיות זמינות הייתה בר<7 במוסדות בהרבה נמוכה המעשיות האחיות
דורשות הללו הפעילויות שלוש ברם, מינימלית. זו זמינות הייתה בה7 במוסדות מאשר

נבחנו הפעילויות עשר לבצעך. המעשיות האחיות של יכרלתך לבדוק מנת על בשדה בחינה
עליו. והבעלות המוסד גודל לפי המעשיות האחיות של להכשרה שמעבר פעילות רמת לגבי
פעילויות ובעקביות יותר גבוהה בשכיחות מבצעות עמ*7 תפסו מעשיות שאחיית נמ'נא

לא המקילם בשני פרטיים; ובמוסדות גדילים במוסדות מוסמכות אחיות של תפקיד7 מתחום
סטטיסטית. מובהקות נמצאה
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מלסמכלת, זמינות לפי מוסמכות אחיות של פעילרת ביציע בשכיחות מעשיות אחיוח, ממרצע 9.2 לרח
המלסד. רבעלרח גרדל

המרסד בעלרת המרסד גררל מלסמכות אחיות ןמיללת הפעילרירת 3ך?ט
 ■ מסי

ציבררית* פרטית גדול* ק71 מלבהקלת מקסימום ביברנית מינימלם
N=13 N=ll N=n N=JS sig'^F N=4 N=12 N=8

5.6 5.11 5.3 5.5 ל.מ. 6.0 5.2 5.4 החולה של מצבר הערכת 1

4.1 4.8 4.5 4.2 ל.מ. 4.0 3,8 5.4 מומחים <1ל הפנית 2

4.2 4.9 4.5 4.5 ל.מ. 4.0 4.3 4.9 מצב על למשפחה מידע מסירת 26
החולה

4.1 5.4 5.4 4.1 >.05 3.5 4.3 5.9 רופאים בביקור השתתפות 31

4.9 5.3 5.3 4.8 ^.05 5.5 4.4 5.8 מרופאים הוראות קבלת 32 ,

4.0 4.9 4.5 4.3 ל.מ. 2.7 4.4 5.0 מוסדיות צוות בישיבות השתתפות 35 §
3.5 4.9 3.9 4.2 ל.מ. 2.5 4.0 5.0 חדש צררת הדרכת 36 1

3.3 4.6 4,2 .3.5 >.001 2.5 3.2 5.5 ה'נוות של שוטפת הדרכה 37

4.2 5.4 5.0 4.5 > .05 4.7 4.0 5.9 והעברתם חולים קבלת 38

2.7 3.6 3.5 2.7 ל.מ. 1.0 2.9 4.1 אחרים עובדים עם תיאום 40

הפעיליות. כל לגבי משמעותי לא *
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מוסמכות אחיות של זמינרתך לפי ומעשיות מוסמכות לאחיות שייעדר פעילויות ביצרע בשכיחות כחהעזר ממרצע 9.3 >7ח
עליו. ונעלות המוסד ומעשיות,גודל

. המוסדי בעלות המוסד גודל מוסמכות אחיות זמינות
ומעשיות 3ריט

דיבורית פרסית גדול ?טך מקסימום בינונית מינימום הפעילויות מס'
Si9. N^.20 N~ 24Sig. N=25 H 19 Sig.N= 8 N = i2 N = 24

ל.מ. 2.8 ל.3.0.0 3.1 2.6 ל.מ. 3.3 3.8 2.3 החולה של מצבר הערכת 1

ל.מ. 2.8 ל.3.3.0 3.3 2.7 ל.מ. 3.4 3.8 2.6 למומחה הפניה 2

ל.מ. 4 7 4.0 .001 3.6 5.1 >.05 5,6 4.0 4.0 החלטות לקבלת החולה עידוד 24

ל.מ. 2.4 3.0 ל.מ. 2.3 3.2 ל.מ. 2.0 3.4 2.5 למשפחה מידע מסירת 26
ו

ל.מ. 4.4 ל.4.2.0 3.9 4.8 >.05 4.6 5.3 3.7 במשפחה לתמיכה עידוד הקשבה ד2 0,

ל.מ. 5.0 5.2 ל.מ. 5.2 4.9 ל.מ. 4.6 5.6 5.0 רבצררת בחולים שיגרתית הסתכלות 30 1

ל.מ. 1.9 ל.2.7.0 2.6 1.8 ל.ס 2.1 1.5 2.8 מרופאים הוראות קבלת 32

ל.מ. 3.7 ל.מ.3,2 3.5 3.3 ל.מ. 2.5 4,3 3.3 מוסדיות צוות בישיבות השתתפות 35
001 4.6 ל.2.9.0 3.7 3.5 >.05 4.3 4.6 3.0 חדש צררת הדרכת 36

ל.מ. 1.8 ל.2.4.0 2.3 1.9 ל,מ. 1.6 2.5 2,2 העוות של שוטפת הדרכה 37

ל.מ. 2.1 ל.2.5.0 2,6 1.9 ל.מ. 1.6 2.7 2.3 חולים יןבלת 38
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העזר כלן עבררת 9.1.5

.ipnni שניכללל היחידלת ב17 הסיעלדייס העללתים מכלל ('N44; 68.83; היללה העזר כח

מתחלם פעיללילת 11 לגני פעיללת7. בתחלס שסללגל הפעיללילת בכל כהלכה נרצל העזר כח

מענר כללמר רנה, נשכיחלת אלת7 ני*על העזר שכח נמצא למעשילת, מלסמכלת אחילת פעיללת
שלהם ההכשרה לרמת שמענר פעיללילת ימלא העזר שכח עפלי להיה מאחר .(9.3 (לרה ליכרלתך

של הניעלע שכיחלת ממלצעי נלתחל נמלכה, תהיה למעשילת מלסמכלת אחילת שזמינלת נטקרה
שיללנ נמלסד. מעשילת לאחילת מלסמכלת אחילת זמינלת ל3י העזר, נח ע"י הללל, ה3עלללת

כח מצבת מללח הלנפקה מעשילת לאחילת מלסמכלת אחילת ע"י ניממה נמטלפל העיפלל שעלת
למעשילת. מלסמכלת אחילת זמינלת לפי חללקל המלסדלת ניחילות. הסיעלדי האדם

 אחת משעה לתר לי נינלני  שעלת 1.0" עד 0.51 מינימלם,  שעלת מ0.50 פחלת
הלאעקביים להמימצאים השלנלת.יתכ7 נפעיללילת שלגים קשרים העלה הגיתלח מקסימלם.

סמך על ללא האישיים ..■■■ לכישלריהק נהתאם סיעלדי עזר כח על מל1ללת הטלת של תל^אה הם

כח של מתפיסלתיהם כתרצאה עלל אלל שמימ'באים גם יתכ7 הכשרה. נעל סיעלדי אדם כח זמינ.לת
AN0VA נ.יתלח תלעאלת שללי. למעשה היה שתפקידם נעלד שרנרת מטלרת מנ'געים שהם שחשל העזר

שהלזכרל. לאלל דלמים היל לנעללת גלדל לפי

שהיל נפעילוילת עזר לכח מעשילת אחילת של יתר שימלש הראל 9.3 ר 9.2 הללחלת
*ריר ניצלעס על לפיקלח אלל בתחלמים החלטלת אללם הסיעלדי ה'נללת כל של מענינל אמנ.ם

החללה'/ של מ*נל "הערכת למשל, ילתר. גנלהה הכשרה נעל סיעלדי עללת ע"י להיעשלת היה
ילתר), גנלהה הכשרה נרמת לאחלת להפניה כנראה ;כשהכללנה  למלמחה" "הפניה

מה7 ילתר הגבלתה הרמה נעל מפי למטפל לנהר ה (.כאשר  החלטלת" לקנלת החללה "עידלד
זהל ;כאשר  החללה" למשפחת לתמיכה עידלד למת7 לקבל)להקשבה החללה שביכללת ההחלטית

מידע נמת7 לא אללם להננה אנלשי חלם נגיללי מגינ העזר לכח הקשנה, של תהליי אמנם
למסירתם שיגיתיים אינם אשר נמצנ שינליים איריעים, ;של  שיגרתית" ל"הערכה להדרכה),

להתערנלת). החלטה קנלת לשם מק'נלעית הכשרה נעלת לאחלת
להתערבלת). החלטה קנלת לשם מקעלעית הכשרה נעלת

ו
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חעברדה. תכני תתרמי 9.2

הקליני. התחום

הצפויה. ביצרעך תכיפות את הולמות זה בתחרם המטלות של ביצרעך ששכיחות נראה
כח חיוניים. מצבים וזיהו <3Tbpn הטיפול בתחרם היטב נרצלר הסיעוד עובדי רמות כל
חלק להילת שחיינת פעילות לחץ, פצעי של והמניעה הטיפול בתחום דיו נרצל לא העזר
העזר. כח ע"י תכופות שנעשו פעילויות  לתנוחתו ומדאגה החולה מרחצת נפרד בלתי
אלא למומחה ובהפניה באינחוז שלה7 ההכשרה לרמת מעבר פעלו עזר וכח מעשיות אחיות

אחיות האחראית. לאחות לפניה מצב זיהלי ל'יה אלה לפעיללילת פירושיהם כך, אס

חלק7. לעשיית לחץ בפיעעי טיפלל כגל7 פעילליות לביצוע מזמנ7 הקדישו מוסמכות
יותר. נמוכה הכשרה בעלי ע"י להתבצע שיכלו פעולות

האישי. הטיפלל תחום

רוב לגני העזר לכח המעשילת האחיות של העבודה כח נוצל האישי הטיפול בתחום
בטיפול כ7, כמו , לתנועתו לבדאגה החללה בהולכת בפה, הטיפול שכיחות הפריטים.כלל

שנה8 במחלקות הקשישים החללים לסוג שרצוי ממה נמוכה עזר/היתה למכשירי בתלתבות לשימלש
שנצפתה לזו דומה בצורה הסיעודי הצוות ידי על דווח הפעילויות רב על התצפיות. נערכו
לטיפוח החיצונית להופעתו הדאגה בתחום היה אחד חריג ביחידות. המחקר צוות חברי ע"י
הסיעודי שהצללת בעוד היחידה בתצפית נמוכה בשכיחות שדורגה פעילות  המטופל של הח7

גבוהה. ביצוע שכיחות על דווח

בסביבה. הטיפול תחוס

התצפיות המתאימה. ההכשרה רמת בעלי ע"י לצפוי בהתאם נתפס זה בתחום פריטים ביצוע
דלמים. מימצאים העלל ביחידלת

הפסיכלללגיחברתי. התחלס

עידלד קבלצתית. מפעיללילת לבד גבלהה, בתכיפלת כמבלצעיס דללחל זה בתחלס פריטים
פריט אללם Cx4.4) הסיעוד רמות בכל למדי גבוהה בשכיחלת היתה החלטלת לקבלת החללה
אינם אלל טע7*שחולים הצוות יותר. נמלכה בשכיחלת המחקר צוות ע"י ביחידלת נצפה זה

!■ פעיללילת מתאימה. הכשרה ברמת אנשים ע"י כמצלפה בלצעל המטללת החלטלת". לקבל מסלגליס
ביחידות. התצפית עורכי ע"י גם, כר הוערכו נדירות, לעיתים כמבלצעלת שנתפסל י
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היחידה. רגו7 אי

נעלי ע"י הרגליה בשכיחלת בלצעל המרלאיינים, ע"י שדללח נפי זה, בתחום מטללת
השו,תפלת הצללת הדרכת כגל7 פעיללילת . הרצלי מ7 הנמלכה הכשרה נעלי ןע"ל המתאימה, ההכשרה

שדללח ממה בהרבה גבלהה בשכיחלת המשפחלתדללחל הדרכת לביחידה, במלסד צללת בישינלת
להשתלמלילת מאלד מעטלת תכנילת קיימלת שלמעשה נמצא ביחידלת. התצפילת עלרכי ע"י

ענלדה כדי תרך ספלגטני, באלפ7 געשה שהלימלד כך 1

בתתביצרע פעיללילל; 9.3

לעיפלל הרצלי מן נמלכה בתכיפלת המרלאיינים,בל?נעל דללח הבאלת,לפי הפעיללילת
איכלתי.

המפלפלים להללכת לתגלעה דאגה

על זל לפעיללת זקלקים הם אפשרי. שהדבר במקריס ללכת למ"לפלים לסייע מאד השלב
לגרלת לכדי הנפשי מצבם את לשפר כדי לחץ, ופ'געי כללי'נלת למנע שקט, אי להפחית מנת
להמערכת העיכלל מערכלת הנלזלים, הפרשת הדם, מחזלר כמל; הפסילללגילת המערכלת את
בטפלל אל כקבלצה פאסיבית אל אקעיבית להתנעה גם ץקלקים מטלפלים שדירית. עצבית
מלסמכלת אחילת היל; שדללחי אלל פעיללילת של הביצלע  שכיחלת ממלצעי יחידני.

.4.3 עזר כת .3.3  מעשילת אחילת ,3,0

לשיניים. פה ג1יפלל

הפה לשטיפת תלתבלת אל שיניים צחצרה האפשרי, במידת כללל, לשניים פה טיפלל
נתנת  הפה בחלל דלקות אל פצעים עם כאלל אי מבולבלים מטלפליס לגבי בילם. פעמים מספר
אחילת היתה; זל פעיללת של הביצלע שכיחלת ממוצע כזה. לטיפול מיוחדת הוראה כלל בדיר

.4.4 עזר לכלח 3.4 מעשיות אחיות 2.2  מלסמכלת
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עזי. למכשירי בתרתברת ועזרה טפרל

כגל7; עזר למכשירי בתרתברת שימוש על לפיקלח התאמה איכסל7 ניקלי, כלל זה פריט
כמעט להליכה. עזר למכשירי גפיים, תלתבלת תלתבלת, שיניים שמיעה, מכשירי משקפיים,

להלוזיר היא לדאבלננל לעתים, הבעיה, הללל. העזרים מץ אחד דרלש המטלטלים לכל
אהילת ע"י היה; הזאת המטלה ביצרע של הביעלע שכיחלת ממרצע למשפחה. אלל אביזרים

.3.4 עזר כח 2,5/ע"> מעשילת אחילת 32/ע"י מלסמכלת

סיכום 9.4

היל; הסיעודי הצררת ע"י העברדה תכני לתפיסת הנוגעים העיקריים המיטמאים
במללאל. נל'נל הרמלת, שלש בכל הסיעלדי, ה^ללת .1

לכישלרלהם. מעבר שסללגל פעיללילת ביעלע על דיללחל עזר לכח מעשילת אחילת ..2

אללם^ המעשילת, האחילת בסגל היתר שימלש עלה המלסמכלת האחילת זמיגלת שיר7ה ככל . j
באל73 התקשר לא למעשילת, מלסמכלת הכשרה, בעלות אחילת של לתר י גבלהה זמיגלת

עזר. בכח יתר לשימלש בהק מל

רמת בעלי ע"י ^פליה במידה בלצעל בסביבה לטיפלל אישי ג1יפלל פקידלתילת, משימלת .4
התלאטת. ההכשרה

התצפירת עלרכי שהתרשמל מזל גבלהה בשכיחלת דללחל הפסיכלללגיחברתי בתחלם פעיללילת .5
ביחידה.

