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המכון

נוסד הוא וחברה. ארס והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל ב*97ו

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

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

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש
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תקציר

לטיפול במוסרות הסיפול איכות לבדיקת כלים בפיתוח מתמקד זה מאמר

יחידות במספר הטיפול איכות את ביסודיות בורק המאמר לקשישים. ממושך

הבריאות משרד ושל והרווחה העבודה משרד של מפקחים ע"י בעבר סווגו אשר

העיקריים הגורמים על המאמר עומד כן כמו טובות". "לא או "טובות" כיחידות
הטיפול. איכות על המשפיעים

הינו מסמן הטיפול. איכות במדידת המסמנים בשיטת השימוש את מתאר המאמר

גבוהה, שכיחות ובעלת היטב מוגדרת נפשיתחברתית או סיעודית רפואית, בעיה
בה. לספל שניתן ידוע אשר

בעיסוק מרפאה הפה, לבריאות מומחה אחות, רופא, שכלל רבמקצועי צוות
נערכו הקשישים, הדיירים של בדיקות נעשו הנתונים. באיסוף עסק ומראיינים,
תיקים ונבדקו תצפיות נערכו כמוסדות, צוות אנשי ועם הקשישים עם ראיונות

וסוציאליים. רפואיים

הרפואי, הסיפול מתחומי שנלקחו מסמנים 11 לגבי ממצאים מוצגים
מדדי ו/או תהליך מדדי בעזרת מסמן כל סל ניתוח נעשה והנפשיחברתי. הסיעודי
משתנים נבדקו כן כמו הקשיש). ניקיון הטיפול, הלימות הצוות, (מודעות תוצאה

אינו הצוות כאשר הוגדרה סובה לא טיפול איכות למסמנים. הקשורים מבניים
לטיפול. זוכה איננה בעיה כאשר ו/או בעיות של לקיומן מודע

של לבעיות הצוות של ביותר נמוכה מודעות קיימת כי עולה הממצאים מן
הסיפול ובדירות. השתן סוגר על חלקית אישליטה הפה, בריאות שמיעה, ראיה,

שסווגו יחידות באותן אפילו כלל. בדרך הולם, כבלתי התגלה אלה בבעיות
לבישת ברחצה, וקושי ניידות בעיות כולל  אחרים מסמנים לגבי כ"סובות".
ושל הצוות מודעות של יותר גבוהים שעורים נמצאו  שיניים וצחצוח בגדים

השונות. היחידות בין גדולה שונות נמצאה אך טיפול,
הטיפול. באיכות לליקויים ישירים ובלתי ישירים גורמים מספר אותרו
טיפול לתחומי המוסדות אחריות של ברורה הגדרה אין הממשלתיים בנוהלים

כוללים לקויה לאיכות התורמים אחרים גורמים ראיה). בעיות (כגון ספציפיים



מעורכות של נמוכים שעורים סדיר, בלתי ממשלתי פיקוח אמין, כלתי רישום
בקהילה. שונים רפואיים מומחים עם מספיק בלתי וקשר אדם נכח מחסור משפחתית,

ע"י הטיפול איכות של מקפת לתמונה להגיע ניתן כי ההנחה מן יצא המחקר
השערה העיקריים. הטיפול תחומי את המייצגים מסמנים סל מוגבל מספר של בריקה
בתחום והן הסיעודי בתחום הן המסמנים בין שנמצא הגבוה המיתאם ע"י נתמכת זו

את מעלה הרפואי כתחום המסמנים בין שנמצא הנמוך הטיתאם הנפשיחברתי.
למדידה להגיע כדי רפואיים מסמנים של יותר רב במספר צורך יש כי ההשערה

התחומים משלושת אחד כל ביו שנמצאו גבוהים םיתאמים איכות. של מדויקת
הוא הרפואיות בבעיות שטיפולם במדגם שהמוסדות כך על היתר, בין מצביעים,

ונפשיותחכרתיות. סיעודיות בבעיות גם טובה לא בצורה מטפלים סוב, לא

מאפשרת שהיא זו מבחינה שימושית היא המסמנים שיטת כי נמצא לסיכום,

ספציפיים, טיפול בהיבטי מתמקדת איכות, של ואובייקטיבית כמותית הערכה

מיושמת השיטה כאשר לכך, כנוסף טיפול. בהספקת ליקויים לאיתור ומסייעת
הטיפול. הספקת את המאפיינות המגמות של מיפוי מאפשרת היא זמן, לאורך

ו
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במוסדות הטיפול א>כות של מד>דה
בישראל* ממושך לט>פול

** תומר ואדריאן פליישמן רחל מאת
עם

מרחב, רות כהן, חמדה ורטסקי, שמואל ברגיורא, מרים
רוזין וארנולד פלס דב נלקן, אסתר

ושל הבריאות משרד של הארציים המפקחים
מן בערך נר0/0^) והרווחה, העבודה משך7 ^^ מבוא ו.
(מעונות בארץ ממושך לטיפול המוסדות
או טובה באיכות הם כרוניים) ובתיחולים מערכת של המהירה התפתחותה בעקבות
בינונית באיכות  ו400/0 מאוד, טובה גובר מאמץ נעשה בארץ הממושך הטיפול

מזה. ולמטה להעלות המפקחים הגורמים מצד והולך
של הבקרה אמצעי את לחזק עלמנת במוסדות החיים ורמת הטיפול רמת את
ביתר לעמוד ועלמנת המוסדית, המערכת מעונות מספר נסגרו זה רקע על לקשישים.
יש זד, במעוכת התורפה נקודות על פירוט הפי שיטות לשיפור שונים אמצעים וננקטו
ניתן שבעזרתם מדויקים כלים בפיתוח צורך וההדרכה. קוח
איבדת של שוטפת הערכה לבצע יהיה לפני שנעשתה בלתיתלוקה, בהערםה

הטיפול. קבעו כאן, שיתואר המחקר בביצוע שהוחל

עם משותף במימון לגרונטולוגיה בחוקדייל מכון שערך מקיף מחקר ממצאי על מבוסס המאמר .
לאומי. לביטוח המוסד

שליוו המחקר, של ההיגוי ועדת ולחברי ברוקדייל, מכון מנהל חביב, ג'ק לד''ר נתונה תודתנו
חברי זה. מאמר של קודמות טיוטות על שהעירו ובהערות בעצה ועזרו הדרך כל לאורך אותנו
שערי רפואי מרכז גריאטרית, מחלקה מנהל יר'ר,  רוזין ארנולד פרופ' . היו ההיגוי ועדת
ברגיורא מרים האוצר; משהד התקציבים, אגף בריאות, צוות מרכזת  אלמוג רבקה גב' ; צדק
מנהל  הרט אלברט ד''ר ; והרווחה העבודה משרד לזקן, השירות מעונות, על ארצית מפקחת 
ירושלים; לגרינטולוגיה, ברוקדייל מכון מנהל  חביב ג'ק ד''ר ; חנה פרדס גריאטרי, מרכז
גב' הבריאות; משרד וזיקנה, ממושכות למחלות האגף ארצית, מפקחת אחות  כהן חמדה "ב'
לאומי; לביטוח המוסד מועד, ארוכות גימלאות להערכת והמחלקה מנהל סגנית  מורגנשטיין ברנדה

