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תקציר

במוסדות הטיפול איכות על במחקר ששימשו הכלים את מציגה זו עבודה

הטיפול בתחומי מדדים פותחו המחקר במסגרת בישראל. ממושך לטיפול

על והן תהליכים על הן התבססו אשר והסיעודי, הסוציאלי הרפואי,

המדדים. של בנייתם דרך ומוסברת מפורטת בעבודה תוצאות.

לטיפול במוסדות הטיפול איכות "מדידת ראה: נוספים, לפרטים באשר
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הקדמה

"מדידת במחקר שנעשו הניתוחים פרי הוא כאן המוצג הטיפול איכות למדידת הכלי
אשר משתנים רק נכללו המומלץ בכלי ממושך"1. לטיפול במוסדות הטיפול איכות
לצורכי עליהם ממליצים ושאנו טיפול איכות של מדדים לבניית זה כמחקר שימשו

נוספים משתנים הרכה על מידע נאסף המחקר במסגרת בעתיד. טיפול איכות הערכות
מופיעים המלאים והטפסים השאלונים איכות. להערכת שימשו לא שונות שמסיבות

איכות למדידת כלים בי: כרך ממושך, לטיפול במוסדות הטיפול איכות דת ב"מדי
. הטיפול"

מתייחס נוסף חלק שבמחקר. המסמנים ל11 המתייחסים חלקים 11 המומלץ בכלי
אינה היא כי אם זו, רצון שביעות במוסד. החיים מן הקשיש של רצון לשביעות

החיים איכות של אינדיקטור לבניית שימשה "מסמן" המושג הגדרת את תואמת ,.:,..

במוסד. והטיפול

צוות מודעות הבעיה, קיום הבאים: למימדים התייחסות מתוך נותח מסמן כל

בבעיה. טיפול הבעיה, לקיום המוסד
הטיפול איכות למדידת מומלצים) מדדים (או מומלץ מדד מופיע מסמן כל בהתחלת

הקשורים תוצאות) או (תהליך הטיפול מימד על או המודעות מימד על שמתבסס

לפי מסמן אותו של המדדים כלל מתוך נבחרו המומלצים המדדים מסמן. לאותו
ים: א הב הקריטריונים

מקרים של יחסית גבוהה שכיחות (1

מדירה אפשרות (2

המוסר לאחריות כעיקרו נתון כה שהטיפול בעיה משקף המדד בה המידה (3

כבעיה. והטיפול הבעיה לקיום הצוות מודעות הבעיה, קיום מימדי מוצגים בהמשך

ור.פלייטמן בא.תומר מובאת זה במחקר השתמשנו בהם המושגים הגדרת (1
כרוקרייל, מכון ירושלים, ך", ממוט לטיפול במוסדות הטיפול איכות "מדידת

. 1984

0



2

יכול שהמשתנה הערכים (1 פירוט: ע"י הרלוונטיים, המשתנים מתוארים מימד לכל

המרכיבים רשימת גם נכללה האופרטיבית. ההגדרה (3 המידע; מקורות (2 לקבל;
לגביהם. המידע ומקורות מסמן לכל הרלוונטיים המוסדי הטיפול של המבניים
המסמן. לניתוח עקיף או ישיר באופן ששימשו השאלות מובאות מסמן כל בסוף



3 ■י

דם לחץ יתר .1

מומלץ מדד 1.1

הגדרה (ראה סביר לא מעקב נערך שאצלם דם לחץ ביתר הלוקים הקשישים אחוז

(1.4. ב1

דם לחץ יתר קיום 1.2

: ם ערכי

גבוה דם לחץ

תקין דם לחץ

מידע: ת ו ר ו מק

ובסופו הקשיש ראיון בתחילת המחקר אחות ע"י 2 דם1: לחץ מדידות 4 א.

(2 ן ו (שאל
הפיזית הבריקה כמסגרת המחקר רופא ע"י 2

(4 (שאלון הכללית

המוסד: רופא דווח ב.

מלחץ סוכל הוא אס קשיש כל לגבי המחקר רופא ירי על נשאל המוסד רופא
(7 טופס בנספח (ראה גבוה דם

כתובות: אבחנות ג.

הרפואיים בתיקים דם לחץ יתר של אבחנה קיימת אם כדקה המחקר אחות

(9 טופס בנספח (ראה

של סווגו כין ההבדלים כן על רם לן לח ליתר שונות הגדרות יש שונים לרופאים 1

מהגדרות לנבוע עשויים המוסד רופא ע"י לסווגו המחקר צוות ע"י מסוים קשיש
שונות.
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הגדרה

הבאים: המקרים באחד דם לחץ ביתר כלוקה הוגדר קשיש

המוסד; רופא ידי על כך הוגדר (א)

דם; לחץ יתר אבחנת הרפואי בתיק קיימת (ב)
או/ו הרפואי בתיק המדידות סמך על המחקר רופא ידי על כך הוגדר (ג)

המחקר. צוות ידי על שבוצעו המדידות
הערכים היו הקשיש סיווג לצורך אותנו ששימשו הדם, לחץ ערכי

מ"מ 95 או סיסטולי דם לחץ ומעלה מ"מ 160 של w.h.o על המקובלים
לביו המחקר רופא ביו סטנדרטיזציה נערכה דיאסטולי. דם לחץ ומעלה

רגיל STYGMAMOTERn שימוש תוך השדה עבודת תחילת לפני המחקר. אחות .;_■. .

ע"י בשימוש שהם אלה על מבוססים והסטנדרטים הבדיקה ובישיבה.
את בדקה האחות who ו(1978) ;American heart association (1969)

או שעה כמחצית של זמן בהפרש ובסופו הקשיש ראיון בתחילת הדם לחץ
בתחילת האחות אחרי שבועיים עד כשבוע הדם לחץ את בדק הרופא יותר.

ובסופה. הפיזית הבדיקה

דם לחץ יתר לקיום במוסד הרופא מודעות 1.3
במדגם. קשיש אצל גבוה דם לחץ יתר של לקיומו במוסד הרופא מודעות נבדקה

ערכים:

מודעות אין

מודעות יש

מידע: מקורות

(1.2 (ראה הקשיש אצל רם לרוץ יתר קיום לגבי המחקר צוות קביעת א.

אם קשיש כל לגבי המוסר רופא את שאל המחקר רופא המוסד: רופא דווח ב.
(7 טופס כנספח (ראה גבוה דם מלחץ סובל הוא
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הגדרה:

דם לחץ ביתר כלוקה סווג הקשיש המחקר צוות לקביעת בהתאם מודעות: אין
זאת. ציין המוסד ורופא

דם לחץ אחר מעקב 1.4
דם לחץ ביתר הלוקים קשישים אחר דם) לחץ מדידות עריכת (בעיקר המעקב נבדק

תקין. אצלם הדם שלחץ קשישים ואחר

דם לחץ ביתר הלוקים קשישים אחר מעקב 1.4.1
ערכים:

סביר לא מעקב

. ~ ■. " . .■ . י. _ סביר מעקב

מקורותמידע:

(1.2 (ראה הקשיש אצל דם לחץ יתר קיום לגבי המחקר צוות קביעת א.

המחקר אחות י ע" נבדק הרישום הרפואי. בתיק דם לחץ מדידות רישום ב.

הגדרה:

ממרידה פחות ה ת י ה הדם לחץ ידידות של הממוצעת התדירות סביר: לא מעקב
האחרונה. השנה מחצית במשך לחודשיים אחת

לחודשיים אחת היתה הדם לחץ מדידות של הממוצעת התדירות סביר: מעקב

האחרונה. הסנה מחצית במשך הפחות לכל

תקין דם לחץ בעלי אחרקשישים מעקב 1.4.2
: ם י ערכ

סביר לא מעקב

סביר מעקב
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מידע: מקורות

1. ב4.1 מידע מקורות ראה

הגדרה:

ממרידה פחות היתר. דם לתץ מדידות של הממוצעת התדירות סביר: לא מעקב

האחרונה. השנה מחצית במשך חודשים לשלושה אחת

לשלושה אחד היתר. דם לחץ מדידות של הממוצעת התדירות סביר: מעקב

האחרונה. השנה מחצית במשך הפחות לכל חודשים

דם לחץ ביתר טיפול 1.5
בשליטה הוא הדם לחץ והאם סביר טיפול דם לחץ ליתר ניתן האם נבדק

"" " ". (UNDER CONTROL)

סביר טיפול קיים 1.5.1
ערבים:

סביר טיפול אין
ו

סביר טיפול יש

מידע: מקורות

(ראה הקשיש אצל דם לחץ יתר קיום לגבי המחקר צוות קביעת א.

(1.2

טופס בנספח (ראה סביר טיפול מתן לגבי המחקר רופא שיפוט ב.

(19

(כמסגרת דם לחץ מדידת נדרשת וזיקנה ממושכות ת ו ל ח מ ל"ז^רל ש בנוהליס (1
כחודש. פעם של בתדירות כללית) פיזית בדיקה

*
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הגדרה1

עם שיחה לאחר מקרה כל לגבי סביר טיפול ניתן אם החליט המחקר רופא

המוסד. רופא

(CONTROL) "שליטה" 1.5.2

: ערכים

ב"שליטה" הוא הדם לחץ

ב"שליטה" אינו הדם לחץ

מידע: מקורות

האחרונה השנה במחצית הרפואי בתיק דם לחץ מדידות רישום א.

(9 טופס בנספח (ראה

(1.2 (ראה המחקר צוות י ע" דם לרוץ מדידות 4 ב.

הגדרה:

לחץ ליתר בטיפול הקשיש אם (under control) כ"שליטה" הוא הדם לחץ

למטה הוא האחרונה השנה במחצית הממוצע הדיאסטולי הדם לחץ וכאשר דם

מ160 למטה הוא תקופה באותה הממוצע הסיסטולי הדם ולחץ מ"מ מ95

ע"י שנערכו מדידות 4 על הסתמכנו רשומות מדידות היו שלא במקרה מ"מ.

המחקר. מצוות והאחות הרופא

הממוצע הדיאסטולי הדם ולחץ בטיפול הוא הקשיש אם בשליטה אינו דם לחץ

: הממוצע הסיסטולי הדם לחץ או ומעלה מ"מ 95 הוא האחרונה השנה במחצית
רשומות מדידות היו שלא כמקרה ומעלה. מ"מ 160 הוא תקופה באותה
המחקר. מצוות והאחות הרופא ע"י שנערכו מדידות 4 על הסתמכנו

המחלוקת כשל איכותזאת של איינדיקטור ל הטיפו בשיעור~מתו לראות אין (T
לחץ ביתר הלוקים גבוהים לגילאים טיפול מתן של נחיצותו בעניין הקיימת

. רם
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דם לחץ ליתר קשורים מבניים מרכיבים 1.6

מס' שאלות ,14 שאלון נספח ראה קשישים) ל100 משרות רופאים(מספר שיעור א.

15, 14

שאלות 14 שאלון בנספח ראה  קשישים) ל100 משרות אחיות(מספר שיעור ב.

.15 ,14 מס'
15,14 מסי שאלות ,14 שאלון בנספח במחלקהראה מוסמכת אחראית אחות קיום ג.

5 מס' שאלה ,13 שאלון בנספח קרדיולוגראה עם קבוע קשר קיום ד.
שאלה ,12 שאלון ;5 מס' ,13 שאלון בנספח עינייםראה רופא עם קשר קיום ה.

; 47 מס'
מס' שאלה ,10 שאלון בנספח מאזניים)ראה דם, לחץ (מד מתאים ציוד קיום ו.

11

,17 מס' שאלות ,12 שאלון בנספח הכניסהראה לפני דם לחץ בדיקות קיום ז.

19,18
,18 ,17 מס' שאלות ,12 שאלון בנספח דסראה לחץ של שגרתיות בדיקות קיום ח.

19

עמדו כאשר "חיובי" ציון קיבלו המבניים המרכיבים אחריו ובבאים זה במסמ7 (1
ידי על כמספקים נשפטו סטנדרטכאשר בהיעדר בארץאו המקובל בסטנדרט

או בארץ המקובל בסטנדרט עמד לא שהמרכיב כמקרה המחקר. בצוות ציוןהמומחים קיבל הוא המחקר, בצוות המומחים ידי על מספק כלא נשפט הוא הציוניםכאשר פרופורציה חישוב ידי על מבני מדד לבנות ניתן "שלילי".
המרכיבים. מספר מתוך החיוביים

*
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שאלות 1.7
(12 (שאלון מראיין ירי על למילוי לרופא כללי ו מאלו

הנחוץ רקע חומר להשגת שימשו לרופא המופנות הכלליות .השאלות ,iljj
האיכות. מדדי של ישירה לבניה ולא הנתונים לפירוש

דם לחץ יתר

ללא קשיש של למקרה תרופתי בטיפול מתחיל אתה דם לחץ ערכי מאלו החל .23

נוספים? סיבוכים
תשובה כל לרשום הקטיגוריות את לקרוא יש

בטיפול שאתחיל כדי מ"ט של סיסטולי דם לחץ מספיק א.
., . . בטיפול שאתחיל כדי מ'מ של דיאסטולי דם מספיק,לחץ ב.

ומעלה מ"מ הוא הסיסטולי הדם לחץ אם ג.
5 מסי שאלה ,13 שאלון בנספח קרדיולוגראה עם קבוע קשר קיום ד.
;15 מס שאלה ,13 שאלון בנספח עינייםראר, רופא עם קשר קיום ה.

47 מס' שאלה ,12 שאלון
,10 שאלון כנספח ים)ראה י נ מאז דם, לחץ (מד מתאים ציוד קיום ו.

11 מסי שאלה
,12 שאלון בנספח הכניסהראה לפני דם לחץ בדיקות קיום ז.

19 ,18 ,17 י מס שאלות
,12 שלאון בנספח דמראה לחץ של שגרתיות בדיקות קיום ח.

19 ,18 ,17 מס' שאלות

. צורך) יש (אם הקודמת לשאלה הערות .24

נשמר. י ר ו המק המספור ("*
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תרופתי? בטפול אצלך הנמצא קשיש אצל דם לחץ בודק אתה זמן כמה כל .25

. פרט הצורך, לפי
ז"ו כל

אך גבוה דם מלחץ הסובל קשיש אצל דם לחץ בודק אתה זמן כמה כל .26

תרופתי? טיפול עדייו מקבל אינו
פרט הצורך, לפי

זמן כל

המוצהרת המדיניות בין להשוואה משמשות השאלות :25 ,26 לשאלות הערה

ברישום היא ההתאמה אי סיבת האם לבדוק יש התאמה אי של במקרה לרישום.
המדיניות. ביצוע באי או לקוי

לחץ בגלל תרופתי כטיפול הנמצא לקשיש עורך אתה מעבדה בדיקות אילו .27 ■ ■

? ה ו ב ג ם ד

אלו? בדיקות עורך אתה זמן כמה כל .28

המובלים במוסד/מחלקה, לקשישים מיוחדת דיאטה על ממליץ אתה האם .29

גבוה? דם מלחץ
*

כן
מלח דלת דיאטת מקבלים כולם לא,

דם? לחץ של בעיות בגלל מומחה לרופא קשיש שולח אתה מתי .30

; פרט התמונה, את המסבכות מחלות יש כאשר

פרט אחר,

ידוע לא
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ראיה קשיי .2

מומלץ מדד 2 .1

ארוראית) ואווות (רופא במוסד הרפואי הצוות של משולב מודעות חוסר ציון

.2.3.3 ה א ר

ראיה קשיי קיום 2 . 2

מכך. כתוצאה מתקשה הוא תחומים ובאילו כלשהם ראיה קשיי לקשיש האם נבדק

כלשהם ראיה קשיי קיום 2.2.1
ערכים:

■   י י יי .יי . עיוורים) כמעט או עיוורים (כולל: בראיה קושי יש ..■ .

איו ראיה; קשיי איך משקפיים, מרכיב (כולל: בראיה קושי אין
ים). משקפי

מידע מקורות

שאלה ,5 (שאלון המחקר. כצוות האחות ע"י האחראית האדוות ראיון א.

(40 ,38 מסי

.(34 ,30 מסי שאלה ,1* (שאלון מראיינים ע"י הקשיש ראיון ב.
קשיש כל לגבי המוסר רופא את שאל המחקר רופא המוסד: רופא דיווח ג.

.(7 טופס כנספח (ראה ראיה מקשיי סובל הוא אם

הגדרה:

כאשר: בראיה קושי יש

או עיוור כמעט או עיוור הקשיש האחראית האחות דיווח פי על א.

בראיה. קושי שיש דיווח הרופא או האחות הקשיש, ב.
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כאשר: בראייה קושי אין

בראייה. קושי שאין דיווחו והרופא האחות הקשיש,

זה, בתחום מתקשה ואינו מתאימים משקפיים עלידי תוקנה שראייתו אדם

■ ראייה. מקשיי כסובל נחשב אינו

בראייה1 קושי תחומי 2.2.2
קושי אין קושי, יש ערכים: במוסד הליכה א.

קושי איו קושי, יש ערכים: למוסד מחוץ הליכה ב.
קושי איו קושי, יש ערכים: קריאה ג.
קושי איו קושי, יש ערכים: בטלוויזיה צפייה ד.
קושי איו קושי, יש ערכים: מרחוק ראייה ה.

קושי איו קושי, יש ערכים: יד עבודת ו.
קושי איו קושי, יש ערכים: אנשים זיהוי ז.

מידע: מקורות

(35 י מס שאלה ,2 (שאלון מראיינים ע"י הקשיש ראיון א.
מס' שאלה ,5 (שאלון המחקר. בצוות האחות ע"י האחראית האחות ראיון ב.

(42

הגדרה:

לו מפריעים הראייה שקשיי ציין קשיש כאשר מסוים כתחום קושי יש

האחות ריווח על סומכים קשיש מה מידע שאין (במקרה תחום באותו
האחראית).

מפריעים אינם הראייה שקשיי ציין קשיש כאשר מסויים בתחום קושי אין
תחום. כאותו לו

האחראית). האחות דיווח על סומכים מהקשיש מידע שאין (במידה

ראייה קשיי להם דרי~גיג^רי"קשיע1יםשיש I7n~Tr
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ת1 מודעו 2 . 3

קשיש כל של הראייה לקשיי האחראית האחות ושל המוסד רופא של מודעות נבדקה

קושי. לתחומי האחות מודעות נבדקה כן כמו ם. ג ד י מ ב

הקשיש אצל ראייה לקשיי במוסד הרופא מודעות 2.3.1
ערכים:

מודעות אין

מודעות יש

מידע: מקורות

(2,2.1 (ראה הבעיה קיום לגבי המחקר צוות קביעת א.
כל לגבי המוסד רופא את שאל המחקר רופא המוסד: רופא דווח ב.

(7 טופס כנספח (ראה ראייה מקשיי סובל הוא אם קשיש

הגדרה:

בראייתו כלוקה סווג הקשיש המחקר צוות לקביעת בהתאם מודעות: איו
כך. על דווח לא המוסד רופא אך

בראייתו כלוקה סווג הקשיש המחקר צוות לקביעת בהתאם מודעות: יש

את. ז ציין המוסר ורופא

הקשיש אצל ראייה לקשיי במוסד האחראית האחות מודעות 2.3.2
ים: ערכ

ת ו דע ו מ ן אי

מודעות יש

גדול שבחלק מכיוון סיעודיים בקרב לקטי"אייה מודעות" למדוד קשה 7T
עצמו. הקשיש את לראיין ניתן לא מהמקרים
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מקורותמידע:

ב2.2.1) מידע מקורות (ראה הבעיה קיום לגבי המחקר צוות קביעת א.

מסי שאלה ,5 (שאלון המחקר בצוות האחות ע"י האחראית האחות ראיון ב.

(38

הגדרה:

אך בראייתו כלוקה סווג הקשיש המחקר צוות לקביעת בהתאם מודעות: חוסר

עליו. דווחה לא האחראית האחות
בראייתו כלוקה סווג הקשיש המחקר צוות לקביעת בהתאם מודעות: יש

זאת. ציינה האחראית והאחות

במוסד) האחראית והאחות (הרופא הרפואי הצוות של משולב מודעות חוסר 2.3.3

...... י י ... " י...  "'""■.יי "יי   ......  . ■ . ם: ערכי .

