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תקציר

תקציר

חומש תכנית הוכנה והרווחה, העבודה במשרד לזקן והשירות ברוקדייל מכון בין המשותפת העבודה במסגרת
סיור לזקן השירות ושל המכון של נציגות ערכו התכנית, מן כחלק לזקנים. המעונות על הפיקוח מערכת לשינוי

שם. הנהוגות הפיקוח ושיטות הפיקוח מערכות את ללמוד מנת על ,1985 בשנת בארה"ב
לעצמאים, במוסדות ביקור העיר, וברמת המדינה ברמת הפדרלית, ברמה פיקוח במערכות ביקור כלל הסיור

מחקר. במכוני וביקור במוסדות הנמצאים לקשישים הקשורים נוספים בארגונים ביקור וסיעודים, תשושים
שלבי נסקרים בארה"ב. לקשישים מוסדות על הפיקוח מערכות את וסוקרת הסיור על מדווחת זו הרצאה
חברתיים לשירותים המחלקה ומטעם הבריאות משרד מטעם הנהוגים הפיקוח וצוות הפיקוח תהליך הפיקוח,

אלה. פיקוח מערכות שתי של והחסרונות היתרונות על לעמוד נסיון ונעשה ניויורק, בעיר
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.,, ,.. מבוא

י יי י יייי ! : .

חומש תכנית הוכנה והרווחה, העבודה במשרד לזקן והשירות ברוקדייל מכון בין המשותפת העבודה במסגרת
המעונות, כל על ושיטתי אחיד לפיקוח להביא (א) הן: התכנית מטרות לזקנים. המעונות על הפיקוח מערכת לשינוי
(ד) ארציים, נתונים על המבוססים לפיקוח סטנדרטים לקבוע (ג) במעונות, השונים הטיפול תחומי את לבדוק (ב)
כוללת. מדיניות ולקבוע לעבדם לנתחם, יהיה שניתן מנת על במחשב, בארץ המעונות כל על הנתונים את לרכז

תומר.1 ואדריאן פליישמן רחל עלידי שנערך במחקר שפותחו כלים על מבוססת התכנית
את ללמוד מנת על בארה"ב, סיור לזקן השירות ושל ברוקדייל מכון של נציגות ערכו התכנית, במסגרת
מכון מנהל חביב, ג'ק ד"ר של למאמציו הודות התקיים הסיור שם. הנהוגות הפיקוח ושיטות הפיקוח מערכות
ברובע אברהם" "בית היה המארח המוסד .Jewish Communal Fund Fellowship הקרן ובאמצעות ברוקדייל,

:, ... : .'./".':''.' "' >' .■ .."■■,"..'■'■^■y,.■ ■' <.■■.. ' ',■■:■ .■■' ■ הברונקס.
■■ 'v'■ ■' . '■ ■■ .■■■.:: "■■'K■■ ■v ■■■ ■■..;■ inot . ■■, ■r■ ...,.. v :r . .:. : . , ,, f_. ■r, ,...

'י י 'י 1תשוש*מ ס*עוד**ם לקש*ש>מ מוסדות של מאפיינים
*19831982 ניויגרק, במדינת

סה"כ מוסדות מוסדות
 לתשושים לסיעודים

817 262 566 מוסדות מס'
98,725 .. : 25<221 7*.504 מיטות מס'

(באחוזים): המוסדות מא0"ג*
"<.; ■ ■:■■■■ ■"> י י!:'; יי r■'..:י :■■■■■, י ■..■*. י, י: י* .'.ל...■ י נעלות:

. ..  . ■" v^.' :"", ■■ לארגונים השייכים מוסדות
4* י י; 9ג ■■ יייי:'' '^'י ' \ י" וולונטריים
42 51 רווח למטרות פרטיים בתיאבות
^12 10 ציבוריים בתיאבות
100 100

מיקום
79 80 כפרי
_21 20 עירוני
100 100

גודל
66 52 מיטות 100 עד
29 9ג מיטות 2*0101
5 6 מיטות 4002*1

^0 ג מיטות 400 מעל
100 100

מקור: *
Axelrod D. and Sweeney, R.D. (1984): Report to the Governor and the Legislature on the New Surveillance Process for
the New York State Residential Health Care Facilities. NY. State Department of Health.
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. מבוא

העיר וברמת (אולבני) המדינה ברמת (וושינגטון), הפדרלית ברמה פיקוח במערכות ביקור (א) כלל הסיור
ולטיפולי יום לטיפול ובמערכות מוגן בדיור ולסיעודים, לתשושים לעצמאים, במוסדות ביקור ו(ב) (ניויורק),
ולסיעודיםמורכבים, לסיעודים מיטות כ1,000 שירותים: של מיגוון היה אברהם, בית המארח, (במוסד בית.
אברהם: לבית הקשורות קהילתיות תכניות ושתי מהקהילה לזקנים יום מרכז טרמינליים, לחולים הוספיס תכניות
נוספים בארגונים ביקור (ג) הללו). השירותים סוגי כל על מקרוב לעמוד נתאפשר כך מוגן. ודיור בית טיפולי
ובמוסדות לקשישים) המוסדות של וידידים חברים גון (א FR.I.A כגון במוסדות, הנמצאים לקשישים הקשורים