לאומי. לביטוח למוסד יועצת נתן, תאה
האוניברסיטה שיניים, לרפואת ביתהספר  פיזנטי שרד. פרופ' שימשה הפה לבריאות יועצת בתור

ירושלים. העברית,
וחברה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון מרחב, רות תומר, אדריאן פליישמן, רחל **

ירושלים. בישראל,
והרווחה. העבודה משרד ברגיורא, מרים

הבריאות. משרד כהן, חמדה ורטסקי, שמואל ד''ר
חולים). (קופת מזרח תלפיות שיקימי גריאטרי יום מרכז נלקן, אסתר
ירושלים. העברית, האוניברסיטה הציבור, לבריאות ביתספר פלס, דב

שעריצדק. רפואי מרכז רוזין, ארנולד פרופ'

55



תומר ז^דריאן פליישמן רחל   56

העיקריים הממצאים מוצגים זה במאמר
המושגית המסגרת .2 שהיה ,(1984 "ליישמן. (תומר מחקר של

מיועד:
של הערכה לביצוע גישות שלוש קיימות
במבנה> מתרמת הראשונה טיפול: איכות הטיפול אימת לבדיקת כלים לפתח (1)
ן,.^,. עצמו' הטיפול בתהליך _ השני" בסיס לשמש יוכלו אשר לקשישים, במוסדות
Donabedian.) ר,טי0ןל בתוצאות _ שית בשדה. שוטף ולמעקב זה בתחום למחקר

.(1969, 1982 איכות את מעמיקה בצורה לבחזץ (2)
מידת ^ מצביעים המבניים י1משתנים איכות כבעלות שדורגו ביחידות הטיפול
באיכות ^ לספק המן0ד של יכןלתן איכות כבעלות שדורגו יחידות לעומת גבוהה

המשפיעים כגורמים יותר לראותם יש טובה. נמוכה
לאיכות כמדדים מאשר הטיפןל איכות על העיקריים הגורמים את לאתר לנסות (3)
לכלןל עשןיים אלה ^^ משתנ,ם זו< הטיפול. מהות על המשפיעים

הניתנת ההדרכה היקף אדם, כוח שיעורי המושגית המסגרת מתוארת 2 בפרק
בתישימוש של זמינות העובדים, לציית המסמנים שיטת של פירוט מובא 3 ובפרק

וכדומה. זה. במחקר שהופעלה (Tracer Method) '
הטיפול מתן לתהליך הקשורים מדדים הממצאים את מציגים אנו ו6 5 ,4 בפרקים
שה לבעיות הצוות מודעות לכלול: עשויים ניתוח מתבסס שעליהם הממדים שלושת על
הטיפול, מתן עצם מהן, סובלים קשישים מודעות הבעיה, הימצאות הטיפול: איכות
סמך על העדכה מספק. הטיפול מידה יבאיזו שבה והמידה הבעיה לקיוק המוסד צוות
אמותמידה על להתבסס צריכה אלה מדדים מבנה על ממצאים לטיפול. זוכה הבעיה
הרצו הטיפול תהליכי לגבי מראש קבועות עומ שבה המידה בת הקשר ועל המוסדות,

יים בסטנדרטים ספציפיים מבניים מרכיבים דים
בתוצאות מתמקד השלישי המדדים סיג מסמן כל לגבי הטיפול איכות ובה מקובלים
הסי לתהליך או למבנה קשר ללא י'טיטיל. מוצגים 8 בפרק .7 בפרק מובאים ומסמן,
רמת הפה, היגיינת הן לכך דוגמאות פולי. קנימידה עלפי נבחרו אשר מדדי0 מספר

הלבוש. והתאמת וצורת האישי, הניקיון הטיפול איכות של מומלצים כ09דים שונים
המבנה, בין הקשרים מתוארים 1 בתרשים מנסים אנו אלה מדדים סמד על המוסדי.
חוץ גורמים קיימים והתוצאה. התהליך בכל הטיפול איכות של מסכמת ראייה לתת
הליכי ממשלתית, מדיניות כגת מוסדיים, וה הנפשיחברתי הסיעודי, (הרפואי, תחום
הק החזקת עבור תשלומים והסדרי פיקוח (בפרק יחד גם התחומים ובכל לחוד מבגי)
המש על ישירות המשפיעים במוסד, שיש ההימצ ממדי של המפורטות הבדיקות .(9
תפיסת על ובפרט הפנימיים, המבניים תנים מסמן, בכל הקשורים והטיפול המודעות אות,
המש הן הקשיש. כלפי אחריותו את המוסד והמדיניות הארגת על כללי מידע עם יחד
הפנימיים המשתנים והן החיצוניים תנים סיבות מספר לאתר לנו איפשרו המוסד, של
משתני על עקיף, או ישיר באורח משפיעים, מתוארות ואלד, הטיפול באיכות לליקויים

והתוצאה. התהליך השיטה, בטיב דנים אנו 11 בפרק .10 בפרק
התהליך במדדי דגש הושם זה במחקר בפרק לבסוף, ושימושיותה. תקפותה ובמידת
המסמנים בשיטת שימוש ונעשה והתוצאה לשיפור וכיוונים סוגיות על עומדים אנו ,12
זו, שיטה לפי .(Kessner <ef Kaik, 1973) למא לתרום העשויים המוסדי הטיפול איכות
לש יכולות היטב ומוגדרות שכיתות בעיות השדה וגורמי המדיניות קובעי של מצקהם
על הן טיפול, הערכת לצדרך מסמנים מש כאחד.