הרופא. מודעות ויש האחראית האחות מודעות יש 0

של מודעות איו אך הרופא מודעות יש או האחראית האחות מודעות יש 1

שניהם.

הרופא. מודעות ואין האחראית האחות מודעות אין 2

מקורותמידע:

(2.2.1 (ראה הבעיה קיום לגבי המחקר צוות קביעת א.

קשיש כל לגבי המוסד רופא את שאל המחקר רופא המוסד: רופא דיווח ב.
(7 טופס בנספח (ראה ראייה מקשיי סוכל הוא האם

מס' שאלה ,5 (שאלון המחקר נצוות האחות ע"י האחראית האחות ראיון ג.

(38

הגדרה:

במוסד והרופא האחראית האחות של מודעות יש אם "0" ציון ניתן
מהם אחד של מודעות קיימת אם "1" ציון ניתן

מודעות אין וגם האחראית האחות של מודעות אין אם "2" ציון ניתן
במוסד. הרופא של

*
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מדד: חישוב

המקסימום מן כאחוז שבמידגם הקשישים ציוני סכום חושב יחידה לכל

ב2). מוכפל הקשישים (מספר האפשרי

קושי לתחומי האחראית האחות מודעות 2.3.4
ערכים:

מודעת לא האחות

מודעת האחות

מידע: מקורות

י. . הקשיש אצל בראייה קושי תחומי קיום לגבי המחקר צוות קביעת א. יי ; ■... .

(2.2.2 (ראה

(42 מס' ,5 (שאלון המחקר בצוות האחות ע"י האחראית האחות ראיון ב.

הגדרה:

סווג הקשיש המחקר צוות לקביעת בהתאם מודעת: לא האחראית האחות
אך ראייה מקשיי כתוצאה תחום באותו תיפקודיות בפעולות כמתקשה

זאת. ציינה לא האחות

סווג הקשיש המחקר צוות לקביעת בהתאם מודעת: האחראית האחות
ראייה מקשיי כתוצאה תחום באותו תיפקודיות בפעולות כמתקשה

זאת. ציינה האחראית והאחות

ראייה בקשיי טיפול 2 . 4

משקפיים לו יש והאם האחרונה בשנה עיניים רופא אצל כיקר הקשיש האם נבדק
מתאימים.
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עיניים רופא אצל ניקור 2.4.1
ערכים:

ביקר לא

ביקר

מידע: מקורות

(43 מסי שאלה 5 (שאלון המחקר אחות ע"י האחראית אחות ראיון א.

(44 ,59 מסי שאלה 2 (שאלון מראיינים ע"י הקשיש ראיון ב.

הגדרה:

שהקשיש דיווחה האחראית האחות אם עיניים: רופא אצל ביקר הקשיש

הפנה שהמוסד דיווח הקשיש _א_ו. האחרונה בשנה עיניים לרופא הופנה
במשך עיניים רופא אצל שהואביקרמיוזמתו ji_k עיניים לרופא אותו

. ה נ ו ר ח א ה ה נ ש ה

אצל היה לא שהוא דיווח הקשיש אם מומחה: רופא אצל ביקר לא הקשיש
שהקשיש דיווחה האחראית והאחות האחרונה השנה נמשך עיניים רופא

אם ידעה לא האחראית שהאחות (במקרה עיניים. לרופא הופנה לא

בלבד). הקשיש דיווח על הסתמכנו עיניים לרופא הופנה הקשיש

מתאימים! משקפיים קיום 2.4.2
: ים ערכ

מתאימים משקפיים יש

אימים מת משקפיים אין

משקפיים להם ואין ראייה קשיי להם שאין קשישים 15ני מוגדר אינו המשתנה (T
עיוורים. ולגבי
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ידע: מ מקורות

(2.2.1 (ראה הבעיה קיום לגבי המחקר צוות קביעת א.

(33 י מס שאלה ,1 (שאלון מראיינים ע"י הקשיש ראיון ב.
מסי שאלה ,5 (שאלוןן המחקר בצוות אחות ע"י אחראית אחות ראיון ג.

(41

הגדרה:

הקשיש דיווח פי על משקפיים מרכיב הקשיש כאשר מתאימים משקפיים יש

מתאימים משקפיים אין ראייה. בקשיי לוקה ואינו האחראית האחות או

לא משקפיים שה או כלל משקפיים לו ואין ראייה בקשיי ליקה הקשיש כאשר . .......
הראייה. בעיית את פתרו

1
i

tar

I

'J

T
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ים מבני מרכיבים 2.5

.15 ,14 מס' שאלות ,14 שאלון בנספח ראה  קשישים ל100 רופאים שעור א.

שאלות ,14 שאלון בנספח ראה  במחלקה מוסמכת אחראית אחות קיום ב.

.15 ,14 י מס

.15,14 מס' שאלות ,14 שאלון בנספח ראה  קשישים ל100 אחיות שעור ג.
.15,14 מס' שאלות 14 שאלון בנספח ראה  קשישים ל100 עזר כוח שעור ד.
שאלון ;5 מסי שאלה ,13 שאלון בנספח ראה  עיניים מומחה עם קשר קיום ה.

.47 מסי שאלה ,12

מסי שאלות ,12 שאלון כנספח ראה  הכנימה לפני ראייה בדיקת קיום ו.
.19, 18 ,17

■.,,.;....■■ . ,17 מסי שאלות ,12 שאלון בנספח ראה  שגרתיות ראייה בדיקות קיום ז.
.19,18"

.15 ,14 מס' שאלות ,14 שאלון ראה  עו"ס קיום ח.

. ' k 3 0 מסי שאלה ,11 שאלון  הרווחה לשכת עם קשר קיום ט.
.21 הערכה טופס ראה  בטיחות י.

0
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(11 (שאלון לעו"ס כללי שאלון
לא כן הבריאות לשכת עם יחסים מקייס אתה האם 30א.

י\ לא כן ה ח ו ו ר ה ת כ ש ל

. פרט נושאים, באיזה כן אם

*
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שמיעה קשיי .3

מומלץ מרד 3 .1

 האחראית) והאחות (הרופא כמוסד הרפואי הצוות של משולב מודעות חוסר ציוני
.3.3.3 ראה

שמיעה קשיי 3 . 2

מכך. כתוצאה מתקשה הוא תחומים ובאילו כלשהם שמיעה קשיי לקשיש האם נבדק

כלשהם: שמיעה קשיי קיום 3.2.1
: ס י ערכ 1

בשמיעה קושי יש | חרש כמעט / חרש

.י בשמיעה קושי אין | .  שמיעה מכשיר לקשישיש .

| ה י י ו לק עה שמי

| שמיעה בעיות אין
מידע: מקורות

(61,47,46,45 מסי שאלות ,1 (שאלון מראיינים ע"י הקשיש ראיון א.

מסי שאלות ,5 (שאלון המחקר כצוות אחות ע"י אחראית אחות ראיון ב.
(45,44

,4 (שאלון המחקר צוות רופא ע"י הקשיש של פיזית ובדיקה ראיון ג.
(36,35 מסי שאלות

קשיש כל לגבי המוסד רופא את שאל המחקר רופא המוסד: רופא דיווח ד.

(7 טופס כנספח (ראה שמיעה מקשיי סוכל הוא אס

הגדרה:

בשמיעה: קושי יש

המחקר רופא קביעת או האחראית האחות קביעת פי על חרש חרש/כמעט הקשיש

דיווחו המראיין או הקשיש או האחראית (האחות שמיעה מכשיר יש לקשיש או
שמיעה). מכשיר מרכיב שהקשיש
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הנ"ל) המידע ממקורות אחת לפחות פי (על לקוייה הקשיש שמיעת או
או הקשיש ע"י דווח ולא שמיעה מכשיר לקשיש איו כאשר בשמיעה קושי אין

כשמיעה. כשלהם קשיים על האחראית האחות

בשמיעה:* קושי תחומי 3.2.2
קושי איו קושי יש ערכים: אחרים דיירים עם שיחה

קושי איו קושי יש ערכים: צוות אנשי עם שיחה

קושי איו קושי יש ערכים: רויו/טלויזיו. שמיעת

ערכים:

קיימים
 . י . _ . ■ . " .■.■■■■... קיימים לא

מידע: מקורות

(55 מס' 1 (שאלון מראיינים ע"י הקשיש ראיון א.
(47 מס' 5 (שאלון המחקר כצוות אחות ע"י אחראית אחות ראיון ב.

הגדרה:

לו מפריעים השמיעה שקשיי צ.יין הקשיש כאשר מסויים כתחום קושי יש

האחות דיווח על סומכים מהקשיש מידע שאין (כמקרה תחום באותו
. האחראית)

מפריעים אינם השמיעה שקשיי ציין הקשיש כאשר ממויים בתחום קושי אין
האחות דיווח על סומכים מהקשיש מידע שאין (במקרר, תחום באותו לו

האחראית).

שמיעה. שיי גן להם שיש קשישים לגבי גדר 7 ה (*
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מודעות 5. 3

קשיש כל של השמיעה לקשיי האחראית האחות ושל המוסד רופא של מודעותו נבדקה

קושי. לתחומי האחות מודעות נבדקה כן כמו כמדגם.

הקשיש אצל שמיעה לקשיי במוסד מודעות 3.3.1
ערכים:

מודעות אין

מודעות יש

מידע: מקורות

(3.2.1 (ראה הקשיש אצל שמיעה קשיי קיום לגבי המחקר צוות קביעת א.

£ תו אם קשיש כל לגבי המוסד רופא את שאל המחקר רופא המוסד: רופא דיווח ב.
.(7 טופס בנספח (ראה שמיעה מקשיי סובל

הגדרה:

סווג הקשיש המחקר צוות לקביעת בהתאם  שמיעה לקשיי מודעות אין
זאת. ציין לא המוסד רופא אך שמיעה מקשיי כסובל

כסובל סווג הקשיש המחקר צוות לקביעת בהתאם  שמיעה לקשיי מודעות יש

זאת. ציין המוסד ורופא שמיעה מקשיי

הקשיש אצל שמיעה לקשיי במוסר האחראית האחות מודעות 3.3.2
: ערכים

ת ו דע ו מ ן אי

מודעות יש
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i

מידע: מקורות

(3.2,1 (ראה הקשיש אצל שמיעה קשיי קיום לגבי המחקר צוות קביעת א.

מסי שאלות ,5 (שאלון המחקר בצוות אחות ע"י האחראית האחות ראיון ב.

(45,44

הגדרה:

כסובל סווג הקשיש המחקר צוות לקביעת בהתאם  שמיעה לקשיי מודעות אין
זאת. ציינה לא המוסד אחות אך שמיעה מקשיי

כסובל סווג הקשיש המחקר צוות לקביעת בהתאם  שמיעה לקשיי מודעות יש

זאת. ציינה המוסד ואחות שמיעה מקשיי

במוסד) האחראית והאחות (הרופא הרפואי הצוות של משולב מודעות חוסר 33"3
ערכים:

הרופא. מודעות ויש האחראית האחות מודעות יש .0

של מודעות אין אך הרופא מודעות יש או האחראית האחות מודעות יש .1

. ס ר. י נ ש

הרופא. מודעות ואין האחראית האחות מודעות אין .2

מידע: מקורות

(3.2.1 (ראה הקשיש אצל שמיעה קשיי קיום לגבי המחקר צוות קביעת א.

י;שיש כל לגבי המומר רופא את שאל המחקר רופא המוסד: רופא דיווח ב.

(7 טופס בנספח (ראה שמיעה מקשיי סובל הוא אם

מס' שאלות ,5 (שאלון המחקר בצוות האחות ע"י האחראית האחות ראיון ג.

(36,35
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י הגדרה:

במוסד והרופא האחראית האחות של מודעות יש אם "0" ציון ניתן
מהם אחד של מודעות קיימת אם "1" ציון

של מודעות אין וגם האחראית האחות של מודעות איו אם "2" ציון
כמוסד. הרופא

המקסימום מן כאחוז שבמדגם הקשישים ציוני סכום חושב יחידה לכל

כ2). מוכפל הקשישים האפשרי(מספר

ו קושי לתחומי מודעות 3.3.4
ם: ערכי

מודעת לא האחות . .

דעת ו מ האחות

ו מקורותמידע:

(3.2.2 (ראה כשמיעה קושי תחומי קיום לגבי המחקר צוות קביעת א.

מס' שאלה ,5 (שאלוך המחקר בצוות האחות ע"י האחראית האחות ראיון ב.

(47

הגדרה:

כסובל סווג הקשיש המחקר צוות לקביעת בהתאם קושי: לתו)ומי מודעות אין
זאת. ציינה לא המוסד אחות אך שמיעה מקשיי הנובעות מהפרעות

כסובל סווג הקשיש המחקר צוות לקביעת בהתאם קושי: לתחומי מודעות יש

זאת. ציינה ר ט ו מ ו; ואחות שמיעה מקשיי הנובעות מהפרעות

טיפול 3. 4

מכשיר לו יש והאם האחרונה בשנה מומחה רופא אצל כיקר הקשיש האם נבדק
שמיעה.



 32 

מומחה רופא אצל ביקור 3.4.1
ם: ערכי

כיקר לא

ביקר

מידע: מקורות

(3.2 (ראה הקשיש אצל שמיעה קשיי קיום לגבי המחקר צוות קביעת א.

(60,50 מס' שאלות ,1 (שאלון מראיינים ע"י הקשיש ראיון ב.
(48 מסי שאלה ,5 (שאלון המחקר בצוות אחות ע"י אחראית אחות ראיון ג.

הגדרה:

רופא אצל היה לא שהוא דווח הקשיש אם מומחה: רופא אצל ביקר לא הקשיש

לרופא הופנה לא שהקשיש דווחה האחראית והאחות האחרונה בשנה מומחה

למומחה הופנה הקשיש אם ידעה לא האחראית שהאחות (במקרה מומחה

הקשיש). דווח על הסתמכנו

הופנה שהקשיש דווחה האחראית האחות אס מומחה: רופא אצל ביקר הקשיש
או למומחה אותו הפנה שהמוסד דווח הקשיש או האחרונה בשנה ומחה נ? ל

להם שיש קשישים גם נכללו זו בקטגוריה מומחה. אצל מיוזמתו שביקר

שמיעה. מכשיר

מבניים מרכיבים 3 . 5

.15,1 4 מס' שאלות ,14 שאלון בנספח ראה  קשישים 10 0  ל רופאים שיעור י,/.

מסי שאלות ,1 4 שאלון כנספח ראה  במחלקה מוסמכת אחראית אחות קיום ב.

.1 5,14
.15,14 י ס מ שאלות ,14 שאלון בנספח ראה  קשישים 1 0 0  ל אחיות שיעור . ג

.15,14 מס' שאלות ,14 שאלון בנספח ראה  קשישים 1 0 0  ל עזר כח שיעור ד.
1 2 שאלון ,5 מסי שאלה ,1 3 שאלון כנספח ראה  מומחה רופא עם קשר קיום ה.

. 4 7 י ס מ ה ל א ש
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מס' שאלות ,12 שאלון כנספרו ראה  הכניסה לפני שמיעה בדיקת קיום ו.
.19,18,17

.19,18,17 מסי שאלות ,12 שאלון ננספוו ראה  שגרתית שמיעה בדיקת קיום ז,
מסי שאלות ,14 שאלון כנספח ראה  הבריאות לשכת עם קיום או עו"ס קיום ח.

30א. מסי שאלה ,11 שאלון ,15,14

שאלות 3. 6

:(1 (שאלון מראיין ע"י הקשיש ראיון
שמיעה בעיות ה.

שמיעה? מכשיר נושא הקשיש האם למראיין: .45

ו כ

,  ■ ... י ..■" "יי ""[ י י לא ;. "י  ■

ע ו ד י א ל

בשמיעה? ו ה כלש קושי לך יש אם ה .46

פרט כן,
61 לשאלה עבור לא

ידוע לא

שמיעה? מכשיר לך יש האם .47

כן

( לא

49 לשאלה עבור ( כשמיעה קושי לו אין רלוונטי, לא

( לאירוע

בבניית בכוכבים המסומנות לשאלות בתשובות השתמשנו לא פישוט לצורך (*

כהן. להשתמש ניתן עקרונית האיכות. מדדי
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■ הזמן? כל בו משתמש אתה האם כן) DK) *48

כן

מכשיר איו בשמיעה, קישי לי איו רלוונטי. לא

ידוע לא

שמיעה? מקשיי סובל אתה זמן כמה *49

פרוות או שנה

שנים מתמש פחות משנה, יותר
שנים מחמש יותר

בשמיעה קושי לי איו רלוונטי, לא

...... ■■■,<■ י ידוע לא ■

האחרונה? בפעם אוזניים לרופא הלכת מתי .50
עד בדיוק רשום ו: למראיי

שאפשר כמה   לפני

 "'" "" ל'נל" ל"' "לי *י איזניים. ליי" כלל י,לי ל. ok לי.,יי
.51 שאלה לשאול יש

הלכת? לא מדוע *51
61 לשאלה שמיעהעבור שאלות "ייסוף בעיות לי היו לא .1

שמיעה? מכשיר על לר המליץ הרופא האם *52

כן

(
" לש^לי עניי ( לריפא הלי לא בשמיעה, קושי איו רלוונטי, לא

( עינה לא ידוע, לא
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שמיעה? מכשיר קנית האם *53
55 לשאלה עבור

לא

רלוונטי לא

ידוע לא

קנית? לא מדוע *54

כסף הרבה עולה יקר,
אותי שילווה מי איו ללכת, לי קשה

שמיעה מכשיר ללא טוב מסתדר

■ . פרט אחר.
. י ..,_.: .. .. י מכשיר יש בעיות, איו לרופא, הלך לא

ה"מיעה? בעיי" לו מפריעות כמה ועד כמה ליעת רוצים חיינו .55

|ידוע קיטי |מפריע|מפריע|איו
| | 1 1

9 1 8 1 211
י 1 1 אחרים דיירים עם בשיחה

_ ן ן ן צוות אנשי עם בשיחה
9 1 8 1~2~|~1  ■

ן ן ן רדיו/טלויזיה בשמיעת
9 j sl~2| T^r ■

'    ' _ I J

שלך? השמיעה בעיות על מהצוות למישהו סיפרת n*n .56

כו

( לא
58 לשאלה עבור ( ,,,.,

( בעיות ו אי ונטי, רלו לא

( לאירוע



\  36 

למי? .57

המוסד לרופא

למטפלת לאחות,
המוסד למנהל

לעו''ס
■ . . . פרט לאחר.

סיפר לא בעיות, לי איו רלוונטי, לא

ידוע לא
___ סיפרת?_ לא מדוע אחד) לאף סיפר לא (אם .58

61 לשאלה עבור

לך? לעזור כדי משהו עשו האם מהם) לאחד סיפר כן (אם .59

כן

61 לשאלה עבור לא

סיפר לא בעיות, איו רלוונטי, לא

ידוע לא

T
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המתאיטה הקטיגיייה את ץלעגל קט,גיי,ית לק" נא לי""ו

לך? לעזור כדי עשו מה כי) DK) 60

לקביע י סיפי 1 __!_.ו _ 
ן' ן 1| ן 1 לכאן אוזניים רופא הזמינו

9 | 8 I .

":""''ZZ\<<<''^* >""''''■ 'י ■""" "". "ת הטיא"י העיכת 61 המכשיר.)* בעזרת לשמיעתו מתייחסת
טוב שומע

0יבין כיי ה"לה על לחז1י ".,ר לפעט,ס .י, קי לי "
על קי1בו" .,"< ייי יי ■ יי  "יי יק ט0יי '"^=

חרש הקשיש

ידוע לא

.,י,יה .,,"" ^ יי  י ביי י""י יי"ק"ת i!י'י"י i"", הקושי."""""■■"'.י1"""*1,1.", בהגדרת אלה בהערכות
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(5 (שאלון המחקר בצוות אחות ע"י אחראית אחות ראיון
בשמיעה? כלשהו קושי לקשיש יש האס .44 :

48 לשאלה עבור חרש כן,

חרש כמעט כן,

טוב שומע לא

50 לשאלה עבור קושי אין

הכרה חסר רלוונטי, לא

יודע/ת לא

שמיעה? מכשיר לקשיש יש האם .45

כן

47 לשאלה עבור לא

הכרה חסר רלוונטי, לא

יודע/ת לא

בו? משתמש הוא האם 46

כן

מדוע? לא.