ברטלת סיעלדי עללת ע"י הר'גוי מ7 קרלבלת לעתים בל?נעל היחידה אירגל7 בתחלם מסללת .6
גמלכלת הכשרה

עזר למכשירי לתלתבות לדאגה והשניים הפה טיפול החללים, של להללכה לתנלעה דאגה .7
הרעלי. מ7 נמלכה בשכיחלת לבל^על דללחל שלנים
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הסיעודי. הצררת .10

המידגם 10.1

ביחידות הסיעודי הצולת עם ראילנלת עריכת ע"י נאספו זה נמווקר הנתונים מך חלק
לכלול מאמנים נעשו יחידה. בכל אנשים ששה עד חמישה רואיינו ר'). (נספח במידגם שעלו

היה שרואיינו, הצררת אנשי 82 נקרב כחעזר. 3  2 ר אחיות שלוש עד שתיים לפחות
חדשים עולים יחסית קטנה שהיא זר קבועה על מידע לאסון* מנת על אחיות, של יתר ייצוג

הסיעוד עובדי מידגם דמה המידגם מגבלות למרות הלשון. מגבלות בגלל בתתייצלג היו
הסיעודי הסגל לכלל המרואיינים מידגם בי7 ההבדלים במוסדות הסיעודי הסגל לכלל שרואיינו

אסיה ארצות יוצאי היו מהם רבים ואשר יותר, בעירים שהיו העזר כח של מתתייצוג נבעו
ואפריקה

לאחיות שערת 40 וב7 עזר לכח שערת 47 בך הוא בישראל המקובל המלא העבודה שבוע
העובדות לאחיות 47 גיל מעל נשים לתינוקות, שעות:אמהות פחות שעובדות קבוצות ישנ7

הממוצע שבועיות שערת ל60 16 בי7 םיעוד עובדי עבדו שנבדקו ביחידות לילה. במשמרות
שעות 46  36 עבדו 66.6*4 שבועילת, שערת 1835 עבדו 6.2*0 שבועיות. שערת 41.7 היה
(53.1*0) הסיעוד עובדי ממחצית למעלה ויותר. שבועיות שערת 47 עבדו ר*2702 שבועיות

מעורבות. משמרות עבדל ר*38.3 בלבד ערבים אל לילות עבדו 8.6*4 בלבד, יום במשמרת עבדו
בעבודה שנים) 6.7) שליש כשני מה7 בסיעוד וותק שברת כ10 היו הממוצע, הסיעוד לעובדי

קשישים. עם

ביום. סיעודי עובד כל טיפל שבהם .פלים היי מספר 10.2

נעו היום^התשובות במשך כ.לל בדרך מטפלים הם חולים בכמה נשאלו המרואיינים
מוסמכות אחיות :b3vT0n של ההכשרה רמת לפי .19.9 והממוצע 12 כשהשכיר! 63b  3 בי7

..16.9 ב עזר לכח מטופלים ב23.7 מעשיות אחיות מטופלים ב23.4 טיפלו

בילם מטלפלים של דומה מספר על דווחי מעשיות ואחיות מוסמכות אחיות
ללעיתיס מסויימת ביחידה החולים כל על פיקוח הכולל שבתפקיד7, הדימיל7 על המרמז מצב
ההכשרה רמות מכל מטפלות מופקדות עליה7 המטופלים של הגבוה המספר נלספת. ביחידה א9

בחולה הממוקד ראשוני, סיעוד בחללה. הממוקדת בשיטה ולא מטלות לפי עבודה שיטת על מעיד
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המרכיב הוא תסיערד שבהם במרסדרת ניח77 איכלתי, בטי3לל הל'נויה כשיטה הירם נתפס
בטיפלל. העיקרי

נמצאר לא עליי. רהבעלרת המרסר גרדל לפי נרתח למטרפל נילם המטלפלים מספר
טיפלר קטל.ים, נמלס7לת סיעלד שעלב7י נמ*א ארלם סטטיסטית מבחינה מלבהקים הבדלים אמנם
ציברריים במרסדרת .(*~23) גדילים במרסדרת סיע.ל7 עלנ7י מאשר ;16"?ר'), נילם חללים בפחרת

.22 מספרם היה פרטיים שבמרסדרת בערד בירם 17 למטפל המטרפלים של הממרצע המספר היה

ביתית,רבנסירנם ילתר האלירה קטנים שבמרסדרת בכך זה מימצא להסביר רניתך יתבך
0 מרררחת (1979) George . בסיערד צררת עברדת להנהג ציברריים מרסדרת של

זה. נטלןקי 74* ל נהשללאה בירם מטרפלים לתר י אל 10 ב טיפלר הצררת מך 72*4

העברדה. בחירת על המשפיעים גלרמים 3 0.3

השפעה איך 1) דרגרת 4 בך סרלם על גררמים, שבעה לדרג התנקשל המרראיינים
את מביא 10.1 לרה הנרכחית. העברדה בהירת על השפעתם מידת לגבי רבה) השפעה 4 

רהבעלרת תםרסד גרדל לפי המשיב, של ההכשרה רמת לפי הגררמים, מך אחד כל של ההשפעה ממרצע

עלנ7. הלא בר המרסר על
ר>מקינ,, ההכשרהשל רמת. לפי חץברדה בחירת לל,ל המשפיעים 1ורח7מ 1n 1 לךח

, {MOVA) עלנ7 הלא בר חםרסד על רהבעלרת המרסד גרדל
ת ר ל ע נ ר. המרסד גרדל ההכשרה רמת סיליג

י  ציביריתהמשיבים פרטית גדרל סטך כ"ע מעשיית טרסמכרת N=82

3.3 3.2 3.3 3.2 3.4 3 4 9 7 , ,
\'\ ^ ^ ^   ^ Hi הבית. ^ל^מך
3.6 3.7 3 5 3 7 3 5 3.6 3.9 3.6 ל^רים לעזיר רציך
2.7 3.1 2 9 2.9 2 5 3.4 3.4 רבנסירך2.9 בידע להשתמש רצרך
2 8 2.9 2 9 2 8 3 0 2.4 2.7 2.8 טלנ שהמקלם שמעתי
3 2 3.3 3.1 3.4 3.3 3.1 3.2 3.2 עבירי נח מ?ים
2.7 3.3 2.8 3.2 2.9 3.2 3.0 3.0 קשישים עם לעביר רצרך

*p>05

**p<.01
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גורס א. היל; העבידה בחירת על ביותר הגדילה ההשפעה בעלי שנמצאו הגורמים שני
.(x3.3) בכסף הצירל עניני גורם רב. (?  3.6) לאחרים לעוור הרצי7  אלטרואיסטי
העבודה באלפי זאת להסביר נית7 הבית. מ7 לצאת הרצי7 היה יתר ני נמול שדורג הגורם

הבית. עבודת עם משותפים רבים קוים לה אשר לקשישים במוסדות

בידע, להשתמש תרצרך ההכשרה: לרמת ( p <.01 ) מובהק באלפ7 קשור היה אחד גורם
מסלגללת במציאות העזר. כח מאשר יותר גבוה זה גורם דרגו ומעשיות מוסמכות אחיות
תפקיד7 כולל רוב פי שעל משלם לקשישים במוסדות שלה7 בידע להשתמש האחיות רב אמנם

מילחדלת. קליניות פעילויות וביצוע פיקוח תיפקודי
במוסדות מאשי ( p <.05) פרטיים במוסדות יותר רב היה קשישים" עם לעבוד "הרצו7

השפעה בעל גורם היווה לא טוב", מקום שזהו "שמעתי המקום, של המרניטיו ציבוריים
השפעה בעל גורם היווה העבודה שבמקום הנוחיות העבודה. בחירת לגבי (x*>2.8) רבת

הרמלת. בכל סיעוד עובדי לגבי (<> " ירתר(3.20 רבה

ענודה. המשל לגבי רתכנירת נ37ק?ד ציפירת 10.4

(35. 8X) הנוכחית.לכשליש בעבודתם לחמשיר בכוונתם זמ7 כמה הצוות נשאל בריאיו7
שבה 17.3"/* הקרובות, השנים בחמש זו בעבודתם להמשיל ציפו 40. 7^ תכניות, היו לא

המוסד גודל ההכשרה, רמת לפי ההתפלגות העבודה. את לעזוב תיכננו ר£?6.2 שנתיים עד
תכניותיהם לגבי הקבוצות בי7 מובהקים הבדלים העלו לא (10.2 ;לוח עליו והבעלות

אחריה7 מעשיות, אחיות אצל עבודה להמשך יותר חזקה נטיה בלטה זאת עם העבודה. להמשך
היתה קטנים ובמוסדות ציבוריים במוסדות המועסקים בי7 עזר. וכח מוסמכות אחיות אצל

שהצהירו כפי עבודה להמשל התכניות פרטיים. במוסדות מאשר גבוהה עבודה להמשיך הנטיה
שעבדל אחיות 1616 על במחקר הרשומות. לפי הנשירה מצב את תואמת המרלאיינים, עליהם

במחקר גס בתפקיד. ההשארות לגבי .דומות נטייה נמצאו (1982 <{ל;נדלס בישראל. שונים בשירלתים
(בחררשים) יותר רב זמ7 בעבודה להישאר כוונה על מעשיית אחיי'; הצהירו ,(1979) George של

..(y = חדשים 93) עזר וכח ( א = חדשים 104) מוסמכות אחיות אחריה7 fx = חדשים 143.)
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עליל. להבעללל; המ7ס7 גררל הצררת. של ההכשרה רמת, לפי בעברדת לחמשיר הבררנה 10.2 לרח
* י
(באתרזים)

המרסד על הבעלרת הטרסד גררל כולם ההכשרה רטת
ציבררית פרטית גדלל קק7 עזר נח מעשילת ^7סמכ7ת להישאר לגר" הגל
N=4i N40 H=41 H=40 N5i H=44 N=24 \\mS2

2.4 ■ 10.0 9.8 $.5 6.2 9.1 4.2 0.0 לעזרב 13הכררו .1

4.9 17.5 7.3 15.011. 1 13.6 4.2 15.4 nnn שנה .2
7.3 5.0 409 7.5 6.2 4.5 0.0 23.0 שנתיים .3
46.3 35.0 36.6 45.0 40.7 34.1 58.3 30.8 שנים חמש .4
39.0 32.5 41.5 30.0 35.8 38.6 33.3 30.8 יידע איני .5

100 100 100 100 100 100 100 100 סה"כ

גם אי המימעאלם *

■ סטטיסטית מלנהקים

לגביהעברדה. הציפירת התגשמרת 10 .5

ציפר, מאשר גררעה  1) ציפירתיהם את הענלדה תאמה מידה באיזר הטרראיינים נשאלר באשר
27** שציפר, כפי היא שהעברדה 582 ציינר ציפר), מאשר טרבת  .3 אל שציפר בפי  .2

היל (1979) George מחקר מימ*אי שציפר. מכפי גררעה ר*15 ש*י3ל מי£י ג1לבה אלתה נוצאר

מכפי גררעה ר*10 ילתר, 717כה אלתה מצאר 23* שציפר, כפי העבלדה את מצאר 67\ 7למים;
הציפירת הגשמת רמת קבלתה. לפני העבררה בהערכת ריאלית גישת על מעידים אלר מימצאים שציפר.

היל לא ההבדלים ארלם הטעשירת לת האחי בקרב כילתר גכלהה היתה הצררת של ההכשרה רטת לפי
היל מאשר רסטטרס עצמאית לפעילרת שדה ילתר הנראה, כפי טצאר, המעשירת האחילת מלבהקיס.

קענים טרסדרת בי/ מלבהקיס הכדליס העלה לא ;נאמלר, ANOVA ניתרה אתר. תחרם בכל מלעאלת
.(10.3 עללח לפרטיים עיבלריים מלסדלת לבי7 לגדללים
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(ANQVA) עליו והנעלות המ7ס7 גודל הצררת, של ההכשרה למת לפי תעבררה ציפורת טלליל 10.3 לרה

ל,ט. )ב.2 N = 13) מוסמכות אחלית ההכשרה רמת
2.5(' N = 24.) מעשיית אחלות
2.1( N = 44) עזר כח

20ל.ט. jf N = 40) ?טך המוסד גודל
)נ.2 N = 41) גדול

ל.מ. 2,2(' N = 40) פרט? הבעלות
2.3(' N = ;נ4 'נלנורל

הנלעית. א3שלילית תפיסת 10.6

הניערת אפשרויות את האדם מת3לסת מושפעת העבודה את לעזוב או להשאר 1הכולנ.ה לתכ7
הגשאלים ממחצית למעלה ציינר אחרת עבודה להשיג לוכלו אפ המראליגים כשנשאלו שלל.

דומה ברמה עבודה להשלג שלוכלו סברו 34.7* ליתר, טיבה עבודה להשיג שללכלל (53.3*)
המרואללנלס של ההכשרה רמת לפי גיתוח אחרת. עבודה להשלג לוכלו שלא אמרו ו^12

ההבדלים יותר, עובה עבודה להשלג שלוכלי האמלגי מאחרלס, ייתר מוסמכות, שאחלית העלה
אמנם היא המוסמכות האחיות תפלסת כל ל.ראה בישראל, באחיות המחסור לפי מובהקים. היו לא

הסיעוד. עובדי של הגיעות תפיסת על השפעה היתה לא עליו והבעלות המוסד מ?נלאותלת,לגודל

העבודה. את אחרים רהערכת עצמית תפיסה 10.7

גבוה היה בכרל.ך vy לאחרים,הממל המריאללץ ע"ל העבודה הערכת ייצגר שאלות ארבע
נוספלס. עלבודלם זה משתנה לגבי נערכו לא המוגבל הפיזור בגלל (4  3.7) ביותר

היי; השאלות
~x*4.0 העבידה של עצמית הערכה
73.9 עבודתו את המטופלים הערכת
<>=3.8 עבודתל את הממונים הערכת

5=3.7 עבודתי את אחרלם הערכת
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ועמדות. מיומנויות ידע, תפיסת 10.8

הדרושות והעמדות המיומנויות הידע, רמות תפיסת את לבדק כדי נשאלו שאלות שבע
לגבל הדירלג .(10.4 (לרה ואישי מקצועי לקידום וההזדמנויות בהם השימוש מידת בעבודה,

. ;מאד) ל4 ועד לא') (כלל היהמ2 פריט כל

מיוחדות ועמדות מיומניות ידע דורשת שעבודתם חש שהצוות התשובות הראו כללית,
כישורים לעבודה אתם הביאו שהם בכר נרמז בעבודתם. בהם משתמשים והם בידם ישנ7 אילו

או לימודים ע"י תפקידם העשרת להם מאפשר אינו המוסד אולם המבלים, נהנים שמהם

דומים מחקר ממצאי עצמה. בעבודה הנסיוץ הוא התפקיד לפיתוח היחיד המקור בתפקיד. העלאה
בעבררתך בידע הצורר את העריכו מעשיות ואחיות מוסמכות אחיות (1982) הנדלס דוח של לאלה

שדווחו יחידות היו המוסמכות האחיות .( p<.01 ) העזר כח מאשר יותר גבוה מובהק בארפך
שאמנם גיאי' ( p< .001 ; למוסד מחוץ חינוכיות בתכניות להשתתף האפשרות לה7 שניתנת
מחוץ חינוכיות בתכניות להשתתף האפשרות לה7 שניתנת אלו חך המוסמכות האחיות במציאות

למוסד.

עזר. וכח מעשילת אחיות מאשר בעבודתז לקידום אפשרות פחות ראו מוסמכות אחיות
שהם עיינו קטנים במוסדות ערבדים מינהלי. לתפקיד כבר היגיעו שרוב7 משום וזאת יתכ7
.( 05.<ק ; גדולים במוסדות עובדים מאשי יותר שלהם בידע ולהשתמש ליישם יכולים
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של ההכשרה רמת לפי העבודה לביצרע הדררשרת והעמדות מירמנירת הידע, תפסית 10.4 לוח
. (ANOVA) המוסד. ונעלוז וגודל הצררת

גך1יל בעלרת של ההכשרה רמת
הסיעודי הצררת של

ממוצע
גדול קט7 ציבורית פרטית כחעזר מעשיות א. מוסמכות א.

N" 41 N= 40 N 4i N 40 N= 44 N 24 N 13 N 82

ידע דורשת 3,2עבודתי 3.5 3.3 3.4 3.0 3.7 3.9 3.4
ספציפיים רטכבי?ה

גישה דורשת 3.9עבודתי 3.8 3.9 3.9 3.8 4.0 3.9 3.9 ע
למטופלים מחרחרת

הגישה הידע, 3.9ברשותי 3.8 3.9 3.9 3.8 3.9 3.8 309
הנחוצות והטכניקות

* לנ.על לי מאפשרת עבודתי
3'2 י'3 3'6 3'3 3'4 3'5 י'3 35 לי שיש היכולת את

ללמוד אפשרות לי 3.0יש 2.7 2.9 2.7 2.9 2.8 2.6 2.8
עבודה כדי תרך

.^# להשתתף לי מאפשר המוסד
1.9 2.2 1.9 2.1 1.8 1.8 3.5 2.0 הרצאות עיו7, בימי

והשתלמויות

* להתקדם אפשרות לי יש
1.7 1.5 1.5 1.7 1.8 1.4 1.2 1.6 נל37ק77

05.<ק*

001.<ק**.
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החלטית: nb2p על והשפעה בעבודה עצמאות תפיסת 10.9

סברו רובם בעבודתם. החלטות קבלת על ובהשפעה בעצמאות חשו הם אם נשאלו המרואיינים
ביותר, הגבוהה החלטות קבלת על והשפעה עצמאות של התחושה היתה מוסמכות אחללת שכך;אצל
רמות בי7 ההבדלים במחיאות הדבר שכל ונראה כחהעזר. ובסו?* המעשיות האחיות אחרלהז

הבדלים העלה העצמאות תחושת מדד אולם, הבודדים, הפריטים לגבי מובהקים היו לא ההכשרה

.10.1 nib ( p < .05) השונות ההכשרה ימות בי7 מובהקים

1ממימ?נאים זה משתנה (1982)בר?ר ס והנדל (1979) George מחקרי
העצמאות תפיסת לגבי הבחינו לא עליו והבעלות המוסד גודל מחקרינו. כמו נטיה אותה הראו

החלטות קבלת על וההשפעה

המשיבים של ההכשרה רמת לפי החלטרת קנלת על רההשפעח העעמאות תפיסת ממודעי :10.5 לוח
. (ANOVA)

הצוות של ההכשרה רמת כללם

כחעזר אחיות אחיות
מעשיות מוסמכות י

N= 44 N= 24 N= 13 N 81

3.5 3.5 4.0 3.6 ובהצעותי בהערותי מתחשבים .

בתחום בהצעותי מתחשבים .

העבודה ארגו7

להחליט, פעולה חופש לי יש 
3.6 3.9 4.0 3.8

י  בעצמי
*
3.4 3.6 4.0 3.6 עצמאות מדד .