ו ,
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ממושך לטיפול במוסדות הטיפול איכות על המשפיעים גורמים .1 תרשים
|3עלות|

אחריות מםסלתיח ומדיניות
ו ■ )מו0דית מוסדית אחריות לתוצאותלגבי טיפול ,/ י

^/ י ממשלת פיקוח

\ ^^^ םבנר. החזרי לגבי ות י \1מדינ ^~ י ד ס ו ס , תטלום

מודעות \.
הצוות \

\ של \ומעורבות הקשישים משפחות

בעלה .(1 לוח (ראה הנפשיחברתי והתחום מסוימים לחלקים הנוגע מידע הספקת ידי
(Tracer) מסמן לשמש יכולה מחלה או שהן כך עלידי והן הטיפולית, המערכת של
האלה: אמותהמידה על עונה היא אם בין קשריהגומלין של הערכה מאפשרות
תפ על משמעותית השפעה גבוהה, שכיחות והסביבה2. הספקים הטיפול, מקבלי
נהלים מוגדרת, מקצועית אבחנה הקשיש, קוד והן טיפול תהליכי על המבוססת לגישה הן
ברו והשפעה במחלה, טיפול של סטנדרטיים יש הטיפול תוצאות על המבוססת לגישה
של הטבעי המהלך על ההתערבות של רה של היחסית הזמינות וחסרונות. יתרונות
rrfnn .(Kessner A Kaik, 1973) המתלה וה תהליכים, על המבוססים הערכה מדדי
רישום העדר בגלל אך מסמנים, 16 נבחרו לתו תהליכים בין קשר שיש הכללית הנחה
בהן הטיפול על או בעיות של קיומן על גישה לאימוץ צידוק משמשים צאות,

בלבד. 11 לבסוף נותחו גיסא, מאידך טיפול. תהליכי על המבוססת
לפי טיפול איכות להערכת המוצא נקודת ממצה. מדידת על מקשה התהליכים ריבוי
הבעיה הימצאות היא המסמנים שיטת כאשר תוצאה מדדי להעדיף נטילה יש לפיכך
שלמעשה למרות ההימצאות, .(Pervalence) הוא הטיפול למתן התוצאה שבק הקשר
באיזו גם לשקף יכולה איכות, מדד איננה לשלב לנו איששרה המסמנים שיטת ברור.
נאותות. הן והטיפול המניעה פעולות מידה של בחשבון הבאה תוך הגישות, שתי את

בעיות: סוגי שני בין כאן להבחין יש רלוונטיים. מבניים מרכיבים
או לפתור כלל בדרך שניתן בעיות (א) מסמנים. לשמש נבחרו בעיות אחתעשרה
בהכרח זקוק אינו שהקשיש כך אותן, למתן לשלושה גס באופן אלה את לחלק ניתן
הבעיות בין למעקב. רק אלא מתמיד, לטיפול הסיעודי התחום הרפואי, התחום תחומים:

מסמנים בתור שנבחרו לבעיות הטיפול ניתן שבה שהצורה ההנחה, נמצאת המסמנים מושג ביסוד 1

מלא ביסוס אין זו להנחה אולם הטיפול. את הנותנת המערכת כלל של הטיפול לאיכות מדד היא
בספרות.



תומר ואדריאן פליישמן רחל 53

במחקר ששימשו המממנים .1 לוח

נפשייםחברתיים מסמנים סיעודיים מסמנים רפואיים מסמנים

בדידות הרגשת השתן סוגר על אישליטה יתרלחץדם
אוטונומיה חוסר בניידות בעיות בראייה קושי

בהלבשה קושי בשמיעה קושי ,

ברחצה קושי הפה בריאות בעיות
שיניים בצחצוח קושי

ניתן מסמן כל לגבי שימוש בהם שנעשה ושמיעה, ראייה בעיות נכללות זה מסוג
סיווגם מדידה. של שונים דפוסים להגדיר בדידות הרגלית הפה, בריאות של בעיות
אמות שתי על מתבסס אלה דפוסים של היא הבעיה הימצאות אלה, במקרים וכר.
לגבי האיכות של הערכה נעשתה האם מידה: את לצמצם ניתן (למשל, התוצאה של מדד
או התוצאה ברמת התהליך, ברמת מסמן כל הספקת עלידי הראייה בעיות הימצאות
הבעיה הימצאות האם יחד; גם הרמות בשתי מתאימות). משקפיים
או טיפול, של תוצאה משקפת כשלעצמה שניתן מה שכל כרוניות בעיות (ב)
הבעיה. את לפתור יכול אינו הטיפול שמא במצבו אחון על לשמור הוא לגביהן לעשות
באופן הקשיש את לרפא ניתן שלא במקרה לדאוג או (Under control) החולה של
לאיכות מדד איננה ■ הבעיה הימצאות מלא, לבעיות דוגמאות אופטימלי. בארפן שיתפקד
אחרות בתוצאות להשתמש יש ולכן הטיפול, אישליטה סכרת, יתרלחץדם, הן כאלה
הימצאות לדוגמה, האיכות. מדידת לצורך או ברחצה בהלבשה, וקושי השתן סוגר על
לאיכות מדד איננה יתרלחץדם של בעיה הבעיה הימצאות אלה במקרים בניידות.
יתר בבעיית הטיפול איכות מדד הטיפול. הטיפול, איכות אה בהכרח מבטאת איננה
שהיא, הטיפול, תוצאת על מבוסס לחץדם לתוצאת ההימצ:,ת בין שוני שיש וכמובן
טיפול המקבלים הקשישים אחוז זה, במקרה הימצ יתרלחץדם, לגבי (למשל, הטיפול

מאוזן. ושמצבם המחלה, היקף של ביטוי היא הבעחה אות
הימצ הקשיש, את לרפא שניתן במקרה מאוזן שמצבם זו במתלה החולים אחוז ואילו
לאיכות מדד לשמש עשויה הבעיה אות בה). הטיפול לתוצאת מדד הוא
שיעור יורד הטיפול מן כתוצאה שכן הטיפול, הטיפול איכות של או6רטיבית כהגדרה
של הבעיה הימצאות לדוגמה, ההימצאות. או הצוות במודעות זה במחקר השתמשנו
לאיכות מדד לשמש עשולה בדידות הרגשת בבעיה. נאות טיפול בקיום
להשתמש ניתן אלה במקרים אך הטיפול. כלשהי בעיה לקיום המטפלים מודעות
כאשר רק הטי'פול לאיכות םבמדד בהימצאות ידיעה בהעדר בה. הטיפול את להקדים חייבת

זמן. נקודות בשתי אותה מודדים טיפול של סוג כל יפורש מאת מוקדמת
איכות של המדידה דפוסי מוצגים 2 בלוח הצוות שמודעות מכאן, בלבד. כמקרי שניתן
עיקריים. דסוסים בשני להבחין ניתן הטיפול. הטי מתן בתהליך ראשון צעד היא המוסדי
מן שונה ההימצאות (א), הראשון בדפוס של הראשון המימד כן, על ומשמשת, פול,
תה של מדידות קיימות זה בדפוס התוצאה. הוא בפועל שניתן הטיפול הטיפול. איכות
מסמ ארבעה לגבי רק יחד גם ותוצאה ליך מתן עצם בין בו להבחין ניתן השני. המימד
התו מדדי של מדידה קשיי עקב וזאת נים, נאות. הטיפול של היותו מידת ובין הטיפול
שווה ההימצאות (ב), השני בדפוס צאה. האיכות מדדי של הסוגים על בהסתמך