ברוקדייל. מכון כמו מחקר
< הם נפש מיליון 27.4 בארה"ב, בפרט: ובניויורק בכלל בארה"ב הקשישים על ,1983 משנת נתונים מספר להלן

2395 במוסדות. גרים ומעלה 65 בני מהקשישים 595 האוכלוסיה. מכלל 11.796 מהווים והם ומעלה, 65 בני
12.695 מהווים והס ומעלה 65 בני הם נפש מיליון 2.223 ניויורק במדינת במוסדות. גרים ומעלה 85 בני מהקשישים
השניה המדינה היא ניויורק כי לציין ראוי במוסדות.2 גרים ומעלה 65 בני מהקשישים 6.595 האוכלוסיה. מכלל

שבה. הקשישים שיעור מבחינת ארה"ב במדינות
בהם ,(Family Homes1 Adult Residential Homes) לעצמאים מוסדות 80 קיימים ניויורק בעיר
218 ניויורק בעיר קיימים כן מפקחים. 11 מונח הללו המוסדות על המפקח הצוות קשישים. כ10,000 מתגוררים
מפקחים. 9080 מונה הללו המוסדות על המפקח הצוות קשישים. 40,000 ובהם וסיעודים לתשושים מוסדות

ותשושים. סיעודים עצמאים, בתוכם המשלבים מוסדות אין ניויורק במדינת
סוג המיטות, מספר לפי ניויורק, במדינת והתשושים הסיעודיים לקשישים המוסדות מתוארים 1 מס' בלוח

המוסדות. וגודל הבעלות

בטחון בישראל''. ממושך לטיפול במוסדות הטיפול איכות של "מדידה תומר; ואדריאן פליישמן רחל .1
.1985 יוני ,9655 עמ' ,27 ס1**אלי,

מקור: .2

Status of the Bderly*. Statistical Supplement of the New York State Office for the Aging.
Annual Report 19831984. N.Y. State Office for the Aging, March 1985.
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יורק בניו לקשישים מוסדות על הפיקוח מערכות

Adult) לעצמאים המוסדות על הפיקוח בארה"ב: לקשישים המוסדות על פיקוח מערכות מספר קיימות f

Department of Social) חברתיים לשירותים המחלקה בידי ומופקד בלבד ממשלתי הוא (Residential Homes
Healthrelated) ולתשושים (Skilled Nursing Facilities) לסיעודים המוסדות על הפיקוח .(Services
ועדה עלידי פנימי פיקוח ,(Department of Health) הבריאות משרד גופים: מספר בידי מבוצע (Facilities
בתשלום. וכרוך וולונטרי הוא בשירותיה שהשימוש לווס^^ו^, ועדה עלידי ופיקוח רבמקצועית,

בלבד. הממשלתיות הפיקוח מערכות תתוארנה זו בהרצאה

הבריאות משרד מטעם הפיקוח מערכת 2.1

בכמה בניויורק שהיו שערוריות בעקבות שנים. לחמש נסיונית הדגמה תכנית עתה מבוצעת הבריאות במשרד
ברפורמה צורך שיש למסקנה הגיעה הוועדה הנושא. את לבדוק חקירה ועדת הקונגרס מינה גרועים, בתיאבות
הנסיונית התכנית טובה. טיפול איכות להבטיח מנת על לקשישים, המוסדות על הפיקוח במערכת לכת מרחיקת
תהליכים על בעיקר המתבססת חדשה פיקוח שיטת מופעלת ובמסגרתה ניויורק במדינת 1981 בשנת החלה
המדינה של הבריאות משרד עלידי האחת התכנית, של בלתיתלויות הערכות שלוש נערכות טיפול. של ותוצאות
על מושתתת התכנית .(institute of medicine) לרפואה והמכון הבריאות משרד ע"י הפדרלי, במישור ושתיים,

בסיסיים: עקרונות ארבעה י

במוסד. שלו החיים ולאיכות בקשיש לטיפול ישירות הקשורים ליקויים מקסימום של ותיעוד גילוי א.
הליקויים. לתיקון מחמירה דרישה ב.

רשיון שלילת כספיים, קנסות זה בכלל הפיקוח, מערכת לרשות העומדים החוקיים האמצעים בכל שימוש ג.

הליקויים. לתיקון להביא כדי המוסד, וסגירת
פחות למוסדות יותר רבים משאבים הקצאת  הפיקוח מערכת לרשות העומדים במשאבים סלקטיבי שימוש ד. ....