*p<.05
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הכשרה נימות סיעוד עובדי זמינות לביו העצמאות תחושת בי7 קשר שקיים הנחה קיימת
סיעודי; צוות זמינות של היבטים שלושה לפי המדד נותח לפיכך במוסד. שונות

.77"70n ח"י" סת..כ יע.,י ימעשיית מוסמכות אחיית ע"י ביממה בחולה סיעןדי טיפול שעות
שנימדדו השעות לפי ומקסימום בינוני מינימום, לקבוצות קובצו המדדים משלושת אחד כל

מרואיץ. נל עבד בה ביחידה

^ל^ ^^^ תחלשי; ^ לגבי מנ7יל גיים גמעא מיסמכת אחית ע, ט?פרל שעו* זמינות
ה,ה 1מעשיית מוסמכית אחיית ע"7 ",3ןל שעות למקסימום לינארית. נטיה היאה לא אר מובהק,
גבוהה הכשרה בימת סיעודי שצוות יתכ7 .(106 ;לוח יותר גבוה עצמאות מדד עם חיובי קשר

אות7. וליישם עצמאיות הצעות להציע ניתן שבה לסביבה קשור יותר רב וצוות ייתר,

//V  82) ( ^qvA ; סיעודי צוות זמינות לפי עצמאות תפיסת ממוצע 30.6 לוח

שעות סה"כ זמינות לפי טיפול שעות זמינות ל3י טיפול שעות זמינות לפי
טיפול מוסמכות אח7ןת ע, מוסמכית אחיות ע"י

ומעשיות

3.5 . מינימים 3.5 בנימים י'3 מינימים
345 נ,נינ, 3.6 בינוני 3'4 2ינרנר
3<9 מקסיטים 3.9 מקסימים 3.9^ _'"1סיטים

^ ל.מ. 05.<ק
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בעברדה הכיול הנפשי רהלחץ הפיסי vanon תפיסת 10.10

חשל המרלאיילים ררב רב. לנפשי פיסי במאמץ לעלרת עלרלה חללים קשישיס עם עברדה

רבה') במידה  4 ל*. בלל  1 ; רב. מאמץ דרשה שעבררוזם

רכחהעזר מאל/ר CP<.001; העזר. כח של ילתי גבלהה *יסי מאמץ תפיסת על מראה 20.7 n7;<

ככל עלה זאת, לערטת נפשי, לחץ 7ה. למימרא לצפרת היה ניתך האישי הטיפרל ר7נ על 7pa7a
רנטל ילתד רבה אחרילת נזרטלת ילתר הגבלהים התפקידים בערל הנרשאים על ההכשרה. רמת שעלתה

מבחיגה מלבהקיס היל לא המאמץ במדד ההבדלים העברדה. של האירגרני בצד הי/שזרים הלחצים
ציברריים. רמרסררת ?טנים במרסדרת רלתץ מאמץ פתרת על דללה התלריים. המשתנים לגבי סטטיסטית

הסלעליל, תצררה by ההכשרה רמת לפי נענלדה, הנרלכיס הנפשי להלחץ הפיסי המאמץ תפיסת 10.7 ליח
(13נזרצ({ים,~$01\^). המלסד רבעלרת גרדל

גררל בעלרת תצררת של הכשרת רמת כרלם v7nsn
 . הסיעלדי

גדרל ?טך ציבררית פרטית כתעזר מעשירת מרסמכרת
N= 41 N 40 N 41 N= 40 N= 44 N= 24 N~ 13 N 82

***

3.6 3.4 3.4 3.6 3.8 3.4 2.5 .3.5 9יס* מאמץ

3.7 3.6 3.6 3.7 3.6 5.7 .3.8 3.6 נ.פק1י מאמץ

3.6 3.5 3.5 3.6 3.7 3.5 3.3 3.6 מאמצים מדד

***p> 001
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זמינות שעולה ככל הנפשי והלחץ הפיסי המאמץ בתפיסת קלה ירידה מראה 10.8 לוח
הסיעודי. העוות וסה"כ והמעשיות המוסמכות האחללת

(ANOVA) סיעודי צווח. זמינות ל5ל המאמץ מדד ממוצעי 10,8 ללח

בחללה טיפול שעלת סה''כ לפי בחללה טיפול שעלת לפי בחללה טיפול שעלת לפי
סיעלדי, צוות ע"י ביממה טלסמכת אחלת ע"י ביממה מוסמכת אחלת ע"י ביממה

מעשית לאחלת

3.7 מיגימלס 3.6 מינימום 3.7 מינימום

3.5 ביגרבי 3,6 ביגלני 3.5 בינ.לנ.י

3.4 מקסימלם 3.4 מקסימלם 3.4 מקסימלם

.10. b .a.b .n,b

העברדה טך רצרך שביערת תפיסת 10.11

בה. ההישארלת ועל העבודה איכלת על המשפיע עיקרי גלרס הלא חעברדת מך רצרן שביעלת
גבלה')  4 נמלך, * 1) דרגלת 4 בך סללס על זה בנ.לשא שאלות שבע לדרג התבקשל המרלאיינים

אקסטרינסייס. למגבים התייחסל פריטים לשללשה אישי הבי7 במישלר היל פריטים ארבעה

(1982) הנדלס דל"ח הביןאישייס. הגורמים מכל גבוהה רעל7 שביעלת על מראה 10.9 ללח
( p>05 ) nip^Dn מך אחילת מאשר רצרך שבע פחלת נלוהעור דלמלם.' ממלאים העלה

האקסטריעסייס, הגלרמיס מ7 הרעל7 שביעלת . פיקלחי בתפקיד בע*מ7 היל האחילת רב לאכ7
גם כך (ל.מ.) ההכשרה ברמת הירידה עם ירדה המשכלרת מ7 הר*ל7 שביעלת לתר. י נמלכה היתה
עבדל כחהעזר לכ7, קלדם שציינו כפי ואמנם, .( p<.01 ; העבודה משעות הר'נל7 שביעלת

זה מצב משק9 הכולל המדד פחות. והשתכרו יותר גדלל פיסי לחץ תחת היל שערת יותר
העליה עם הרצוץ בשביעות עליה nmvi (1979) George של. במחקר גם .( p< .05 )

לגלדל . הרעל7 שביעלת לגורמי קשר היה לא המוסד על לבעלות הסיעוד. עובדי של ההכשרה ברמת
יותר גבוהה רעל7 שביעלת דלרגה קטנים במלסדלת תרצרך. שביעלת גלרמי עם קשר היה המלסד

מובהק. באלפ7 מהם 8 הגורמים^גבי 10 כל לגבי



ק'יקיס עם ההינדים לאגשיס העי?רי החיזלק הלא העברדה מך הרצרך ששביערת להניח שיש מסרם זה ממצא לצייר 7ש

מלגבלים.

גרדל הסלעל7י, הצררת של ההכשרה רמת לפי הג"ל קל רמדדים בעברדה רצרו ^ביעלר. גלרמיס של ממוצעד0 10 9
(ANOVA) המרסד בעלרת

בעלרת ל 7 ל נ. . של ההכשרה רמת כרלם לשביערת הגלים
. t הסיערדי העילת רי:ל7

צבררית פרטית גדרל ivp עזר כה מעשירת מרסמכרת
b19 ^=41 H=40 Sig. H=41 n=40 Sig. N=44 N=24 N=13 H=81

ל.מ. 3.8 3.8 .05 3.7 3.9 ל.מ. 3.7 3.8 3.9 3.5 "">יס ע0 ^י"סיס

n b 1 7, ," .,, * משפחות עם ל.מ.יחסים 3.7 3.6 . .מ ל 3.6 3.7 ל.0. 3.6 3.6 J.9 3.6 D,),nn
ל.מ. 3.6 3.6 ל.מ. 3.6 3.6 ל.מ. 3.5 3.7 3.7 3.6 בעברדה עמיתים עם יחסים
ל.מ. 3.7 3.8 .06 3.6 3.9 .05 3.5 4.0 3.9 3.7 ממרנים עם יחסים ^

ל.מ. 3.7 3.7 .06 3.6 3.8 .05 3.6 3.8 3.9 3.7 אישיים ביו יחסים מ77

ל.מ. 2.5 2.8 .01 2.3 3.0 ל.מ. 2.4 2.8 3.2 2.6 טשכורת
ל.ט 3.6 3.4 .01 3.2 3.8 .01 3.3 3.7 4.0 3.5 עבררה שערת
ל.מ. 3,4 3.2 .05 3.1 3.5 ל.מ. 3.2 3.5 3.4 3.3 פיסיים תנאים

ל.מ. 3.2 3.1 ..01 2.9 3.4 .06 3.0 3.3 3.5 3.2 אץסטרינסי מדד

ל.מ. 3.5 3.4 ..01 3.3 3.6 .05 3.3 3.6 3.7 3.5 י*ל7 7ביע7ת



78 

בחולה טי3ול ;שעות כחאדם זמינות לפי המרדים 3 לגבי (ANOVA) שונות ניתוח נערך
*וות ע"י ביממה בחולה טיפול שעות וסה"כ ומעשיות, מוסמכות אחיות מוסמכות, אחיות ביממה')/
,(10.10 ;לוח פירוש לו נמצא ולא לינארי היה nb הקשר אולם מובהקים הבדלים נמצאו סיעודי.

(ANOVA) סיעודי 3חאדם זמינות מדדי לפי רצרך שביעות מ77ל 10.10 לי"

בחרלה סיפרל שעות סהכ מוסמכות אחיות זמינות מוסמכות אחיות זטינלת המ77
סיעודי *וות ע"י ביממה ומעשיות

אישיים בי7 יחסים

3.5 מינימום 3.6 מינימום 3.7 מינימום
p< .05 3.8 בינוני p< .06 3.8 בינוני ל.מ. 3.6 בינוני

3.7 מקסימום 3.7 מקסימום 3.7 מקסימום

  ^" ~~ ~~ אקסטרינזי מדד
2.8 מינימום 3.0 מינימום 3.3 מייימום

05.<ק 3.3 בינוני p< .05 3.4 בינוני ל.מ. 3.0 בינוני
3.4 מקסימום 3.4 מקסימום 3.4 מקסימום

  ~~ רעו7 שביעות מדד
כולל

3.2 מינימום 3.3 מינימום 3.6 מינימום
01.<ק 3.6 בינוני p<.05 3.6 בינוני ל,ט. 3.4 בינוני

3.5 מקסימום 3.5 מקסימום 3.5 מקסימום
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קשלקלס כלפי עמדות 10.12

תשרבה לוךבל מנת על מופקדלם הם לה שעל האוכלוסלה סוג כלפל הסלעודל הצללת חש מה
לטפל מעדיפה היית עבודתך מקום את להחלל9 נחרת "אללו המרואיינים: נשאלו זר לשאלה

גלל בקבוצות בקשלשלס לטפל ברלאים, בקשלשים לטפל במחלקתך, הנמצאלם אל7 כמן נקשלשלם
קשלשלם של סוג באותו לטפל רצר המשלבלם ממחצית למעלת אחרלם''? ברלאות במצבל או אחרות

ברלאלם. קשלשלם עם לעבוד רצו ו7.358 אחרות גלל בקבוצות לטפל רצר משללש ללתר מלגבללם,
זאת. לממש ריאליות הזדמנויות להם לש ואמנם "אחרלם", העדיפו העזר, מכ.ח יותר אהלות,
, סטטלסטלת npnniro לא נטלה, הראל פרטללם לבמלסדלת לותר קטנלם במלסדלת סיעןךל צללת

בהללה, מטפללם הם בהם אוכללסלה סלג באלתל לטפל

הסלעודי, הצוות של ההכשרה רמת לפי הסלעלדל הצוות ע"? המרעדף המטל5ללם סוג 10.11 ליי'
(באתרזים). עללו והבעלות המוסד גרדל ל3ל

בעלות גרדל ההכשרה רמת כ.ולם המועדפת האלנלוסיה

צלבלרלת פרטלת ג7לל קט7 כחעזר מעשלת א. מוסמכת א.
N 41 \\m40 H 41 N 40 N 44 N= 24 N 13 N 81.

48.8 60 48.8 60.0 56.8 50.0 53.8 54,9 מטופללם סוג אותו
4.9 10 9.8 5.0 11.4 4.2 0 7.3 ברלאלם קשלשלם
46.3 30 41.5 35.0 31.8 45.8 46.2 ^13.4 אחרות גלל קבוצות

£37.4 שלנ.לס ברלאלתלים מצבים
24. 4

ל.מ. ל.מ. ל.מ.

לגבי מסכים'} לא " 1 מסכים  5) חסכמתם מל7ת על המרלאליעלם ו:שאלל הר7אלו7 בחמשל
שתי בהם. בטיפול להשקיע שיש והמשאבים קשישים של השיקום פוטנציאל אודות קביעות תשע

הלתאם, לצלונם גמרך שלקלס פלטנצלאל עם הסכמה על הצביעל שאללת
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הקשישים של השיקלם פלטלנציאל את רבה במידה העייכל לא שהמשיבים הראה 10.12 לרה

בהם. שנלתר בכלח כהלכה להשתמש לכלל שי כדי שירלתים לישישים להציע שיש חשבל אלא
גם אלבחנ.ה לא הפריטים, מ7 אחת א?* לגבי העמדלת בי7 הבחי7 לא הצררת, של הכשרה רמת
את להכיר העלרר לגבי ילתר חילבילת עמדלת היל 'ניבלרייס במלסדות לעולת ברלרה. נטיח
לגבי ביחלד בילתר חילבילת עמדלת היל ילתר קטנים במלסדלת ל*ולת המטופלת. האלכל7סיה

הקטנים ללטלסדלת מאחר הכללל. במדד לגם שבטיפללם הקשישים אלכללסית של השיקום פלטנ.עיאל
ממקעלעלת עלבדיס ילתר לכ7 מעשיות לאחילת מלסמכלת אחילת ילתר של גבלה שעור היה

קשישים. לגבי עמדלתיל על השפעה במלסד הסיעלדי הצללת של האילש ללדפלסי יתכ7 אחרים

(ANOVA) המלסד רבעלרת ההכטרה,גרדל רמת לפי קשישים לגבי niinv 10,12 ללח

הבעללת המלסד גלדל ההכשרה רמת כללם הפריט
עיבלרית פרטית גדלל קט7 עזר כח מעשילת U41U40מלסמכלת W41N4 0 N44 \\~24 W13 H81

עדיי7 יש כא7 חללה לכל
2.6 2.5 2.4 2.7 2.6 2.2 3.0 2.6 JT'n7p'E' יכללת של טלדה

. להעלאת משאבים להפנות יש
3.3 3.2 3.2 3.4 3.3 2.9 3.6 3.3 קשיש כל של התיפקלד רמת

להשתת9 הקשיש את לערדר יש
4.1 3.5 3.6 3.9 3.8 3.8 3.8 .3.8 בהחלטלת

לדאלג המטפלים תפקיד
3.4 3.7 3,4 3.7 3.6 3.1 3.9 3.5 חברתית לפעילות

את היטב להכיר צריכים
4.3 4.1 4.1 4.3 4.0 4.3 4.6 4.2 הקשיש של להרגליו עברל

* מתנדבים גרפים הפעלת
4.5 4.8 4.6 4.7 4.6 4.6 4.8 4.6 לקשישים תתרלם במלסד

** כא7 לאלר 7י:;ה במצב קשיש
3.0 2.7 2.4 3.4 3.0 2.8 2.7 2.9 במלסד להטצא צריך

** 75 גיל מעל הקשישים ררב
2.7 2.5 2.1 3.0 2.5 2.5 2.8 2.6 דרמה למצב יגיער

שירלתים אלל לישישים מגיע
חשברך על גם מלסדיים

3.6 4.1 4.1 3.6 4.0 3.7 3.5 3.8 לאחרים שירלתיס
3.6 3.6 3.7* 3.5 3.6 3.5 3.8 3.6 כללל" עמדלת מדר

*p<.05 __
קטנים במלסדלת ילתר חילבילת נטילת הסתמנל זה, בפרק שנדינל המשתנים רב לגבי בסיכלם;

ילתר. גבלהה היתה הסיעלדי הצררת זמינלת בהם יבמקלמלת ציבלריים במלסדלת ילתר,

1.
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הסיעודי. הסגל של נשירה .11

סיעודי סגל לנשירת יש שלילית; כתופעה כלל בדרך נתפסת הסיעודי הסגל גשירת
ני מ^אי (1979) StrykerGordon בחולה הטיפול לרמת הצללת מוראל הטיפרל, עלרת על השלכרת

ערך שולה נמחיר לעלות עלולה עליו רפיץרח הדש עונד של הדרכה הכשרה, בלירה, גיוס,
והמאמץ הזמ7 חדשים. אגשים לקלל1 העורר ע"י נפגע הצללת גיבוש הדשירת. משכלרות למספר
הסיעודי. הסגל של העבודה לעומס מוסיפים החדשים העובדים את להדריר מגת על הגחלצים

עלנדיס, תחלופת של תוצאה קרובות לעתים שתם נחרתים, כלליים ביצלעים מאלז7, לא ג1יפלל
לגבי פחלת לא חשלב ללפיקוח. הסיעלדי לסגל ללבעילת למעלפלים גפש לעגמת גורמים
חדשים. קשרים ויצירת לקבועות מוכרלת יחסים מערנלת שבגיתלק הזעזוע הלא החללים

לעמדלת חדשים רעיוגות עטם להביא עשויים חדשים אגשים רצויה. מסויימת תחלופה
מחסר כתוצאה והיזמה, רגלשלללת הזמז, עם לעיתים, מתקהים, מתמשך בטיפול שוגות.

עשוי הוא חזקה הגעה ומגלה בקפידה גבחר החדש והסגל במידה חדשים. ובאתגרים בגירוי
חדשות. גישות הגהגת ע"י השירות על חיובי באופ7 להשפיע

היא המגורים מקום והעתקת לידות מחלות, פרישה, ממוות, נתוצאה מסויימת גשירה
במועדו. תיכגו7 הגשירה. מועד לפגי עוד בכח הגושרים רב את לזהות וגית7 גמגעת בלתי
הסגל על התחלופה של השליליות ההשפעות מ7 להפחית עשליים הנושרים מקום למילוי דאגה

הסיעודי.