הכרה חסר רלוונטי, לא

יודע/ת לא

השמיעה? בעיות לו מפריעות במה לדעת רוצה הייתי .47

אפשר ף7י לא | לא ן ן  
|מפריע|מפריע|רלוונטיולקבוע

9 | 8 | 2 | 1 | אחרים דיירים עם בקשר

9 | 8 | 2 | 1 1 צוות אנשי עם בקשר

9 | 8 | 2 | 1 / וטלויזיה ו רדי עת שמי
ו ו ו ו

9 | 8 | 2 | 1 | פרט אחר. תחום
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ה? מוטח לרופא הקשיש את הפניתם האם .48

לא

נטי רלוו לא

זוכר/ת לא יודע/ת, לא
צורך על שמיעה במכשיר צורך על או הבעיה (על המשפחה עם דיברתם האם .49

לרופא)? בפנייה

התוצאה מה כן,

לא?__ מדוע לא,

נטי ו רלו לא

זוכר/ת לא יודע/ת, לא

(4 (שאלון המחקר בצוות רופא ע"י הקשיש של כללית פיזית ובדיקה ראיון
שמיעה . 35

תקינה

לקויה
ו

חרש כמטע או חרש,

לקבוע אפשר אי

בריקה בזמן שמיעה במכשיר שימוש .36

משתמש כן

משתמש לא

לקבוע אפשר י א

(11 ן (שאלו עו"ס ן ו ראי
לא כן הבריאות לשכת עם יחסים מקיים אתה האם 30א.
לא כן הרווחה לשכת

פרט נושאים. באיזה כן, אם
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י הפה בבריאות בעיית .4

מומלץ מרד 4.1
שיניים רופא לטיפול הזקוקים שיניים רופא ידי על הלאמטופלים הקשישים אחוז

(4.4.1 (ראה חדשה תותבת להתקנת או תותבת לתיקון

הפה בבריאות בעיות קיום 4.2
תותבת, ללא שיניים חוסר הפה: בבריאות ספציפיות בעיות יש לקשיש האם נבדק

ירודה. פה הגיינת בפה, נגעים נגועות, טבעיות שיניים פגומה, תותבת

תותבת ללא שיניים חוסר 4.2.1

ערכים:

יי . ■ י. ■  י" י \_ י י ■ י. ■ ,■■■ . \יי~"~ ;.."..;'::";" ■■ . ■ ■ קיים ."""" ■ ■

קיים לא

מידע: מקורות

.(22 מסי שאלה 3 (שאלון הפה לבריאות המומחה ידי על הקשיש בדיקת

הגדרה:

. כאשר: נקבע תותבת ללא שיניים חוסר

ואין אחת בלסת לפחות שיניים אין שלקשיש מצא במחקר הפה בריאות מומחה

תותבת. לו

פגומה תותבת 4.2.2

ם: י ערכ

פגומה

ה מ ו ג פ א ל
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מידע: מקורות

(22 מס' שאלה ,3 (שאלון הפה לבריאות המומחה ידי על הקשיש בדיקת

הגדרה:

לקשיש שיש קבע במחקר הפר. לבריאות המומחה כאשר פגומה תותבת שיש נקבע
הבאים: מהמימדים אחד בלפחות פגומה חלקית או שלימה תותבת

STABILITY, VERTICAL DIMENSION, FIT, RETENTION, OCCLUSION AND

APPEARANCE.

נגועות טבעיות שיניים 4.2.3

ערכים:

יש

אין

מידע: מקורות

מסי שאלות 3 (שאלוך הפה לבריאות המומחה ידי על הקשיש בדיקת
(24 ,23

הגדרה:

נגועות. טבעיות שיניים שקיימות קבע הפה בריאות מומחה

הפר. חלל בריריות נגעים 4.2.4
: ערכים

יק

איו
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מידע: מקורות

,2 3 מס' שאלות ,3 (שאלון הפו; לבריאות המומחה ידי על הקשיש בדיקת

.(24

הגדרה:

נגועות. טבעיות שיניים שקיימות קבע הפה לבריאות מומוזה

הנגעים סוג הנגעים שם

1. White Lesions . Hyperkeratosis
Leukoplakia
Lichenplanus
Candidiasis

2. Bullous Lesions.■'   . ■ . .... Herpes simplex. yitiligo
5. Ulcerative Lesions Traumatic

Cancerous
Aphtosis
Angular chelitis

4 .Froli ferative Lesions Angioma
React i ve Fibroma
Epulis
Mucocele
P ap i11 oma
Fibroma
Odontoma

#

S. Degencrative Conditions Atrophy tongue or mucosae,
Ilypersal i vat i on , saliva
g]and atrophy

)) Developmental Conditions Vari cosit ies
Geograph i c orf i ssured tongue
Vascul ar ])0techi a
l'i gjnentat i ons
Ank i 1 os i s of t oiigue
Tori
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ירודה פר, היגיינת קיום 4.2. 5
ערכים:

ירודה פה הגיינת

ירודה לא פה הגיינת

מידע: מקורות

(29 מסי שאלה 3 (שאלון הפה לבריאות המומחה ידי על הקשיש בדיקת

הגדרה:

במחקר הפה לבריאות המומחה כאשר הקשיש אצל ירודה הפה הגיינת קיימת
_ ? .simplified oral hygiene ל^ס™ בהתאם זאת .קבע  . ■ 

הקשיש אצל הפה בבריאות כלשהיא בעיה קיום 4.2.6
ערכים:

הפה בריאות של בעיה יש
הפה בריאות של בעיה אין

מידע: ת ו ר מקו
      ____

(3 (שאלון במחקר הפה לבריאות המומחה ידי על הקשיש ובדיקת ראיון

הגדרה:

מהבעיות אחת לפחות אצלו כשאובחנר, לקויה פה מבריאות כסובל סווג קשיש

הבאות:

נגועות. אחת) (לפחות הטבעיות השיניים א.

GREEN , J.C AND VERMILLION , J.R. (1964) "THE SIMPLIFIED ORAL HYGIENE
INDEX" JNL. AM. DENT. ASSN. 68: 2631 .
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פגומות. שלמות או חלקיות תותבות ב.
אחת. בלסת לפחות תותבת וחוסר טבעיות שיניים חוסר ג.

הפה חלל בריריות נגעים ד.
. ה ד ו ר י ה פ ת נ י י ג י ה . ה

הפה בריאות לבעיות המוסד רופא מודעות 4.3
: ערכים

מודעות אין

ת ו דע ו מ ש י

מידע: מקורות

. י (4.2.6 (ראה הפה בריאות בעיות קיום לגבי המחקר מומחה קביעת א.
,. סובל הוא אם קשיש כל לגבי נשאל המוסד רופא המוסד: רופא דווח ב.

(7 טופס בנספח (ראה ושניים פה מבעיות

הגדרה:

מבעיות כסובל סווג הקשיש המחקר מומחה לקביעת בהתאם מודעות: אין
זאת. ציין לא המוסד רופא אך הפה בריאות

מבעיות כסובל סווג הקשיש המחקר מומחה לקביעת בהתאם מודעות: יש

. ת א ז ן י י צ ד ס ו מ ה א פ ו ר ו ה פ ה ת ו י;/ ר ב

הפה בבעיותבריאות טיפול 4.4

סיעודי. טיפול מקבל הקשיש ואם דנטלי טיפול מקבל הקשיש האם נבדק

ו, .,
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דנטלי טיפול 4.4

ערכים:

מטופל לא

מטופל

מידע; מקורות

'יייי"י"היגייאו""י.בם"קייבייקח11צבה11ה ייייייייי'
(10 י מס שאלה ,3 (שאלון

^ ^י ^ ^ (סאלין המחקך אחןת יךי על אחרא,ת אחות ראיין ב

i. . ה?"י" ^ האחיאית האחןת את שאלה המחקר אחות. האחראית: האחות יריח ג
 ^^ ^^ ^ ^^ ננספח (יאה מסגית ןבאיזה שיניים רופא בטיפול
: (17

הגדרה:

^ "יניי0 ינ>ייא "ה נבעי1ן1 סיפיל מקבל ,,,7, ,.., "" "ייל:

יו8,יי1> ,ל עני, Ki ,.,. "?יי, "יי "ינ""< מטכ"י " "י1"" "י"
זאת. ציינה האחראית האחות

(כ,סי אי י,פה כנעיי" 'יל ""ל ל* "ייי* ''י י''"י" ""י3'1 "
על ט,פיל נ.קנל ל" .' "יי ""'י ''"י" ה"''לה) על "" ל" """

הפה. כבעיות ,n" nnnlD או "ניים רופא ידי
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ים מבני מרכיבים 4.5

.14,15 שאלות ,14 שאלון בנספח ראה  במחלקה מוסמכת אחראית אחות קיום א.

;5 מסי שאלה ,13 שאלון בנספח ראה  שיניים רופא עם קבוע קשר קיום נ.
,47 מס' שאלה ,12 שאלון

.17 ,18 ,19 מס' שאלות ,12 שאלון בנספח ראה  שגרתיות בדיקות קיום ג.

ו
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שאלות 4.6

(5 (שאלון הפה בריאות של האפידמיולוג ידי על הקשיש ובדיקת ראיון
הפה בדיקת את המלוות שאלות א.

עכשיו? שלך בפה או בחניכיו, בשינייך, בסדר לא משהו יש האם ,7

14 לשאלה עבור בסדר הכל לא,
בסדר לא הטבעיות השיניים רק *כן,

בסדר לא החניכיים רק כן,

בסדר לא והחניכיים השיניים כן,

בסדר לא התותבות השיניים כן,
פרט אחר. כן.

כלל שיניים לי אין כן,

לשוחח ניתן לא 

יודע לא עונה, לא

יותר ידי על מטופל הקשיש בו מקרה כל ב"אחר" לפרט יש 10 בשאלה לבודק:
אחד. ממטפל

וכוי) חניכיים תותבות, טבעיות, שיניים (כולל הפה בבעיות מטפל מי .10
באופןשוטף?

במוסד שיניים מרפא או שיניים רופא

במוסד לא שיניים מרפא או שיניים רופא

שיניים טכנאי

במוסד הרופא

15 לשאלה עכור כמוסד אחות

פרט אחר.

נבנית (*) ככוכבים המסומנות לשאלות בתשובות השתמשנו לא פישוט לצורך *
בהם. להשתמש ניתן עקרונית האיכות. מרדי
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13 לשאלה עבור מטפל אינו אחד אף

בעיות לו איו ונטי, רלו לא

לקבוע אפשר אי

פה בדיקת . ב

תותבות שתי של במקרה בלבד. אחד מספר לעגל יש הבא כלוח שורה בכל לבודק:
הפגומה את לרשום יש  פגומה ואחת תקינה אחת  לסת באותה חלקיות

בלבד.
  .■      .  .     _.■     .       .    ^  _  _

אי מחוסרות שיניים תותבת תותבת תותבת תותבת
אפשר שיניים טבעיות חלקית חלקית מלאה מלאה

י לקבוע (ללא תותבת ללא פגומה תקינה פגומה תקינה
תותבת) שו (לפחות

אחת)

9 6 5 4 3 2 1 עליונה לסת יי י

9 6 5 4 3 21 תחתונה לסת

(בסה"כ)? כפה הטבעיות השיניים מספר .23
_ נגועות שיניים מספר מתוכן, .24

שורה. בכל המתאים המספר עיגול ידי על השינוי סוג את לרשום יש הבא בלוח

השינוי? סוג את פרט  כן אם .28

פירוט ניתן לא רלוונטי לא לא כן
לקבוע שינוי אין

9 8 2 I WHITE LESIONS

9 8 2 * BULLOUS LESIONS

9 8 2 1 ULCERAT1VELES I 0 N S

9 8 2 1 PROLIFERATIVE LESIONS
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9 8 2 1 DEGENERATIVE CONDITIONS

9 8 21 DEVELOPMENTAL CONDITIONS

21 פרט . אחר

שיניים) חניכיים, לחיים, לשון, (כולל הפה של היגייני מצב

הוא: הפה של ההיגייני המצב .29

טוב

יי בינוני
גרוע

לקבוע ניתן לא

(5 (שאלון המחקר בצוות אחות יול על במוסד אחראית אחות ראיוו
במוסד? שלו ובשיניים בפה מטפל מי .53

המוסד של שיניים, מרפא או שיניים, רופא
למוסד מחוץ שיניים, מרפא או שיניים, רופא

שיניים טכנאי

במוסד הרופא

סד במו אחות

סד במו ת ו אח

פרט אחר.

פרט מטפל? אינו אחר אף למה אחד. אף

הכרה חסר רלוונטי, לא

יודע/ת לא

ו
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בניידות קושי .5

מומלצים ים מרד 5.1

לעזרה הזקוקים הקשישים כלל מתוך בניידות עזרה מקבלים שלא שישים לן ה אחוז א.

.(5.4.1)

לכך הזקוקים הקשישים כלל מתוך שיקומי טיפול מקבלים שלא הל(שישים אחוז ב.

(5.4.2 (ראה

בניידות קושי קיום 5.2

כלשהן בניידות בעיות קיום 5.2.1

שיקומי. לטיפול זקוק הוא והאם בניידות כלשהו קושי יש לקשיש האם נבדק

ערכים:

קושי יש

קושי אין

: ע ד י מ ת ו ר ו ק מ

(35 מס' שאלה ,2 (שאלון המחקר צוות אחות ע"י הקשיש ראיון א.
(100 ,3 9 מסי שאלות , 2 (שאלון והדגמה תצפית ב.

(7 י מס שאלה ,5 (שאלון המחקר צוות אחות ע"י אחראית אחות ראיון ג.

הגדרה:

מקל בעזרת הולך שהקשיש נקבע ובהדגמה בתצפית אם בניידות קושי יש

או הזולת, עזרת ללא ללכת מסוגל לא או גלגלים כסא בעזרת או הליכה
סמך על המוביליות מידת את לקבוע היה אפשר ואי הדגמה נערכה לא (אם
עגלה) הליכה, (מקל עזר בציוד משהמע1 שהוא דווח עצמו הקשיש התצפית)
ריווחה האחראית האחות הקשיש, מן תשובה כהעדר או הזולת בעזרת או

למיטה. מרותק שהוא או בזולת נעזר או עזר בציוד משתמש שהקשיש
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'" יי ל"  ,,וק
"ילת עיי" ילל'' עזי בצייד ,י1. ללא ,,.

יי""יי ''"י" י" "'י" "י" י "לי" ד."" ""," לא נ
י"י'" "י" בלי לני'> "יגל י."" ני" "יאייו ב,0ו

עזר. בציוד שימוש וללא

,,ס1י,"."נל">"יי""גי'ל'""'
הזיל" לעזי" י, י י, ז יל" עזו נגיוד

הזולת. בעזרת או עזר בציוד

ט2פ!_ל_1^1ב.

: ם ערכי

ע י

איו

מידע: מקורות

""ליו ננספ" (י'י' י"'"ייי יי" >י " ■"■ ללי" *,.™",,<~".
(4

(7 סיפס בנספח (יאה רפי"י תיק נ
י" "'" "0פ" >י י יי ע"י י,0י0י יי" יאייו ,

■39  " n1s"■לי'י''' י י"י ע"' "" ,ני.ק. ,,," ,,
(100

" ' <? "לי" ^ (0<יליי "'"''י י" ע1" ".י"י. ר,א"י" י|1יוו ה.
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הגדרות:

0ל הני,י1" "  לי "יי י>יי< ב? י"יי "'""י""
" י י י ר המצר על לשמור או הקשיש

ע ה,"י1_ 0ל היפואי",קודי מצבו על

,D,P,.* ,Pn'" '1^ ?1pt1J להועיל." עשוי אינו

ת ו ע ד מ_ו 5 5

ערכים:

ת ו ע ד ו מ ו י א

מודעות יש

' מידע: מקורות

(7 0ס. 0אלה ,5 """קי_,"ליו ",,■ י" ■<  "" יייו 
הגדרה:

ן הק0י" הנ>ין?י ציי" ny,jpi DKnn3 DK n,,,"Kn ","k" ל י" איי
זאת ציינה לא ",""," n,"Ka ^ בניידית "," "ייג

0יי> ה?טי0 הנ1תקי צי1" לקב,ע" DK"n3 0" ".""K. "ו" "ל ייעי" י"
; ז)1י1. .יינה ה"וי"י יי"י בניייי" י"""
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ניידות קשיי לקיום המוסד רופא מודעות 5.3.2
ערכים:

ת מודעו ן אי

מודעות יש

מידע: מקורות

(5.2.1 (ראה הקשיש אצל ניידות קשיי קיום לגבי המחקר צוות קביעת א.
אם קשיש כל לגבי המוסד רופא את שאל המחקר (רופא המוסד רופא דווח כ.

.(7 טופס בנספח (ראה בניידות מתקשה הוא

הגדרה:

סווג הקשיש המחקר צוות לקביעת בהתאם כאשר המוסד רופא של מודעות אין
זאת. ציין לא המוסד רופא אך בניידות כמתקשה

סווג הקשיש המחקר צוות לקביעת בהתאם כאשר המוסד רופא של מודעות יש

זאת. ציין המוסד ורופא בניידות כמתקשה

ק0^. ה אצל ניירות בקשיי ל טי_פ_7 5. 4

שיקומי. טיפול מקבל הוא ואם בניידות סיעודית עזרה מקבל הקשיש האם נבדק

ניידות בקשיי סיעודית tyרה 5.4.1

ערכים:

עזרה מקבל לא

עזרה מקבל

מידע: מקורות

(38 ,37 י מס שאלות ,2 (שאלון המחקר צוות אחות ע"י הקשיש ראיון א.
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הגדרה:

בניידות קושי לו יש אם הניידות בקשיי סיעודית עזרה מקבל לא קשיש

או/ו הבניין בתוך למקום, ממקום לנוע לו עוזרים תמיד שלא דווח והוא

לו. מחוצה

אחר) בעיסוק, ריפוי (פיזיותרפיה, שיקומי טיפול 5.4.2
ם: י ערכ

שיקומי טיפול מקבל לא

שיקומי טיפול מקבל

... : מידע ת ו ר ו מק

(5.2.2 (ראה שיקומי לטיפול לנזקקות הרופא קביעת א.

,5 שאלון בנספח (ראה המחקר צוות אחות ע"י אחראית אחות ראיון ב.

.(17 שאלה

הגדרה:

שיקומי. טיפול מקבל שהקשיש דיווחה האחראית האחות טיפול: מקבל

שיקומי. טיפול מקבל שהקשיש דיווחה לא האחראית האחות טיפול: מקבל לא

על אם הניידות בבעיות שיקומי טיפול מקבל שיקומי לטיפול המזדקק קשיש

אחר) או (פיזיותרפי טיפול של סוג מקבל הוא האחראית האחות צוות פי
לקשיי בקשר לו זקוק שהקשיש כטיפול (5.2.2 (ראה הרופא ע"י נחשב אשר

:, הניידות.
ו
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ת ו ד י נ_י
מבניים מרכינים 5.5

5י '" "י "לי" .'< "ליי """ יי'"  ק.י.' ל100 יי ,.,,ר !