טובים. למוסדות מאשר טובים

הפ>קוח צוות י:

מבוצע הפיקוח מוסדות. 50 עד כ40 על פיקוח יש רובע בכל רובעיפיקוח. לארבעה מחולקת ניויורק העיר
סוציאליים, עובדים אחיות, רופא, כולל הצוות צוות. בכל איש כ2216 המונים רבמקצועיים, צוותים עלידי
על לפיקוח צוות ראש ברוטאציה, מתוכו, ממנה צוות כל ורוקח. תברואן בעיסוק, מרפא תזונאי, פיזיותרפיסטים,

הסופי. הדו"ח את ולכתוב העבודה את לארגן שתפקידו מוסד, כל

הפיקוח שלבי
.(21 תרשימים (ראה (survey) וסקר ב' שלב א/ שלב  שלבים משלושה מורכב הנסיונית בתכנית הפיקוח
עלידי נבדק מהקשישים אחד כל ותשושים. סיעודיים לקשישים הניתן הטיפול איכות את בודקים א' בשלב
61ח11ח86 נקראים אלה בעייתיים. תנאים או מצבים תוצאות, לאתר היא המטרה הרפואי. בתיק ועיון תצפית

.Health Events (SHES)
10 במשך שנערך מחקר נתוני על מבוססת הנורמה ניויורק. במדינת לנורמה SHESמושווית n שכיחות

אלה. בעיות של השכיחות ממוצעי את בדק אשר האחרונות, השנים
לחץ, פצעי התנהגותיות, בעיות תאונות, האלה: SHESn 11 לסיעודים במוסדות נבדקים זה בשלב
סביבתם, ושל הקשישים של חיצוני מראה הגוף, במשקל שינויים בקטטר, שימוש הליכה, קשיי התכווצויות,
מתוך SHES 8 רק נבדקים לתשושים במוסדות חברתיות. ופעילויות הרגעה תרופות מתן למקום, ממקום העברות :

הרשימה. :

:.
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ארוז''ב לקשישים מוסדות על הפיקוח מערכות

תוצאה היא הבעיות שכיחות האס ובודקים השני לשלב עוברים מהנורמה, גבוהה SHESn ששכיחות במידה
הצעד™ כל בוצע" האם בודקים אחרות, במילים אחרות. מסיבות נובעת שהיא או במוסד והחיים הטיפול של י

ה *בוה ות שכיח נתג?תה אם לדוגמת אלה. בבעיות לטפל כדי ונחוצים מתבקשים שהיו והטיפוליים וזמניעתיים
'האם יבמשק לשינו הסיבות את איתר המוסד האם ב' בשלב בודקים במשקל, ירידה של במדינה), הממוצע מעל
לקשיש אוכל מוצע האם הטיפול, של שגרתית הערכה ישנה האם מבוצעת, התכנית האם טיפול, תכנית נקבעה
לקשישים באכילה המתאימה הע"ה ניתנת והאם האייחית ביו איכל י™ ^ '^ *"" ר"קוקיםל?דמה

במועד לשנה, אחת חמבוצע יכוללני' מעמילז סקי שהיא השלישי' לשלב עיבייס בסקרשאינו^סלמ?קל?ZZיב'' הראשונים השלבים שני את בהצלחה עובר המוסד אם גם מתבצע הסקר מראש. למוסד ידוע שאינו
רליות הפד ובתקנות המדינה בתקנות שמפורט כפי לקשיש, סביר וטיפול שירותים לתת המוסד של היכולת נבדקת

ונוהלים' מדיניות הכשרתי' י™ במיסד המיעסל1 י™0 מח ™ י™™' "ל **" העמדנוהאר!^™ 3לטקות

וב' א' בשלבים הבדיקות תוצאות המוסד, תיקי קודמים, סקרים של דו"חות הם הסקר של המידע מקורות
הגוף העיר), ושל המדינה (של פדרליים וחוקים "קנית מילוי האלה: התחימים נבדקים פי ספצי י1תי,"איפו יי1"
שירותי פרמקולוגיים שירותים שיקום, תזונה, שירותי סיעוד, רפואיים, שירותים רפואי, מינהל וההנהלה, המנהל
הסביבה העברות הסכמי הרפואיים, התיקים ארכיב ופעילויות, חברתיים שירותים דנטליים, שירותים מעבדה,

ההשמה. ודפוסי חירום לשעת הכנות זיהומים, בקרת הפיזית,
הפיקוח תהליך

אישפוזים תמותה, דיירים, (מספר בסיסיים נתונים לקבל למוסד'כדי טפסים בשל>חת מתחיל ^ייי?י?ח אםירי,, א' שלב בביצוע מתחילים מכן, לאחר הפיקוח. למשרד אותם ומחזירים הטפסים את ממלאים במוסד וכר),