■
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הטיפול איכוו! של מדידה דפוסי .2 לוח

תוצאה מהדי תהליך מדדי . המסמנים

הקשיקוימ כלל מקרב מאוזן במצב החולים אחת רופא מודעות (א) יתרלחץדם .1

.* מיתרלחץדם הסובלים סביר מעקב

הסובלים הקשישים כלל מקרב הקשישים אחוז רופא/אחות מודעות (ג) ראייה קשיי .2
לבעייתם פתרון שנמצא ראייה מקשיי במשך מומחה אצל ביקר

האחרונה השנה

הסובלים הקשישים כלל מקרב הקשישים אחרו תפא/אחות מודעות (ג) שמיעה קשיי .3

לבעייתם פתרון שנמצא שמיעה מקשיי מומחה אצל ביקר
האחרונה השנה במשך

בריאות של מבעיות הסובלים הקשישים אחוז רופא מודעות בריאות בעיות .4
הקשישים כלל מקרב הפה שיניים רופא אצל ביקר (ב) הפה

האחרונה השנה במשך
_ בהליכה עזרה (א) בניידות בעיות .5

פיזיותיראפיה * ■ ■

הסובלים הקשישים כלל מקרב הקשישים אחוז אחות מודעות (א) ברחצה קושי .6

סביר האישי ניקיתם מצב אשר ברחצה מקושי ברחצה עזרה

להם שיש הקשישים כלל מקרב הקשישים אח>ז אחות מודעות (א) בהלבשה קושי .7
להם מתאים לבושם אשר בהלבשה קושי בלבוש עזרה

הקשישים מכלל הקשישים אחוז הפה. היגיינת אחות מודעות בצחצוח קושי .8
הפה שחיגיינת שיניים בצחצוח קושי להם שיש נאות סיעודי טיפול (א) שיניים

סבירה שלהם

 רופא/אחות מודעות על אישליטד, ,9
(א) השתן סוגר

שאינם הקשישים כלל מתוך תקשישים אחוז אחות/עו''ס מתעות (ב) בדידות הרגשת .10
בודדים מרגישים בפעילויות השתתפות

הער'ס של פרטני טיפול

שאינם הקשישים כלל מקרב הקשישים אחוז  (כ) אוטונומיה חוסר .11

אוטונומיה להם שחסרה מרגישים

הטיפול שתוצאות מציין, כ הבעיה. בהימצאות מתבטאות אינן הטיפול שתוצאות מציין, א *

הבעיה. בהימצאות מתבטאות
בגוף זה מדד הוצג לא בטיפול והנמצאים מיתרלחץדם הסובלים קשישים של הקטן מספרם בשל **

המאמר.
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אם (או הסוציאלי העובד רואיין כמוכן (אוטונומיה) המסמנים ובאחד לתוצאה,
חבית). של ולא בלבד, הימצאות של מדידה קיימת

הקשי מן אחד כל של הרפואיים התיקים תהליך.
המח ואחות המחקר רופא בידי נבדקו שים
בידי הסוציאליים התיקים נבדקו כן כמו קר.

המראיינים. הנתונים איסוף! .3
או המחלקתי המישור (2)

הרא האחות הראשי, הרופא המוסדי. הוגדרה כיחידה יחידות. ב9 נעשה המחקר
המוסד ומנהל הראשי הסוציאלי העיבד שית' במקומות  שלם מוסד או במוסד, מחלקה
נהלים אחראויות, לטיניות, בנוגע רואיינו כלל המדגם למחלקות. חלוקה בהם שאץ
על תצפיות נעשו במוסד m2m י^יי  וחמש פרטיים במוסדות יחידות ארבע
המתקנים. איכות ועל צוותקשיש יחסי יחידות היו מהן שתיים ציבוריים. במוסדות
המר המחקר, אחות עלידי בוצעו התצפיות לתשושים  שלוש עצמאיים, לקשישים

יהמיאיינים. המז"?י של בעיסי? פאה המוקדמת ההערכה לפי לסיעודיים. וארבע
mTrar חמש הארציים המפקחים שעשו
טובה או טובה איכות בעלות הן המדגם

הבעיות הימצאות A "טובות") יחידות מכונות הן (בהמשך מאוד
טובה, לא בינונית, איכות בעלות הן וארבע

להעדכת המוצא נקחת לע> ^ייז כפי "לא יחידות מכונות הן (בהמשך גרועה או
בעיה הבעיה. הימצאות היא הטיפול איכות טובות'')2,
נפשיתחברתית או סיעודית רפיאית' שיטות מכלול הפעיל רבמקצועי צוות
לעתים, להיות, עלולה קשיש אצל המתגלה רפו בדיקות על שהתבססו נתונים לאיסוף
של או הולם מניעה מאנןז העדר של תוצאה ועם צוות אנשי עם ראיונות ותפקודיות, איות
סובל שקשיש העובדה למשל' לק>יי טיפול ס/360 שהם קשישים, 136 (נתפס הקשישים
^ייי' למוסד הי3™ עם בדידות מתחושת ובדיקת תצפיות ביחידות), הקשישים מכלל
לא שהמוסד מכך המקרים, מי בחלק לנבוע' הקשישים של וסוציאליים רפואיים תיקים
מסביבתו המעבר את עליו לד'קל השכיל בשיעורי השוני .(2 תרשים (ראה שבמדגם
פי סביבה עבירו ליציר י^ יל* ה?יימת' הניתוח בעת דרש ליחידה יחידה בין הדגימה
לצרכיו. המותאמת וארגונית אנושית זית, ך^^^ ג77^ ^y ^^
הסובלים קשישים של גבוהה הימצאות

, < . מישורים בשני התבצע הנתונים איכותאיסוף על אפוא להצביע עשו^ זו מבעיה ם "ש" JU/J J'"i"1 UJUUJ| ""■ו
הראוי מן זאת, עם יחד הטיפול. של ירודה רואיין הקשיש י. ש י א ה המישור (1)
של בכוחם יש תמיד שלא בחשבח להביא לברי המומחה האחות, הרופא, בידי ונבדק
או בעיות למנוע מעולה וטיפול טוב מוסד למצבי הנוגע בכל בעיסוק והמרפאה הפה אות
למתן ניתן תמיד לא המלא. לפתרונן להביא על נתונים הרלוונטיים. ולמדדים המסמנים
יתר כליל. לסלקה או חריפה בדידות הרגשת במדגם הקשישים של (המסמנים) בעיותיהם
אינה שהימצאותן בעיות כאמור יש כן, על הראיונות במסגרת נאספו שקיבלו והטיפול
הטיפול. תוצאות על כשלעצמה, מצביעה, אחות המטפל. הצוות אנשי עם שקוימו
להביא מכוון ביתרלחץדם הטיפול למשל, במח האחראית האחות את ריאיינה המחקר
ולאודווקא אחון, לידי החולד, של מצבו את המחלקה. רופא את  המחקר ורופא לקה