'" ""י 'ל'" ■" ליי ב י''י  ""לק" י"" ."י. ","* ק,1ם .2

"י " יייי "יי" " "ליי בנ" יי"'  << ל100 .,.", ,,,יי 3

"י " "י "לי" ^י ליי " יי"  ק.י.י ל100 ,,י כ" ש,עיי t

"י "יי" " "ליי ננ0פ" "יי  ' ' ל""י "יי ,,,,, .5

.15 ,14
on שאלות .14 שאליו כנספח ראה  ישישים 100 ל ,,ר

ש קש ל100 בעיסוק מרפאים שיעור 6

.15 ,14
■■■.■■■■ ''* "'■*<ילה'"1 ק,י0,יי,כייי"ייי"יא"""י'"ליי 7

" "יייי ^ "י '** " "ליי """ ייי  איייי ", ק"י ק,,ם .,
.47 מס' שאלה

'י "י "לי "י ><ליי ננ" י^י  ה"לי" פ,ילייי" 0,,P 9

""י "ל" " 'אליי "0פ" י"  ""'י ל"' "י"יי'" ",רכ" ק,י0 .10

"י "לי" ''2 ""לוי " = ננט י''י  י" "יויייי" "!.!"ימ" .:,
*

.19 ,18 ,17
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ת שאלו 5. 6

.(2 (שאלון המחקר צוות אחות ע"י הקשיש ראיון
ברורה אינה התשובה אם ורק אך לשאול יש הבאה השאלה את למראיין:

למראיין

בהליכה? חלקית עזרה או עזר, כלי בלי, או עם, בעצמך? הולך אתה האם .35
בהליכה? במישהו נעזר או עזר בכלי נעזר אתה האם  כן אם

( עזרה בלי הולך שלם,

36 שאלה אי למסלול עבור ( וכדי במקל משתמש מוגבל,
( בהליכה חלקית נעזר הקשיש נעזר;

47 שאלה בי למסלול עביר גלגלים/כסא בכסא
55 לשאלה עכור כסא או גלגלים לכסא להעביר ניתן לא למיטה, מרותק

...... ידוע לא לקבוע, ניתן לא

הבניין? בתוך למקום ממקום להגיע רוצה אתה כאשר תמיד לך עוזרים האם .37

תמיד כן,

_ פרט תמיד. לא

בקלות הולך למיטה, או גלגלים לכסא מרותק רלוונטי, לא

תשובה אין

לבניין? מחוץ קצר למרחק לטייל יוצא אתה האם .38

בקלות? זאת עושה אתה האם  כן אם

בקלות שלט,

בקושי , שלם

וכד' גלגלים כסא הליכה, מקל עזר: מכשיר נעזרת מוגבל
קצת לו עוזר או בו שתומך בלבד אחר אדם בלווי נעזר

כסא את הזמן כל ידחוף אשר ארם בלווי רק או כלל מסוגל לא מסוגל, לא
הגלגלים

לו שיעזור מי לו אין יוצא, לא

מעוניין אינו יוצא, לא

רלוונטי לא
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ובחזרה? מטרים) 3 של (מרחק עד... ללכת תוכל האם הליכה: הדגמת .39

בקלות שלם,

מדקה) למעלה הוא (הזמן בקושי שלם,

עזר) בציוד (משתמש מוגבל
גל ו מס לא

מסוגל לא שהוא אומר

למיטה מרותק רלוונטי, לא

רוצה לא תשובה, אין

הראיון? בזמן או לפני שנצפתה ביותר הגבוהה המוביליות דרגת י 100.מה
 הולך הקשיש

בקלות עזרה, בלי
בקושי עזרה, בלי

הליכה במקל נעזר מוגבל,
אחר באדם נעזר כאשר הולך נעזר,
לבד איתו ונע גלגלים בכסא משתמש

לו יעזור שמישהו הזמן מן בחלק זקוק אך גלגלים, בכסא משתמש

אותו מזיז אחר ומישהו גלגלים בכסא משתמש

תנועה בלי גלגלים בכסא

במיטה הקשיש

פרט אחר.

לקבוע אפשר אי
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המחקר צוות אחות י ע" אחראית אחות ראיון

הקשיש ש_ל תיפקודי מצב א.
 הקשיש האם  ה ע ו נ ת .7

9 לשאלה עבור מכשיר) (בלי בקלות הולך
מכשיר) (בלי בקושי הולך

מכשיר בעזרת רק

הזולת בעזרת רק

( עזרה בלי נע נכים, עגלת
8 לשאלה עבור ( חלקית עזרה עם לנוע יכול נכים, עגלת

( מלאה עזרה ללא לנוע יכול אינו כסא, או נכים עגלת
11 לשאלה עבור לכסא להעביר ניתן לא בהכרה, למיטה, מרותק

את רק לשאול י'§ הכרה חסר הקשיש אם
ב המסומנות השאלות הכרה חסר למיטה, מרותק

יודע/ת לא

לכסא? מהמיטה לבד עובר הקיש האם .8

כן

השגחה רבה/דורש לא במידה נעזר
לבד לעבור מסוגל לא

מרותק בקלות, הולך רלוונטי, לא

יודע/ת לא

לבניין? מחוץ לא) או עזרה (עם יוצא הקשיש האם ,9
לרחוב יוצא

לגינה/לחצר רק יוצא
, לאיוצאמחוץלבניין

הכרה חסר רלוונטי, לא

דע/ת ו י לא
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ברחצה קושי .6

מומלץ מדד 6.1

ברחצה. קושי שלהם הקשישים כלל מתוך מספק לא נקיונם שמצב הקשישים אחוז

ברחצה קושי קיים 6.2

ערכים:

ברחצה קושי יש

ברחצה קושי אין

מידע: מקורות

מסי שאלה 5 (שאלון המחקר בצוות האחות ע"י האחראית האחות ראיון א.
... (10 ' ■ :

(30 מם' שאלה 2 (שאלון המחקר אחות ע"י הקשיש ראיון ב.

הגדרה:

לעזרה זקוק שהקשיש דיווחה האחראית האחות אם הקשיש אצל ברחצה קושי יש

ברחצה. לעזרה זקוק שהוא דיווח הקשיש או ברחצה

האחראית האחות מודעות 6.3

ערכים:

מודעות אין

מודעות יש

מידע: מקורות

(6.2 (ראה הקשיש אצל ברחצה קושי קיום לגבי המחקר צוות קביעת א.

(10 י מס שאלה ,5 (שאלון המחקר אחות ע"י האחראית האחות ראיון ב.
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הגדרה:

אך נרחצה לעזרה כזקיק המחקר צוות ע"י סווג הקשיש כאשר מודעות: אין
, לכן*. זקוק שהוא ציינה לא האחראית האחות

לעזרה כזקוק סווג הקשיש המחקר צוות לקביעת בהתאם כאשר מודעות: יש

לעזרה. זקוק שהקשיש ציינה האחראית והאחות נרחצה

סיעודי טיפול 6.4
אצלי "''יי "' י" לכי זקיי, י.י' נ..י י"" עזיי. קבל "ק.י. "אם נניק

נרחצה עזרה 6.4.1

ם: ערכי

. . . . י ■ ברחצה עזרה מקבל

ברחצה עזרה מקבל לא

מידע: מקורות

(31 מס' שאלה ,2 (שאלון המחקר אחות ע"י הקשיש ראיון 'ג.

(10 י מס שאלה .5 (שאלון המחקר אחות ע''י האחראית האחות ראיון ב.

הגדרה:

כהיעדר או עזרה מקבל שהוא דיווח הוא כאשר נרחצה עזרה מקבל קשיש

עזרה. מקבל שהוא דיווחה האחראית האחות הקשיש, מן תשונה
או עזרה מקנל לא שהוא דיווח הקשיש כאשר נרחצה עזרה מקבל לא ,,טי0
עזרה. מקנל לא שהוא דיווחה האחראית האחות הקשיש מן תשובה בהיעדר
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ן ו הנקי מצב 6.4.2

ערכים:

ק פ ס מ א ל

מספק

מידע: מקורות

(99 ,98 ,97 פריטים ,2 (שאלון המחקר אחות ע"י הקשיש בדיקת

הגדרה:

לקוי היה הקשיש של האישי הנקיון אם מספק לא הוא הנקיון מצב

("מלוכלך" לקוי היה הרגליים נקיון או נקי") כך כל "לא או (מלוכלך"
שעור או טוב לא במצב היו הרגליים צפורני או נקי") כך כל "לא או

מוזנח. במצב נמצא הרגליים
טוב. היה המצב הנ"ל הפריטים בכל כאשר מספק הוא הנקיון מצב

מבניים מרכיבים 6. 5

,14 מס' שאלות ,14 שאלון בנספח ראה  במחלקה מוסמכת אחראית אחות קיום א.

. 15

.15 .14 י מס שאלות ,14 שאלון בנספח ראה  קשישים ל100 אחיות שעור ב.
.15 ,14 שאלות ,14 שאלון בנספח ראה  קשישים ל100 עזר כח שעור ג.
.15 ,14 י מט "אלות ,14 שאלון בנספח ראה  במחלקה בית אם קיום ד.

.6 מסי שאלה ,13 שאלון בנספח ראה  כרופודיה שרות קיום ה.
.9 ,5 מס' שאלות ,16 שאלון בנספח ראה  מקלחות מספר ו.

.5 מס שאלה .16 שאלון בנספח ראה  יום כל חמים ומים אמבטיה קיום ז.
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ת* ו שאל 6.6
(2 (שאלון המחקר אחות ע"י הקשיש ובדיקת ראיון

הידיים החזה. את רוחץ אתה האם  במקלחת אי באמבסיה  מתרחץ אתי כאשר .30

עזרה? שום בלי והרגליים
בקלות? זאת עושה אתה האם  כן אם

בחלק? או הרחצה. בכל לך עוזרת מטפלת או אחות האם לא אם

32 לשאלה עבןך ( בקלות) בעצמו (מתרחץ בקלות שלם,

( בקושי) אך בעצמו (מתרחץ בקושי שלמ,
מסויימת) עזרה מקבל אך (מתרחץ, נעזר

מסוגל לא

ובה תש ן אי
צריך? שאתה פעם כל אותך רוחצים האם .31

כן

תשובה אין

הרגליים? צפורני מצב מהו .97

טוב

לטיפול זקוק טוב, לא

רלוונטי לא

לקבוע אפשר אי

מרדי בבנית ככוכב המסומנות ,ךך;ןעה^^הך^^^
בהן. להשתמש ניתן עקרונית האיכות.
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הרגליים? עור מצב מהו .98
והפרשות) פצעים ללא חלק (עור טוב

לכלוך) וקצת קל (יובש בינוני
מטופלות) לא יבלות (אקזמות, טוב לא

רלוונטי לא

לקבוע אפשר אי
הרגליים? נקיון מצב מה .99

נקי

נקי כך כל לא

מלוכלך
רלוונטי לא

לקבוע אפשר אי

י ש י א ו ו י ק נ .10 3

נקי

נקי כך כל לא

מלוכלך

לקבוע אפשר אי

(5 (שאלון: המחקר צוות אחות ע"י אחראית אחות ראיון
 לעזרה זקוק הקשיש האם .10

הץ^ז ף* הל7ר7?הידז7הך~]
ע ו לקב 1 נטי ו ו רל 1 אחר 1 ולעזרה |לעזרר,

* 1 3 | | ן 
9 1 8 1 ונדה) |(ז 2 1 1 ^

ו J באכילה
9 1 8 | 3 "1""2"|""1""| י!

1 | __ 1 בהלבשה
9 1 8 | 3 | 2 | 7 ו

ן 1 1 ברחיצה
^ ו ל 2 1 1 1 8 לסמל יש לנשים  בגילוח

9 1 8 1 3 ן ~ .  י

י 1 י בסידוק
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בהלבשה קושי .7

מומלץ מדד 7.1
בהלבשה. קושי שלהם הקשישים כלל מתוך מספק לא שלהם הלבוש שמצב הקשישים אחוז

בהלבשה קושי קיום 7.2

ערכים:

בהלבשה קושי יש

בהלבשה קושי אין

מידע: מקורות

שאלה ,5 (שאלון המחקר בצוות האחות ידי על האחראית האחות ראיון א.

(10 מסי
(25 י מס שאלה ,2 (שאלון המחקר אחות ידי על הקשיש ראיון ב.

(27 ,26 י מס שאלות ,2 (שאלון לבישה הדגמת ג.

הגדרה:

לעזרה זקוק שהקשיש דווחה האחראית האחות אם הקשיש אצל בהלבשה קוש, ,,
המחקר אחות או בגדים בלבישת לעזרה זקוק שהוא דווח הקשיש או בהלבשה

בכך. מתקשה שהקשיש הלבישה בהדגמת שצפתה לאחר קבעה

האחראית האחות מודעות 7.3

: ם י ערכ

מודעות אין

מודעות יש
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מידע: מקורות

(7.2 (ראה הקשיש אצל בהלבשה קושי קיום לגבי ממחקר צוות קביעת א.

(10 שאלה ,5 (שאלון המחקר "חית ידי על האחראית האחות ראיון ב.

הגדרה:

המחקר צוות ידי על סווג הקשיש כאשר האחראית האחות של מודעות אין
לעזרה זקוק אינו שהוא ציינה האחראית האחות אך בהלבשה לעזרה כזקוק
צוות ידי על סווג הקשיש כאשר האחראית האחות של מודעות יש בהלבשה.

לעזרה. זקוק שהקשיש ציינה האחראית והאחות בהלבשה לעזרה כזקוק המחקר

סיעודי טיפול 7.4
...... .... לבושו. מצב ומה לכך זקוק הוא כאשר בהלבשה עזרה מקבל הקשיש האם נבדק

בהלבשה עזרה 7.4.1
: a י ערכ

בהלבשה עזרה ^^p^

בהלבשה עזרה מקבל לא

מידע: ת ו ר ו ק מ
* _ _ _ _

(28 מס' שאלה ,2 (שאלון המחקר אחות ידי על הקשיש ראיון א.
(10 י מס שאלה .5 (שאלון המחקר אחות ידי על האחראית האחות ראיון נ.

: הגדרה

בהיעדר או, עזרה, מקבל שהוא דווח הוא כאשר בהלבשה עזרה מקבל קסיש

עזרה. מקבל שהוא דווחה האחראית האחות הקשיש מן חטובה
או, עזרה, ל ב ק מ א ל א ו ה ש ח ו ו ד הקשיש כאשר בהלבשה עזרה מקבל לא קטי17

עזרה. מקבל לא שהוא דווחה האחראית האחות הק"יש, מן תשובה בהיעדר
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ס ו הלב מצב 7.4.2
: ערכים

מספק לא

מספק

מידע: מקורות

(102 .104 פריטים 2 (שאלון המחקר אחות ידי על הקשיש בדיקת

הגדרה:

אם או/ו מוזנח או מרושל היה הלבוש מראה אם מספק אינו הלבוש מצב

. . . .. מתאים. לא היה הלבוש

6.5 כמו מבניים מרכיבים 7.5
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שאלות 7. 6

(2 (שאלון המחקר צוות אחות ידי על הקשיש ובדיקת ראיון
עזרה? שום ללא מתלבש אתה האם .25

בקלות? זאת עושה אתה האם  כן אם

עזרה? הרבה צריך אתר, האם  לא אם

בקלות כן,
בקושי אך כן,

(נעזר) עזרה קצת מקבל אני
הפעולות רוב ביצוע לצורך עזרה מקבל מסוגל, לא

תשובה אין

...■■. ■ י "'.'"':. לבישה הדגמת
הזאת. החולצה את ומוריד לובש אתה איך בבקשה לי להראות תוכל האם .26

לי. תגיד  עזרה צריך אתה אם אך עזרה, בלי זה את לעשות תנסה

בקלות שלם,

בקושי שלם,
חלקית בעזרה מצליח הקשיש נעזר,

מליאה עזרה ללא מצליח אינו אך מנסה הקשיש מסוגל, לא

מסוגל לא שהוא אומר

לקבוע אפשר אי או תשובה, אין
גרביים גריבת הדגמת

לעשות בבקשה נסר, ונעל. גרנ ולובש מוריד אתה איו לי להראות תוכל האם .27

לי. תגיד  עזרה צריך אתה אם לכד. יכול שאתה כמה עד זה את

ת ו בקל שלם,

בקושי , שלם

חלקית בעזרה מצליח הקשיש נעזר,
מליאה עזרה ללא מצליח אינו אך מנסה הקשיש מסוגל, לא



>י"י

ץ 6 8

מסוגל לא שהוא אומר

נטי רלוו לא

לקבוע אפשר אי תשובה, אין
בהורדתם? או הבגדים בלבישת עזרה צריך שאתה פעם כל לר עוזרים האם .28

תמיד כן,

■  __ צריך מתי פרט תמיד, לא

לעזרה זקוק לא רלוונטי, לא

תשובה אין

הקשיש הופעת

הלבוש מראה .102

ודר מס

מרושל

מוזנח

לקבוע אפשר אי

הלבוש התאמת .104

מתאים

מתאים לא

לקבוע אפשר אי

י*
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(5 (שאלון המחקר צוות אחות ידי על אחראית אחות ראיון

 לעזרה זקוק הקשיש האם .10

אפשר אי לא <לחר זקוק זקוק לא 
לקבוע רלוונטי לעזרה לעזרה

9 8 3 21 באכילה
(זונדה)

9 8 3 2 1 בהלבשה

9 8 3 2 1 ברחיצה
9 8 3 21 בגילוח

8 לסמל יש לנשים
9 8 3 21 בסירוק

ו #

ו
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הפה ובניקוי שיניים בצחצוח קושי .8

מומלץ מדד 8.1

המתקשים הקשישים כלל מתוך הפה של ירודה מהגיינה הסובלים הקשישים אחוז
.(8.4.2 (ראה הפה ובניקוי שיניים בצחצוח

הפה ובניקוי שיניים בצחצוח קושי 8.2

ערכים:

בצחצוח מתקשה

בצחצוח מתקשה לא

מידע: ת מקורו

(32 מסי שאלה 2 (שאלון המחקר בצוות האחות ידי על הקשיש ראיון א.
תפקודית הערכה  המחקר אחות ידי על במחלקה האחראית האחות ראיון ב.

.(7 ,5 י מס שאלות 5 ן (שאלו

הגדרה:

אם: בצחצוח קושי קיים

לעזרה זקוק שהקשיש ציינה במחלקה האחראית האחות או זאת ציין הקשיש

הפה. ובניקוי שיניים בצחצוח

הפה ובניקוי שיניים בצחצוח קושי לקיום האחראית האחות מודעות 8.3

ם: י ערכ

מודעות אין

מודעות יש

■1.
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מידע: מקורות

(8.2 (ראה הפה ובניקוי בצחצוח קושי קיים לגני המחקר אחות קביעת א.
(7 ,5 שאלות ,5 (שאלון הבעיה קיום לגבי האחראית האחות דווח נ.

הגדרה:

בצחצוח מקושי כסובל סווג הקשיש כאשר האחראית האחות של מודעות אין
זאת. ציינה לא האחראית והאחות הפה וניקוי שיניים

הפר. ובניקוי בצחצוח מקושי הסובל קשיש אצל בפה סיעודי טיפול 8.4
הפה. של ההגייני המצב ונבדק נפה סיעודי טיפול מקבל הקשיש האם נבדק

. .. . . " 'י . בפה סיעודי טיפול מתן 8.4.1. 

ערכים:

בפר. סיעודי טיפול מקבל לא

בפה סיעודי טיפול מקבל

: מידע מקורות

(53 מס שאלה ,5 (שאלון המחקר אחות ידי על האחראית האחות ראיון

הגדרה:

זאת. ציינה האחראית האחות כאשר בפר, סיעודי טיפול כמקבל הוגדר קשיש

ובניקויהפה_ בצחצוח מקושי הסובל קשיש אצל הפה של מצנ^יגייני 8.4.2

ם: ערכי

ירודה פה ת נ י י ג ה . א

ירודה לא פה ת נ י י ג ה . ב



72

ידע: מקורות

(29 מסי שאלה ,3 (שאלון הפה לבריאות המומחה ידי על הקשיש בדיקת

הגדרה:

במחקר הפה לבריאות המומחה כאשר הקשיש אצל ירודה הפה הגיינת קיימת
.(4.2.5 (ראה זאת קבע
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ים מבני מרכיבים 8. 5

,14 שאלות ,14 שאלון בנספח (ראה במחלקה מוסמכת אחראית אחות קיום א.

(15
(15 ,14 שאלות ,14 שאלון בנספח (ראה קשישים ל100 האחיות שעור ב.