ב' שלב על לדלג וניתן הצוות ילחביי למוסד דו''ח הסטנדרט>ם'נשלח *" "י™ י™™ לסקר ו?עמרחישייתת
מדגמית היא הבדיקה החריגה תחומי את בודקים בו בי, לשלב עוברים מהסטנדרטים חריגה נתגלתה אם
ברוב שיעוייהחייגהמהממוצע לגבי משביעייצוו ב'הסביים בשלב נמצאי א0 אי? ""י4 רש^ל"^י
הללו בבעיות ^י™ התר0ית "נכשל"'ותהיה המיסד כאלה' הסביים ^"" D\<מסי ב^ר"אחתרש^ם
הדרישות כל אחר ממלא שהמוסד נמצא אם לסקר. עוברים הראשונים, השלבים שני יי."לא"ייסיום
נמצא? לא בסופו גם אם אינטנסיבי סקר מתבצע  ליקויים נמצאו אם מסתיים. התהליך והסטנדרטים,
לא אם ים תיק? תכנית יום 30 תוך ל^גיש מתבקש שנכשל מוסד כל בסקר. נכשל המוסד לליקויים, הצדקות

סלקציות המ!סד על מיטלית המצב' השתפי ^'^ ^^ *" ^ 'י"ייי0 "אלתרשיםמ?'^
הסנקציות

אפשריות: סנקציות מספר עומדות הפיקוח מערכת של לרשותה
חדפעמיים. קנסות כגון  כספיות סנקציות הטלת .1

לצמיתות. או קצוב לזמן רשיון שלילת .2
למוסד. חדשים דיירים של הפניה אי .3

מהמוסד. מהדיירים חלק של ופינוי העברה A
למוסד הממשלתיים התשלום החזרי של השעיה או הגבלה .5

חדשים. בעלים לידי להעברתו עד המוסד של ההפעלה להמשך אחראי שיהיה כונסנכסים מינוי .6

הנסיונית התכנית הערכת
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ארה"ב לקשישים מוסדות על הפיקוה מערכות
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ארה"ב לקשישים מוסדות על הפיקוח מערכות

2 לוח
ב'.* שלב  ליקו"ם מספר לפי לסיעודים המוסדות מספר  התגנית להערכת דוגמה

המוסדות מספר המוסדות מספר ליקויים מספר
19841983 19821981

U 19 ויותר 6  .■

11 23 5

55' . ■ ■J? ■ ■■ י * ■ * י;.  ■ י
54  י  '  י 8S י י יי 3
117 128 2
123 132 1

211 108 0

566 . 552 סה''כ

51.5=2א
P > .001 מובהקות

 ■  י ■■ י רוופש דרגות 6 עם
.1 מסי ללוח מקור ראה מקור: *

הפיקוח תכנית של וחסרונות ♦תרונות
ולתשושים. לסיעודים מוסדות על הנסיונית הפיקוח תכנית של והחסרונות היתרונות על נעמוד לסיכום,

יתרונות:

המוסדות, כלפי הפיקוח מערכת מצד ברורות דרישות ושקיימות ברורים קריטריונים שנקבעו העובדה .1
הליקויים. לתיקון ברורים כיוונים המוסדות בידי ונותנת למוסדות הפיקוח מערכת בין היחסים את מסדירה
דעת לשיקול מאוד צר מרחב קיים וברורים. אחידים הם המפקחים לרשות העומדים והכלים השיטה .2
היטב). ומוגדרת ברורה (עבודתו המפקח עבודת על מקל הדבר המפקח. עלידי הנתונים של אישית ופרשנות

יחסית. בקלות שונים, מוסדות בין והשוואה הנתונים, של ועיבוד מדידה מאפשר הדבר כן כמו
כשכל לעומקם, תחומים של רחב מיגוון לבדוק שמאפשר דבר רבמקצועי, צוות עלידי נעשית הפיקוח עבודת .3

מומחיותו. בתחום מתרכז מומחה
כוללת תמונה קבלת שמאפשר דבר טיפול, של תוצאות ומדדי תהליך מדדי של שילוב על מבוססת השיטה .4

הטיפול. מצב על וברורה
הממצאים. כלל על זמן לאורך מעקב לנהל וניתן מחשב בעזרת מעובדים הממצאים .5

עונשים לתת ומאפשרות המוסדות על ממשי איום המהוות אפקטיביות סנקציות קיימות המפקחים בידי .6
ירודה. בהם הטיפול שאיכות מוסדות מפני הציבור על ולהגן בולטים

להגיע ניתן השיטה באמצעות עצמם. הליקויים את רק ולא לליקויים הסיבות איתור מאפשרת השיטה .7
לכך בנוסף תיקון. הטעון את לתקן כיצד למוסדות טובה הדרכה ולתת הטיפול איכות מצב של כוללת להבנה
של האפקטיביות את מגדילים זו בצורה במוסד. שמקורם הליקויים של בידודם את מאפשרת השיטה

הפיקוח. למערכת המוסדית המערכת בין האמון את בבד ובד הפיקוח
משלו. עבודה ודרכי אידיאולוגיה אתיקה, לו אשר כשלעצמו, מקצוע כאן מהווה עצמו הפיקוח .8

. ,. .  " ; חסרונות: '

יתר שימוש בה ונעשה מסורבלת, המערכת ביותר. רבות ופורמליזציה מביורוקרטיזציה סובלת השיטה .1
בניירת.