לכך. מעבר מובן לד1 לייחס ואץ ההגדרות נוחות לצורך נקבעו אלה מונחים 2
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המחקר נתוני הוסקו שטהפ המקורות .2 תרשימ

האיטי במיסוד מידע איסוף .1

לקטיט בנוגע הצוות ראיון (ב) הקשיש טל ובדיקה ראיון (א)
הטספל הרופא 4 הםווקר רופא המחקר רופא

אחות 1

האחראית האחות 41 המחקר אחות ^^"הםחקר ,2*■*. מומחה
במחלקה ^^ / N. לבריאוחהפה
המטפל העו"ס 4 מראיין 1 הקשיט ^ך

בעיסוק nx0TD^''^VSs____^/ ^*^
המחקר של 0ואיין^

סוציאליים תיקים בדיקת (ד) רפואיים תיקים בדיקת (ג)
מראיינים המחקר רופא

המחקר אחות

המוסדי או המחלקתי בטיטור מידע איסוף .2
יחסי על שנערכו תצפיות (ב) למדיניות, בנוגע קצוות ראיון (א)

במוסד המתקנים ובדיקת קטישצוות במוסד העבודה וארגון נוהלים
קשיסיםצוות יחסי > מראיין המנהל >

האוכל בקעת צוות התנהגות
הראשי הרופא >

מתקנים  > המחקר אחות מראיין
תרופות חלוקת  הראשית האחות >

בעיסוק מרפא הראשי העו"ס (
בטיחות  > המחקר סל

בשעת הצוות התנהגות 
האוכל

האחראית האחות > המחקר אחות

וביישו תפקוד לרמות הקשישים לסיווג שות עם יחד המחלה. של המלא לריקויה להביא
המסמנים (הימצאות אלה. הגדרות של מן יש הבעיה של תלוי בלתי לאבחון זאת,
של המוקדמת ההערכה ולפי מחלקה סוג לפי בכך הטיפול, איכות מדידת לצורך חשיבות
בלוח מוצגת המחלקה איכות לגבי המפקחים הקשישים מן חלק איזה לגלות מאפשר שהוא
המובא הנספח ראה המסמנים להגדרת .3 המו צוות בידי מזוהים הבעיה מן הסובלים

המאמר.) בסוף הי על העמידה כמוכן, שכאלה. בתור סד
מיוחדת: להדגשה ראויים ממצאימ מספר מידע קבלת מאפשרת השונות הבעיות מצאות
(ניי לתפקוד הנוגעים המסמנים הימצאות והנפשיחברתי התפקודי הרפואי, מצבם על
אישליטה) ובהלבשה, ברחצה עזרה דות, אופי להבנת חיוני שהוא הקשישים, של
לעומת לסיעודיים במחלקות כמצופה, גבוהה, להם הדרושים השירותים לקביעת צורכיהם,
מגמת ולתשושים. לעצמאיים שבמחלקות זו אלה נתונים בנוסף, בהתאם. ולהפנייתם
המשתנה על מפקחים כאשר גם נשמרת זו המשמ ההגדרות בבדיקת לסייע גם עשויים



.*

N

* המחלקה י ואיכות סוג ל6י המסמנים הימצאות .3 ליח

הקשישים כל ועצמאיים תשזקוים סיעודיים המחלקה ואיכות סוג ^^__'■
לא לא ל* __'''"'
טובה טובה סה"ג טובה טובה סה"כ טובה טובה ^^___
N=6O n=76 n=87 N=36 N=51 N=49 N=24 N=25  מ0מז

44.1 3^8 37.7 40.9 35.6 46.1 50.0 41.0 * יתרלחץדם .1

£ 69.5 59.6 64.5 68.7 61.8 62.7 70.8 50.7 עיוורים) (גולל ראייה קשיי .2

1 46.5 606 57.4 51.5 61.4 46.5 37.5 58.1 חירשים) (כולל שמיעה קשיי .3

£ *97.8 *72.4 81.2 *96.6 *71.0 90.1 1000 77^3 * סה"כ הסה, בריאות של געיות .4

^ *27.5 *9.5 112.2 20.4 7.0 31.1 40.9 18.9 תותבת ללא עויניים מחוסרי א.

* *95.0 54.0 69.1 *97.5 *57.3 58.9 *87.5 *34.1 תותבות) בעלי (מתוך י פגומה תותבת ב.
g בעלי (מתוך נגועות טבעיות שינייט ג.

*83.7 *43.1 53.0 *77.3 *36.5 8118 1000 6^6 טבעיות) שיניים
*70.3 *39.1 55.5 *81.7 *38.0 47.0 500 43.1 הפה8 חלל בריריות נגעים ד.
*73.8 *16.0 39.2 *80.8 *11.6 45.5 579 32.1 הפה של ירודה היגיינה ה

גניידווז געיות .5

46.9 38.8 41.1 45.1 38.4 45.7 500 400 לעזרה זקוקים א.
22.3 12.2 5.5 11.5 1.4 45.2 41.6 49.9 מרותקים ב.

*83.9 *57.8 57.4 *74.9 *45.7 1000 100.0 1000 לעזרה) (זקוקים גרדוצה קושי .6

. .' v f'f/ ■ ' י



43.1 3M 20.8 24.5 18.3 83.0 81.0 85.3 לעזרה) (זקוקים בהלבשה קושי יי

*62.2 *28.8 26.8 *45.6 *14.2 86.5 91.7 79.8 לעזרה) (זקוקים שיניים בצחצוח קושי ,8

*517 *35.1 31.3 41.7 24.3 74.0 75.0 72.8 סה''כ7 השתן, סוגר על אישליטה .9

" 18.5 20.7 19.9 17.2 21.7 191.2 20.8 17.1 חלקית אישליטה |א 18.3 5.0 7.5 16.9 1.2 19.6 20.9 18.1 צנחר ללא מלאה אישליטה ב.
#~ 16.9 9.5 3.9 7.6 1.4 35.2 33.3 37.6 צנתר/פנרח עם מלאה אישליטה ג.