הריאיוגות לעריכת שקדמה השגה היתה א' שלב שלבים. בשגי זה, במחקר נמדדה, גשירה
הריאיוגות רעריכת העיקרי הגתלגים איסל9 שאחרי החדשים ששה היל כבקורת, ששמש ב', ושלב
כל של העזיבה וסיבת ומקצועיים דמוגרפיים גתוגיס גישמו השלבים משגי אחד בכ.ל במוסד. 4

הצוות כל של גתונים לאיסוף שימש השופס אותו די). ;גספח הסיעלדי הצוות מאגשי אחד
ומשל העזיבה סיבת גרשמה הגושרים לגבי הגתוגים. לאיסוף שקדמה בשגה שהועסק הסיעודי
במוסד העובדים במספר שימוש ע"י חושב הנשירה שערר די). ;גספח לעיןיבה עד ההעסקה

.(Price, 1977) 100 x גושרים כמלגה; הגלשרים למספר כמכגה
עובדים
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הבדלים נמצאר לא .64 היה בי בשלב מספרם .153 היה אי בשלב העלשרים מספר
בסיסית, על הכשרה ההכשרה, רמת מיעא, ארץ מיך, גיל, לגבי: הקנלעלת בי7 מלנהקים
ביך מלנהק באלפ7 שלגלת היל העזיבה סיבלת התפקיד לרמת המשרה היק9 נמלסד, לתק

. (' p =000) הנלשריס ^ברצרת שתי

מקלם גלי שי כגל7; למערכת שמחלץ סיבלת העזיבה סיבלת כמחצית היל השלבים בשני i

בעלך ההנהלה ע"י שפלטרל גלשרים ילתר על דללה אי בשלב לכלי. לידה חלפשת מגלרים,
('11.1 ;ללח הם מיזמתם העבלדה את שעזבל ג7שךלם ללתר $v 777ח נ' שבשלב

(.באחלזיס^* ב' ל7;קל5ה א' תקו3ה ביך השללאה העזיבה סיברת 11.1 לרה

בי פה תקל אי תקלפה התקלפה יק'^~
איסל(< אחרי חדשים 6,) איסל9 לפני חדשים 12) ^^■^^

הבלגים) הבלנים) העז^^ סיבת

47.5 51.2 חיעלנילת סיבלת

העלבד החלעת
28.8 4,9 N2J

23.7 43.9 המעביד ע"י פיסלרי7
N68

100 100 סה"כ

N59 N123 U182

p<.001

חסרים מקרים 34 *
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שתר א סינות. שתי בגלל לזאת בלבד א' לשלב מתייחסים בהמשך המלבאים הנתלנים
העלבדיס בקבלצת נכללל ב' שלב מנלשרי חלק לב. המשתנים רלב לגבי דלמות היל הקבלצלת

המיטמאים להטיית גלרמים היל בניתלח נכללל לאילל א' בשלב

שבי7 ההבדלים של סטטיסטית מלבהקלת רכך הנשירה שעלרי מילצגים זה בפר? נללחלת
. א', בשלב להנלשרים העלבדים

מלסדלת. ל5י הנשירה 11.1

; המגהיגלת, אינלת למשל; עובדים, נשירת על להשפיע עללליס המלסד בתלר רבים גורמים
בהילתם בעירים במלסדלת ילתר גבלה תחלל3ה לשעלר לע3לת נית7 העבלדה. לתנאי החללים סוגי

הסיעלדי הסגל אנשי ג0 בלחנים בה לבתקלפה העלבדים צררת ברירת.: בתהליך ע7יי7 מ'נליים
כדי הקניעלת םת7 תקלפת תלם לפני עלבדים פיטלרי גלרסת המלסד למדינילת יש המלסד. את

בישראל. העבלדה בהסכמי הנדרשת הקביעית טיח למניע

ל46. 0 בי7 נע הל1ללח .35.435 המלסדלת בכל הממלצע הנשירה שעלר היה א' בשלב

נשירה שיעלר היה אחד במלסד מתחתיל. לבשבעה לממל*ע מעל הנשירה שעלר היה מלסדלת בחמישה
חריג^158.

הבעללת. לסלג המלסדלת גלדל לפי סגלסיעלדי נשירת 11.2

העלה מלסדלת 110 ב ( StrykerGordon ,1979) במינסלסה שנערך מחקר
מבחינה מלבהקיס גמצאל לא שההבדלים למרלת זה, במחקר ק"נים. נמלסדלת ילתר נמלכה תחללפה

ל 0 בי7 לנעה רבה היתה ק"נים במלסדלת הנשירה שיעלר שלנלת ההיפר, נימצא ס""יססית
.31\ גדילים לבמיסדלת 44* היה קטנים במלסדית הנשירה שיעלר ממל'נע אחלזים" 158

תחללפה על (1979) StrykerGordon מחקר מימעאי מ'נביעים הנעלות סרג לגבי
ילתר גבלה אחילת של תחללפה שעלר מ*אה (1979) George ציבלריים. במלסדלת ילתר נמלכה
נשירת בי7 מלבהק קשר נמצא לא זה במחקר ציבוריים. במלסדית עזר כח לשל פרטיים במוסדות

המלסדלת על הבעלות סלג לבי7 סיעלדי סגל
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וציבוריים פרטיים במוסדות התחלופה שעורי ביך נארה''ב שנמצאו וההבדלים יתכ7
השכר תנאי נקבעים בישראל המוסדות. סוגי שני בי7 השכר ברמות ההבדלים את משקפים
ומתן משא לאחר מגיעים שאליהם קיבוליים עבודה בהסכמי למיניהם הסיעוד עובדי של

העיקריים. המעבידים לבי7 והאחיות האחים הסתדרות בי7

מקצועיים. סיעו7ימא5ילניס סגל של נשירה 11.3

n$j,n ( George ,1979) בקשישים ממושך לטיפול מוסדות 15 ב שנערך מחקר
במשרה עזר כח אצל %145b ועד מלאה. במשרה מוסמכות. ותג אחי אצל %55a נשירה שיעורי

של ההכשרה שרמת ככל עלה הנשירה שיעור גבוהה. היתה הבי7מוסדית השונות חלקית;
לפי בנשירה מובהקים הבדלים נמצאו לא זה במחקר יותר. נמוכה היתה הסיעודי הסגל

במידגם המעטות המוסמכות האחיות בקרב הנשירה שיעור אולם הסיעודי הסגל של ההכשרה, רמת
של הנמוך הנשירה ושיעור יתכ7 עזר. וכח מעשיות אחיות של הנשירה משעור מהרבה קע7 היה

.(11.2 ;לוח בכירים בתפקידים הועסק מביניה7 גבוה שאחוז מכך נבע המוסמכות האחיות

אחוז כלשהי. עלבסיסית הכשרה היתה הנושרים מבי7 ולשבעה העובדים מך 21b רק
.35.4 הכללי הנשירה לאחוז קרוב ,33.3 היה העלבסיסית ההכשרה בעלי בי7 הנושרים



11.1 תרשים

תפקיד. רמת י פ ל ר הכשרה רמת לפי במוסדות סיעודי סגל ת פ ר ל ח ת

שיעור
תרולופה

3< ב _ ■ ■  ■.

60 ך

50  EEEEEE

40  =ב=:

E=== E=== :==== ■ ^1= === =ב=^ :!
30  ^^EE  =^ EEE= ■ EEEEE 00

20  | j zz=^  ~ ' EEEE . ^=^ ^==

10  1 E5=r= ~  I I == ===== =====

אח,ות אחיות כוח כל . מנהל אחיות כוח כל
מוסמכות מעשיות עזר הימי" הטורה עזי הימית
י הכשרה רמת י < תפקיד רמת 1
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הייךף התפקיד. רמת ההכשרה, רמת לפי הסיעודי הסגל נשירת שעיר? 11.2 לוח
הררת?. רשנרת המשרה

הנשירה שעירי הער1בים מספר העובדים מספר ■ י
באחיזים

.  ■ , . ההכשרה רמת

21 942. v מוסמכות אחיות
x^ ל.ט. 37 34 92 מעשיות אחיות

37 110 296 , כחעור
3 5.6 153 43א 0 סת"כ

התפקיד רמת

11 6 56 ניהול ת3קי7י
54 3 5 65 השירה מ7 אחיות

X^ p<.001 38 189 305 כחעזר
גי בי

35.2 150 426 סה"כ

משרה קלי הי

30 28 94 שבועיותמשרה 36~(שערת
חלקית')

34 55 74ב לאחיות מלאה גמשרה 3745
V2M 1, לכחעזר) חלקית

'' 38 57 149 ויותרו מלאה ;משרה 46+ ■

55 44גה 7417 סה"כ

(.נשגימ) יי77ק

73 166 155 1

15 10 65 2

11 13 122 35

X2 p<. 001 14 12 86 +6
'T 35י' 151 431 סה"כ

חסרים מקרים 2f t חסרים מקייס 9 י') חסרים מקרים 3 ג) חסרים מקרים של.י (k

חסר אחד מקרה ר) חסרים מקרים 15 (7 חסרים מקרים 6 נ')
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מפקחלת יחידה, אחראית (.אהלל; הנהלה לתפקידי חללקל הסיעודי הסגל של התפקידים רמלת
עזר. לכח למעשילת) (מרסמכרת השררה מך אחילת לסגנילתיה), במלסד הסיעלד שירלתי למגהלת

המקעלעי הקידלם בהישגי הנהלה כתפקידי המחזיקים בין הנמלל הנשירה Tint* את לייחס נית7

יכלל לא שאליל למעמד שהגיער מעשילת אחילת היל הנהלה בתפקידי מהמחזיקלת מחצית שלהם.
מבי7 54*4 הגבלה הנלשרים אחלז את להסביר לנית7 יתכ7 אחרים. בריאלת בשירלתי לצפלת
קשישים עם בעבלדה הכרלכלת נעימלת הלא במטלרת למעשירת) ;מלסמכלת השלדה מ7 האחילת
אפשרלללת קיימלת לכל, בנלס9 ממלשך. לטיפרל במלסד בעבלדה הדינאמילת לבחלסר חללים

האחילת  קג71 הבכירים התפקידים למספר מאחר הללל במלסדלת לקידלם מאלד מצרמצמרת
בשירלתי השלדה מ7 כאחילת עבלדה טקלמלת כלללמצלא בדרך , מסלגללת להמלסטכלת המעשילת

באחילת. המחסלר בשל אחרים בייאלת

שעלר כי אם סיעלדי סגל נשירת שעלר שיסביר מלבהק גלרם היללה לא המשרה היקף
(1979) George .(11.2 ;ללח השבלעילת העבלדה שעלת מספר עם גדל הנשירה
אחילת לנשירת בהשללאה חלקית במשרה אחילת גבלר)/יחסית'של נשירה שעלר על דיללחה

הסיעלדי. העללת של ההכשרה רמלת בכל מלאה במשרה

העבלדה. של הראשלנים בחדשים רלב פי על מתרחשת למעבידים עלבדים של ההדדית הבחינה
הסיעלד. עלבד להעסקת שנה בתלם קביעלת מלענקת בישראל הקיבלעיים העבלדה להסכמי בהתאם
נמצא כך לאמנם בילתר גבלהה תהיה הראשלנה בשנה שהנשירה לכך ל'נפלת איפלא, היה, נ.ית7

.11.2 בללה

רמרגרפירת. תכרנרת לפי הסיעלדי הסגל של נשירה 11.4

גבלהה ניעלת בעלי הצעירים בי7 שיא. נקלדלת שתי כלל בדרך יש סיעלד עלבדי לנשירת
.(11.3 ;ללח זה במחקר גם כר העבלדה. מ7 הפלרשים המבלגיים לבי7

עלזבים שאינם משלם נשים של מזה כלל בדרך גבלה בסיעלד גברים של ההישארלת אחלז
המשפחה ראש בעקבות מגלרים מקלם העתקת אל גידללם ילדים, לידת בגלל עבלדתם מפסיקים אל

יתכ7 הנשים. של מזה גבלה הגברים נשירת שעלר היה זה במחקר .(1977 רעמיתים, (,ברגמ7
מך jvp חלק על המעמיס דבר הסיעלדי בסגל הגברים של (154) הנמלל לאחלז קשלרה והתלפעה
זמינים היל הסיעלדי הסגל של המל'נא ארץ על נתלנים פיסי. מאמץ של גבלה מעמס העלבדים

הגבוה השעור של ומקורו יתכ7 אמינים. תמיד נראו לא אלו וגס האוכלוסיה מ7 חלק לגבי יק
היטב השולסת זו קבו'גה בפני הפתוחות החליפיות בהזדמנויות הוא הארץ ילידי בקרב הנשירה של

בארץ. חברתיים קשרים לה ואשר בעברית
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מ7?א, יארץ טל7 גיל הסיערדי,לפי הסגל נשירת 11.3 לרח

(באחרזיס) נשירה שערר תנרשריס מס' העובדים מס'

50 32 64 זכר מר7:
33 121 364 נקנה
35.7 153 . "428 yno י

x2 מלנהק 5א

58 3* 66 >25 גיל:.
24 20 84 2635
30 24 81 3645
19 16 83 י 4660
44 7 16 61 . +

318 '*105 330ב' סה"כ

P<01

16 23 147 אסיהאפליקה 0רצ0: ארץ
52 51 99 ישלאל

32 ^ 27 85 אחר
30.5 101הי 331ךי" סה"כ

001.<ק

חסרים מקרלם 4 (k
חסרים מקרלם 102 ב)
חסרלם מקרים 48 ג)

ם חסיל מקרלם 101 ר)
חסרלם מקרלם 52 ה)
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הסיעוד עובדי בקרב לשרים הנ. פררפיל 11 .5

עזר כת הארץ/ 25/י>77ל לג7ל מתחת מנשלם מ7רכבת היתה שנשרןז י'*ופיגית הקבוצה
נמיסד. משנה פחרת של לתק נעלית יללגר, אל שבלעילת, שערת 37 שעבדו

ישראל, ילידי מיי'גגים לקשישים במוסדות הסלעלדי הסגל מבי7 "בסיכל7" הגלשריס את
השלדה' מך אחלת בת3קיד מעשית. אחלת אל עזר כת tlvp פרעי, במוסד 25/שעבדר לגיל מתהת

במלסד. משגה פחלת של ללתק לבעלי בשבלע שעלת 37 מ למעלה שעבדל

גערכה סיעלד עלבדי של גשירתם על במחקר שגבדקל המשתגיס השפעת את להבהיר מגת על
לחם לבגלסל שגדלגל המשתנים הלבגסל למשללאה .discriminant analysisnj'n^ בדיקה

תקן בשהסיווג ( p<.001 ) מובהקת הבחנה הראל הללל המשתנים עשר שנים נלספים. מדדים 4

זמינים הנתלגים כל היו נושרים^שלגביהם ר91 עונדים 300) המקרים 391 מתור ב*68,4
.(11.4 ;ללח

דומשתגי לוח זה, בפרק ששימשל הסע"יסעיים הגיתלחים סלגי שגי בי7 השללאה
המשתנים רב לגבי דלמית נטילת על מראה מבחי7 לגיתלח
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Standardized Canonical Discriminant Function מתר?נך מבחדך ניתרת 11.4 ^ןח

המשתנים. של האבחנה כת סדר לפי נשירה, גיימי על Coefficients

נשירה לגבי המסתמנת הנל1יה מקדם ,....,..,,. המשתנה
. מרגברת J'v'. ■:■■'■■■'

למעשילת מלסמכלת אחילת פחרת 1.030 . מלסמכית אחיות זמיטלת 1

בעללת לת למעשי

?טביס מרסדרת 1.005 המלסד גל57 .2
לתק פחרת 0.654 נמלסד לתק 3

ציבררית בעלרת מרסדרת 0,646 הבעלרת סלג. .'*

הכשרה פחלת 0.41.1 הסיעודי הצררת של ההכשרה רמת . 5

לתר י נמלכה הערכה 0.322 היחידה אינלת של כל5ל *יל7 6

מוסמכות אחילת פתרת 0.318 בעללת מלסטכזת אחילת זמינלת .7

יותר צעירים 0.124 הסיערדי תצררת גיל .£
טיפלל שעלת ילתר 0.109 ניטמה לחללה סיעודי 17יפול שעות .9

ילתר נמלכה תפקיד רמת 0.094 הסיעלדי ה^לות של התפקיד רמת .10
ילתר גדרל משרה תי?ף 0.084 הסיעלדי ה^ללת של המשרה היקן* ננ'

גברים 0.027 מיך .12

p<. 001

Canocical correlation = .30058
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לעזיבה. הסוברת 11.6

שעזב הסיערדי הסגל מך אח7 כל של לעזיבה הסינר, את לצייר התבקשל המעסיקים
העלב7 נריאלת משפחתיות, (סיברת לעברדה קשלרלת שאינך מסיבות עזבר 50.4*4 המרסד; את

שביערת מאי כהרצאה עזבר 43.9* לימרדים) המשל אל זמנית עבררה סירם משפהתר. אל

להסתדר יכללת חלסר הזנחה, {קליה, כישררים רמת למטופלים, גררע (יהס המעביד רצרך
מאי כתרצאה עזבר 5,7* שפה); לבעילת מלסרית בלתי ,התנהגרת העדררירת הצררת, שאר עם

. לילה) במשמררת לעברד נכרנרת לאי בענל7ה אתגר חלסי עבל7ה, (תנאי הערבד רצרך שביערת
בשלרשה לעזיבה; הסיברת מכלל 85* >5עבל7ה קשלרלת שאינ7 הסיבלת הילל מרסדרת בשני

ההנהלה. ע"י הערזבים טך 80* פרטרר אחריס מרסדרת

קשלרלת שאינך סיברת בגלל העלובים מך שליש שני נשרר 11.5 לרה מתרך שערלה כפי
תלך זאת שפרטרר,עשר אל הם מרצרנם שעזבר מאלר שלישים שני ילתר. אל שגה לעבל7העאחרי

לרגיסטיר?, ניתנר,מסיברת העזיבה שסיברת לצייך יש נמלס7. ל!עבל7תם הראשלנים הח7שים ששה