בתיאום וקשיים חפיפה תחומי קיימים שביניהם גופים ריבוי בה יש מורכבת: היא הפיקוח מערכת .2 ;

לתלונות היחידה לבין הפיקוח יחידת בין שוטף מידע והעברת ישירה תקשורת אין לדוגמה, ובתקשורת.
. ; . הציבור.
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ארה"ב לקשישים מוסדות על הפיקוח מערכות

הטיפול איכות של תוצאה בחלקה, היא, שגם הקשיש, של הרצון לשביעות במעט רק מתייחסת המערכת .3

לו. הניתן
המתרחש על כוללת תמונה קבלת מתאפשרת לא כן על בערבים. פיקוח ואין שגרתיים פתע ביקורי אין .4

היום. שעות בכל במוסד
"עבר". הדרגה מעל שיפורים מעודד אינו הדבר איכות. של בדרגות שימוש אין .5

גיויורק בעיר חברתיים לשירותים המחלקה מטעם הפיקוח מערכת 2.2
(Department of Social Services)

.(Adult Residential Homes) בלבד עצמאיים לזקנים מוסדות על מפקחת חברתיים לשירותים המחלקה
קשישים. כ10,000 ובהם מוסדות כ80 פיקוחה תחת

לפיקוח החוקי הבסיס
במדינת חברתיים לשירותים המחלקה ע"י ומופצות בפעם, פעם מדי המתעדכנות תקנות על מתבסס הפיקוח

כוללות: התקנות ניויורק.
הזקנים זכויות והגדרת המעונות מנהלי של האחריות תחומי הגדרת לפיקוח, הכפופים המעונות הגדרת (א)

במעונות.
לזקנים. מוסד של ניהול רשיון לקבלת ההליכים (ב)

לביתם. ולהחזרתם אחרים למוסדות להעברתם למעון, הזקנים לקבלת ההליכים (ג)

תזונה. שירותי בתרופות, טיפול רפואיים, שירותים אישי, טיפול במעונות: להינתן החייבים השירותים (ד)

בשעת אסונות למניעת תכנית תפקידים, ותיאורי כישוריו מספרו, לפי הדרוש האדם כוח המעונות: מינהל (ה)
חירום.

וציוד. אחזקה שירותי סביבתיים, סטנדרטים (ו)

, מהתקנות. אחת כל אימילוי על הקנסות פירוט (ז)

המפקח הצוות ^
חברתיות לתכניות ואחראים סביבתית לבטיחות אחראים תזונאי, כולל מפקחים, 11 מונה המפקח הצוות :
שני מראש הודעה ללא בשנה, פעמיים לפחות נעשה הפיקוח סוציולוגים). או אחיות סוציאליים, עובדים (שהם

אחריותו. בתחום אחד כל טפסים, וממלאים במוסד יחד מבקרים לפחות מפקחים
אלה מפקחים מהעיריה. סוציאליים עובדים עלידי מתבצע קשישים) 4 (עד ביתיים מוסדות על מיוחד פיקוח
מדווחים בטיפול חריגות על בהם. הטיפול אחר ובמעקב המוסדיות למסגרות הקשישים בהפניית עוסקים אף

חברתיים. לשירותים למחלקה המפקחים
הדרישות רשימת מופיעה בטפסים מאוד. מפורטים דיווח טופסי באמצעות נעשה הפיקוח הפיקוח: ש*טת
מנהל ריאיון כולל הפיקוח כן/לא. מתקיים לציין: יש דרישה כל ליד כאשר בחוק, התקנה מספר כולל מהמעון,
של דיווח וטופסי מסמכים בדיקת מקרית, בחירה לפי לפחות, זקנים חמישה ריאיון העובדים, וצוות המוסד
כל מצויינים ובו דו"ח למוסד נשלח הביקור, מיום חודש תוך ותצפיות. הזקנים של אישיים תיקים בדיקת המוסד,