(15 ,14 שאלות ,14 שאלון בנספח (ראה קשישים ל100 עזר כוחות שעור ג.

*
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שאלות* 8.6
(5 (שאלון המחקר אחות ידי על האחראית האחות ראיון

המחלקה סוג .5

ים עצמאי

תשושים

סיעודיים

נפש שי תשו

פרט מעורבת.

. פרט אחר.
הקשיש של תפיקודי מצב א.

 הקשיש האם תנועה .7

 . 9 לשאלה עבור מכשיר) (בלי בקלות הולך
מכשיר) (בלי בקושי הולך

מכשיר בעזרת רק

הזולת בעזרת רק

עזרה בלי נע נכים, עגלת
( חלקית עזרה עם לנוע יכול נכים, עגלת

8 לשאלה עכור (

( מלאה עזרה ללא לנוע יכול אינו כסא, או נכים עגלת
וו לשאלה עבור ל5סא להעביר ניתן לא בהכרה, למיטה, מרותק

את רק לשאול יש הכרה חסר הקשיש אם
** ב המסומנות השאלות הכרה יוסר למיטה, מרותק

יודע/ת לא

בבניו! בכוכב הממומנות לשאלות בתשובות השתמשנו >> ל פישוט לצורך (*
בה0. להשתמש אפשר עקרונית האיכות, מדדי
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 לעזרה זקוק הקשיש האם .10

אפשר אי לא <לחר זקוק זקוק ל"א
לקבוע רלוונטי לעזרה לעזרה

9 8 3 2 1 באכילה
(זונדה)

9 8 3 2 1 בהלבשה

9 8 5 2 1 ברחיצה

9 8 3 2 1 בגילוח

9 8 3 2 1 בסידוק
9 8 3 2 1 שיניים בצחצוח

הפה וניקוי

במוסד? שלו ובשיניים בפה מטפל מי .53

המוסד של שיניים, מרפא או שיניים, רופא
; למוסד מחוץ שיניים, מרפא או שיניים, רופא
יי טכנאישיניים

י במוסד הרופא

סד במו ות אח

פרט אחר.

פרט מטפל? אינו אחד אף למה אחד. אף

הכרה חסר רלוונטי, לא

דע/ת יו לא

(2 (שאלון המחקר בצוות האחות ידי על הקשיש ראיון
עזרה? שום כלי להתגלח או להסתרק הפה, את לנקות יכול אתה האם .32

בקלות? זאת עושה אתה האם  כן אם

אםלאהאםעוזריםלר?

35 לשאלה עבור נקלות כו
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34 לשאלה עבור ממושך) זמן לו (לוקח בקושי כן,
בלבד הפעולות אחת לגבי לעזרה זקוק

פעולות שתי או הפעולות, כל לגבי לעזרה זקוק מסוגל, לא

תשובה אין

עזרה? מקבל אתה האם .33

35 לשאלה עבור תמיד כן,

לפעמים כן,
לא

לעזרה זקוק לא רלוונטי, לא

תשובה אין

עזרה? תמיד מקבל לא שאתה לך מפריע האם .34

ו כ

לא

לעזרה זקוק לא עזרה, מקבל רלוונטי, לא

תשובה אין

(3 (שאלון הפה לבריאות המומחה ירי על הקשיש ראיון
שיניים) חניכיים, לחיים, לשון, (כולל הפה של היגייני מצב

הוא: הפה של ההיגייני המצב .29

טוב

בינוני

גרוע

לקבוע ניתן לא
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השתן סוגר על שליטה אי .9

מומלץ מרד 9.1
מספקים שנמצאו השתן סוגר על שליטה אי לבעיות הקשורים מבניים מרכיבים מספר

.(9.5 (ראה הרלבנטיים המרכיבים כלל מתוך

הקשיש אצל השתן בסוגר שליטה אי בעיית קיום 9.2

ערכים:

מלאה שליטה מאי סובל
רולקית שליטה מאי סובל

שולט

.. , . מידע:. רות מקו

מס' שאלות ,5 (שאלון המחקר בצוות אחות ע"י אחראית אחות ראיון א.

(20,19
(72 מסי שאלה ,2 (שאלון המחקר אחות ע"י הקשיש ראיון ב.

(71 מסי שאלה ,2 (שאלון המחקר אחות ע"י תצפית ג.
אם קשיש כל לגבי המוסד רופא את שאל המחקר רופא המוסד: רופא דיווח ד.

(7 טופס בנספח (ראה השתן מוגר על שליטה מאי סוכל הוא

הגדרה:

אם: מלאה שליטה מאי סובל קשיש

כל מרטיב ושהקשיש השתן בסוגר שולט לא שהקשיש דיווחה האחראית האחות א.

שבחודש דיווח הקשיש או כלילה וגם ביום גם או לילה, כל או יום
או יום כל כמעט או יום כל הרטיב האחרון

ב.ישלקשישקטטראופנרוז.
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אם: חלקית שליטה מאי סיכל הלןשיש

או קטטר לי ואיו השתן בסוגר שולט לא שי"'י" יייי"י' הא"יאי" האחי"
ביום לפעמים או בלילה לפעמים או ביום לפעמים מרטיב ושהיא פנרוז,
אחות או האחרון בחודש הרטיב שהוא לו שקרה דיווח הקשיש או וכלילה;
אי על מידע קיים ולא והראיון הבדיקה בזמו שליטה באי ציפתה ד.מחקר

אחר. ממקור שליטה
והקשיש השתן בסוגר שולט שהקשיש דיווחה האחראית האחות אם שולט הק"י"

דיווחה האחראית האחות או האחרון בחודש שהרטיב לו קרה שלא דיווח
עצמו. מהקשיש מידע ואיו השתן בסוגר שולט שהקשיש

 . י "י מודעות 9.3
והחלקית המלאה השליטה אי לבעיות האחראית והאחות הרופא מודעות נבדקה

שליטה אי לבעיות אחראית אחות מודעות 9.3.1

ערכים:

מודעות ן אי

מודעות יש

מידע: מקורות

(9.2 (ראה הקשיש אצל שליטה אי בעיית קיים לגבי המחקר צוות קביעת א.

(19 מס' שאלה ,5 (שאלון המחקר אחות עי אחראית אחות ראיון נ.

הגדרה:

שליטה אי מבעיות כסובל סיוג הקשיש אם האחראית האחות של מודעות אין
זאת. ציינה לא האחראית האחות אך חלקית שליטה אי או מלאה

שליטה אי מבעיית כסובל סווג הקשיש אם האחראית האחות של מודעות יש

זאת. ציינה האחראית והאחות חלקית שליטה אי או מלאה
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שליטה אי לבעיות המוסד רופא מודעות 9,3.2

ערכים:

מודעות אין

מודעות יש

מידע: מקורות

(ראה הקשיש אצל שליטה אי בעית קיום לגבי המחקר צוות קביעת א.

.(9.2
קשיש כל לגבי המוסד רופא את שאל המחקר רופא המוסד: רופא דיווח ב.

"". .י" .(7 טופס בנספח (ראה שליטה אי מבעיות סובל הוא אם

הגדרה:

מלאה שליטה אי מבעית כסובל סווג הקשיש אם המוסד רופא של מודעות אין
זאת. צייו לא המוסד רופא אך חלקית שליטה אי או

מלאה שליטה אי מבעית כסובל סווג הקשיש אם המוסד רופא של מודעות יש

זאת. צייו המוסד ורופא חלקית שליטה אי או

טיפול 9.4

עזרה וקיום שולטים לא קשישים של נקיונם מצב שיקום, תוכנית קיום נבדק

השרותים. בשימוש

שיקום תוכנית קיום 7.4.1

ערכים:

שיקום תוכנית היתה ולא אין
שיקום תוכנית היתה או יש
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מידע: מקורות

(7.2 ראה הקשיש אצל שליטה אי כעית קיום לגני המחקר צוות קביעת .x

)23 מס' שאלה ,5 (שאלון המחקר צוות אחות ע"י אחראית אחות ראיון ב.

: הגדרה

של ן 7 כיסי היתר. ולא שאין דיווחה האחראית האחות אם שיקום תוכנית אין
וכדי). שעות כמה כל שימוש לבית הליכה (כגון לקשיש שיקום תוכנית

בעבר ניסו או כיום שמנסים דיווחה האחראית האחות אם שיקום תוכנית יש

וכדי). שעות כמה כל שימוש לבית הליכה (כגון לקשיש חינוך תוכנית

שולטים לא קשישים של נקיונם מצב 9.4.2
ערכים:

מספק לא

מספק

מידע: מקורות

(7.2 (ראה שליטה אי מבעית הסובלים קשישים לגבי המחקר צוות קביעת
■

.(103 י מס שאלה ,2 (שאלון המחקר אחות ע"י תצפית

.  הגדרה:

הניקיון שמבחינת ריווחה המחקר אחות אם מספק לא שולט לא קשיש נקיון
נקי. לא ש י ט ק ר. האישי

הקשיש האישי הניקיון שמבחינת דיווחה המחקר אחות אם מספק הנקיון
. נקי

! ■
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בשירותים בשימוש עזרה 9.4,3
ערכים:

מספקת עזרה אין
מספקת עזרה יש

מידע: מקורות

(74 מס שאלה ,2 (שאלון המחקר אחות ע"י הקשיש ראיון

הגדרה:

בזמן לשירותים להגיע מצליח לא שהוא דייוח הקשיש אם מספקת עזרה איו
ע"י תפוסים שהם אי מרוחקים שבתיהשימוש בגלל בזמן) בסיר להשתמש (או

לי מביאים שלא או לביתשימוש להגיע מהר לו עוזרים שלא או אחרים,
שתן. נותן ולא מתאפק שהוא שקירה יייי" הקשי" או בזמן; הסיר את תמיד
אי בזמן עזרה הגשת אי של תוצאה אינם "היסבה מקרה אם מספקת עזרה יש

מספיק. לא מספרם או מרוחקים שהשירותים העובדה של
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מבניים מרכיבים 9.5

.15,14 מס' שאלות ,14 שאלון בנספח ראה  קשישים ל100 רופאים שעור .1

מסי שאלות ,14 שאלון כנספח ראה  במחלקה מוסמכת אחראית אחות קיום .2

.15,14
.15,14 מס' שאלות ,14 שאלון כנספח ראה  קשישים ל100 אחיות שיעור .3

.15,14 מס, שאלות ,14 שאלון כנספח ראה  קשישים ל100 עזר כח שיעור .4

.15,14 מס, שאלות ,14 שאלון בנפסח ראה  במחלקה בית אם קיום .5

.11 מס' שאלות ,10 שאלון בנספח ראה  לצנתור וציוד מרפאה .6
ה שאל , 1 3 ן ו שאל ח פ ס נ כ ראה  אורולוג) עם (בעיקר מומחים עם קשר קיום .7

.47 מס1 שאלה ,12 ושאלון 5 מס'
.9,5 מס' שאלות ,16 שאלון בנספח ראה  (כמות) בתישימוש .8

.9,5 מס' שאלות ,16 שאלון בנפסח ראה  (מרחק) כתישימוש .9
ושאלון 31 מס' שאלה ,13 שאלון ראה  הרטבה זמני של שיטתי רישום קיום .10

.10 מסי שאלה ,10
ושאלון 29 י מס שאלה ,13 שאלון ראה  מניעה ו/או שיקום תוכניות קיום .11

.45 ממי שאלה ,1 2 מסי
כנספח ראה  מתאימים) מיטות השירותים, התאמת לשירותים, (הגעה בטיחות .12

.5 מס' שאלה ,1 6 שאלון
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שאלות 9.6

(2 (שאלון המחקר אחות ע"י הקשיש ראיון
המחקר אחות ע"י תצפית

תצפית: סמך על הכאות הקטגוריות את למלא יש צפית: למראיין/ת .71■

( שקית (עם סוגר בלי קטטר יש לקשיש

76 לשאלה עבור ( שקית) (בלי סוגר עם קטטר יש לקשיש

( לקשישישפנרוז
עזר אמצעי שום אין לקשיש

ידוע לא לקבוע, אפשר אי
את או המיטה את או עצמך את והרטבת לך שברח האחרון בחודש לך קרה האם .72

הכסא?

יום כל כמעט או יום כל לי קורה כן,
האחרון בחודש לי קרה כן,

לא

קטטר לו יש רלוונטי, לא

עונה לא ידוע, לא

מרדי כבניית נכוכנ המסומנות לשאלות בתשובות נ7 ש מ ת "ט"לא"הש פ^שו ל"צןר"ך (*
בהן. להשתמע! ניתן עקרונית האיכות.
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שהוא שקורה קודם אמר שהקשיש במקרה למלא יש הבא הלוח nn : 1 1 ^^^^^

האלטרנטיבות את לקרוא יש מתלכלך. ו/או מרטיב
כזמן? כסיר להשתמש או בזמן, לשירותים להגיע מצליח לא אתה למה .74

T לא 1 ונטי רלו א ל 1 ~/ 1

| ידוע 1 |כן|לא|ישקטטר סיבה
1 1 1 1 1

11 111
| 9 1 8 | 2 1 1 | מרוחקים השימוש בתי
| 9 1 8 | 2 | 1 | עלידי תפוסים השימוש בתי
1 1 1 1 1 מספיק) ן (אי מ אחרי
| 9 1 8 1 2 1 1 1 לביתשימוש להגיע מהר עוזרים לא

| 9 1 8 | 2 1 1 1 בזמן הסיר את תמיד לי מביאים לא

שתן? נותן ולא מתאפק שאתה קורה האם .75

( מדוע? כן,
79 לשאלה עבור

( מרוע? לפעמים. לי קורה כן,
לי קורה לא

לאשולטעלסוגר

לקבוע אפשר אי

אישי 103.נקיון

נקי

נקי כך כל לא

מלוכלך

ע ו לקב אפשר אי ;
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(5 (שאלון המחקר בצוות אחות ע"י אחראית אחות ראיון
קטטר? לו יש האם השתן, בסוגר שולט הקשיש האם .19

( השתן בסוגר שולט הקשיש
24 לשאלה עכור

( קטטר עם השתן בסוגר שולט הקשיש

פנרוז) או קטטר (בלי השתן בסוגר שולט לא הקשיש

( קטטר עם השתן בסוגר שולט לא הקשיש
21 לשאלה ר ו עב

( פנרוז עם השתן בסוגר שולט לא הקשיש

הכרה חסר מרטיב, לא רלוונטי, לא

יודע/ת לא

מרטיב? שהקשיש קורה מתי .20
לילה) (כל בלילה

יום) (כל ביום

פעם) (כל וביום בלילה

יום) כל לא (אך ביום לפעמים
לילה) כל לא (אך בלילה לפעמים

בלילה או ביום לפעמים

הכרה חסר מרטיב, לא רלוונטי, לא

ע/ת ד ו י לא

הליכה (כגון הקשיש חינוך טל תוכנית שהיא איזו בעבר, ניסו או יש, האם .23

וכד1)? שעות כמר. כל שימוש לבית

__ (פרט) כיום מנסים כן,
(פרט) בעבר ניסו כן,

לא

שולט הקשיש רלוונטי, לא

יורע/ת לא



86

יל* יי™ ל"" יני^ יק'נ "יי לה"ג" שימשו הכללית הש,לות :(

האיכות. מדדי של ישירה לבנייה

~ י1"'" פיסי0 י''ילי ייי י אצל פרטי ,.

~ י   .
לא

. . . . ' /. .  . י נטי ו רלו לא

ה נ ו ש ת ן י א

ע 'י'"' ''"י" "י זי "י" ל לי''יי  .... ^ DKn

השתן? סוגר
 מיועדת ולמי אילי. פרט כן.

י לא
שליטה אי מקרי איו רלוונטי, לא

ה נ י ע א ל , ע ד ו י א ל

{_} 3 ראשית_(שאלוו לאחות כללי ן ו

טיפול  השתן סוגר על שליטה .י
"ל "''"'י ''"י" "י " "ייי' ל'י'ייי לי'י הייעיי" ..י. .. האם

? ן ת ש ה ר ג ו ס

  מיועדות? ולטי אילי פרט/י כן,

לא

רלוונטי לא

ידוע לא
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לשירותים? קשיש לוקחים בהם זמנים של רישום יש האם .30

תמיד. שמים רו כן,

. איזה? פרט/י הקשישים, מן חלק אצל כן,

לא

רלוונטי לא

ידוע לא
בבוקר? רטובה נתגלתה המיטה בהם מקרים של רישום יש האם .31

, ..,.., ... .,_ י . בי
לא

נטי רלוו לא

לאירוע

עצמו? שמרטיב לקשישי ולבנים בגדים מחליפים זמן כמה כל .32

מרטיב שהוא פעם כל

ום בי ם י פעמי
ביום פעם

■ _____ פרט/י אחרת.
נטי ו רלו לא

לאירוע
בלילה? גם הרטובים הקשישים כגדי את מחליפים האם .33

כן

לא

רלוונטי לא

ידוע לא
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שנרטבו? סדינים מחליפים זמן כמה כל .34

שמיטיבים פעם כל

ביום ים פעמי

ביום פעם

לארלוונטי

לאירוע

"י" יל """'"" "י "יי יכל "'""י """"י" .יי" "קי >יגי מר,ס .35
קטטר?

מחליפים זמן כמה כל |

. ן סוג

כלל? בדרך הקטטר את מכניס מי .36

\■'' לגברים א.

מוסמכת אחות

המוסד רופא

עזר כוח

~  . פרט/י אחר,
לארלוונטי

יודעת לא
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לנשים ב.

מוסמכת אחות

המוסד רופא

עזר כוח

. פרט/י אחר.
נטי רלוו לא

יודעת לא

מקטטרים? דליפה בעיות יש האם .37
קרובות לעתים כן,

לעתים כן,
39 לשאלה עבור פעם אף לא,

רלוונטי לא

דעת יו לא

זה? במקרה עושים אתם מר. כן, אם .38

הפחות)? (לכל שתן שקיות מרוקנים זמן כמה כל .39

ל כ

הפחות)? (לכל שתן שקיות מחליפים זמן כמר. כל .40

ל כ
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ת י יד בד .10

מומלץ מדד 10.1
.(10■4 (י'"' "<""" י''יי '" <'י ■יל" 'יו . .,.,.,,, tlnK

הקשיש. אצל ידידות בעיית מיום 10.2

ערכים:

מבדידות סובל

מבדידות סובל לא

מידע: מקורות

(97 י "ליי ,1 (..ליו נ,י0יינים ע"' חקי ר,,,, א

י "י "יי" 6 >'''ליי יי'""" ו'י יי בי" k .י ,, ,,,., ב.

(" ." 'an ""י" ■s (ליי ""קי א"י" ע ..י"י ","* ",יו ג.

הגדרה:

אם: מבדידות כסובל הוגדר קשיש

"י'"^יי' """' ל3חית ^ יי'"" ""יי" אי "כו" ענה הקשי. א.

הבאות:

פה? לבד מרגיש אתה האם 

כאן? משתעמם אתה האם 

.י,).."..>,*י'"יייי"י'ל"1>לויל1111"
וכוי? הלב,

או

''''יי ""י"'" יי''"י" י' '"יל'" י י י"יי" ""לי על עני. ל^ הק.,. ב.
הלב. את ולשפוך לדבר מי עם לו שאין

1
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אם: מבדידות סובל כלא הוגדר קשיש

י הנ"ל. השאלות מתוך לפחות שאלות שתי על בשלילה ענה הקשיש א.

דיווחו לא הסוציאלית והעובדת והאחות השאלות על ענה לא הקשיש ב.

בודד. שהקשיש

מודעות 10. 3

הקשיש אצל בדידות בעיית לקיום האחראית האחות מודעות 3.1

על יודעים הבית) אם בהעדרן (או הסוציאלי והעובד האחראית האחות האם נבדק
במדגמ. הקשישים אצל בדידות בעיית קיוס

   .. ,. .. ערכים: . .

מודעות אין

ת ו ע ד ו מ ש י

מידע: מקורות

(10,2 (ראה הקשיש אצל בדידות בעיית קיום לגבי המחקר צוות קביעת א.

(56 י מס שאלה ,5 (שאלון המחקר ע"י אחראית אחות ראיון ב.