עצמם. הנרשרים ע"י רלא המרסדרת הנהלת, ע"י

(באחרזים), במרסד ררת? לפי העזיבה סיברת 11.5 לרה

סה"כ 3+ 12 712 46 1.3 במרסד יתי) ./
שנים שנים חדשרם ח7שים תדשים הע7^ה^ סיברת

100 28.3 35,0 11.7 6.7 18.3 קשודלת שאיג7 סיבלת
( N60; בעבררה

רעל7 שניעלת אי
100 0 16.7 16.7 33.3 33.3(W =6) העלב7

100 11.3 11.3 17.0 25,4 34.0 (' N "53) פיטרריך

100 19.3 23.5 14.3 16.8 26,1 ( N '119) כרלם

p< .05
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סיכום 11.7

החדשים בשלושה . עזבל שליש ,35.4*0 היה הסיעודי הסגל של הנשירה שערר

ברובם. פוטרו השאר, לעבודה, נוגעות שאינן אישיות מסיבות עזבי במלסד.מחצית לעבררתם הראשונים
(ציבררית) בעלות (?טך), גודל היו; לנשירה קשויים שנמצאו המוסדיים הגורמים
תפקיד רמת נמוך, וותק היו, נושרים של האישיים המאפיינים בסגל. אחיות ופחות
בלתי הוא נשירה של מסוייס שיעור שצריך, כפי הארץ. וילידי צעיר גיל נמוכה,

האם העוזבים, הם 'מי לשאלה תשובה מת7 מאפשר אינו זה מחקר רצוי. אף ולעתים נמנע
ליהסיק ^ניתך מה האופטימלי. הנשירה שעור מהו או פחות הטובים או יותר טובים הם

מוסמכות. ואחיות הניהול תפקידי בעלי בקרב במיוחד נמוכה היתה שהנשירה הוא זה ממחקר
יציב שגרעי7 כל העובד העסקת ממועד יחסית קצרה בתקופה חלה הנשייה רב טזו, יתרה

לעבודה., קשורות שאינ7 מסיבות עפ"ר היתה זו בקבוצה עזיבה נשאר. ותיקים עובדים של

לממצאי בהתייחס למדי סביר ,m ipnan שעולה כפי סיעודי, סגל נשיית של הכללי המצב
אחרים. מחקרים
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המפתח. אנשל .12

והמקצועיים האישיים המאפיינים את ללמד מנת על רואיינו במלסדלת מפתח אנשי
להם הנראות לדרכים הסעודי לסגל הקשורות העקרילת הבעיות את תופסים הם שלהם.כיצד

, , הי). (נספח הללו הבעיות לפתררך

המפתח אנשי של איפילניהס 12.1

מפתח; אנשי שלושה נית7, והדבר במידה רואיינו, המוסדות 0ך אחד בכל
מרפא פיסילתרפיסע, סוציאלי, עובד (.רופא, אחר מקצלע לאיש המינהלז הראשית, האחות
מינהלניס, 11 המוסדות^ מך אחד בכל לארבעה אחד אדם בי7 איש, 39 רואיינו בעיסוקי),
סוציאליים. עלבדיס לארבעה רלפאיס חמישה ביניהם, "אחרים", ר17 ראשיות אחיות 11

של הגילים ממוצע .49 היה הממוצע ל72, 27 בי7 נע המפתח אנשי של גילם
היל (61.5*) לארבעה עשרים ,43 האחרים לשל 48 הראשיות האחיות של ,58 היה המינהלנים

גברים. היו (38.5?0) ר15 נשים

נולדו ר*17.9 בישראל נולדו 2B.2X(53. 9x) באירלפה נללדל למעלה'ממחציתם
שנה). 31.7 (ממרצע שנת ל52 8 בי7 בארץ היו בחו"ל שנולדו אלו אפריקה. או באסיה
קלרסיס אל הרוח מדעי נהל, במי כלשהי הכשרה היתה במוסדות מאנשיהמפתה ל\22 רק

עלו לקשישים במלסדלת הבכיר הסגל של להכשרה נסיל7 על דומים מימצאיס מקצלעייס.
.(1980 תומר, חביב, (ברגמן, ברלקדייל במחקר

המפתח. אנשי של המקצועיים המשתנים ניתוח מציג 12.1 לרה

(בשניים) המפתח אנשל סל המקצועיים המשתנים ./.לח נ.1 12.1 ללח

כללם אחרים אחילת מינהלנים מינימלםמקסימלם המשתנה
_^ * * 1

10.9 8 12 15 שי 49  שי 1 בגרלנסלללגיה נסיל7
8.2 6 10 11 35 שי 1 במלסד לתק
8.7 7 7 13 49  שי 1 בתפקיד לתק
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כשלאחרים הראשללת האחיות אתריהך המינהלנים, הלל בייתי רתמברגרים הרב הרות? בעלי
, (12.2 (לרח תבעלרת וסוג גרדל הללר,לפי המשתנים של נרסף ניתרת בללתר. ת?צר הנסירך
פרטיים. לבמלסדלת גדולים במרסדרת ל7תר רב ללתק רבעלי ירתר מברגרים מפתת אנשי הראה

הבעלרת. לסלג המלסד גרדל לפי המפתח אנשי של איפירנים 12.2 לרח

המלסד בעלרת המלסד גרדל ^^^
  ^ האיפירנים

ל>0> במרסדרת מברגרים אנשים רךןזר גל5
p<.05 גדרלים

.nb .o.b לידה ארץ

■ מנרסים מפתח אנשי ירתר במרסדרת מנרטים מפתח אנשי ירתר בגרנטרלרגיה רתס
פרטיים במרסדרת ל.מ.) (נטית גדרלים

p<.05 p<.08

לתר י רנ ותק בעלי במלקדלת ליתר רק לתק בעלי במרסר (ל.מ.)רתס פרטיים במרסדרת (ל.מ.) גדוללס

ררתר ינ 7תי' נ^ל ל.מ. נת3קלד 3רטייםרת? במוסדות בתפקיד
p<.01

ל'מי ל.מ. בגרונטיליגיה הכשרה

.0.* לימי אהר מסוג הכשרה
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התכררנר עשירית קצר, דמך בל71וח תפקי7ם את לעדב תכננו המפתח מאנשי 2.6\ רק

שישארו האמינו המפתח אנשי ממחצית למעלה שנתיים, עד שנה במשך בעברדתס להמשיך
אלו ענר.מימצאים שלא א7 תכנירתיהם מה לרמר ידער לא מהם וכשליש רב דמך נתפקי7ם

עברדת. להמשך תכנירתיהם לגבי ביתידרת הסיערדי הצררת לתשרברת י7ומים

אנשי של שלמק'נועס למרות העבררה. להמשך התכניות לגבי גורם היללה לא גיל
מך כמחצית שר?. נמצא עבודה, להמשך לתכניותיהם מלנהק קשר היה לא שרואיינו המפתח

מך ל\86 בהשוואה רבות שנים במשך בתפ?ירך להמשיך היכננו (56*) הראשיות האחיות
האחרים. מך ול*100 המינהל7?0

עלפי היו שהמנחלנים למרות נשים, ברובך תיו שרואיינו המפתה אנשי לסיכום,
למדי. מבוגרים אירופאי,רובם ממוצא ברובה תיתה דו מנהיגות ?ברצת גברים. רוב

הממוצע, שונה, היה ?שישים עם בעבודה נסיונם בגררנטרלוגיה. תכנה תיתה לא לרובם
תיכננל סיעל7 עלב7י שאינם לכאלל מינ.הלנ.ים נעיקר המרואיינים, רב שנים. 10 היה

רבות שנים נמשל D7'plfj72 לענל7

הסיעודי. הסגל בעירת על המפתח אנשי דעות 12.2

אל מ7י/מספיק נמוך הסיערד עובדי של מספרם לדעתם אם המפתח אנשי נשאלו כאשר
האחירת של מספרך המרסמכרת. האחיות היו כחסרה שנתפסת שה>ךברצת מדי,התברר גבלה

לנעלי הראשיות האתירת המנהלים, תפיסות ביך מלנהקים הב7ליס היל לא מספק. היה המעשירת
ייחודיים אינטרסים ולא מציארת משקפלת אמנם שהתגלנלת לנראה זה נעני7 האחרים המק^לעלת

אחרת אל ר ד >ךברצה של

רמות ל3 קלנ'גל (המוסדרת ניממה נחללה ^יפלל שעלת לפי , התגלבלת נלתחל כאשר
לא מעטות טיפול שערת היו שבהם המוסדות מך אחד שבאף נמצא טיפול), שעות מספר פי על

מירניות הטיפול שעות היל שבתך המוסדרת מך אחד ובאף סיעודי סגל מדי יותר שיש נטעך
סיעו7. סגל אצלם שחסר נג1ע7 לא
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(באחרזים). הסיעלדי הסגל זמינלח, על n;75pn אנשי דערת 12.3 ללח

סה"כ מדל ליתר מספלק מדי פחלת זמינלת ן"''''^^^
הערבד^^ ג סל

100 8,1 75.7 16.2 סיעלד עינ7ל סה''כ

100  45.9 54.1 מוסמכלת אחללת

100 5.3 81.6 13.2 מעשללת אווללת

100 16.2 64.9 18.9 עזר כח

למספר נהתייל/ס גבדקל הסלעידל הסגל סיגל כל של מספיק הל'גע בדני לשאלח תגרברת

המדדים שגי בל7 שהקשר נ.ראה המיסדלת. מך אחד בכל ביממה בטטרפל הממשיית הטיפלל שעלת
לתר בי ילפן* היה

אחלת ע"ל בלממה במ1יפל הסלעיד העלפיל שעית שבה7 המלסדלת מ7 אחלז לשנים שמלנ.ים
המלסדלת מך ל0^50 בהשללאה מלסמכלת אחלית מדל פחלת שהלל מאד^עענל קטנלת הלל מוסמכת

מלסמכת. אחלת ע''י ביממה טלפלל שעלת מקסלטלט עם

הסגל, להרכב נגער התצערת . הסיעלדי הסגל אללש לשלפלר הלעלל פתרלנלת לשבעה שללשים
העלאת גריאטריים, לשירלתיס לאחילת ספר בתל תלמלדי לפלח לס תקנים, תלספת הסגל, איכלת

העבלדה. בתנאי לשיפלר משכלרלת
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הסלעודל. הסגל נעל77; 32.3

הסלעלדל הסגל של ונרלרה גללס הליכי לגבי למינתלנים שהרצגר לשאלרת תגלבלת
אילם, בעלתוגלת פללסום לאחילתע"י העבררה כלל,בלשכרת גללס,ב7לל העזר שכה העלל
אחללס מלעסקלס עם קשללהס על שהתבססל מלעמ7לם של עצמאירת פנירת הלל העלקלל הטקיל

הלה ביתך עזר שכת המפתה אנשי סנלל הענלדה בשלק סלעל7 עלב7ל הי?נע לגבל במלס7.
בסגל ה0פתח 12.4),לאנשי גללה מלסמנלת אחלית נגללס קלשל הלה אילם בקללת להשלג

איכרת על מכרעת השפעה להירת עשריה האחראית רלאחרת הסיערד שיררתי למנהלת הסלעלדל,
למלא נקשללם ל.תקלל נשאלר,לפיכך,אם המללאללנלם הסלעלדל. הסגל נקלנ האלילה רעל הטיפרל

סלעי7 סגל נגללס קשללם על דיררהר המרראיינים מך כרבע מתאימים. כאגשלם אלל משללת

נכלל

f

*

(באחרזים). סלעלדל סגל בג?לס הכררכה חבעיתירת את מפתח אנשי תפיסת 12.4 ללח

סה"כ לגילס קל לק לגל אפשל לס לגל קשה שי הקל ^/טלזת
הסג0^ רמת

100 13.6 59.1 27.3 כללל
100 6.7 33.3 60.0 מרסמכרת אחירת
100 20.0 48.6 31.4 מעשירת אמירת
100 41,2 38.2 20.6 עזר כה

הנשירה. בעית כלל,עם בדרך לתתמרדד, מסיגללס שהם סבלי המפתה שאנשי נראה
את העלידה מוסמנית אהלות .35.נשירת 4X הגשילה שעלל הלה הקל7ם בפר? שצרייך כפי

מוסמכות שאחללת היא לכך ^שהסיבה נראה .(12.5 (לרה הרמרת שאר מנשירת פתרת המפתה אנשל
של חגשללה לשעולי בהשוואה (21X) נמוך בו לה גשי ה ושעול הסיעררי הסגל מכלל 10*4 לק מהוות

.(37\) עזל וכה מעשיות
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(באחרזים). העבודה על סיעודי סגל נשירת השפעוז 12,5 לרה

סה"כ משפיעה איננה להתמודד ניתך מפריעה י'טשייי' ^^^\ישפעת רמת
^* י רד ע הסי הסגל

100 19.4 71.0 9.7 ■ הסיערדי הסגל כלל
100 6800 20.0 12.0 מרסמכרת איויית
100 42.4 51.5 נ.6 מעשירת אחיזת
100 37.1 45.7 17.1 עזר כח

במחלקות בעיתית תה י ה בקשישים לטיפרל השונ.ות ההכשרה נדמות הסיעודי הסגל הסתגלרת
.(12.6 (לרה תשושים במחלבת מאשר מתמיד סיעודי לטיפרל הזקוקים חולים שבהץיותר

מוקדמת להכשרה בעיקר התייחסו הללו ההסתגלות קשיי לפתררך המפתח אנשי שהציעו תהצערת
גריאעיי. בסיעוד

הסגל של העבודה סידור מבחינת בעיה לעתים מהווה וחגים לילה ערב, משמרות איוש
במחקר ניכרות. כספיות בהטבות כ.רוכ.ה אלה במשמרות שעבודה העובדה למרות וזאת הסיעודי

המפתח. אנשי ע"י כבעייתית נתפסה בחגים העבודה שרק עלה זה

משפחתיות ובעיות העדרויות המפתח. לאנשי הוצגה אפשריות בעיות של נוספת רשימת
תפקיד הגדרות מסויימת. בעיה היוותה עובדים הסעת ביותר. בעייתיים כתחומים נתפסו

איתם. להתמודד היה שניתץ או כבעייתיים נתפסו לא הסיעודי הסגל יילרב דעות וחילוקי
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(באחרזים). שלנים בתחרמים בעיתירת המפתח אנשי תפיסת 12.6 ללח

סה"כ בעיה אי7 להתטלדד נית7 בעייתי הבעיה מידת .^
הבעיה^^ yתח7ס  ■ 

100 14.7 61.8 23.5 סיעודיים קשישים עם לעבלדה הסתגלרת
.200 31.5 . 47.4 21.1 תשושים קשישים עם לעבודה הסתגלרת

משמרות

100 64.5 32.3 3.2 עיב
100 63.4 3303 3.3 לרלת
100 30.0 46.7 23.3 י חג7ם

100 21.9 50.0 28.1 העדרללןת
100 80.1 8.6 11,4 ■. ת3קי7ים הגדרת
100 57.6 27.3 15.3 ינחבייה
100 74.4 25.6  הסיעודי הסגל בקרב דעות היל77/י
100 28.1 46.9 25.0 ומשפחתיילת אישיות בעירת

הסיעודי הטיפרל רטת הערכת 12.4

סיעלךילת ביחידלת טרב. אל כסביר במלסדות תטיפרל את המפתח אנ.שי העריכו כללי באו73
סבירה רמה לתשושים ביחידלת .60.5*  .34טובה 2x סבירה 5.3* נמלכה רמה ההתפלגלת. היתר.
בהשללאה מהם 80\ הטיפלל, מרמת מכללם ר*ל7 שבעי היל המנהלנים .5206\ טר.ת רמה ,47.4*

כסלבה. הטיפול רמת את העריכו האחרים nivispan מך ר0*53 הראשיות האחיות מך 55x ל

העיפלל לאירגל7 הסגל בפיתלח בעיקר ל התמקד הסיעלדי העיפלל רמת לשיפלר הצעלת
ייפל7 ילתר פיסילתרפיה, יותר למשל, ע?נמם. למטופלים התייחסו הצעלת מספר הסיעלדי.

משופרים. פיסיים לתנאים בעיסלק
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קשישים, עם לענודה הקשורות מיוחדות בעיות 12 .5

עם בעבודתם סיעודי סגל נתקל שבהם נעלות ה7 3יסל ומאמץ נפשי מתח ידע, חוסר
כבעיות ההיבטים שלושת כל על דיווחו המפתח אנשי אונים חסרי או מוגבלים קשישים

במוסדותיהם,

אצל הגופני והמאמץ הנפשי המתח הידע, חוסר בעיות את המפתח אנשי תפיסת 12.7 לוח
(לאחוזים), הסיעודי הסגל

י 1

סה"כ בעיה אי7 להתמודד ניתץ בעייתי הבעיה "^
הבעיה''*'^ תחום

100 15.8 47.1 421 י7ע ח7סי
100 15.4 53.8 30.8 נפשי מתח
100 13,2 57.9 28.9 גופני מאמץ

יותר סיעודיים, תקנים יותר הללו. הבעיות להקלת דרכים מספר העיעו המפתח אנשי
אחרים הסיעודי. הסגל של יותר קפדנית וברירה יותר קצר עבודה שבוע משמרת, בכל גברים

לשיפור הצעות הועלו רגשית, מבחינה וה7 חינוכית מבחינה תך הסגל פיתוח חשיבות את *יינו
הצפיפות והורדת 'גילד תוסג.,; ע"י הסביבה

ציוד אספקת ע"י והמאמץ המתח מ7 מה במידת ולהפחית העבודה את ליעל לעתים נית7
עיקרית, נעיר, כאל הציוד מ*נ אל התייחסו לא המפתח אנשי אולם מתאים.
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קלדלם. רהזדמנרירת חשתלמרירת 12.6

נשאלר מפתח אנשי האללש. בעירת על לתתגבררת כפתררך קרלבלת לעתים היצע תיגרר
במלסדלתלהס. גרלאטרל בסיערד להשתלמלללת הזדמנלללת קילמלת אם לכן

. הסלעלדל לסגל תניתנרת לוזשתלמרירת ההלזדטנלילת אח, המ3ל;ח אנשל תפיסת 32.5 ללח

הז7מ^לללל^ ^'
סה"ג; רנלת לשנ7 מעעלת אל7 לת לי להשתלט ^/ןמת^/,^ ההכשרה

100 25.0 21.4 17.9 55.7 מלסמכלת אחללת
100 6.3 31.3 19.9 43.7 מעשילת אחילת
100 16.1 22.6 25.8 35.5 עזר נח

ההכשרה רמלת בכל הידע רמת להעלאת מעטלת הזדמנלללת רק היל 12.8 מללח שעללה כפי
הסלעלדי. הסגל של

הזדמגלילת לה7 שיש משלם כר שהדנר לשאר.לתכ.7 יחסית טרב המלסמכלת האחללת של 0צבך
נללתר המעטלת ההז7מל.לילת המעשללת לאחילת למלסד. מחלץ עיל7 לימל נהשתלמלילת להשתתף

במלסדלת. הסלעלדל העיפלל מ7 ג.7לל לחלק לת אחראי שר<7 העלנדה למרלת לזאת

נללתי השכלחה המסגרת עלקרללת. קבלצלת לשללש התחלקל החלל.לגללת ה3עיללללת סלגל
האחלס הסתדדלת אל קלפ"ח הבריאלת, משרד ע"ל שאלרגנל ק'נרלם קלרסלם אל עיל7 ימי הלל
חינרך רתרכנירת כלליים חלללם לבתל זמגללם סלפלחלם הלל אחרלת הזדמגלללת להאחללת.