לשינוי. דרישות בתוספת שנמצאו, הליקויים

ראשוני רשיון מתן
אלבני, בעיר חברתיים לשירותים למחלקה בקשה להגיש המעוניין על חדש, אבות בית לפתוח רשיון לקבל כדי
לכניסה! המועמדת האוכלוסיה ומיקומו, המבנה שם אלה: פרטים כוללים הטפסים מיוחדים. טפסים גבי על
מכתבי מוצע, אדם כוח עמותה, רישום או התאגדות מסמכי המעון, בפתיחת תומכים גופים המוצעים, השירותים
ארכיטקטוניות ותכניות ורכוש הון הצהרת על מסמכים המנהל, הכשרת על מסמכים מועמדים, זקנים של תמיכה

ראשוני. רשיון מתן על המרכזית היחידה מחליטה זה חומר עלפי
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ארה"ב לקשישים מוסדות על הפיקוח מערכות

הפ>קוח תחומי
על קפדנית שמירה על מושם רב דגש הטיפול. ותוצאות תהליך מבנה, מרכיבי כוללים הפיקוח תחומי

וזכויותיהם. פרטיותם הדיירים, עצמאות
ציוד הארוחות, בהכנת היגיינה וזמניהן, ארוחות הבאים: הנושאים על בקרה כולל התזונאי ע"י הפיקוח (א)
ואיחסונן. התרופות רישום המזון, שירותי עובדי וקירור, אחסון המזון, איכות המטבח, ונקיון תאורה המטבח,
וחופש בטיחות החשמל, מערכת אש, כיבוי סידורי האלה: התחומים את בודק סביבתית בטיחות על המפקח (ב)
המגורים, חדרי ושימושם, ציבוריים שטחים מערכות, ביקורת ואחזקה, נקיון מיטה, כלי וריהוט, ציוד תנועה,
חירום. לשעת מיומן צוות חירום, לשעת ונוחלים רישומים חירום, לשעת היערכות הדיירים, לשימוש טלפונים
תנאי הדייר, זכויות ותרבות, תעסוקה פעילויות האלה: הנושאים על מפקח החברתיות לתכניות האחראי (ג)
שירותים כספים, החזר וכספים, ערך דברי דיירים, שהות סיום תנאי כניסה, חוזה דיירים, ועד דיירים, קבלת
Case Management) הטיפול מערך ניהול שירותי אישי, בטיפול עזרה באסונות, טיפול במעון, הניתנים
שירותים או ייעוץ בהם לקבל מחויב שהמעון תחומים ישנם לעובדים. בדיקות צוות, nptrm ,(Services
אלה עובדים להעסיק חייב הוא אין אך רפואי, טיפול או פסיכיאטרי טיפול סוציאלי, טיפול כמו מבחוץ
טיפלו אשר והרופאים המרפאות עם המוסד, בסביבת פסיכיאטרי חולים בית עם קשר ליצור עליו במעון.
זה מפקח בודק כך על נוסף המקומית. הרשות של הסוציאלית העובדת עם וכן למוסד, כניסתו ערב בזקן
שביעות למעון, קבלה הסכם דואר, דברי הזקן, עלידי כספים ניהול עצמי, לשימוש כסף מקבל הזקן האם
אספקה קבלת מנקיון, הבנין, מאחזקת רצון שביעות בתרופות, עצמי שימוש יכולת המזון, משירותי רצון
כלליות בעיות חברתית, פעילות הזקן, לפרטיות הצוות התייחסות אש, בטיחות סידורי על מידע בשנה,

כללית. רצון ושביעות

(3 מס' תרשים (ראה הפיקוח תהליך
וברישומים, בתיקים בודקים המפקחים מראש. הודעה ללא יחד מגיעים מהצוות מפקחים שני לפחות
אחת אף ולעיתים הצורך לפי חינה הפיקוח תדירות הרצון. שביעות בנושא זקנים חמישה לפחות ומראיינים

לחודש.
האם מחליט הצוות המעון. על המפקחים ואת הראשי המפקח את הכולל בצוות לדיון מובאים הממצאים
המסכנים גדולים ליקויים קיימים והאם לתקנם, שיש קטנים ליקויים יש מידה באיזו הדרישות, על עונה המקום
הראשי המפקח הליקויים. מספר ועלפי הצוות של דעתו שיקול עלפי מתקבלת ההחלטה הדיירים. בריאות את

נוספת. ארכה ניתנת הימים 30 בתום יום. 30 תוך הליקויים את לתקן נדרש הוא שבו למוסד, מכתב שולח
לעתים לביקורת. בכירים מפקחים פעם מדי מצטרפים השוטף, הפיקוח על בקרה לשם הפיקוח: על ביקורת

הפיקוח. תוצאות בין השוואה ונערכת אחר, בצוות המעון על המפקח הצוות מוחלף

וסנקציות רש>ון ח>דוש
חברתיים לשירותים המחלקה להמלצות בהתאם באלבני הפדרלית הממשלה עלידי נעשה הרשיונות חידוש