הגדרה:

אך בדידות מבעיית כסובל סווג הקשיש אם האחראית האחות של מודעות אין
זאת. ציינה לא האחראית האחות

בדידות מבעיית כסובל סווג הקשיש אם האחראית האחות של מודעות יש

זאת. ציינה האחראית והאחות
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הקשיש אצל בדידות בעיית לקיום העו"ס מודעות 10.3.2
ערכים:

מודעות אין

מודעות יש

מידע: מקורות

(10.2 (ראה הקשיש אצל בדידות בעיית קיום לגבי המחקר צוות קביעת א. .... 

(7 מס1 שאלה ,6 (שאלון מראיינים ע"י במוסד בית אם או עו"ס ראיוו ב.

. . .  ■ י  הגדרה:

כסובל סווג הקשיש אם הבית) אם (או הסוציאלי העובד של מודעות אין
זאת. צייו לא העו"ס אך בדידות מבעיות

בדידות מבעיות כסובל סווג הקשיש אם הסוציאלי העובד של מודעות יש

זאת. צייו והעו"ס

טיפול 10.4
בדידות. מהרגשות הסובלים לקשישים המופנות מיוהדות תוכניות יש האם נבדק
בפעילויות משתתף הקשיש האם נבדק כן על מקום. באף נמצאו לא כאלה תוכניות

טיפול קיים והאם הקשיש למשפחת המוסד בין הקשר מידת מה במוסד,
סוציאלי. עובד ידי על הניתן בקשיש אינדיבידואלי

המוסד בפעילויות השתתפות 10.4.1

ערכים:

משתתף לא

משתתף
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מידע: מקורות

(96 י מס שאלה ,1 (שאלון מראיינים ע"י הקשיש ראיון א.
(11 מס' שאלה ,6 (שאלון מראיינים ע"י בית) אם (או עו"ס ראיון ב.

(60 י מס שאלה ,5 (שאלון המחקר אחות ע"י אחראית אחות ראיון ג.

הגדרה:

הוא האחרון שבחודש דווח הוא אם במוסד בפעילויות כמשתתף הוגדר קשיש
(1 מס' בשאלון 96 שאלה (ראה שהתקיימו הפעילויות באחת השתתף

הסוציאלי העובד הקשיש מן תשובה בהיעדר או בטלויזיה) צפייה (להוציא
. הפעילויות באחת השתתף שהוא ציינו האחראית, האחות או הבית אם או

האחרון. בחודש

האחרון שבחודש דווח הוא אם במוסד בפעילויות משתתף כלא הוגדר קשיש

תשובה בהיעדר או בטלויזיה) צפייה (להוציא פעילות באף השתתף לא הוא
ציינו האחראית האחות או הבית) אם (או הסוציאלי העובד הקשיש מן

פעילות. באף השתתף לא שהוא

הקשיש משפחת עם בית) אם (או סוציאלי עובד של פגישות קיום 10.4.2
ערכים:

פגישות אין

פגישות יש

מידע: מקורות

1 (17 ,16 מסי שאלות ,6 (שאלון מראיינים ע"י בית) אם (או עו"ס ראיון
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הגדרה:

כאשר הבית אם או הסוציאלי העובד עם הקשיש משפחת של פגישות אין
לקשיש בהם מקרים האחרונה. השנה במשך פחות או פגישות שתי התקיימו

;  זו. לקטגוריה הוכנסו לא משפחה אין
כאשר הבית אם עם או הסוציאלי העובד עם הקשיש משפחת של פגישות יש

יותר. או פגישות שלוש האחרונה בשנה התקיימו

בקשיש פרטני טיפול 10.4.3

ערכים:

. י . י , י .. . . :. י ■■ י■ ■ טיפול .אין .. ■■ י

י טיפול יש

מידע: מקורות

(13 ,12 י מס שאלות ,6 (שאלון מראיינים ע"י עו"ס ראיון

הגדרה:

לקשיש נותן שהוא ציין ב*וסד הסוציאלי העובד אם פרטני טיפול יש

כזה. טיפול

טיפול לקשיש נותן לא שהוא ציין הסוציאלי העובד אם פרטני טיפול אין
במחלקה. סוציאלי עובד כלל שאין או כזה

הברירות בבעיית "טיפול" 10.4.4

ערכים:

מטופל ואינו כמעט או מטופל אינו
פל ו מט
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מידע: מקורות

. ו10.4.3 10.4.2 ב10.4.1, מידע מקורות ראה

הגדרה:

לכל אחד תנאי מתקיים אם מטופל לא כמעט או מטופל כלא הוגדר קשיש

הבאים: התנאים מתוך היותר

במוסד בפעילויות משתתף הקשיש 
הקשיש ומשפחת הבית אם או העו"ס בין יותר) או פגישות 3) קשר יש 

בקשיש פרטני טיפול קיום 
הנ"ל. התנאים מן לפחות תנאים שני מתקיימים אם במטופל הוגדר קשיש ■
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ים מבני מרכיבים 10.5

15 ,14 מס' שאלות ,14 שאלון בנספח ראה  עו"ס קיום .1

5 מס1 שאלה ,11 שאלון ראה וכוי) (חוגים יומית פעילות .2
שאלה ,14 שאלון בנספח ראה  אינטראקציה* המעודד פיזי מבנה קיום .3

12 מס1

11א' מס' שאלה ,14 שאלון ראה  למוסד** גישה .4

,14 שאלון בנספח ראה ;10 ,9 מסי שאלות ,14 שאלון  ציבורי טלפון קיום .5

12 י מס שאלה
11 י מס שאלה ,14 שאלון בנספח ראה  מתנדבים קיום .6

לצורך המתאימים מקומות בו שיש מבנה נחשב אינטראקציה המעודד המבנה (*

וכדי). גינה מיפגש, פינות תרבות, (חדר הדיירים בין מיפגש
או עירוני ממרכז הליכה במרחק מצוי המוסד אם למוסד נוחה גישה קיימת (**

או שעה חצי בכל רגיל אוטובוס היא למוסד הציבורית התחבורה שתדירות

פחות.
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שאלות 10. 6

:(1 (שאלון מראיינים ע"י הקשיש ראיון
במוסד? האחרון בחודש עשית מה לדעת רוצה הייתי .96

: עונה לא לארלוונטי לא כן

9 8 2 1 צפייהבטלויזיה
9 8 21 הרצאות שמיעת

9 8 21 להתעמלות חוג
9 8 2 1 והצגות סרטים
9 8 21 ולים לטי יציאות

. ; ■ 9 8 21 ...._. י ■ .. ... מסיבות
9 8 21 יד לעובדת חוג
9 8 21 . פרט אחר. חוג

/ 9 8 21 פרט אחרת. פעילות
.97

איאפשר כמידה
ע ו לקב לא ימת י ו מס כן
9 3 2 1 פה לבד מרגיש אתה האם

9 3 21 כאן משתעמם אתה האם

כאן לדבר מי עם לך שיש מרגיש אתה האם
9 3 2 1 וכוי הלב, את לשפוך שלך, הבעיות על
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(5 (שאלון המחקר אחות ע"י אחראית אחות ראיון
חברתית בדידות י.

במוסד. במרגיש איך לדעת רוצים היינו
הלב? את לשפוך לשוחח, מי עם לו יש האם .56

כן

___ _ לא? מדוע פרט/י לא.
58 לשאלה עבור

לשוחח מסוגל לא רלוונטי, לא

יודע/ת לא

/■_ י . . .. _ . . לשוחח? יכול הוא מי עם .57
לא לא

\ יודע/ת רלוונטי לא כן

9 8 21 הצוות מאנשי יותר או אחד

1 9 8 21 במקום דייר(ים)
9 8 2 1 זוג ן/בת ב משפחה, בן
9 8 21 פרט אחר.

האחרון? בחודש השתתף הוא במוסד פעילויות באילו .60

יודע/ת לא  99

כלשהי בפעילות להשתתף מסוגל לא רלוונטי, לא  88

פעילות בשום השתתף לא 77
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(6 (שאלון מראיינים ע"י במוסר בית אם או עו"ס ראיוו

חברתית בדידות

של מצבו על פרטים כמה לדעת רוצים היינו
הלב? את לשפוך לשוחח, מי עם לו יש האם .7

כן
לא? מדוע פרט לא,

(

9 לשאלה עבור ( לשוחח מסוגל לא רלוונטי, לא

( ודע י לא

..  . . . מי? עם כך) (אם . 8

לא לא
יודע רלוונטי לא כן

9 8 2 1 הצוות מאנשי יותר או אחד

9 8 21 במקום דייר(ים)
9 8 21 זוג בן/בת משפחה, בן
9 8 21 פרט אחר,

האחרון? בחודש במוסד השתתף הוא פעילויות 11.באילו

פרטני? טיפול לקשיש נותן אתה האם .12

כו

( ע מדו לא.
(

14 לשאלה עבור ( איתו לשוחח ניתן לא רלוונטי, לא
(
( לאירוע
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האחרון? בחודש עמו, ושוחחת נפגשת פעמים כמה .13

הקשיש? של המשפחה את מכיר אתה האם .16

כן

18 לשאלה עבור לא

רלוונטי לא משפחה, לקשיש אין
ידוע לא

האחרונה? בשנה הקשיש משפחת בני עם נפגשת פעמים כמה .17

...... 17א.עלמהשוחחתאיתם?
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הנחוץ רקע תומר להשגת שימשו ולמנהל לעו"ס המופנות הכלליות השאלות  |הערה|
האיכות. מדדי של ישירה לבניה ולא הנתונים לפרוש

(11 (שאלון סוציאלי לעובד כלליות שאלות
במוסד פעילויות

סדיר? באופן במוסד מתקיימות תרבותיות או חברתיות פעילויות אילו .5
שאפשר) עדכמה (פרט

תדירות הפעילות סוג

י . * .1

.2

.3

.4

.5

' .6

.7

1

,
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ר! משפח קרובי

כלל? מבקרים לא המשפחה שכני במקרר. עושה אתה מה .6

מתערב לא המוסד

פרט במקרה. תלוי

לבוא מהם ומבקשים למשפחה מתקשרים

ט פר אחר.
ידוע לא

אליך? לפנות יכולות המשפחות בהן קבלה שעות לך יש האם .7

כן

 י . . "  י לא

למוסד? הקשיש כניסת לפני בית בקורי עורך/ת את/ר, האם .8

תמיד כן,

_____ פרט/י מהקשישים, חלק אצל

לא

הקשישים? עם קבוצתיות שיחות יש האם .9

נושאים אלו על כן,
9

לא

רצונך? את משביע למשפחות המוסד בין הקשר האם .12

כן

? מדוע לא,
זה? קשר לשפר כדי לעשות ניתן מה לא, אם .13
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(14 (שאלון המוסד מנהל ראיון

זמן כמה מאשר, (מי לעשות? רוצים שהקשישים טלפון שיחות לגבי הנוהל מה .9

מותר?) זמן כמה וכל לשם, צריך אתה האם

 ות י נ נינעירו בשיחות

מקומיות בשיחות

.... מקבל? שהקשיש שיחות על הגבלות יש האם .10 .

. פרט כן.
לא

למוסד? התחבורה מהי .11

בתדירות_ מתחנה מס' אוטובוס
בתדירות__ מתחנה__ מס' אוטובוס

__ בתדירות מתחנה מס' אוטובוס
0
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המנהל ראיון על מבוססת כללית תצפית
* סמן  קיים אם מתאימה, קטגוריה עגל  החדר קיים לא אם למראיין:
מתאים" "לא או "מתאים" הקטגוריה את עגל ובתצפית ב"הערות"

בשורה המתאימה הקטגוריה את (עגל הבאים? החדרים כמוסד קיימים האם .12

המתאימה).

________ _ _ _^

הערות מתאים אם מתאים מתאים קיים החדר שם

א.כללי
9 2 1 ה ל ה נ ה ר ד ח

2 1 ביתכנסת
9 321 ספריה
9 3 2 1 תרבות/מועדון חדר
9 3 2 1 אוכל חדר/י
9 3 21 מרכזי מטבח
9 32 1 חלוקה מטבחי
9 3 2 1 חדריוםתעסוקה

ב.רפואי
9 3 21 רופא חדר
9 3 21 ראשית אחות חדר
9 3 21 כללי לטיפול חדר
9 3 21 בודדים לחולים חדר
9 3 2 1 חדרפיזיוטרפיה
9 2 1 רנטגן חורי
9 21 מעבדה
9 *21 מתים חדר
9 3 21 שיניים לטיפול מקום
9 21 רפואי לארכיון מקום
9 3 21 עו"ס חדר

.שונות ג
9 2 1 מרכזית הסקה
9 21 מקלט
9 2 1 יציאתחרום
9 2 1 אש לכיבוי מערכות
9 3 21 מעלית
9 2 ולמכקרים1 לעובדים שימוש בית
9 3 2 1 צינורי טלפון
9 3 21 גינה
9 3 2 1 הדיירים מרפסותלשימוש
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אוטונומיה . 11

"פרטיות" מימדים שני ביו הבחנו במוסד האוטונומיה מידת בבדיקת
/ מגבלות על שאלות מספר נשאלו הקשישים המוסד". בשרותי השימוש ו"אפשרות

והנוהלים הכללים להם. מפריעות המגבלות האם לדווח ונתבקשו אלה בתחומים
מהווים והם המוסד הנהלת ראיון ידי על נבדקו האוטונומיה מידת את המגבילים
של במקרה נמנעות בלתי הן ההגבלות מן חלק זה. למסמך בקשר היחידה מבנה את

לא סיעודיים קשישים כוכבים בשני סומנו המתאימות (השאלות סיעודיים קשישים
אלה). שאלות נשאלו

מומלץ מרד 11.1

 . האוטונומיה. על הגבלות הקשיש פי על קיימות שבהם פריטים של אחוז חושב

. מסוימת. במחלקה ההגבלות של ממוצע אחוז הוא המומלץ המדד

: פרשיות 11.2

במוסד. הקשיש לפרטיות בנוגע שאלות 5 נשאלו

פרטיות מידת 11.2.1

ים: ערכ
*    _ _

100 ,80 ,60 ,40 ,20 ,0

מידע: מקורות

(98 מס' שאלה ,1 (שאלון מראיינים עלידי הקשיש ראיון

הגדרה:

מגבלות על הקשיש הצביע בהם הפריטים כאחוז הוגדרה הפרטיות מידת

זה. מ ו ח ת כ
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הפרטיות על המגבלות מפריעות בר. המידה 11.2.2
: ערכים

100 ,80 ,60 ,40 ,20 ,0

מידע: מקורות

(98 מסי שאלה ,1 (שאלון מראיינים עלידי הקשיש ראיון

הגדרה:

הפרטיות בתחום שהמגבלות כר על הקשיש הצביע בהם פריטים אחוז
ו. ל מפריעות

המומר בשרותי שימוש אפשרות 11.3

זה בנושא שאלות 5 נשאלו

המוסד במתקני להשתמש האפשרות מידת 11.3.1

ערכים:

100 ,80 , 60 , 40 , 20 ,0

מידע: מקורות

(98 מס' שאלה 1 (שאלון מראיינים עלידי הקשיש ראיון

הגדרה:

הפריטים אחוז פי על הוגדרה המוסד במתקני להשתמש האפשרות מידת
זה. בתחום מגבלות על הקשיש הצביע בהם
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המוסד בשרותי השימוש אפשרות על המגבלות מפריעות בר, המידה 11.3.2

ערכיס:

100 ,80 ,60 ,40 ,20 ,0

מידע: מקורות

(98 מס1 שאלה ,1 (שאלון מראיינים עלידי הקשיש ראיון

הגדרה:

מפריעות זה בחום שהמגבלות כך על הקשיש הצביע בהם פריטים אחוז
להם.

אוטונומיה 11.4

הפרטיות בנושא השאלות על הסתמכה הקשיש צוות פי על האוטונומיה בדיקת

המוסד. בשרותי השימוש ובנושא

אוטונומיה מידת 11.4.1

ערכים:

(100 עד וכוי 20 ,10 ,0) 100 ,0 בין

מידע: מקורות

(98 מסי שאלה ,1 (שאלון מראיינים עלידי הקשיש ראיון
ו

הגדרה:

לגני הציון של אריתמטי כממוצע הוגדרה הקשיש של האוטונומיה מידת
(11.2 ,11.3) המוסד במתקני להשתמש האפשרות ומידת הפרטיות מידת
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האוטונומיה *ל המגבלות מ^וי^י^ בה המידה 11.4.2

: ערכים

(100 עד וכוי 20 ,10 ,0) 100  0 סולם:

מידע: מקורות

(98 מס' שאלה 1 (שאלון מראיינים עלידי הקשיש ראיון

הגדרה:

על המגלבות מפריעות בה המידה לגבי הציונים של אריתמטי ממוצע
. .(11. 3. 2 ו 11.2.2) המוסד כשרותי שימוש ועל פרטיות . ""

האוטונומיה בנושא נוהלים 11.5
ולאפשרות הקשיש לפרטיות המתייחסות שאלות 14 נשאל כמוסד הראשי האת

רקע כחומר שמשו אלה שאלות (5064 שאלות .13 (שאלון המוסד בשרותי להשתמש

הקשישים. תשובות עם ולהשוואה

0
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שאלות 11.6

(1 (שאלון מראיינים ידי על הקשיש ראיון
חופש . ט

רוצה שאתה דברים שישנם ייתכן כאן. לר המפריעים שונים דברים שישנם ייתכן
אותו לעשות לך מותר האם אחד כל לגבי אותך אשאל לך. מרשה לא והמוסד לעשות

לך, מפריע זה האם שלא, ובמקרה

ותשושים עצמאיים רק לשאול יש ב** המסומנים הסעיפים את : למראייו

לך: מאפשר המוסד האם .98

[ לא לא אך לא לא כן
עונה רלוונטי לא ומפריע

ע מפרי י ל

9 8 3 21 שרוצה? מתי החדר את **לנעול
9 8 3 21 לאורחים? קפה/תה **לעשות

9 8 3 21 המוסדי? במקרר אוכל דברי לשמור

9 8 3 21 שרוצה? מתי מהבניין ולצאת **להכנס

9 8 3 2 1 שרוצה? מתי לישון **ללכת

9 8 3 21 אוהב? לא אם אוכל בחדר אחר אוכל לקבל
9 8 3 21 אוכל? תוספת לקבל

9 8 3 2 1 המוסד? בתחומי שרוצה מקום בכל להיות
9 8 3 21 משלך? ט ו ריר, **להביא
9 8 3 2 1 הקירות? על תמונות לתלות

9 8 3 2 1 (פרטיות)? כשרוצה לבד **להיות
9 8 3 21 משלך? בגדים ללבוש
9 8 3 21 שמפריע? אחר משהו יש האם

9 8 3 21 שמפריע? משהו עוד
9 8 3 21 צריך? כשאתה תמיר לרופא ללכת יכול **אתה
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הראשית האחות ראיון

ותקנות כללים ט.
במוסד החיים סדר על שאלות מ0פר אותר לשאול רוצים היינו
רוצים? שהם זמן בכל ולצאת להכנס רשאים הדיירים האם .50*

כו
 י / ט ר פ לא.

ים עצמאי אין

נטי רלוו לא

עונה לא יודעת, לא

רוצה שהוא זמן בכל להיות רשאי דייר האם ,51 *

. 5יא לא ליא 75
ודעת י רלוונטי פרט

9 8 2 1 בחדרו

* 8 2 1 בגינה או בחצר
9 8 2 1 במוסד ישיבה במקומות או ב"הול"
9 8 2 ! האוכל בחדר

המתאימה) הקטיגוריה את בעיגול (היקף . 52 *

לא לא לא כן ~
דעת יו רלוונטי

לחדרו האוכל את להביא יכול הקשיש האם
9 8 2 1 רוצה? הוא ש זמן בכל אותו ולאכול

עיקרית מנה לבקש יכול הקשיש האם
9 8 21 בחירה? אפשרות יש האם אחרת?