במלסדלת. שירלת תלך

נכלרלת משרלת לקשלשים סיעודיים נמלסדלת קללמים אחרלם אלשפלז לשלרלתל נהשללאה
מעטלת הקידלם שהזדמנלילת שאמרל המפתח אנשי ע"י אלשר זה מצב בסיעלד. לחסלת מעטלת

העזר. לכח בעיקר
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(באחרזים). הקידום הזדמנויות, את המפתח אנ.של תפיסת 12.9 לרח

j י " זדמנויתי ים^'.ה ד הקל s'

"כ סר, רבות מעטות אל_1 ההכשרה""^ רמת

100 6.7 26.7 66.6 מוסמכות אחיות
100 6.3 21.9 71.8 מעשלות אחיית ;

100 3.2 16,1 80.7 עזר נח

לדרכים הצעות הסגל,הועלו מוראל על להש3לע עלולה להתקדם אפשרות וחוסר מאחר
מעמד לקבל העזר לכח לאפשר הלתה ביותר הרווחת ההצעה המצב. לשי3ור נהם לנ.קוג1 קיש
במצב לשלנול מקום שאי7 סברו אחרלם מרואליגים לותר. גבוה שכר או/ו יותר גבוה

הקלים.

אלשללס. 2יך לחסלם 12.7

המאמץ רב שבו ובמקום קלדום או לימודלם להמשך ההזדמנויות מעטות שבה במערכת
הסגל. במוראל מרכזל לגורם הביןאישילם היחסים איכות נעשית הנפשי, והמתח הפלסל

התעוררו ר.7 בעיות היי כאשי מאד. כחיוביים במוסדותיהם האנוש יחסי את ראו המפתח אנשי
הסיעודי. הסגל בתלן

(באחוזים'). הנלזאלשייס היחסים מערכות את המפתח אנשל תפיסת 1210 "22

ן י

היחסים ~^{2^0י?רב\1
,.,_,, ....l היחסים^^ מערכת

סך,",; מאד סובה תקלנה לקולה ■ ■> ■ ■ ■■  ■

לפלקוח הסלעודל הסגל בל7
100 50.0 47.1 2.9 נמיס7

לבעלי הסלעודי הסגל ביך
100 61.5 35.5 . אחרים מקצועות

לבי7 הסיעודי הסגל ביך
100 23.7 65.8 105 עעמס
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התבקשל הסיעלדי הסגל מ7 רהצערת תללנלת בקשית מגיעלת המפתח אנשי לאל מאחי
סדר לפי הסיעלדי. ה'נללת ע"י בילתר היללחלת הבקשלת תחלמי את לרשלס המפתח אנשי

התשלבלת; ל חי השכיחלת
N ^

7נ לאייגלנה עברדר! סדלר
10 עבלדה לתנאי שכר

10 מקצלעית להדרכה ייעלץ
* אישילת בעילת
6 ליטלדיס להמשך להשתלמלילת נקשלת
5 בסגל דעלת בחיללקי בלרילת
5 לד להעי המתקנים שיפלר

סיכלס 2נ .5

סיעלדי סגל זמינלת ליידע, התייחסל המפתח אנשי <"v שצריינר העיקרילת הבעילת
יהדגישל חזרי לפתרונית ה'נעית הסיעודי. הסגל של אישיית לתכינלת העבידה נשלק מתאים
אייגל7 הסגל, של ילתר טלבה ברירה ילתר, עלבים חינלך להמשל בסיסי בחינלך הצלרר את

לבעילד. במתקנים שיפלר הסיעלדית, העבלדה

עלי7 עו^אללם לכח לת מעשי אחילת לגבי כמספק ניתפס סיעלדי סגל של הנלכחי החיעע
בכל הנשייה בעילת עם להתמלדד גלים מסל שהם חשל המפתח אנשי מלסמכלת. באחילת מחסלר

בילתר, טלגבלים קשישים עם לעבלדה הסתגללת כללל. ייחלדילת סגל בעילת הסיעלדי. הסגל רמלת
במלסדלת. הסיעלדי לסגל מפתח אנשי לס לגי בחגים משמרלת לש אי

אנלש יחסי המינהלנים. ע"י בעיקר סלבה, אל כסבירה הלערכה הסיעלדי העיפלל ימת
לבחיסר בידע ,בצליל הפיסי לבמאמץ הרב הנפשי במתח הכירל המפתח אנשי גבלה. בדילג דליגל
פיתוח על דגש שמל הללל הבעילת להסרת הצעלתיהם הסיעלדי. הסגל אצל לקידלם ההודמנלילת

להצילד. המתקנים לשיפלר הסיעלדי הסגל ברירת העבלדה, אירגל7 תצררת,
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עלקרללס. מיטמאים .13

הנעלות וסוג המוסד גודל 13.1

שבלעות כמו התלוללם המשתנים עללו,לבל7 הבעלות וסוג המלס7 גלדל ביך הלחס
בזמ7 בהם להתחשב שלש גורמלם הס הטלפלל לאלכלת הסגל נ.שלרת הסלעלדל, הצללת של הרצל7

הללל. המשתגלם בל7 עקבלות לבעלות מלנהקלם קשרלם נמצאל זה במחקר שלרלתלם. תכ.נ.ל7

גדלללם למלסדלת מאשר לותר חלונלות תוצאות העלבויללם הקעגלם למלסדלת הלל רלנ פל על

פרטללם.

הסכלנה. 3 3.2

ושמלשלס נאלם גנים סבלרר^שעחל תחזוקה נאלתה, פלסלת סנלבה העלל נמלסדלת תצפללת
לקלללם. במצאו בטחו7 וסלדורל בגלנה תאלרה המלסדלת. אל למדל נ.לחלם תחבורה וקול

מ7 בשללש המצב צפלפות. על דיווחו התצפית עולכל עלב. פחלת הלה הלחלדלת מעב
אלנלתלת. מבחלנה מספקלם ולא מעעלם הלל השלללתלס מאד. גרלע או נגרלע, דלרג הלחלדלת

מזערל. הלה ופלםלוטרפלה תנ.ועה לרחצה, הצללד

ותננלה. העבלדה אלרגו7 13.3

מטופללם יותר או 20 ל טיפוללם סיפק עובד כל מטלות. לפי אורג7 הסלעודל הטלפול
כח לה7 המעשיות האחללת ה7 מזערלת הלתה לבי7מקצלעלת סלעלדלת צוות עבודת בלום.

באחללת מחסור הלה שבהם מצבלם באותם בעלקר כלשלרלהס לרמת שמעבר טיפללים בצעל העזר
לב תשומת ניתנה לא ,אולם כהלכה בוצעו בסלסל אלשל לג1לפול הקשלרלם צרכלם מלסמכלת.

והשתתפות למשפחלת ייעוץ לעצמאות, עידלד כמל פסלכוללגללםחברתיים לתלפקודלם מספקת
איכותי, סגל לגללס נגעל המפתח אבשל ע"ל שדללחל העלקרללת הבעילת שלוש בהשתלמויות.

להעדרלילת חג משמרות אלוש

1
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וזמינותו. הסגל הרכב 13.4

עזר. כח 70*7 מעשיית אחירת 20* מרסמכרת, אחירת 10*< מ מויכנ חית הסיעודי הסגל
שערת 4.40 עד שערת 1.52 מ רהב, היה למטרפל ביממה "סיערדי הטיפרל במס.שערת הטררח

הטיפרל משערת שליש שני תירם, במשטרת ניתנר תטיפרל משערת מחצית שערת). 2.33  (ממרצע
שמשר שנתרניר בשברע מרסמכרת אהירת כלל גמצאר לא היהידרת מך בשליש העזר. כה ע"' נרתנר

מרסמכרת אהירת ע"י ביממה,ביהרר בחרלה טיפרל שערת של ירתר רב מספר לגיתרה. בסיס
שערת מספר ירתר. נמלכה מתה רבתהרשת לתררם ביכרלתר הצררת באמרנת ?שרר רמעשירת,היה
ירתר. גברהוז יחידה איכרת עם במתאם נמצא רמעשירת מרסמכרת אהירת ע"י ירתר רב טיפרל

כלל בדרך הלעסקל תעסר?ה רערבדי סרציאליים ערבדיס פסיכרלרגים, פרסיר"רפיסטים.
המרמלצים. התקגלם מך נמרך בטיערר

אגרש. יחסי 13.5

הסיעררי הצררת ע"י התצפית, עררכי ע"י כחירביים ררב פי על דררגר אישיים ביך יחסים
הסיעררי לסגל תמיכה של השרב מקלר הם אלר שיחסים לשער יש .nnBOn wk ,7, רעל ברחידרת

בתפי/י7. להשאר רלרצרך יחסית גברתה שאינה לנשירה רתררם

רהסתגלרתר. הסערדי הצררת רצרך שביערת 13.6

היר עברדתם. של האינטרינזיים ההיבטים מך רצ1ך שבע היה הסיעלד' שהצררת נראה
את מעריכים רמשפתרתיהם עליהם הממרנים שחחרלים, השר להם לקקישיס תירבירת עמדרת לחם
להשתמש ההזדטנרת להם ניתנת כי רסברר בעברדתם עצמארת כבעלי עצמם תפסר הם עברדתם.
בטיפרל בתפקידם רהחלר ניגשר הסיעלדי העלית אגש' שנידיהם. לג&ילטנילת שלהם בידע

הצררת מך שכמחצית למררת בתפקידם;יזאל7, להמשיך רתיכננר ריאלירת ציפירת עם בקשישים
הסיעררי,בכלל^רכח הצררת נרם, נידם. שיש מזה טיב ענודה מקים להשיג ביכרלתם שיש צררנר

האמינר המפתח אנשי רגם הסיעררי הצררת ממשכרררתיחם.גם רצרך שבעי היר העזרגבפרט,לא
לימודים להמשך שההזדמנרירת סברר הם ניכרים. נפשי רבמתת פיזי נמאמץ כריכה שעברדתם

שלהם. הקידום ,,הזדמנויות גם לכל מזעריות תם לר רמחרץ עצמר במרסד רהשתלמרירת

ן
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הסיעלד. עלבדי נשירת 13 .7

הסיערדי הסגל כל לגבי בספרלת. המדררה מך מעט נמרך שנמצא הכללי הנשירה שערר
.11* בכירים בתפקידים אחילת רלגבי 21* מלסמכלת אחילת לגבי .35.4* תשיערר היה
לגבי נסירך תקלפת הערבד, להעמדת תראשרנה בשנה הלר הנשירה ממקרי רבעים שלרשה

לאחר לתר בי nyp דמך ררבם 3רטרר, העלזבים מך (45*) כמחצית כאחד. רהמעביד תערבד
בתקלפלת לאייעל לעברדת קשלרלת שאינ7 מסיבלת היל הנשירה מך אחלז חמישים העבלדה. התחלת

להתמלדד היה לנ.ית7 עיקרית נעיה לתה ל הי לא שהנשירה חשל המפתח אנ.שי לתר. י מאלחרלת
בעללת אחילת ילתר כלל שלהם שהסגל נמלסדלת נשירה פחלת העלה מנחי7 קנ.לנ.י גיתלח אתה.

ילתר. רב ללתק ילתר גבלהה הכשרה בעלי עלבדים לבי7 ילתר גדרלים במרסררת הכשרה,

ה17יפלל. לאיכלת החיים איכלת 13.8

נמצאר לתמיכהלאלל בסיסי, אישי טיפרל מישררים: שני כרלל כיחיד המטרפל של החיים איכל1;
להאפשרלילת מאד מלגבלת היתה בחייל המטרפל של השליטה זאת,מידת לערמת טרבה. ברמה

חלסר מאד. מ^למצמלת היל פרטיים חפצים ע"י ייחלדל את ללהביע החלטלת לקבל לל שניתגל
פעיללילת חשבלץ על הטיפלל של פיסיים היבטים על התמקד הסגל רללחת. תלפעה היתה פרטילת

פסיכלללגילתחביתילת

אל עלבדים עמדל ללא כמעט המטלפלים לרשלת חברתילת, פעיללילת לגבי גם כך
אל מצרמצמים, היל לבידלר קבלצתית לעבלדה שטחים זה. מסלג פעיללילת לאירגל7 מתנדבים

פתיחת ע"י ניתך המרסדרת מצד יולמלת בתכנירת לחסר מה פיצרי כלל. קיימים היל שלא

לחברים. למשפחלת המלסדלת

נקיים, היל שהמלסדלת למרלת חיים. איכלת איפשרה לא המרסדרת של הפיסית הסביבה
יעיל. באלפ7 שימשל למרפסלת גנים אסטטי. לטיפלח ביתית אלירה חסרל
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בריאלתי. טיפלל 13.9

העלל תצפילת כטרב. נמלסדם הסיעלדי הטיפול את דרגר המפתח מאנשי אחלז ששים
קשרים בשיניים. לטיפרל ליחידלת מעבדרת צירר רנטגך, מכשירי כגרך: רצירר במתקטלם מחסלר

מללאל, בסיסיים בריאלתיים צרכים אלל. חסרים על לפצלת יכללים באיזלר חללים בתי עם המשכיים
בעזרים לשימלש ערכים בעשיית אימל7 כמלןתנלעה, המשקם להעיפלל המלנע אללם/הטיפלל

טספקים. היל לבתלתבלתלא
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רהמלצרת. עיקריות מסקנלת .14

. הסגל וערני הסיעלדי הטיפלל מבחינת ילתר טרביס ציבלריים ק17ניס, שמלסדלת נראה .1
לקשישים. מלסדלת תיכנל7 נעת זה למימצא הרעת את לתת יש

עלב, בסיסי אישי טיפלל איפשרל במירגם, שעלל במלסדלת להמיתקנים הפיסית הסביבה .2
להפצרת יש קבוצתית. לפעיללת והזדמנילת פרטילת בהם נעדרר טדי, צפלפים היל אללם,

אלל. *רנים על לעגלת נדי למתקנים שטח

לבלול7 יש המלסדלת. ברב מספיקים אינם בחללה ביממה הסיעלדי הטיפול שערת מספר ,3
המתאימות. ההמלעלת את ללייקם להרנבל הסיעלדי הסגל שעלר לגבי הטלמל^ים התקנים את מחדש

nbinn 0צב ש> גנלנה הערכה מאפשר לא למג1ל3לים מלסמכלת אחילת של נמלך שעלר .4
ממליחים אנל הסיעלדי. הסגל להדרכת מתאים פיקלח התאפשרל Kb כך, כמר בל. נאלת ל^יפלל
לע"י טשלפרים עבלדה תנאי חיגלכילת, תכנילת מלסמכלת/בעזרת אחילת של ילתר רב הי?נע על

הגריאשרית. האחלת תפקיד של חילבית תדמית פיתלח

סיעלדילת פעיללילת ביעעל עזר לכח מעשילת שאחילת הראה העבלדה תכני של ניתלה .5
גריאערי. סיעלד לתפקידי דרישלת לפיתלח תפקיד תאלרי על ממליצים אנל לכישרריהך. שמעבר

לבר1 הקיעלדי תצררת כישלרי בי7 הפער על שיגשרל חינלכילת תכנילת פיתלח על מלמלץ כך כמל
הסיעודית. העשירו

בסיס משמש ההכשרה, רמלת כל לגבי גריאטרי, בסיעלד מספקת בלתי כהכנה שנראה מה .6
גריאטרי בסיעלד לעשיה תיאלריה של מרכיב תיכללל בסיסית סיעלד תכנית שכל להמלצתנל

בסיעלד קליניים מלמחים לרשלת תעמלדנה מתקד:.)לת לשתכנילת

לימלדים. להמשך לקידים מיזעריית הזדמנליית היל ההכשרה רמלת בכל הסיעלדי הסגל לרשלת <7

רמלת לכל לתלךמלסדילת בי7מלסדי7ת לימלדים תכנילת של מערכת ייסלד על ממליצים אנל
המירבית. יכללתם את לממש להם ללאפשר העלבדים את לעלדד מנת על זאת הסיעלד. הסגל

ממליצים אנל פיסי. מאמץ ליתר נפשי מתח על דיללחל ביחידלת הסיעלדיים הצררתים .8
להקלת פיוילטרפיה לתכנילת מתאים צילד לשילנפק נפשיים מתחים להפגת דרכים שתימצאנה