£ *71.5 *46.2 53.6 64.8 46.1 67.3 *83.3 *46.5 ברירות8 הרגשת .10

n *46.2 *9.6 17.7 *34.3 *8.4 55.6 88.9 *18.3 אוטונומיה8 חוסר .11
P
£< 

3 הארציים. המפקחים הערכות לפי 1

§ תא. בכל הקשישים כל מסך מהבעיה הסובלים הקשישים אחוז 2
K ומעלה. HG מ"מ 95 דיאסטולי לחץרם ערכי או ומעלה hg מ"מ 160 סיסטולי לחץדם ערכי 3
£ א'ה'. מתוד  לפחות אחת מבעיה הסובלים קשישים כולל 4

J* .Verticai Dimension, Occlusion Stability, Retention : האלה הממדים מתוך לפחות באחד פגם כשקיים 5

/3 Ulcerative Lesions, White Lesions, Developmental Conditions, Degenerative Con : האלה הסוגים מן הנגעים כולל 6
£ .dition, Proliferative Lesions Kramer et al., 1980
*~  ■ ■ א'ג'. מתוך  הבעיות מאחת לפחות הסובלים קשישים כולל 7
? פריטים. שלושה על מבוסס 8

£ נקבע אוטונומיה חוסר המוסד.' של בשירותים להשתמש האפשרות ומידת הקשיש של הפרטיות מידת של סולמות על מבוסס 9
* הסולמות. בשני הפריטים מן יותר או ב0/"50 מגבלות על הצביע הקשיש כאשר

ב0.05=0 מובהק לסוגים. ומעבר מחלקה סוג בתוך טובות'' ו"לא "טובות" למחלקות המתייחסים האחוזים בין ההפרש ♦
*2 במבחן

3
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הבעיות היקף בין השוואה מוצגת 4 בלוח שיעור זאת, עם יחד .המחלקה. איכות של
הבעיות היקף ובין הנוכחי במחקר שנמצאו אינו ותשושים לעצמאיימ במחלקות השכיחות
בארץ שנערכו שונים במחקרים שנמצאו הגבוה השיעור בולט ובמיוחד כלל, מבוטל
בין מלאה זהות יש תמיד לא ובחוץלארץ. מ500/0). (יותר ברחצה לעזרה הנזקקים של
לחת יש ולכן השונים, במחקרים ההגדרות בקרב בניידות לעזרה הזקוקים אחוז גם
במסגרת ניתן, לא בזהירות. לנתונים ייחס ((410/0) למדי גבוה הוא והתשושים העצמאיים
ההב של מפורט לניתוח להיכנס הנוכחית, מאישליטה סובלים מהם שליש כדי ועד
לע ניתן אולם השונים, המחקרים בין דלים סמך על השתן. סוגר של מלאה או חלקית
כתוצאה המצטיירת הכללית התמונה על מוד לקבל ניתן אלה משתנים ארבעה על הנתונים

ביניהם. מהשוואה הקשישים. של התפקוד רמת של כללית תמונה
אוכ של סוגים שלושה מוצגים 4 בלוח בעלי קשישים של גבוה אחוז של לקיומו
סי אבות, בבתי עצמאיים קשישים: לןסיות ד._?תלקה, לסיג יחסית נמוכה, תפקודית רמה
במחלקות או במוסדות בבתיחולים, עחיים מקב שהם הטיפול איכות על השלכות יש
באופן בקהילה. החיים וקשישים לסיעודיים, נמ המוגדרות התפקודיות הרמות בכל לים.
שכלל הנוכחי, המחקר של הנתונים כללי, הסובלים קשישים של גבוהים אחוזים צאו
אינם כאחד, וסיעודיים עצמאיים קשישים ה"טובות" במחלקות 600/0) ראייה מקשיי
במחקרים שנמצאו הטווחים ממסגרת חורגים 610/0) שמיעה ומקשיי טובות") ב"לא ו700/0
דמ למצוא ניתן ובחוץלארץ. בארץ אחרים טובות"). ב"לא ו470/0 ה"טובות" במחלקות
אלה ובין מחקרנו של הממצאים בין רב יון ההבד יתרלחץדם, המסמן לשיעורי אשר
ההימצאות שיעורי על אחרים מחקרים של טובות" ל"לא ה"טובות" המהלקות בין לים
בהלבשה בראייה, קשיים יתרלחץדם, של 44O/" לעומת ב"טוענות" 370/0) קטנים הם
הנתו וניידות, שמיעה לבעיות אשר וברחצה. הסובלים הקשישים שיעור טובות"). ב"לא
הג בקצה נמצאים הנוכחי המחקר של נים וב בגובהו, בולט הפה בריאות של מבעיות
ואילו ממנו, חורגים ואף הטווח של בוה פגומות תותבות שינייך של התופעה מיוחד
תואמים השתן סוגר על איהשליטה שיעורי נמחלקות התותבל;; מבעלי 54"/" (אצל
אבות, בתי לגבי אחרים מחקרים של אלה את ב"לא התותבות מבעלי ו950/0 ה"טובות"
בספ המדוותים השיעורים מן גבוהים ■ההם במה הקשישים מן מחצית כמעט טובות").
למסמן אשר לסיעודיים. מוסדות לגבי רות מן לשלושהרבעים וקרוב ה"טובות" לקות
גדולה חפיפה נמצאה הבדידות, הרגשת של סובלים טובות" ה"לא במחלקות הקשישים
על שנעשו מחקרים ובין הנוכחי המחקר בין נמצא במיוחד גדול הבדל בדידות. מהרגשת
בחוץ לעצמאיים אבות בבתי אוכלוסיות או מחוסר הסובלים הקשישים בשיעורי
במח שנמצא הבדידות הרגשת שיעור לארץ בידי שהוערכו במחלקות בין  טונומיה
במחקר שנמצא השיעור מן גבוה הנוכחי קר שהו כאלה ובין כ"טיבות" המפקחים
תוך בארץ שנעשה ,(1970) Wedhi et a!, של .(4604 לעומת 100/0) טובות" כ"לא ערכו

שונה. במתודולוגיה שימוש גבוהה היא האוטונומיה חוסר שכיחות כצ8וי,
בין רבה שונות נמצאה הנוכחי במחקר מפק כאשר גם הסיעודיות, במחלקות יותר
מין (גיל, הרקע במאפייני המדגם יחידות השי המחלקה. איכות של המשתנה על חים
הקשישים שיעור האוכלוסייה: של ומוצא)  המסמנים הימצאות של הגבוהים עורים
בין היה השונות במחלקות אירופי ממוצא מחייבים  טובות" ה'ילא במחלקות במיוחד
במחלקות הנשים שיעור ל"/1000; 33"/" של והן המוסד של הן מתאימה היערכות
הגי וממוצע ל940/0, 600/0 בין היה השונות על נאות מענה מתן לצורך המערכת כלל
(אלה ההכנסה נתוני .88 ל 76 בין  לים חוכים,



באחוזים טווחים השוואה:  הקשישים בקרב בעיות הימצאות .4 לוח

אחרות בארצות שנעשו מחקרים ~ " ~~
איסלנד, אנגליה, (ארצותהברית,

סקנדינביה) בישראל שנעשו אחרים מחקרים . הנוכחי המחקר

מוסדות בתי מוסדות בתי עצמאיים מסמניפ
קהילה6 לסיעודיים5 אבות4 sקהילה לסיעודיים2 * אבות ותשושים סיעודיים

3050   4149   3641 4150 יתרלחץדם
1423 5170  4960  י 23 63*9 51711 ראייה קשיי

E 2750 2833 2751 2440  7 16 6152 5838 שמיעה קש"
^ 7891 4180  6496   71197 77100 הפת בריאות בעיות
"2 350 5188 44 1158 89 30 4056 9092 " בניידות בעיות
g 320 9497 80 .1436 90 35 4675 100100 ברחצה קושי

נ "י י"'~~ "י י" י" "י יי י~ .י .1 י*' " "  י

_ 56 2317 1419 3 325 5654 מלאד.