הפיקוח. תוצאות פי על
פנייה תיתכן הליקויים, לתיקון ארכה מתן אף על הבסיסיות, בדרישות עומד אינו מעון כאשר סנקציות:
אפשריות סנקציות המוסד. מן הקשישים לפינוי צו השופט מוציא חיים, סכנת של במקרה מיוחד. מינהלי לשופט
כחלק מופיעה הקנסות רשימת דרישות. ביצוע אי על קנסות זקנים, הוצאת זקנים, כניסת מניעת הינף נוספות

הליקוי. לחומרת מותאם וגובהם לזקנים, המגורים בתי מתקנות

תלונות
או העירית של הסוציאלי העובד עלידי ונבדקות חברתיים, לשירותים למחלקה מופנות המעונות על תלונות

מראש. הודעה ללא המדינה, של

9
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י עצמאיימ. לזקנים המוסדות על הפיקוח תהליך :3 מס' ס תרשי
, " '■.■

אחרא> לבטיחות אחראי : תזונאי הפילזיח: צוות
לתוכניות סביבתית ■" /

^\^ יי
:.* רשימה בדיקת במוסד: ביקור  י ■■ אי: שלב

. ,. ת ו תצפי . . . ■■

צוות ואנשי קשישים ריאיון י ■

וניתוחם הממצאים ריכוז בי: שלב
חברתיים לשירותים במחלקה . "/ \

ליקויים נמצאו ליקויים איו

. . ■/ או

לתיקונים דרישות
וסנקציות

/ \
תיקון אי תיקון

... 1 V
סנקציות הפעלת רשיון למתן המלצה
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ארה"ב לקשישים מוסדות על הפ>קורו מערכות

עצמאיים: לזקנים במעונות הנדרש האדם כוח

בכיי: צוות
מנהל (1

ותעסוקה) (חברה פעולות על אחראי (2

אנוש במשאבי נסיון בעל דייר, לכל שירותים למתן אחראי  (case manager) טיפול מנהל (3

דיירים) 11 לכל 1) מזון שירותי עובדי (4 וכן:
בית משק עובדי (S

דיירים) 11 לכל 1) (personal care) אישי טיפול עובדי (6

מינהל עובדי (7

פעילויות עובדי (8

טיפול מערך מנהלי (9

אחזקה עובדי (10

הללו השירותים קבלת את להבטיח יש אולם ותזונאי, עו"ס פסיכיאטר, אחות, רופא, במעון. נדרשים לא
הצורך. בעת לקנותם או קיימים מארגונים

לעצמאיים המוסדות על הפ>קוח מערכת של וחסרונות יתרונות
לעצמאיים. המוסדות על הפיקוח מערכת של וחסרונות יתרונות מספר על להצביע ניתן

♦תרוגות:
וסנקציות. דרישות של ברורה במערכת ומעוגנים החיים תחומי לכל מתייחסים הבדיקה תחומי (1)

וברורים. אחידים הם הפיקוח כלי (2)

רבמקצועי. צוות ע"י נעשית הבדיקה (3)

רצונם. שביעות ועל במעונות הדיירים זכויות על מושם מיוחד דגש (4)

המפקח. של דעתו שיקול עלפי הנקבעת בתדירות מראש, הודעה ללא נעשה הפיקוח (5)

חסרונות:
במעונות. הטיפול איכות הערכת לגבי המפקחים של סובייקטיביים דעת לשיקולי פתח פותחת השיטה (1)

הפיקוח צוות מקיפה. ואיננה בחסר לוקה ואחרים הסוציאלי, הרפואיסיעודי, התחומים על הביקורת (2)

בלבד. תחומים בשלושה מומחה הינו
וקביעת מסקנות הסקת המעונות, בכל המתרחש על כוללת תמונה קבלת המאפשר נתונים ריכוז אין (3)

כללית. מדיניות

למוסדות קשישים קבלת תהליך
לעצמאיים. מוסדות  Adult Residential Homes< זקנים קבלת (א).

היחידה של המפקחים עלידי ונבדק הפיקוח, חוק בתקנות נמצא למוסדות קשישים קבלת תהליך פירוט
חברתיים. לשירותים

הזקוקים אנשים מתקבלים לא 31וה1€).* התפקודי בטופס נקודות 60 (עד בעיקר עצמאים קבלה: תנאי
וסיעודיים. רפואיים לשירותים

למעונות, הזקנים כניסת לאחר העיר. של הרווחה שירותי ובאמצעות פרטי, באופן נעשית הפנייה הפגייה:
למעון. יועבר הזקנים עבור שהתשלום וכדי אישור, לקבל כדי ל^^^^ פונים המעונות

. ♦*Medicaidn באמצעות נמוכות, הכנסות בעלי עבור או, פרטי, באופן נעשה התשלום תשלום: תנא*
,Medicaidn עלידי ממומנים (£809) הדיירים רוב לשניים. בחדר לעצמאי בחודש כ800$  תשלום ממוצע