הפיזי, המאמץ
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הראשרניס החודשים בששה הצטמצמה ושרובה יחסית נמוכה היתה שתנשירת מצאנר .9
הנחירת להתללת ממליצים אנו חדשים, עונדים של נשירת להפחית מנת על הערבד. להעסקת

חרשים. סיעוד בעובדי ותמיכה אוריינטציה ברירה, שיטרת לפיתרת

מעטה. היתה צררת עבודת המטלרת. שיטת על רב, פי על מנוסס, היה העברדת אירגרך .10
ראשרני סיעוד פיתוח על ממליצים אנר איכותי. כוללני טיפרל גתינת מרנעת זו שיטת
החילם ואיכות הטיפרל איכות את לשפר מנת על הפיקוח שיטרת שיפרר רעל צררת ועבודת

המטופלים. טל

היו קשישים כלפי העמדות טובים. היו האישיבסיסי והטיפול הבריאותי הטיפרל .11
אנר האישית. וההתיחסות השיקום המניעה, בתמום ב3ק.ילי7ת שיפור נחלץ אללם חילבילת

ההיבטים את עצמר,ידגישו המוסדי הסגל כך וכמו ומקצועיים מינהלתיים שגופים ממליצים
ופיתלה משאבים ת?צאת ע"י הטיפול של ומונעים שיקומים חברתיים,  הפסיכולוגיים

מתאימות תכניות

על ממליצים אנו מזערית. היתה במוסדות מתנדבים ופעילות הקהילה שמעורבות נמצא .12
קליטתם הבטחת וע"י בקהילה טתנדביס גופים עם קשרים פיתוח ע"י כזו מעורבות טיפוח

במוסדלת. המתנדבים של

איכות על הדגש יושם שבהם לדוגמה טיפרל מרכזי הקמת על ממליצים אנו כך כמר .13
כאלו מרכזים הסיעודי. הסגל של יעיל ניצרל ועל בטיפול שיקומיים היבטים על חיים,

בסיעוד. קיימות חינוכיות לתכניות לקשור יש
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אי נספח

המ7ס7  גריאטרי כמלס7 תצפית 17*77

טלפרך: __ המוסד. שס

ישלב טס' ^ רח' כתרבת:

המיאלל7

צהרים) שערת התצפית(כרלל שעלת

אחר .4 סיעל7י מלס7 .3 סיעל7י אבלת בית .2 גריאטרי מרכז .1 המלס7; סלג
אחר .4 ג7ללה עיר .3 עיר .2 כפרי ישלב ol הישלב. סלג

במרכז .3 בשרליים .2 מבל77 .1 הישרב: לגבי מיקלס
אלטלבלס .3 מלנילת שירלת .2 פרטית תחבלרה .1 לטלס7. גישה

קרלבלת לעתים .4 שעה כל .3 3x ילם .2 רחלקלת לעתים נ. ציבלרית: תחבלרה תדיררת
עלב .4 בינלגי ,3 גרלעיס 02 איך .1 בל1חל7. 70לךי

פירלט;

מעלרב .3 ביתנים .2 מרכזי בניך .1 הטנגה סלג

טרב 4 בינ.לנ.י 3 גרלע 2 אי7 1 הגינה

4 3 21 טיטדים
4 3 21 טיפרח טצב
4 3 2 1 צל
4 3 21 ישינה מקלטלת
4 3 21 תאליה

(ר0פרת התאמה
4 3 י* (vtvvo שביל,
4 3 2 1 כרלל צירך

נוז גי

העררת:
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טרב 4 בינרני 3 גרוע 2 אי7 1 מבנים

4 3 21 לצרכים התאמה
רמפות') (מעלירת,

4 3 21 פתחים
4 3 2 1 אויר ג ל ז הסקה/מיל
4 3 21 גקיו7
4 3 21 npixnn מצב
4 3 21 מתקנים שלמרת
4 3 2 1 תמרנרת) (רילרנרת טיפרח
4 3 21 מבנים כרלל, צירך

1 עזר חררי

4 3 21 תרברת/ספריה חדר
4 3 21 כנסת בית
4 3 21 עיסיקיס חדר
4 3 2 1 ברלל צירך

רפואיים לשלליתיס טבניס
177י75לליס

4 3 21 פיזילל1י3יה ח7ר

4 3 21 מרפאה
4 3 21 ייערץ חדרי
4 3 21 רנטגך
4 3 21 מעבדת
4 3 21 שיניים טיפרל

שרטף סיעלדל לטיפרל צירד
4 3 2 l(p<jp1n תררפרת עגלרת (חנזצך,

4 3 2 * רפואי 'למרכז קירבה

4 3 21 רפואי TDHbb 1PP

4 3 21 ושירותים מיגים כרלל 'גלון
ים"טיפרליים רפואי

הערות.
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בי נספח

הלחי7ה  גריאטרי במרסר תצפית דו"ח

חמרםד: שם

פסיכרגריאטרית (3 2)תשרשים 1)סיערדית המנהל) הגדרת (לפי ה?חידה סרג
כרלל (6 אחל (5 מעךרב (4

היחידה) סרג (לפי צפיפרת

מלארח) מיטרת (מסי תפרסה חדלים מספל החדר סרג

לברדד תדר

בחדר 2

בחדר 3

בחדר 4

בחדר יתד וי 5

כ סח"

החיים) איכות על שמירה אפשררת למטרפל, גישה משטח, (התרשמרת כרלל 2פי3ית צירך
עלנ .4 בינוני .3 גררע .2 מאד גלוע .1

לחצה יחדלל שילותיס

2 עד .4 35 .3 610 .2 10+ .1 י שררתים ליחידת המטופלים מספר

טרב 4 בינוני 3 גרוע 2 אי7 1

4 3 2 1 המטופלים לצרכי התאמה
4 3 2 1 וטיפוח nprrm
4 3 2 1 . כללי שיררתים צירך

רטיפרל ניל; משק רד צי

4 3 2 1 טיפולים חדר
4 3 2 1 נסאות נכים, עגלות שרטף צירד
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4 3 21 שלג1פת אספקה רמת

4 3 21 רטיפרל בית משק כרלל צירן

כללי

4 3 21 (פרגרד) פרטירת
4 3 21 כרירת) (תנורנרת, אישי לביעלי אפשרלת
4 3 21 תטטרפל לצרבי זזצירד התאקת
4 3 21 היחידה טקי77

4 3 21 אסטטי סיפרתי

4 3 21 מרגיטרר) עיך, קשר (פעננרך, הקעוללות א3שר7יות
4 3 21 דלי ל הסקה/אי
4 3 21 י למרפסת/גינה גישה
4 3 21 ביחידה נידלר איזלר

4 3 2 נ הרעש רמת
4 3 21 הריחרת מצב

4 3 21 כרלל צירן
המטרפלים

4 3 21 פרטי .3 מעלרב .2 מלסדי .1 תלברש סרג
4 3 21 הלבלש התאמת
4 3 21 הלברש מצב
4 3 21 (.הפרגים) אישי נ.קיל7
4 3 21 (תגל^ת/^יפרר/תסרר^ת) האישי החך טיפרח
4 3 21 לתגלעה לתנלחה דאגה
4 3 21 סלגרים על שליטה אי במעבי הפרשלת לריקל7 לגיקלי דאגה
4 3 21 אישי לטיפלל לבלש כרלל צירך
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לתזלגה מזד7

4 3 21 כמלת
4 3 21 איכלת
4 3 21 נחירה) (אפשררת מיגלל7
4 .? 2 :1 רפרנק^ילנאלית') (אסטטית הגשה צררת
4 3 2 i שתיה^ ;כללל לעידלד עזרה
4 3 21 לתזלנה מזלן כרלל צירך

לקבלעתי') ;איקי למטרפל היחס

4 3 2 נ הדלבלר רטרך תפניה צלית
4 3 21 תנרעה ב0יגבלרת התהשבלת
4 3 21 לשמיעה ראיה בטיגבלרת התחשברת
4 3 21 סלגרים על שליטה אי נמעני יחס
4 3 21 סמטלפליס לקריאת העללת היענלת
4 3 21 הסיערדי) הסגל נרכחרת (אר נןטרפליס על שיטתית נקרה
4 3 21 י לאחרת מיללל7ת תלקשלרת
4 3 21 רוךברצתית) (אישית החלטלת לקנלת עידרד
4 3 21 מירני לתי3קל7 עידרד
4 3 21 לנידלר קנלעתית להפעלה דאגה
4 3 21 לקנלעתי אישי לטיפלל יחס כרלל צירך

ה:י.רלת.



 1.19 

הקהילה רעם המטרפלים קרלנל עם ivp

4 3 21 היחידה חות פתל
4 3 21 למשפחה מידע רמתן תמיכה
4 3 21 (אידרו) בטיפרל המשפחה שיתרף
4 3 21 המשפחה עם קשר כולל ציר7
4 3 21 מתנדבים תימצארת
4 3 21 פעילרתם משמערת
4 3 2 1 הצררת ע"י למתנדבים יחס
4 3 21 לקהילה קשר כרלל צירו

4 3 21 אישיים) בין (יחסים ערברים תיפ?רד

4 2 21 הסגל של חילונית הופעה
4 3 21 אישיים ביו ויחסים הדיבור טרך

4 3 21 סיעודי צררת אנשי ביו פעולה שיתרף
4 3 21 ני7מק*ועי *וות אנשי ני7 פעולה שיתרף
4 3 2 1 מקצועיים לא לעובדים יחס
4 3 21 הנהלה  סיעודי צררת יחס
4 3 21 אישיים ביו יחסים כרלל צירו

שבלע במשך סיעידל נחא7ם מ*בת ללח סינומל

מוסמנות אחיות יומי טיפול שעות
מעשיות אחיות יומי עיסל שעות

ומטפלות כחעזר יומי 1יפול שעות
בוקר^ משמרת עיפול שעות סה"נ

_" ערב משמרת טיפול שעות סה''כ
לילה עיפול שעות סה"נ



 120 

גי נספח
1 י

המשרד למסמכי המ7ס7 ממנהל נתרנים לאיסוף שאל77

המלסד

המראייץ

אירגלניים משתנים

. המלסד ילסל7 שנת
. גילאטרל כמרסד ייסלדל שנת

אחי (5 רל3א (4 לאשל" אחלת (.3 אדמלגסט. טנרזל ('2 <nJ0 (1 המילאללז תפקיד

פי"ית/משפחתיל; f5 ללללנעיל גל0 14 קל3"ח/טקע7 (3 עלייה f2 ממשלה (1 הטלסד בעללת
. אחי 7י) פרעלת/חביה 6י)

מיג1ל?1 מייסרת) ;מס' המלסד גלדל

טלטלת סלעלדללת נלחידלת מיעלת מס'

מלעלת סלעלדללת נלחלדלת תפרסרת) טלטלת ;מס' תפלסה

שקללס סלעלדלת בלח' פרטל חללה אלשפלז לללם מחלי
שקלים סלעלדלת נלחלדה ק7פ"ח חללה אלשפלז לללם מחלי
שקלים סיעלדלת ביחידה הבריאלת משיד חללה אישפלז לילם מחיי
טלטלת נפש תשלשלם/תשלשל נלחידלת מיטלת מס'
טלטלת נפש לתשל/5י תשלשים ניחידלת תפלסלת מיטלת תפלסה;מס'
שקללס תשלשלם נלחלדלת פרטי חללה אלשפלז לללס מחיי
שקלים תשלשים ביחידלת קלפ"ח אלשפלז לללם מחלי
שקללם תשלשלם ביחלדלת הנריאלת משרד חללה אישפלז לילפ מחיר
מלטלת שיקלטילת בלחלדלת טלטלת מס'
מלטלת . שלקלמילת נלחלדלת תפלסה
שקלים שלקלמלת נלחלדה פיטל לחללה אלשפלז לללם מחלי
שקלים שיקלמית ניחידה קלפ"ח לחללה אישפלז לילס מחיי
שקלים שיקלמית ניחידה הבייאלת משרד לחללה אלשפלז לילם מחלי
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ברלרה ('3 חלקית ('2 אי7 (1 יתיררת? סרגי לפי חללקה קיימת האס

המטל5ללם

ע"י? ניס ממל חללים כמה
הנליאלת משלך .1

י חללים קלפת .2
פרטי .3

פרטי; ו אחר .4

(המשך) המטלפליס

ה&"ינית אמריקה (3 נלק7 (2 א3ר,קה אסיה (1 המטרפלים של עדתי ההרכב
ישראל (6 אירלפה מע' ('5 אירופה 'tv (4

מסליימת ארץ ילעאי (8 סקסילת אנגלל ארצלת (7
מעלרב (9

בגיל: האגשים מספר הגילים, התפלגלת

64 ער (1

6574 (2
,_ 7584 (3

05 + (4

;אלמ77'). באהלזים למוסד העברתם לפני המטלפלים מגלרי מקלם

הסררבה בסביבה .1
מהמלסד מרלחק בישרב 0 2

בחל"ל .3
אחר במלסד

הערלת;
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לקהילה., הקשר

. . אחר (3 ס על" (2 מנהל (1 המקשר

2)כך לא (1 למלסד הקשלריס רשמיים ציבררייס גרפים ישנם האם

כך (2 לא (1 למלסד הקשלרים הרסה') ("ריצר* ררלרנטריים גרפים ישנם האס

כך (2 לא (1 למלסד הקשורים פרטיים גלפים ישנם האם

רנה נמידה ^ נינלגית נקידה ^ מעט r2 אי7 ('1 ג; דייל ■. לה הקהל עם יס קשר

ל; משמעל eipjn
/( " תכייפרת הקשר ג סל

4 3 21 4 3 21 4 3 21 תילטי;
4 3 21 4 3 21 4 3 21. סקרלית ענל7ה
4 3 21 4 3 21 4 3 21 י משידיל; עברדה
4 3 21 4 3 21 4 3 21 במלס7 איילעים אירגלץ
4 3 21 4 3 21 4 3 21 מחלץ אירלעים אירגל7

לטרסד
4 3 21 4 3 21 4 3 21 חברתית פעילרת
4 3 21 4 3 21 4 3 21 תרברתי* פעילרת

_ . הקהילה עם הקשי להערכת כרלל רך צי

. נמלס7 סיעל7 עלנ7י טס*

עלה (3 קנלע נשאר (2 ירד (1 במלס7 הסיערר ערברי מספר נח האהיל בשנה האם,

הסיעררי? בצררת המשדלת אילש ליל מהי

2 הסיערר משרת לאילש אחראי סי

 העררת:
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נמוסד העובדלס כלל

הערות  משרות מסי לגקגיס מסי העדנד סול.

רופא

נהלו מי

טוסמכות אח' ■ /

מעשיות אמי

כוו/עזר

נהל טי עונדי

נית משק

סועיאלי עונד

פיזיוטרפיסט

בעסוק מרפא

הברתי מדריך

דיאג1יק7

פרטיים מטפלים

שומר

פקינולוג

מטבת

מכבסת

נית אם

תחזוקה

גנ7

1 <*!ר
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די נספח

לנלשרלם)  (ערברים סלעלדל הסגל

המלס7י. 09

חלדה. הל נ. ל ס

ראשית אחרת .1 העלבד: ת3קלד
ליולדה אהדאלת אחלת .2

קללטלת מפקחת ..?