§ 1244 26 924 414   2217 1721 חלקית
g 1228 49 3374 370  2542 4665 4763 בדידות10
j".
o
a
.*. טובות". ל"לא  והימני ה''טובות" למחלקות מתייחס הטווח של השמאלי המספר .
g .1970, Weihl et 01. 1

j| .1976 מוטליס, 2
n ;1961 ואחרים, בראל ;1979 ואחרים, דייויס ;1979 ולוי, דוידוף ;19716 מורגנשטיין, כהן ;1973 ונתר, וייל ,1970 בןזמרה, 3
h Weihl A Berman, 19/7 ; RosinA Galinsky, 1975 ; Silverberget al.. 1979; Kark ;1982 וייל, ;1981 ואחרים, זילברשטיין
jg et al., 1979; Gofin et al., 1981 ; Fleishman Si Peets, 1983; Fleishman, 1983; Davies St. Flejshmao, 1981; Fac

tor et al., 1985
Hood, 1976; Gilleard, 1980; McCoy, 1982; Corbin et al., 1984. 4

Grintzing, 1970; Drake, 1970; Fawcus, 1971 ; National Center for Health Statistics, 1973; U.S. DHEW, 1975; 5

McCoy, 1982.
Brocklehurst, 1968 ; Bennett et al., 1970 ; Sourander et al., 1970 ; Bennet, 1973 ; National Center for Health 6
Statistics, 1973 ; Townsend, 1973 ; Gruer, 1975 ; Garbus A Garbus, 1976 ; Chirstensen, 1977 ; McWlfliam, 1978 ;

g \ Kalimo, 1980; Fischer Sl Phillips, 1982; Svanborg et al., 1982.
קטטר. בלי או עם 9 מרותקים* כולל 8 בלבד. opnzsn 0"vp 7

שעמוק. חברתי, בידוד קרובים, חברים חוסר כולל 10
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שערך הבדיקות שהעלו התוצאות בין פער מלאים, אינם המוסד) דיווח סמך על נקבעו
הצוות בידי הבעיה הגדרת ובין המחקר צוות קיימת כאן שגם להעיד כדי מספיקים הם אך
העובד האחראית, האחות (הרופא, במוסד אחוז נמצא מחלקות בשלוש רבה: ש1נות
המה צוות קבע שלגביהם מקדים הסוציאלי). אמצעים. כבעלי המדורגים קשישים של גבוה
ואילו מסוימת, בבעיה לוקה שהקשיש קר המסמנים הימצאות בין הקשר בבדיקת
הוגדרו י כך, הדבר שאץ ציין המוסד צוות מק גיל, של הדמוגרפיים המשתנים ובין
לבעיה. הצוות מודעות חוסר של כמקרים חיובי מתאט הנוכחי במחקר נמצא ומוצא,

במוסדות הצוות מודעות על הממצאים ראייה, בעיות של הימצאותו יבין מובהק
ביותר זהיר פירוש דורשים בעיות של לקיומן אם דומה, מגמה הגיל. ובין וניידות שמיעה
מסוים שאחוז ייתכן (א) סיבות: מכמה קושי שבין בקשר נמצאה מובהקת, לא כי
יית (ב) מוטעה; הוא המחקר צוות מאבחוני על הממצאים גיל. ובין בהלבשה או ברחצה
התו בין שהפער המקרים, מן קטן בחלק כן, את תואמים לגיל אלה מסמגים בין הקשר
מה ובין המחקר צוות בדיקת של צאות המין משתנה אחרים5. במחקרים שעלו אלה
משוני נובע המוסד צוות מדיווחי שעולה של הבעיות להימצאות רק קשור נמצא
אמנם המוסד שצוות בעיות של בהערכתו היגיינת שיניים. בצחצוח וקושי הפה בריאות
המופיעים המקרים מן חלק למשל, להן. ער הפה) בריריות (נגעים חפתולוגי המצב הפה,
מצד מודעות "חוסר של כמקרים 5 בלוח בקרב יותר גרועים נמצאו התותבות ומצב
מקרים הם יתרלחץדם" של לקיומו הרופא נמ הפה בריאות של אלה היבטים הגברים.
המו לרופא לח'ןהדם בעיית ידועה שבהם אסיה יוצאי בקרב גם יותר לקויים צאו
מצב כאל אליה מתייחס אינו הוא אך סד, בבריאות בעיות בין דומים קשרים אפריקה.
עשויים אלה גורמים .> טיפול הדורש פתולוגי במחקר גם נמצאו ומוצא /v ובין הפה
לשיעןר כלןמר מעלה כלפי להטיה להביא Fleishman 4) ירושלמית בקהילה שנעיר
ה"אמיתי". השיעור מן גברה אימרדעות מסמן קיום בין לקשר אשר .peet 1983
לקשישים שבמחלקות העובדה זאת' לעומת בין (0.65) גבוה מתאם נמצא למשנהו, ■אחד

הקשישים דיווח על פחות הסתמכנו סיעודיים סוגר על אישליטה ובין ניידות בעיות קיומ
להביא יכלה לראיינם), אפשרות חוסר (מפאת בהרבה. נמוכים היו המתאמים יתר השתן.
השי מן נמוכים שהם אימודעות לשיעורי

< אלד, במחלקות הקיימים ה"אמיתיים עורים : ~~ 
.(5 בלוח מוצגים המודעות על (ממצאים לקיום המוסדי הצוות מודעות .5

הוא בע"ןת למס(1ר ד)מחעות חדסר שיעןר ^^ הבעיות
סוגי בכל מזה) למעלה או (כ500/0 גבוה
כאחד. טובות" וה"לא ה"טובות" המחלקות, כאמור נקבע קשיש אצל בעיה של קיומה
מצד מודעות חוסר של גבוה שיעור נמצא במס עקץ ריאיונו, הקשיש, בדיקת עלסמד
הסד, בריאות שמיעה, ראייה, לבעיות הרופא המטפל. הצוות וראיון במוסד המצויים מכים
אף האחראית האחות חלקית. ואישליטה יש מידה באיזו גם לקבוע היד, ניתן זו בדרך

j 1981 ואחרים, זילברשטיין ; 1979 ,Kark et al. ;1979 ואחרים, דייויס ראה: ראייה לגבי 3