להכין יכול לכך שמסוגל הקשיש האם
9 8 2 1 וכד1? תה קפה, לאורחים או לעצמו

לשמור הקשיש יכול בו מקרר יש האם
9 8 21 אוכל? לעצמו
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חדרו? דלת את לנעול יכול הקשיש האם .53*

כן

פרט/י חלק.

לא

פרט/י מתי. תלוי
משפחה) (קרוב לילה? ללינת מישהו לארח יכול הקשיש האס . 54*

פרט/י כן.
לא

רלוונטי לא

יודעת לא

קטן, ארון כגון אישיים ריהוט פרטי לחדרו להכניס לקשיש מותר האם .5 5 *

וכדי? טלוויזיה

כן

לא

פרט/י מתי. תלוי
נטי רלוו לא

ודעת י לא

חדרו? קירות על תמונות לתלות לקשיש מותר האם .56*

כן

. מדוע? לא.
רלוונטי לא

דעת יו לא

דגים? או ציפורים כמו חיים בעלי בחדקו להחזיק לקשיש מותר האם .57*

כן

. מדוע? לא.
רלוונטי לא

יודעת לא
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וטינה קימה ת ו va
יש ותשושים לעצמאיים יחידה וווווו nv) ;ענניי דה ח נכרקת (אם כבוקר: קמים שעה כאיזו .58*

לעצמאיים"). "כמחלקה בקטיגוריה להשתמש

נערב בצז7ר

איים במ^לקיה~"ל"ע"צמ

ט י ש ו ש ו: ל כמחלקה

לסיעודיים כמחלקה

הקטיגוריה את בעיגול (הקף זו? כשעה להתעורר ^להא^7^ל~^ב
■ המתאימה)

יודעת רלוונטי כו

9 8 21
1 לעצמאיים כמחלקה

9 8 21
■* לתשושים כמחלקה

9 8 21 1 לסיעודיים כמחלקה

וש לב

  בעיגול) (הקף שלו? פרטיים בגדים ללבוש לקשיש מיתר האם .60*

לא לא לא כו ~ יודעת~ רלוונטי

9 8 21
J לעצמאיים כמחלקה

9 8 2 1
1 לתשושים כמחלקה

9 8 21
J לסיעודיים כמחלקה
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הכביסה? לאחר הבגדים אותם את לו מחזירים האם .62

כן

לא? מדוע לא.

פרטיים בגדים אין רלוונטי, לא

ת ע ד ו י א ל

בלבד) לעצמאיים למחלקה או למוסד (מתייחס דיירים ועד
[■ דיירים? עד ישו האם .63*

6 5 לשאלה עבור לא

. עצמאיים אין

יודעת לא

הועד? תפקידי מהם .64*
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ן רצו שביעות

; ייי יעל "יסי ל"י'0 יי""""0ת >ללי" "ליי יי' על ע77^177י?י.
ייצוית ייחס "אונל "י0י י"0 'ל .י לי י,נוג,י0 י,ס>0

! ""'י "''י" י*"י ""ל יי'י"י "י לי י.י"י ''יכי" .ייי ..,.pn ,,

!לית.

מומלצים; מדדים 1:
; (11.2 (ראה במוסד האוכל מן רצון שבעי שאינם הקשישים אחוז
\ הצוות מיחס רצון שביעות את המבטא ממוצע ציוו

(11.4 (ראה במוסד החיים מן רצון שבעי שאינם הקשישים אחוז

במוסד האוכל תו הקשי" ו רצו לויו^ייוגות

ערכים:

רצון שבע לא

רצון שבע

מידע: מקורות

.(1 מס' >פריט 101 שאלה .1 (שאליו מראיין ע"י הקשיש ראיון

הגדרה:

או טוב אינו שהאוכל דווח היא אם במוסד האוכל מן רצון שבע אינו קשיש

טוב. כך כל אינו
טוב. הוא שהאוכל דווח הוא אם במוסד האוכל מן רצון שבע הוא קשיש
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הצוות מיחס הקשיש רצון שביעות 12.3

ערכים:

רצון שביעות אי .0

חלקית רצון שביעות .1

מלאה רצון שביעות .2

מידע: מקורות

.(6 .5.4 ופריטים 101 מס' שאלה ,1 (שאלון מראיינים ע"י הקשיש ראיון

יי  י י .י י . ■., "■■'"" " ..■"...■... ..  .. הגדרה:

הנ''ל. השאלות 3 על בשלילה ענה הקשיש כאשר קיימת רצון שביעות ,k

או אחת שאלה על בשלילה ענה הקשיש כאשר קיימת חלקית רצון שביעות

שתיים.

השאלות. שלוש כל על בחיוב ענה הקשיש כאשר קיימת מלאה רצון שבעיות

כללית רצון שביעות 12.4
כן כמו במוסד. החיים לכלל שהתייחסה שאלה בעזרת הכללי77^דדה שביעו^רצון
.(104 שאלה .1 (שאלון רצון לשביעות הנוגעות השאלות כל על שהתבסס .יון חושנ

ערכים:

רצון שביעות אי

רצון שביעות

מידע: מקורות

.(104 מסי שאלה .1 (שאלון מראיינים ע"י הקשיש ראיון



116
הגדרה:

מרוצה.:;::ךוקיי""נ"יי"יי",._ כר כל לא אי

,., ■"."" "יי ""' 1ני';"וי
שאלות 12 5

(1 שאלון  הקשיש ^ל^י^?^!?]^ ו ותשןשים לעצמאיים רק  ב ו 10

י . ^ 1 . ך [ _ , ן

1 "פשר |אי וכה  . .■■ י .  ■ ■ ■■.■"..■:■. 1

■ , ___^__{_ין"ןל<.ןלק3ו, ■.י'"יעל"ד"צ?
י י ן ן'!. .|1 הגיויסיבקיים?
,"0 1 31 2111 
_____ ן __ ן ... ן  | ס3ריעי כאן !Z|^היעש '111 ""י"".;";;;;;;;;;;;;;

!!j!"i ."."""_ז;יק"ל;;;י::,ץ;;;0ל"יז
| !...1!11 1 .זר";;"נ"ט;ז חי"ב אחי.

! 1...!1211[ י"י""^"יקל;;"^^; ";..

/ ...ל^^ר' יי יי  "י לפ ניתי :::ה ■

| כך

לפעמים

מזה וסובל לא

בזר. צורך ואיו ילא
לאירוע
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כאן? מרוצה אתה האם נסה"כ, .104

מרוצה מרוצה, מאד
ברירה") "איו לעשות" "מה כגון תשובות (כולל מרוצה כך כל ל*

מרוצה לא מרוצה/מאד לא

עונה לא ידוע, א ל



וי .

נספח

עמוד

* 4 שאלון
ג1 . (17 מסי (שאלה 5 שאלון
12 7 טופס
13 י 9 טופס
14 (11 מסי (שאלה 10 שאלון
15 (17,18,19 מס1 (שאלות 12 שאלון
18 (47 מסי (שאלה 12 שאלון
19 (5 מסי (שאלה 13 שאלון

20 (6 מסי (שאלה 13 שאלון
 21  ' י (12,11 י מס (שאלות 14 שאלון

22 (14 מסי (שאלה 14 שאלון
2* (15 מסי (שאלה 14 שאלון
25 (5 מסי (שאלה 16 טופס
26 (9 מסי (שאלה 16 טופס

27 19 טופס

28 21 טופס



 1 

יי 4 שאלון

: הקשיש של רפואית לבדיקה שאלון

כרטיס מסי .1

שאלון סוג .2

במשרד) (ימולא רץ מספר .3

^ המוסד ש0 .4

המחלקה סוג .5

■ , .■ . " . .....■.:... .  תשושים ' , ....._.,..
■" י' ים סיעודי ■

נפש תשושי

פרט מעורבת.
פרט אחר.

האב שם פרטי שם הקשיש של משפחה טם .6

הבדיקה תאריך .7

' כאכיח

בחזה? מכאבים סובל אחר. האה .8
ל ב ו ס א ל

יום כל לא אך סוכל,
יום כל בל סו

לקבוע אפשר אי

ברגליים? מכאבים סובל /י:!; ה;וח . (J

נ:ל ו ס ל;'

יום כל לא ר א סוכל
ס ן י יל סובל

רלוונטי לא
לקבוע אפשר אי

ו



nn'vi/i > >y3 1

משיעול? סובל אתר, csn .10
לא

כר
לקבוע אפשר אי

נשי0ר,7 מקוצר או מאטטמה 0יבל אחי. האס 1נ.
לא
כו

לקבוע אפשר אי

דם לחץ בדיקת . 12

שנייר, בדיקה ראשונה בדיקה

_^___ סיכטולי
ריאסטולי

דופק .13

ת3ני1ת א.

קצב כ.

סדיר

ר י ר ס לא
לקבוע אפשר אי

9

י ר. ל ו ז ח .ר וו , 11

י ונקי
, תקין לא

לקבוע א0שר :וי

ל י ו. ל ת ה י ר ר,.ר, מ . 1 5

גילו נ!כ0י ר עי 7 נראו;
גילו כפי ר;;ר, נ

מגילו! ר, על מ ל נראה !

לקבוע אפשר אי |

ו

ו

הופעה . 1>< 1

מסודר ו

ר ד ו 0 ': k ל !



 3 _ יי^כיי . ל1
חופשית

ליווי עם או בקושי
מכטיר עת

גלגלים כ0א ע0
למיטה מרוחק

לקבוע אפשר אי

מהכסא קימר, , 18

תקינה

: ^________ פרט תקינה. לא
לקבוע אפשר אי

ישיבה . 19

ה נ י תק
פרט תקינה. לא

. ■ " . . ..■ . .  ..,..;; לקכוע;_. אפעגר1 אי ■..,.

עיניים .20

העיניים בקרנית עכירות א.
אין

: פרט יש.
לקבוע אפשר אי

דללןת ב.
איו

פרט יש.

לקבוע אפטר אי

סטרקט ג.
אין

חשד

יש

לקבוע אפטר אי

העיניים י1ל חיצונית כבדיקה נוספים מימצאים ד.
אין

פרט יש.

לקבוע אפשר אי



ולוע פר. , 21
4 

ריריות א.

תקין
פרט תקין. לא
לקבוע אפשר אי

לשון ב.
תקין

פרט תקין. לא
לקבוע אפטר אי

לימפה בלוטות , 22

נמ2שית_בצוואר א.
איו

1 פרט יט. ■ .■■■.. . .  . . .

י לקבוע אפשר אי

השחי בבית נמושות ב.

אין
י . פרט יש.

לקבוע אפשר אי

במפסעה נמושות ג.
איו

פרט יש.
ו . ■ ל

....  י . " לקבוע אפשר אי
ו

התריס כלול1ת ,23
1 J ■ ■ ■ ,, _ ■,  ,

י הקיר
פרט תקין, לא
לקבוע אפשר אי

צוואר .24

ורידי גודש א.

איו
פרט יש.

לקבוע אפשר אי

קיוטיס ב5255_2עורקי ב.
תקין

י פרט תקין. לא
י לקבוע אפשר W
1,



*

, . ס כקריטי ר, ע! ו או ג.
 5 

איו

פרט יש.

לקבוע אפטר אי

טריים .25

/ תקיו
ףרט תקין, לא
לקבוע אפטר אי

הלב בדיקת <26

החוד .מקום k

י תקיו
פרט תקין. לא
לקבוע אפשר אי י . . י   " יי  ■ י

קילות_ר.לב ב.
תקין

פרט תקין. לא

לקבוע אפטר אי

סיסטולית או^טה ג.
איו

פרס יט.

 ... . י , .  לקבוע אפשר אי

דיאמטולית או^טה ד.
איו

פרט יט.

לקבוע אפשר אי

נטימה בעיות .2 ■

(דיספניאה) 2י^נ_כנט2מה .*
אין

0רט יט.

לקבוע אפטר אי

החזה בית כ.

תקיו
פר0 ין. תק לא
לקבוע אפשר אי



בריקו;_נאמצע1ת_0טט2ס/]22 .* ו

קולות אין 1

i קולות יש
, לקבוע אפשר אי  '

שיתוק א. .28

בי לסעיף עניי 4 איו
המתאים המספר את עגל יש

אפטר ]אי רפוי ספכ>1י I איין
לקבוע חלקי שלח חלקי שלח ק ו ח י ט |

9 f> '1 3 2 1 | שמאל רגל א.

9 5 .J I3 2 1 | ימין רגל ב.

9 S 4 3 21 שמאל ר י ג.

9 5 4 3 21 ימין יד ד.

ראש עצבי , נ
תקין

. פרט תקין. לא
לקבוע אפשר אי

ופרקים שלד . 29

גפיים א.

חסר לא
* פרט חסר.

לקבוע אפטר אי

אצבעות ב.
חסר לא

פרט חסר.

לקבוע אפשר אי

ו



 7 < 2י?נ" "<
י

פרק כל לגבי ביותר המתאימה הקטיגוריה אח עגל

אפטר f|*י I Fixed 1 מוגבל 1 חיפטי לקרוע1 | ןרלוונטי [ I j

;> 8 3 י 1 ן י נו י ר י כף

9 8 3 21 ימין חר^ק

י.י 8 3 2 1 ימין כו1ף

9 8 3 21 שמאל יד כף

9 8 3 21 שמאל מרפק

י 9 8 3 21 שמאל כחף

9 8 3 2 1 ימין ירך

9 8 3 21 ימין ברך

[. .9 8 3 2 1 שמאל ירך . . . .

; ■  9  3 3 2 1 שמאל כרך . .... י

9 8 3 21 קרסוליים

השררה ד _ענ>_ו . ,0

תקין

פרט ח5;ין. לא
לקבוע אפשר אי

ר ו ע כי.;עי  31

איו
פרט יש.

לקבוע אפשר אי

ברגליים כיצקת . 32

אין

פרט יש.

לקביע אנשר אי



 8  גד£ א. .33
בי לסעיף עכור 4 אין

: טורה בכל המתאימים המכפרים אח >גל יש

אףטר אי רלוונטי לא
לקבוע גרם אין כסדר לא כ0רר

!) H 2 1 ן י מ י ז י

ט 8 211 אל שנו ר י

9 8 21 ימיו רגל

9 8 21 טמאל ו*גל

איטרוזיס ב.
אין

פרט יש.
לקבוע אפשר אי

■.   בעור איםכמיים גינויים .34
אין

פרט יש.

לקבוע אפשר אי

/ור, /י1[/י , 35

! ה נ י י; ח

לקויה
חרש כמעט או חרוץ,

לקבוע אפטר אי

בריקה בזמן שמיעה כמכשיר "ימוו1 .36

מט0מט כן

מטהמש לא
לקבוע אפטר אי



 9 
ומסמכים רפואי וו גלי בריקת 37

טונ

בינוני

רע

לקבוע אפשר אי

וח ר,ער ..38

* >
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טיקומית יכולת הערכת

סיור: על תיעשה הערכה
B'c,1n tr כללית פיזית נייקי. ,1

החולי. /<'/<j עיוו .2
נגייסר ררוף* dv <יחי. .3

רפואי רע לוי וו *אל .4

1 0י0וו *פוי נהה התנאיפ <'ת ולוגית הנ'תאיס בטור / לסמן יט חחום כל לגני
ן הווויר ניקרה ופירוט טלילי בי'פיורו טיי'וט תור י,ייס מצג על טנ'ירר. או
ן (111 (קטיגוריות

. י ו נ י 0 לאין י ו כ י ס u * ץ^נ1אי """"^~~""""" י
'^גיי >■..■.< חנא"ח <'י 0י0ור \m מי\נ על ל/^ור יט אין
)1וייג אי ט"פוי .אגסי. טיכול 0'> קיים סיכוי צורר ■ .... ...

.! '' יי.יח_.| ">י |על לי.נוע | ות|לר.ועיל 3ו>ול ני,טו י ל0י0ור| נטיפור . י ■■;■.":..." * יי .".■ י ■

■ י, 1 יי 1 > 1 נ י י. 1  ■ י  י'
| ^ ו0רנ0פר ניידוח

j י לניטה, ,nynn ע^חי: טיפול
1 י נטירוחיט 0י0ו'1 אכילה,
ן   . _

הטחן סיגר על 0ליג1ה *י
1 ן י  .

| ו קוגניטיבית יכולח
ן  1 ן 1 __
1 | נפ^1י נ^ב

I j i| כללי ר0ואי 2yr<

^ ^^. _ ,

ח ת 0 מ <#י

, סוק נעי י י כ רי חי.ן .1
0יזיו0ר0יר. י'יוו .2

כור כדי י כי רי יייוו . 3

A'r .1 1Ir.i I 111 111' . 4

P 1.111 Ji rnn J Howe 1 I r.1 i 11i nf; rS

קייוייס אביזריס טיכוו או אביזרים 0הן .6
0ר0 י.0ניכה, 0>פור .7

0רט קוגניטיבי. נחיוום נ1י>'ול מ1ון וו.

______^_ 0רט . נכל1י טיפול נו..ן .0
^"_^^ 0רט טי0ול. מחן .10

פרט אחר. .11

!
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5 שאלון

מטפלים גורמים ג.

יש גורמים מספר של כטיפול נמצא שהקשיש כמקרה ין: למראי
גורם כל מטפל בהם התחומים את בהערות לפרט

מסגרת? ובאיזו הקשיש מקבל טיפולים איזה לדעת רוצה הייתי .17**
ו rףל 1 1

ו הערות יודעת לא כן
!"" ..,.. , 9 21 המוסד במסגרת רפואי טיפול _ ._ _.

9 21 חולים בקופת רפואי טיתול

9 21 בכי"ח חוץ במרפאת רפואי טיפול
9 21 פרטי רופא אצל רפואי טיפול
0 _ . שיניים רופא אצל רפואי טיפול
_____ במוסר
~ _ שיניים רופא אצל רפואי טיפול

למוסר מחוץ
ו! 2 1 וטרפי פיזי טיפול

9 21 בעיסוק ריפוי

>< י 1 ריפויבריכור

9 21 נפשי טיפול

9 2 1 פרט מיוחדת. דיאטה

p 2 1 קוגניטיבית בירידה טיפול

פרט אחר.



i

ר
10'Msa t>rr י7ל נ=וכד גוו:* ל<*יון 0י>8 ; 4, , .

11 0ס' טו03 י1ו.1ל:. נגור . (6פו " *'. 1
,," "נו"יין *,,"" "וסד =c *<*"" סוג ! """ "

נבקיו] (סול* רץ גספי

| | נגיוולז י*י1 י'י> "ויי.,, ^וי ; י. י^רוו י  ^ ;

ל. י |י" 1 1 ל. יי ,.! יכן כן. ל" "1 I , יו,,'. tr! ני 'ל"יייי^ינו. פרס י,.כן, זנוי י^"ו"|",ר ןל>סונל.ייו7 י "חוס  1
9 ;|1." : '/ ?; ■* ' : ?'I ' 1 ■ ו 1

, . ן ן ן , ; ?^,י.ו0,ילי.וי ןחליח 1
f~ י י ■ ■ 1 1 1 ו גניה יס לחץ
■ ' ' I 1 1 I ( ._
'  ' ' ~ I I ; הנויםד. גלי םוולוח

' ' ! ' ~ \ I i סנית
, ] 1 ! . .

' ']■ I|i:ijI| j ייי^י" "'י"ייייי '"בילייהי"
^~ ~~~ 1 j | / /< ג*;רי ו.*ח\ יוני 0וולוח . I

~ ,~~~~ י / \ | ו ו.^חו 0ו1ר >ל *ליסה V/"י T

"~~~ 11 | ן 1 י>ו<>1. 18נר >ל יליסי. *י ■. /
. | 1 ! : 1 . *ון .

י / י / >ינול דרגי 0חליח
■ , . , ] 1 1 1 . ן"4! . | דס סחליח
j ! י י 1 י

~ י ~ \ 1 * ~" | ן ן נוירולוגיות נ^יית
1 , 1י ! 1 ■י ;
■ /, ■j , 00יני<*זריוח יין ,בעי |

; ■■ : : ! 1  ■ j f
■ I ' ' ' : ! |\ ■ ■ :?t ו<י 1ינו. ,נ'ניוח /

< י 't . J /
י ; ~ י י י " , , >'ט1" 1גוקים

' : , \ \ .■  j;i 1 , י""" ף1"
ן יל כיי:1 >>נייס סחלייז

| י י י ~"~~~ \ י " י " י ^.י7י. ק1יי ■ י . ■

ן י ;יי:■; אזניי: סיליח
ו י

~ י יזין": ני. נ7ייח
^ י ~.