השליה ט7 אחלת .4
גפרע'^ אחר .5

מלסמכת אחזת .1 העלנד. סלג

מעשלת אחרת .2

כ.חעזר .3

אחר .4

על חכשיה
בסלסלת
;הגבלהה

נסלסלם על קלרסלס .1 בילח.ל)
בגרלאטליח מליחד קלרס .2

תעל7ה ללמלדל 3

נסלעלד ראשל7 תלאר .4
שני תלאר .5

הערבד: ללדת שנת
נקבה ('2 זכ.ר (1 העלבד; מל7

העלבד; ללדת ארץ
עליה: שנת
במלסד; לתק

בשבלע; עבלדה שעלת מספר

כך (2 לא (1 המשרה? את עזב העלבד האם

העזלבה? סלבת הלא מה כך: אס

כך (2 לא (1 המשרה? לשה אל הטם
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הי נספח

גריאטריים במוסדות מפתח לאנשי שאלת

המוסד. שם

המראיי7>

רפלאי רלפא/טגהל (4 ראשית אחרת (3 א7מלניסטרטיבי מנהל (2 מנ.הל (1 המרואיי7: תפקיד
אחר (6 ער"ס (5

לידה: שנת

זכר (2 נקבה (1 מי7

מוצא. ארץ

עלית: שנת

(בשנים) גריאטיריים במוסדות ותק

_^______ (בשנים) בתפקיד ותק

פרט: כך (2 לא (1 בגריאטריה מיוהדת הכשרה

פרט; כך (2 לא (1 אחרים ים בשטחי מיוחדת הכשרה

במוסד? בעבודתך נתקל אתה שבה7 הסיעודי נ'נוות הקשורות העיקריות הבעיות 3 ך גי בעי מה7

שציינת? לבעיות בידך שיש הפתרונות מהם

1■
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באיזל להעריל טתב>ךש(ת) את(ה) במרסדך בסיערד הקשלייס שרכים בתחלטיס בעילת מספר לפניך
במלסדל*. בעיה נרשא כל מהללה מידה

טדי ילתי 3 מתאים 2 מדי פחלת נ (כללי) סיעלד עלבדי טספי
3 " 2 " 1 המלסמכלת האלוילת מספר

"3 " 2 " 1 ת ל המעשי ת ל האחי מספר
3 " 2 " 1 נהעזר אל המל1פללת מספר

המצב: נרי לשי הצערת

להשיג bp להשיג3 ניתך 2 להשיג ne'p 1 (כללי) סיעלד עלבדי זמינ.לת
" 3 " 2 " 1 מלסמנלת אהילת זטינלת
" 3 " 2 " 1 מעשילת אהילת זמיגלת
" 3 " 2 " 1 כחעדר זטינרת

מפריעה איטה 3 להתטלדד נ.ית7 2 הענלדה את טשבשת 1 *צלכם סיערד ערבדי תחלרפת האס
" 3 " 2 " 1 מלסמכלת אחילת תחלרפת האס

3 " 2 " 1 מעשילת אחילת תהלרפת האם

5 " 2 " 1 לכחעזר מטפללת תחללפת האם

בעיה אי7 .? להתמלדד ג.ית7 2 בעיה מהללה 1 אצל קשישים עם לענלדה הסתגללת האם

סיעלד עלנדי
הסיעלדית במחלקה לעבלדה הסתגללת האם

" 3 " 2 " 1 סיערד ערבדי אצל

תשלשים בטחלקת לעבלדה הסתגללת האם
"3 " 2 " 1 סיערד ערבדי אצל

השיקלמית במחלקה לעבלדה הסתגללת האם

" 3 " 2 " 1 סיערד ערבדי אצל

לפתררך: הצעלת
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מקלימלת. במשמרלת לעברד תצררת נכרנרת

בעיה אי7 3 להתמודד נרתך 2 בעיה מהלה 1 ערב במשמרלת
" 3 " 2 " 1 לילה במשמרת
" 3 " 2 " 1 לחגים בשבתרת

הסיעלד? בתחלם מסליימים ת3קי7יס באילש בעילת קיטות האם
בעיה אי7 5 להתמל77 נ.ית7 2 בעיה מהללה 1 במלס7 ראשית איולת

3 2 " 1 טי/לקה אחראית
3 2 " 1 אחרים;

סיעלד עלנ7י בקרב העבררה מ7 הע7ילילת האם

J " .2 " 1 במלס7;

להתמרדד נ.ית7 .2 בעיה מהללה 1 במלס7כם סיעל7יים ת3קי7ים הגדרת של בעיה בעיה קיטת האם
בעיה אי7 .3

להתטל77 גית7 .2 בעיה .מהללה i אחרים למטפלים הסיעל7י ה^נללת בי7 7יעלת חיללקי
בעיה אי7 .3

להתמררד ניתך .2 בעיה מהללה .1 הסיעלדייס עלבדיס לגבי בעיה מהלים העובדה תנאי האם
בעיה אי7 .3

בעירת איך .3 להתמררד ניתך .2 בעיה מהררה .i ונו') בריאלת ילדים, (סידרר אישלת בעילת

השרנרת? ביחידרת הסיערדי הטיפרל רמת את מגדיר(ה) היית כיצד

טרבה 3 סבירה 2 מדי נמרכה 1 סיעל7ית מחלקה
" 3 " 2 " 1 תשלשים מחלקת

3 " 2 " 1 שיקלמית מחלקת

י. לפתררך הצערת
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במוסדכם הסיעלד עלבד' בי7 בקשישים ב"י3ול הקשוי הידע חןסד

בעיה טהלה אינו 3 להתמודד ניתץ 2 נעיה n7ns i

קשישים עם ממושכת בדה בעל הכילל הנפשי המאמץ

בעיה מהלי' על אי 3 להתמודד נית7 2 בעיה מהלל, i

ע*טם את לשרת מסוגלים איגם שבהלקם קשישים עם בעלבדה הכיול ה8>זל הקושי האס

בעיה מחלה עי אי 3 להתטרדד ניתך 2 בעיה טהלה 1

לפתררך: הצערת

ביחי77ת? הצירד ץץ? האם

בעיה מהוה אינ.ו 3 להתמרדד 7.ית7 2 בעיה מהוה 1

קשישים? סיעל7 בתרורם לצררת תשתלמרת א3שרויות ניתנות האם
רבה במי7ה 4 בינונית במידה 3 מע"ה במידה 2 ניתך לא 1

רבה במידה 4 בינונית במידה 3 מע"ה במי7ה 2 ניתך nb i מוסמכות לאחיות ג.
* 2 i מעשיות לאחיות .2
3 " 2 " 1 לכחעזי ^7JsyaJ> .3

ההשתלטות? סוג. מחר

סיעוד? לעובדי בת3קי7 ל?י7לם י^מכדיות בטוס7כס ניתנות האס
בהחל" קימות 3 לעיתים 2 ק"מות לא 1 מוסמכות לאחיות

3 " 2 " 1 מעשיות לאחלות
3 " 2 " 1 רכחעזר למטפלרת

לפתררך: הצערת
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בטלסדכס? האניש יחסי מערכת את מגדיר היית כיצר

.ד ל 9 מאד טובה .3 תקינה 2 לקויה 2 במוסד הסיעודי לפיקלוו הסיעלדי תציית נ77 # 1

ל.ר 9 " 3 " 2 " 1 אחרים מקצועות לבעלי הסיעודי הצוות ביץ
ד ל 9 " 3 " 2 " 1 עצמם לבי7 הסיעוד עובדי בי7 *

ל3תרו7; הצעות

הסיעודי? הצוות מ7 אליך הקגיעות ביותר הרווחות הבקשות מה7

במוסדכם? הסיעודי לצוות בקשר אחרות הערות

במוסדכם? הסיעודית העבודה ארגו7 שיטת מהי

פונקציונאלית שיטת 3 צוות עבודת .2 חולים ה3קדת .1

במוסדכם. הצוות עבודת לשיפור רעיונות

■ וז:רכו7ית? בענלדתך לעבוד להמשיך בדעתך לש האס

יודע אינני .5 ארוך זמ7 משך .4 שנתיים עוד .3 שנה עלד .2 לא .1
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לי ספח j

חסיעררי לצררת שאלרך

 . המלסד. שם

אחר .5 טעלרב .4 פסיכלגריאטרית .3 תשלשים .2 סיעודית .1 היחידה, סלג.

 י7. המלאי

זכר .2 נקנה ג. מי7

; לידה. שגת

נשראח+ילדים .3 {.שלאה 2 רללקה ג. משפחתי; מ*ב

מל*א; ארץ

עליה:_: שנת

טטפלת אל כחעזר .3 טעשית אחלת .2 מיסמכת אחרת .1 סיעלדית; השכלה
שברעירת) (שערת המשרה. ק9 הי

מעלרב .4 לילה .3 ערנ .2 נלקי .1 רב) פי (על _0ש0ררת_

(בשניס), בסיערד נעבודה ותק
;בשגים^ ;0 קשישי עס גענודה ןתק

[נימלס) האחרלניס החדשים בשלושת הענודה מ7 העדרויות

אחר .4 חלפשה 3 לידה חלפשת .2 מחלה .1 ר,ס7נה;

הגלגנחית? בעבודתן להמשיך נדעתל יש האם
ירדעת אינני .5 שנים 5 .4 שנתיים ערד .3 שנה ערר .2 להמשיך חלשבת לא ,1

למעוא? שחשבת מה היא ערשה שאת חעברדה האס
חשבתי מאשי עלבה .3 לעצמי שתארתי כפי .2 שחשבתי ממה גררע .1

במוסד? מעבלדתר רעל7 שבעת את האס
מאד מרל'נה ,5 מררצה .4 בינרנית במידת .3 מרעטה במידת מררצה .2 לא כלל .1
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עבררה תכני

ביחידה? טעבלדתר pbn הך הבאלת הפעיללילת dkh

6 5 4 3 2 1

תמיד בדרך לעתים לעתים לעתים פעם א9
כלל קרלבלת יחלקלת לא

קליני■. טיפרל

בדיקה ;כללל המטלפל 0צב של שגרתית הערכה
6 5 4 3 2 1 פיזית)

רלפא (.פסיכלללג, למלמחה להפניה מצבים ויהלל ן

6 5 4 3 2 1 עיניים)
גזריקלת, רלפא הלראה לפי טיפללים ני'נלע

6 5 4 3 2 ./ ■ קטטר') החלפת תרלפלת,
6 5 4 3 21 דם ללחץ דלפק מדידת
6 5 4 3 21 חיקנים
6 5 4 3 2 1 לטגיעתם לחץ בפעעי טיפלל

אישי; טיפרל

6 5 4 3 2 1 להלבשתל החללה רח'נת
6 5 4 3 2 1 החללה לתמינת תנלחלת שינ.לי
6 5 4 3 2 1 להללכה לתנ.לעלת הפעלת
6 5 4 3 21 פה לטיפלל שיניים צחצרח
6 5 4 3 2 j לאיפלר גיללח סירלק,
6 5 4 3 2 1 מהפרשלת החללה ניקלי
6 5 4 3 2 1 החללה האכלת
6 5 4 3 2 1 'לשינה למנלחה דאגה

לשמיעה, ראיה מכשירי (הרכבת בעזרים. טיפלל
6 5 4 3 2 1 רתרתברת) גפיים פרלטזלת כללל

בסביבה: טיפרל

6 5 4,32 ! מי"לת סידלר
: 6 5 4 3 2 1 לבשירלתים במחלקה ניקיל7

6 5 4 3 2 1 לרלר לאל דאגה
6 5 4 3 21 כביסה סידלר
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6 5 4 3 21 (npnbn (כרלל אלכל הגשת
6 5 4 3 21 כלים שטיפת

בחולה חברתי נפשי טיפרל

6 5 4 3 21 עמל לשלחה החללה לבעירת הקשבה
6 5 4 3 21 סיללק') (ארכל, בעצטר דברים לעשרת החללה עידרד
6 5 4 3 21 צרכים) עשיית הלבשה, (,אלכל, החלטית לקבלת עי7ל7
6 5 4 3 21 לתעסלקה בי77ר לשם בקבלעלת החללים סי7יר
6 5 4 3 21 החללה מצב על למשפחה מידע מסירת
6 5 4 3 21 החללה לקרלבי לתמיכה עידרד הקשבה,

רהדרכה אילגלגלת 7ננל7ה

6 5 4 3 21 לצררת עברדה סידרר
6 5 4 3 21 חללה') גלירך (רפררט, רשרטרת ניהרל
6 5 4 3 21 לבעללת ביחיןה בחללים, גרתית של לת הסתכל
6 5 4 3 21 רלפאים בביקלרי השתתפלת
6 5 4 3 21 אחרים למטפלים טררפאים לטיפרל הלראלת קבלת
6 5 4 3 21 בעיל7 לל1יפלל ?ניי7 הזמנת
6 5 4 j 2 1 ' npbnoi צררת בישיבלת השתתפלת
6 5 4 3 21 בטרסד *ללת בישיבלת השתתפלת

6 5 4 3 21 חדשים ערבדים של רהדרכה nb2p
6 5 4 3 21 העללת של שיגרתית הדרכת
6 5 4 3 21 העביתל אל ביחי7ה החללה ץבלת
6 5 4 3 21 לה7רכתס טתג7ביס קבלת
6 5 4 3 21 בחללה הטיפלל לגבי המשפחה של לקבלעתית אישית הדרכה

משוך, (ערבדי לר רמתרצת בטרסד אתרים ערבדים עם תיארם
6 5 4 3 21 מינהל)
6 5 4 3 21 חסר רד צי אל 'ניללטים אל, בדי^רת העברת
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רגיל? ביום מטפלת את בממו'גע, מטופלים, בכמה

ניערת

אחי? עבודה מקום להשיג יכולת האס רצית אילו
אחרת עבודה להשיג אפשרות לי אי7 לא, .1

רמה באותה אחרת עבודה להשיג יכולה אני .2
מזה טוב עבודה מקום להשיג יכולה אני .3 !

מעדיפה? היית עבודתן/האם מקום את להחלי9 בחרת אילן
במחלקתך הנמצאים אלו כמו בקשישים לטפל .1

בריאים בקשישים לטפל 0 2

אחרלת גיל בקבוצות לטפל .3
:( (פרט אחר .4

הנוכחי? העבודה במקום לבחור החלטתך על הבאים מהגורמים אחד כל השפיע מידה באיזו
במידה 4 בינונית במידה 3 מועטה במידה 2 לא 1

רבה

4 3 21 לכס9 זקוק^ה) הייתי
4 3 21 הבית מך לצאת רעיתי
4 3 21 לאחרים לעזור ר'נו7 חשתי
4 3 21 שלי והידע הנסיוץ את לנצל רציתי
4 3 21 ומעניי7 טוב עבודה מקום שזה שמעתי
4 3 2 1 לי נוחים העבודה וסדרי המיקום
4 3 21 קשישים עם לעבוד רציתי

העבודה וח. נ חשל

4 3 21 חשובה עבודה עושה לדעתי/אני
4 3 21 עבודתי את מעריכים המטופלים
4. 3 2 * עבודתי את מעריכים עלי הממונים
4 5 2 נ עבודתי את מעריכים מסביב אנשים
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נמידה במידה במידה לא . בעברדה רדע
רבה בינונית ממעטה  י'

4 3 21 לס ספציפי לטכניקה ידע. דליקת עבררתי
4 3 2 1 למטלפלים מירחדת גישה דררשת עבודתי
4 3 21 הנחרצרת רהטכני?רת הגישה הידע, ברשרתי
4 3 21. לי שיש היכללת את לנצל לי מאפשרת עבלדתי
4 3 21 ענלדה כ.7י ל תל ללמרד אפשררת לי יש
4 3 21 להשתלמלילת 7גיל7/היצאלת בימי להשתתף לי מאפשר המלסד

. 3 2 1 בתפקיד aipnnb אפשררת לי יש

להש3עה עצ3(*רת

4 3 21 בקשישים הל1יפל>5 לגבי לה^עלתי בה'גרלתי מתחשבים
4 3 21 העברדה רגל7 אי בתתרם בדערתי מתחשבים

להחליט פערלה הרפש לי יש שלי הירמירמית בעברדה
* 3 21 (nipsnn ר מתל קלדס לטפל במי (למשל: בעצמי

בעברדה מתח

4 3 21 גרפני מאמץ דררשת תעברדה
3 21 נפשי מאמץ דררשת העברדת

מלל*ה, את מידה ל ז באי רצרך: שביערת

3 21 קמטלפלים עם מיחסיר
4 3 21 המטלפליס משפחלת עם מיחסין
4 3 21 לעכלדה חיריר עם מיחסיר

3 21 עליך הממלטים עם מיחסיר
4 3 21 ממשכורתך
4 3 21 העברדה רסידררי העברדה משערת

תקבללה, (צירד, לעבלדה הקשלרים הפיזיים מהתנאים
. 4 3 21 מבמ0
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5 4 3 21 במחלקה קשישים לגבי עטררת
נכרך נכרך '7 נ"נ לא לא 
טא7 נכרך נכרך נכרך

5 4 3 2. 1 שיקלמית יכרלת טל מידה ערייך יש כאץ חרלה לכל

התיפקל7 למת את לעלרת כדי רכסף מאמנים להפנרת יש
5 4 3 21 קשיש של

לל הנלגעויג נהחלעית להשתתף הקשיש את לערדר יש
ללטינה ;למשל הצללת מע7 מאמץ דלרש כשזה גם

5 4 3 21 ירטית)

^ברצתית חברתית ל5עיללת ל7אלג המטפלים ונ3קי7
5 4 3 21. פה. הישישים של

להרגליל עבלל את היטב להכיר צריכים מטפלים
5 4 3 21 קשיש* כל של

5 4 3 21 לישישים תתררם במרסד מתנדבים גרפים הפעלת

עייל כא7 המטלפלים לאלל 7למה במ*ב קשיש לדעתי,
5 4 3 21 בבית תנאים ישנס אס גם במרסד, להימצא

גיל מעל הקשישים לב יגיעל מאלחר אל נמלק7ם
5 4 3 21 כא7 החללים של לזה דרמה למצב 75

ם בי ל ט מלס7ייס שיללתיס זה במ^ב לקשישים מגיע
לשת הלחבת כגל7 אהלים דברים תשברך על דה אם גם

5 4 3 21 בקהילה נלעל מרעדרני
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ABSTRACT

The increasing need in Israel for nursing care of dependent aged,
and the difficulty in recruiting appropriate nursing personnel in longterm
institutions led to this study. The objectives were to describe 1) the
physical and psychosocial environment, 2) the characteristics of nursing
personnel, 3) their perceptions of work content, 4) their satisfaction and
attitude to work with the aged, and 5) job retention and factors affectina
same .

Observations were carried out in 17 longterm care units in 12
homes for the aged. Interviews were conducted with 82 unit nursing
personnel and 39 key people in the institutions. Various documents werealso used for obtaining data.

Major findings showed:

1. The physical environment and facilities in most of the institutions
enabled meeting the basic physical needs of the aged, but the units
were overcrowded and had limited privacy and group activities.

2. The nursing personnel provided satisfactory basic personal and health
care. Their attitude to the aged was positive. However, nursing
activities related to meeting psychosocial and rehabilitation needs
were inadequate.

3. Work organization was based on functional (task) assignment with
minimal team work. This impeded provision of holistic quality care
and staff development.

4. Composition of nursing personnel by level of preparation was 10X
registered nurses, 20* practical nurses and 70X aides. The low ratio
of registered nurses did not permit adequate patient assessment and
specialized care, supervision and teaching of nursing personnel.

5. Hours of nursing care per patientday ranged from 1.5 to 4.4 (mean
2.3). Staffing in most of the homes was below recommended standards.

6. Analysis of work content as perceived by nursing personnel showed
extensive use of practical nurses and aides beyond their level of
competence. Underperformed tasks fell into the psychosocial realm
of activity.

7. Nursing personnel reported high satisfaction with interpersonal
relations, and autonomy in their work. They were dissatisfied with
salaries, educational and career opportunities and experienced
considerable emotional and physical stress.

8. Overall attrition was35. 4X. The lowest attrition was 11X for nurses
in management positions. Threefourths of the attrition occurred
within the first year of employment. Most of those leaving in this
period were discharged , while others usually left for personal reasons.

9. Small, nonprofit institutions appeared to be more satisfactory in
terms of patient care and personnel retention.
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