פרטיים.  המיעוט

11



ארה''ב לקשישים מוסדות על הפיקוח מערכות

למלא יש הקבלה לצורך המעון. של קבלה ועדת על מוטלת למעון הזקן של קבלתו על ההחלטה קבלה: תהליך יי1'
לעירייה. לבדיקה נשלחים הקבלה טופסי .(DMS) תיפקודית הערכה טופס ביניהם מיוחדים, טפסים במעון

כולל: הקבלה תהליך
הכניסה). לפני יום מ30 יותר (לא המנהל עלידי הזקן ריאיון (1

למעון. לכניסה המועמדים אל המוסד על חברתיים לשירותים המחלקה של האחרון הפיקוח טופס העברת (2

חולח או תשוש ואינו סיעודי לאשפוז זקוק אינו שהזקן אישור רופא, בדיקת על: רפואיים רישומים המצאת (3

(רישומים בשיקום. וצורך דיאטות פירוט מיוחדים, וצרכים רפואית הסטוריה למסגרת, הזקן התאמת נפש,
בשנה). פעם מכן לאחר יומצאו אלה

למקום. מתאים שהזקן אחר) או (בי"ח המפנה הצהרת (4

הרקע משפחתו, עם הזקן קשרי של פירוט כולל הדו"ח למעון. הזקן בין היכרות לצורך סוציאלי דו"ח הכנת (5
לשלושה ואחת הכניסה לפני ימולא זה דו"ח זקוק. הוא שלהם הקהילתיים והשירותים וכד', הדתי התרבותי,

חודשים.

לאי הצהרה לשלם, שעליו המחיר לו, שיינתנו השירותים פירוט הכולל: חוזה ומקבל חותם אדם כל חוזה: (6
וכד'. חוזה, הפסקת תנאי המפורטים, השירותים עבור תשלום תוספת

(healthrelated facilities1 skilled nursing facilities) ולסיעודים לתשושים למוסדות זקמם קבלת (ב)
■ " ■  ,  ' ■ :nbap *kmi

.dms1 התפקודי בטופס נקודות 18060 שלהם תשושים 
.dms1 התפקודי בטופס ומעלה נקודות 180 שלהם סיעודים 

או הקהילתיים הרווחה שירותי באמצעות בביתהחולים, סוציאלית עובדת עלידי נעשית ההפניה הפנ*ה:
נמוכות. טיפול ברמות אבות מבתי

Medicare של תשלום ימי 100 לאחר Medicaid ה באמצעות או פרטי הינו התשלום התשלום: תגא*
לתשוש. 2,100$ ו לסיעודי, לחודש 3,600$ כ התשלום ממוצע

מספקים שהם שהטיפול מוסדות למספר נשלחת (31ודו3<) התפקודי הטופס בצירוף הבקשה הקבלה: תהל>ך
הטפסים נוסף. dms1 טופס וממלא הזקן את מחדש בודק המוסד המועמד. הזקן של התפקודית לרמה מותאם
לקבלת ימים 5 תוך נעשית מחודשת הערכה .Medicaid תשלום הערכת ולצורך בדיקה לצורך לעירייה נשלחים

. , ., חודשים. שלושה ומדי למוסד הזקן
. ■ v ... . _ ■ .

טיפול וטיפולים, תרופות רפואית, דיאגנוזה המפנה, השירות שם הקשיש, של אישיים פרטים כולל: DMS1 *

סוגרים, על שליטה אי הקשיש, של מצבו ומורכבות יציבות נלמד), או עצמי באופן תדירות, (עפ"י סיעודי
תרופות). ע"י שמיעה, (ראייה, ליקויים מנטלי, מצב ,ADL סיעודי, פיקוח מיוחדת, דיאטה

.. .65 גיל מעל לאנשים המיועד לאומי רפואי ביטוח :Medicaid **

■",; r .. , i

."■.,■■' .. ■ j
(( , ■ft ■ ■ ■. ' ■' * '

1
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Summary

Abstract

In the context of a joint effort by the Brookdale Institute and the Service for the
Elderly in the Ministry of Labor and Social Affairs, a fiveyear plan was prepared for
improving the supervisory system for old age homes in Israel. As part of this plan,
representatives of the Institute and of the Service for the Elderly visited the United
States in 1985 to study supervision systems and methods.

The visit included supervisory systems at the federal, state and municipal levels;
institutions for independent, frail and nursing elderly; organizations dealing with institu
tionalized elderly; and research institutes.

This lecture reports on this study tour and on supervisory systems for old age homes
in the United States. It surveys supervisory processes, stages of supervision, and the
supervisory staff employed by the Department of Health and Welfare and by the New
York City Department of Social Services. An attempt is made to examine the advantages
and disadvantages of these two systems.
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