י ~ לתץ גורגי ■ |
~~ , נוגנו.. 7וד נ7יוח 1

~~ ~~ ניייוח גזי'
י ■ י ; ו . .
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נוירולוגיות מחלות סברת, לב, מחלות לחץדם, כולל מחלות
שינה קשי? של סימפטומים ושיניים, פה מחלות ופסיכיאטריות,

ואישקט.

רפואי סופם
אחות ע"ל למילוי

י האחרונה) השנה לחצי (מתייחס

ימי )מספר וטיפולים|אישפוזים עיקריות1תרופות אבחנות דם לחץ בדיקת
אשפוז והוראות אבחנות הפניות (כולל וםימפטומים תוצאה) (רשום

לטיפול למומחה) |דיאסטולי סימסולי תאריך

!
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10 שאלון

טורה) נכל המתאים כמקום / (סמני במחלקה ציור .11
| " "" " 1 מוכן לא 1 מוכן יש יש
י הערות לשימוש לשימוש איו חלק
j 2 1 5 21 הציוד סוג

יום טיפול עגלת
ו

, . _^^   

1 j חום למדידת ויד צי
1

1 !

i פה לטיפול ציור
I

לצינתור ציוד

. , ■ .  לזונרה ציור .'.■ ■

" לאינפוזיה מערכת
קוטן סוב או I.V.

(סטרילי)
לטיפול ציור
לחץ בפצעי

 7~ ו אחות לחדר ציור
ו תרופות, (ארון

ברז כיור, שולחן,
/ / וכר') וקר חם

■ טיפולי ציור
הליכון, למחלקה:

כליות,קערות,
1 בקבוקים,סירים,
1 ימ י נ מאז

כלים לחדר וד צי
, ו וווו

תרופות מחן

שורה) בכל המתאים המספר את (עגלי תרופות לחלוקת ציוד .12

י | |~י"ט ~~~~
| אין מתאים לא מתאים יט;

, י 1 מגש או עגלה

י י ן ת ו וחי צל

 ר ן כוסיות
ו י י ^^

ץי ר 1 איטיות סיוח כרטי
I J 1 י ~~ 1



בכל לעגל (יש ומתי הקשיש עובר בדיקות אילו פרט | לעצמאים |מחלקה לגני .17
האחרון) כטור ולפרט המתאימים המספרים כל את שורה

את עורכים האם את בודקים (האם הקשיש |האם .~
זמן כמה כל  כן אם הרשומות הבדיקות הקשישים כל למוסד מגיע
הבדיקות? את עורכים קבוע באופן מ0ה למוסד/ בכניסה מידע עם

הקשישים לכל למחלקה רפואי
לא כן לא חלק כן ליא" ם לפעמי יכן] בריקה סוג
2 1 3 2 1 3 2 1 דם לחץ בדיקת

2 1 3 21 3 21 ראייה בדיקת

2 1 3 21 3 21 שמיעה בדיקת

" שתן בדיקת
2 1 3 21 3 21 סכרת לגילוי

דם בדיקת " 1

2 1 3 21 3 21 סכרת לגילוי , 
דם בדיקות _, י 1

2 1 3 21 3 21 כלליות ^
2 1 3 21 3 21 שקילה 3ז

תפקוד בדיקת
2 1 3 21 3 21 הקשיש

פיזית בדיקה
2 1 3 21 3 21 כללית

כרטיס מספר

המחלקה סוג מוסד, שם שאלון, סוג



/
/
/

בכל לעגל (יט ומתי הקטיש עובר בדיקות אילו פרט | לתשושים ]מחלקה לגבי ,18 j
האחרון) בטור ולפרט המתאימים המספרים כל את שורה j

את עורכים את|האם בודקים |האם הקשיש [האם
זמן כמה כל  כן אם הרשומות הבדיקות הקשישים כל למוסד מגיע
הבדיקות? את עורכים קבוע באופן מי:ר, למוסד/ בכניסה מידע עם

הקשישים לכל למחלקה רפואי
~ לא | כך לא [ חלק כן 7יא~ לפעמים יכן בדיקה סוג , |

2 1 דם521321 לחץ בדיקת ?

2 1 3 21 3 21 ראייה בדיקת

2 1 321321 שמיעה בדיקת ;

שתן בדיקת 121 3 21 3 21 סכרת לגילוי ז
דם בדיקת 

2 1 32,1 3 21 סכרת לגילוי N . .

דם בדיקות _, *
2 1 3 21 3 21 כלליות _ 1

2 1 3 21 3 21 שקילה * 1
 3ז

תפקוד בדיקת
2 1 3 21 3 21 הקשיש

פיזית בדיקה
2 1 3 21 3 21 כללית /

, י ^ י
: כרטיס מספר

המחלקה סוג מוסד, שם שאלון, סוג

\



.' ל"

בכל לעגל (יש ומתי הקשיש עובר בדיקות אילו פרט לסיעודלים| [מחלקה לגבי .19
האחרון) בטור ולפרט המתאימים המספרים כל את שורה

את עורכים האם את בודקים (האם הקשיש [האם
זמן כמה כל  כן אם הרשומות הבדיקות הקשישים כל למוסד מגיע
הבדיקות? את עורכים קבוע באופן מטה למוסד/ בכניסה מידע עם

הקשישים לכל למחלקה רפואי
לא כן לא חלק כן ~5א [לפעמים כן בדיקה ג ו 'ם
2 1 3 2 1 3 2 1 חס לחץ בדיקת

2 1 3 21 3 21 ראייה בדיקת

2 1 321321 שמיעה בדיקת :

שתו בדיקת M

2 1 3 21 3 21 סכרת לגילוי ,

דם בדיקת _, ■ ^
2 1 3 21 3 21 סכרת לגילוי ^ , .

דם בדיקות * ו

2 1 3 21 3 21 כלליות *

2 1 3 21 3 21 שקילה

תפקוד בדיקת
2 1 3 21 3 21 הקשיש

פיזית בדיקה
2 1 3 21 3 21 כללית

I r

J

1



 18  \
. 12 שאלון \

מומחים עם בירורים ז,
(פרט הבאות: בבעיות למומחה לבירור קשישים לפעמים מפנה אתה האם .47

נסיבות) באילו
פרט: נסיבות. למומחה|באילו מפנה [האם

לא 1 כן ;

2 1 שמיעה בעיות

2 1 ראייה בעיות
ו

2 l j הפה בריאות בעיות
I

2 1 ! לחץ ופצעי עור בעיות

2 1 j נוירולוגיות בעיות

2 1 | אורטופדיות בעיות

21 שינה בעיות
1

ו

2 1 ■ שקט אי ות בעי

2 l ' נפשיות הפרעות

2 1 קוגניטיבית ירידה
I 1
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13 שאלון

מסויים) לאיש דווקא (לאו מסוייס בתחום למומחים הכוונה הנאה בע1אלה

את בעיגול (להקיף קשור? המוסר מומחים אילו עם לדעת רוצים היינו .5
מומחה) סוג לכל המתאימה גוריה הק0י _

,~7 עם קע1ר אין למומחים מפנים או במוסר עיני ר'מומיוה מומחר סוג
וע >ז זר. מסוג מומחה למוסר מחוץ בקביעות למוסד בא

9 3 2 1 עיניים

1 9 3 2 'י. . 1 ש.;יער. .:■_. .\. .  ■

1 9 3 2 1 שיניים
| 9 3 2 1 סכרת
i~'   ~"5יחץ~דם
|__9 3 . 2 \ J^lZT!£i
j 9 3 2 1 אורולוג
1

ו ^ .. ... י "■

9 3 2 1 אורטופד

9 3 2 1. פסיכיאטר

■ 9 3 2 י 1 אורולוג כ יי

0 3 2 1 עיר

9 ~ 3 2 1 גריאטר

9 3 2 כיר.כודיסט

9 31 2 1 פרט אחר.

1
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13 שאלון

מקצועיים שירותים רשימת ב.

במוסד? הניתנים המקצועיים השירותים מהם לדעת רוצים היינו .6
שורה) בכל המתאימה הקטיגוריה את בעיגול (הקף

לא כן מקצועיים שירותים סוגי

9 21 פיזיוטרפי טיפול

9 21 בעיסוק ריפוי

9 21 תעסוקה

9 21 בדיבור ריפוי

9 21 כירופודיה

9 21 בחמצן טיפול
9 21 בזונדה האכלה ■

9 21 סקשן  ריר שאיבת

9 21 טרכאוטומיה

9 2 I Ostomy care

9 21 קטטר שטיפת בקטטר, שימוש

ע 2 1 אוריינטציה טיפול  נפש לתשושי טיפול

9 21 אינהלציה  טיפול
0 2 1 סוגרים שיקום

0 י 1 פרט אחר.

9 21 פרט אחר.

.י



14 שאלון
וכד')? מועדונים ע0 קסר מתנדבים, (למסל הקהילה עם הקשר בבו0א תכניות למ\סד יס האם .11

איו
■  .1 פרט: יש.

__ .2
■ .3

המנהל ראיון על מבוססת כללית תצפית
ובתצפית ב"הערות" * סמן  קיים אם מתאימה, קטגוריה עגל  החדר קיים לא אם למראיין:

מתאים" "לא או "טתאיס" הקטגוריה את עגל

המתאימה) בסורה המתאימה הקטיגוריה את (לגגל הבאים? החדרים במוסד קיימים האם .12
ו לקבוע אפסר |א>; 7א לא

הערות מתאים אם מתאים מתאים ^י_ים_ החדר סם
כללי א.

9 21  ווגהלז* חדר

2 1 כגסת בית

9 3 21 ספריה

9 3 21 תרבות/מועדון חדר

9 3 21 אוכל חדר/י

9 3 2 1 מרכזי מטבח ...

י 9 3 2 1 חלוקה מטבחי

9 3 21 תעסוקה  יום חדר

רפואי ב.

9 3 21 רופא חדר

9 3 21 ראשית אחות תדר

9 3 21 כללי לטיפול חדר

9 3 21 בודדים לחולים תדר

9 3 21 פיזיוטרפיה חרר

9 2 1 רנטגן חדרי

9 2 1 מעבדה

י 9 21 מתים חדר

9 3 21 סיניים לטיפול מקום

9 21 רפואי לארכיון מקום

9 3 21 ערים חדר

ות 0ונ ג.

9 2 1 מרכזית הסקה

9 2 1 מקלט

9 2 1 חירום יציאת

ע 2 1 אט לכיבוי מערכות

9 ג 2 1 מעלית
" ~ לעובדים שימוט כ~ית

9 ולמבקרים
9 3 21 ציבורי יולפון

9 3 21 גינה
~~ ■  ~~ " לשימוט מרפסות

9 3 21 הדיירים



\
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I

משרות וכמה ישנם עובדים כמה במוסד. העובדים סוגי מהם לדעת רוצה הייתי ,14
מחלקות) לפי בפירוט גם מעוניין אני מחלקות וישנן (במקרה מאיישים. הם ...

" המוסד כל ך" ■    י "" י ■ ..

המשרות מספר I מספר ■■■.■ . י  . .  .

מאיישים שהם עוברים עוכד 0וג
מנהל

מנהל/מנהלן סגן

מזכירות פקידים,

בית אם

דיאטיקן/הזונאי
ן

1 רוקח
ו

כירופוריסט

שומר

ן  ~   
; תחזוקן

j גנו

; ון נקי עוברי

1 פרט אחר.



מוסד קם סאלון, סוג כרטיס; 00פר
5r>~^T7^TT75'TE7F^77r7TrTr^ i ע*א>פ גיתלי.1; רעזיכר כל ■
י נג;ר ;גר  1 פסנר "1000

ובסרות ^רור, כסרות נדזרוח
, c.^c' מספר סי.: מסבר . 0הם ם0פר ל;ר,ס מספר :
1 י ;איי^8 עוניי; :^c^'>::עוניי פאייסים עוביים סאייטים עונדים עובד סוג

ו :  פיזיוסרפיסט 1

I ' | 1 I j

, | בעיסוק םרפאר.

ן 1 סוציאלי עונד
1 1 111
, םוסד 00 ס*לון, סוג כרסיס; מספר

1 ן תעסוקתי סדריו

j יונרחי מדריר חברה, עובד ;

ו ססבוו עובדי ■ ' ,

סוסי 0ם סאלון, סוג כרסיס; םספר "

| רופאים

j ■ ראסית ארוות

1 ! םחלקה על וח אחראי אחיוח ;

1 ! , ! i 1

םו0ד קם סאלון, סוג כרסיס; מספר

j j ו לפרס סוססכות אחיוון
i I i . רא^י^^ ואחות לאחראיות

i ; 1 i 1 1 1

j . ! : t םעסיות אחיות .:

1 ' ] 1 1

. ■ ' j עזר) (כוח מטפלות
1 , ! : : I ! : I

מוסר סם סאלון, סוג כרסיס; נ'ספר ___h

I : I ! 3

I ! i ; 1i 1



 Ik 

\k שאלון 1

כולו)? במוסד (או במוסר ""ונוח במחלקות לר חסר ארס כוח איזח לדעת רו*י0 היינו ./S
כרטיס מסםר

מוסר סס סאלון, סוג

' hpbnn 1 ^יק? 1 ""לקח | המוסי כל !
/ סיעודיים תסוטנם_ עצמאים (סר.יי3) | (ממרות) או0 כוח

רופאים  ארס כוח
1 . .

; . אחיו<ז  אדם כוח י

i

/ מססלות  אדם כוח

חיזיוטרפיסס  אדם כוח

בעיסוק מרףאה  ארם כוח

1 עו"ס  אדם כוח
ן . "■ י   י __ י

! אחר

אחר

I . _
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16 טופס

/"_*_* ""* כטור ר^ורך ו>>"ר. ולי.0ייי טור נכל ו.1'י)<'יס ר.ו0יר 0>י'ול עלייי ינ" יליח את לחלא *~ .$

~ ~י~ן ן " TTn~Tzx1r111iLrr:
, <*י י1""'" ל" "יי1* לסיט יי" י0ני <'פטי לא לא נ<'יפו ■  ■   .. ■■■■■ יתאים) לא לרניע|וזר רלוונטי לא ל"ם חח^י_ם^להי_ו1זחאי_ם _ . ... ■

י ו 4 י. 2 ו 1 א1על,ה טי0ח " ■ ■

^ ~ .  |
י נ י ! (החאג'ר, ר.',שי'*י0 חררי
! . * נ>1יי^וח_) כזכחיוח

י ? 1 ר.1לחוח ייחויי רוהנ
1 י יי | ^ 2 1 ;דה י *.' n ר 1 '( n

\ | n י ר ו ז ר ו ר ר נ
; i 4 י 3 2 1 5אירר ם י מע';
י  ( \ ם זדור' ר.0רו

1 ןרןלרןר, 2 1 נניחללר. .10Y1n

/ ■< 2 1 וי0יויה>0 1>0ר,

י ; | י ן . 1 ור.ח<'ייי:) טירו11יס
' " I 0 ן י ( | . 
j ; ,.יל0,1, ,|אין ,| י. | י. ן 1 ל,תי.לח^ גיטר.

I|4| ■^^ j 1 ( nm.n.Ti nn'j;.r<

: .■■■■.ייו. ^_"י_ו י | : ; 1 י ל"'י"יי. גי'

י | יי י י. ו 1m<. ni 1 ^.diw

י ■ י יי י "■ אי1_"י1. י: ז י ו | ר.'יכל לחיי גי™

I |.1111JLI!.1_ll^ij ; | * I I ^1'.^ jvi.o
^^ | סררגוח) }<*// 4 י. 2 1 0עי,ים כולל נזררגיח

1 ן 1 ג ! י ן ן אי י * י ר. ם י י, יי 'ע"י" ן7י"0יר  1 , ; | 1 י / מן__ר.חי0י
י ^_ ■ 1ן) !ןאין | יי | : י ליו (יי1י
■ " 1 ו 1 י 1 ו j ר. ו" יו1 1 .K1 /י
. |_ .il'Jli1.] 1 י * . רי_) וי 1. לי . "ר ן

י | י |  י " ר י נ'"י '.יו>1וי',נ"י '.1" יגי>

j י "לי נ (("יל 1 י^י_ה 1111
ן | I 3 21 <ווור.0רט

ו
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16 טופס

ומקלחות שירותים .9

הערות מספר במחלקה ובמקלחות שירותים מספר
חררים לשני או חרר לכל צמודים שירותים

שירותים) חררי מסחר (רשום

אסלות) מספר (רשום מחלקתיים שירותים ■

חררים לשני או לחדר צמודות מקלחות
מקלחות) חררי מספר (רשויו

לחדר עמודות לא מחלקתיות מקלחות
מקלחות) מספר (רשום



19 :

ין 1<" ט,יס מחלקה רופא הערכה
המתאים) כטור . (סמן

הראיון ,אריר המרואיין 1o11a 0ם המוסר 00 המחלקה סיג הקטיט טם
כמטרד) (ימולא רץ מספר

גניר רי8ווס יק האם סביר סניתן הטיפול האם סביר מעקב נערך האם סביר בירור נערך האס מודעות יש לרופא האס
אפסר אי 13 אפטר אי kT אפטר אי "5א אפטר אי "5א אפטר אי "5א
לקבוע רלוונטי >א כן לקבוע רלוונטי לא כן לקבוע רלוונטי לא כן לקבוע רלוונטי לא כן לקבוע רלוונטי אין י8

הערות 9 8 2 1 9 8 21 9 8 2 1 | 9 8 | 2 11 9 [ S | 2 1 תחום
וו0קולריוח קרדי מחלות

i גבוה דס לחץ

ו הנטימה כלי םחלווז

| םכרת
י י י אנדוקרינית מערכת מחלות
י מטבוליות מחלות ו

י ! י "~ ואברי טחן דרכי מחלות
! I 1 מיו
[ ! י סוגר על שליטה אי
1 י י הסתן

סוגר על קליטה י א
j הצואה

עיכול דרכי מחלות 1

_ 1  .  N1

דם מחלות ■*J /
| נוירולוגיות בעיות *
ו

! פסיכיאטריות בעיות

| סקט ואי סינר. בעיות

ועצמות פרקים
r ן ן | ן [

I ראייה קטיי
י כרוניות עיניים מחלות

] קמיעה קשיי

| כרוניות אזניים L__!1מחלות 1 .
, י, וקויניים פה וח בעי

■ לחץ פצעי

ו וספות נ עור בעיות
~  t \ . * ___ .... ן.  / ן ו ן ו ן

I j ! ניירות קטיי
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בעיסוק המרפאה עייל הערכה  21 טופס

הערות איאפשר ן י י j jp ן  ' ~ \  :

(פרט) לקבוע גרוע בינוני טוב מאד
9 4 3 ל 1 ~

J במקום בטיחות

9 4 3 21 כמחלקה/מוסר פיזיים תנאים
( ובר' ט ו רה , אור ם, חררי (גורל

9 4 3 21 /מוסר במחלקה נר,יון

יי 4 3 21 הקשישים כלפי הצוות יחס

o .,^,, / לביו הצווח חברי כן יחסים
.._ _ _ onvy

() י f , בירור, בילוי, אנ'שרויות
תעסולןר,

) י ■< 2 1 ר,אוכל הגשת אופן

() ג ., המקצועיים מ העוברי ונות
י. י ב^מק_ו_ס

[ .< 4 3 2 1 אוזי

יי י { י י ______ אחר

ו
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ABSTRACT

This paper presents the instruments with which quality of

care was studied in a survey of longterm care institutions in Israel.
The survey developed indicators in the medical, social and nursing care

areas j based on both process and outcome. The paper annotates and

explains the construction of the indicators.

For fuller detail, see Measuring the Quality of Care in

 LongTerm Care Institutions in Israel (Institute Report, December 1984(.