;1979 ואחרים,' דייויס ; 1979 ,Kark: et al. ראה: שמיעה לגבי ; 1981 ,Gafin et al.
וייל ; 1985 ,Factor et al. ; 1970 ,Weihl et al. : ראה לניידות אשר ; 1981 ,Gofin et al.
לקושי אשר ג198; ואחרים, זילברשטיין ;1961 ואחרים, בראל ; 1979 ואחרים, דייויס ; 1973 וגתר,

.1973 וגתר, וייל ; 1970 ,Weihl et al. ראה: ובהתלבשות ברחצה
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(באחוזים) המחלקה2 י ואיכות סוג לפי ד.בעיות, לקיום הצוות מודעות .5 לוח

הקשישים כל ועצמאיים תשושים סיעודיים ואיכות סוג
ל£~ ל£ ^ המחלקה
טובה טובה סה"כ טובה טובה סה"כ טובח טובת מסמן

יתרלחץדמ .1
44.0 48.2 49.1 40.0 56.2 402 49.9 24.7 הרופא מודעות חוסר

ראייה קשיי .2
57.9 78.2 69.2 57.3 77.5 66.4 58.8 82.1 החפא מרדעות חוסר
47.0 54.7 54.1 47.0 59.2 42.5 47.1 33.1 האחות מודעות תוסר

שמיעה קשיי .3
82.3 716.2 81.8 84.1 805 68.4 77;7 60.6 הרופא מודעות חוסר
60.5 68.6 65.4 57.9 69.6 65.6 66.6 64.7 האחות מודעות חוסר

בריאותהפה בעיות .4
*99.1 *57.6 76.3 *98.5 *56.1 86.1 *1000 *62.7 הרופא מודעות חוסר

בניידות געיות .5
*39.8 *10.3 35.3 57.2 17.9 16.2 27.3 00 הרופא מודעות חוסר
T2& 16.8 21.7 22.9 20.5 17.7 22.7 10.7 האחות מחע,ות חוסר

ברחצה קושי ,6
0.0 6.7 5.7 0.0 9.7 00 00 00 האחות מידעות חוסר

בהלבשה קושי .7
37.7 15.0 40.1 (50.0) 313 48 '(210) 00 האחות מודעות חוסר

שיניים בצחצוח קושי .8
3&S 30.9 44.9 (50.0) (41.8) 26.0 33.3 (0.0) האחות מודעות חוסר

השתן סוגר על אישליטה .9
מלאה א.

21.0 14.1 34.5 41.4 00 11.6 7.7 16.5 הרופא מודעות חוסר
16.6 0.0 217 27.5 0.0 ^3 7.7 00 האחות מודעות חוסר

חלקית ב. ,
78.9 95.1 97.2 91.8 1000 65.1 60.0 73.2 הרופא מידעות חוסר
69.1 747 744 75.3 80.0 65.1 600 73.2 חאתות מודעות חוסר

ביידות הרגשת .10
61.6 66.3 603 59.2 61.4 70.4 65.0 82.9 העו"ס מודעות תוסר
64.4 86.1 81.6 71.3 91.2 59.0 55^0 644 האחות מודעות חוסר

הארציים. המפקחים הערכת לפי 1

אחראית, אדנות (רופא, במוסד הטיפול על האחראים מצד לבעייתט מודעות חוסר שיש הקשישים אחת 2
תא. בכל מהבעיה, הסובלים הקשישים כל מסך סוציאלי) עוםד

מ5. קטן האחוז חושב שממנו המספר כאשר מופיעים הסוגריים 3
ומעבר מחלקה סוג בתוך טובות" ו"לא "טובות" למחלקות המתייחסים האחוזים בין ההפרש .

.22 במבחן 0=.05 ב מובהק לסוגים
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יותר רבה להתחשבות להביא עשויה שיש המקרים, מן ניכר באחוז ערה, אינה היא
גם עמו יותר טוב קשר וליצירת במצבו חלקית אישליטה שמיעה, ראייה, לבעיות
בבע ממשי באופן לטפל אפשרות אין כאשר גבוה מודעות חוסר הקשישים. של ובדידות
האחות של מודעזתה (למשל, המיוחדות יותיו לבעיות המקרים) מן בערך (בשנישלישים
יחס למנוע עשויה הקשיש של שמיעה לקשיי העדבד אצל גם נמצא הקשישים של הבדידות
הקשיש כאשר מצדה סבלנות וחוסר כעס של במיוחד מפתיע הבית). אם (או הסוציאלי

לדבריה). מגיב אינו סוגר על מלאה אישליטה לגבי שאף הוא,
רבות. מסיבות לנבוע עשוי מודעות חוסר חוסר של מבוטל לא שיעור נמצא השתן

אפשריות: סיבות מספר .להלן זו לבעיה הרופא מודעות חוסר מודעות.
, ה"טובות" במחלקות \4PL של לשיעור (סיבההגיע לצוות הקשיש בין רופף קשר _ ' '""o ■1 .nv'00i 1*/o >" ' '

. m, .,.,,.,_ טובות". ה"לא במחלקות 210/0 של לבדידות^.ולשיעור סבירה , ,^^ של חשש _ של מזו רבת מודעות. מגלה האחראית האחות
אחךןת בעיןת על מלךןןח איתי בעיר, כלל אין ח"טובות" במחלקות הרופא:

אי.שליטה) ^ "תאןנןת" האחראית האחות אצל מודעות חוסר של
w הףןפא ^ אחדןת בעיןת תפיסת _ חוסר שיעור מגיע טובות" ה"לא ובמחלקות
,,בתחום שאינן כבעיות הסיעוד, mwn האח האחות אצל ל*17. שלה _המודעות טיפןלם" חוסר של נמוכה מידה גם נתגלתה ראית

, ברחצה לקשיים הניידות לבעיות הפה).מודעות בריאות של בעיות או שמיעה, ? י י *^ ימת כללית ^ _ ביחידות שיניים בצחצ" דלקו"י ,100*01
אחךים בתחומים, לטיפןל אחראי אינו הוא imvarהטי 31,6 עד (מ*7 ה"טובות"
^ תקיני1' לא תותבת החלפת (כגון טו ה"לא ביחידות 39*/0 עד ומ070 בות''
שי" לו שאין למי חדשה תותבת התקנת , ., בית"

פלל)< תןתבןת ניים בין עקיב קשר נמצא לא כללי, באתון
אחדןת לבעיןת מייחס ד^טפל הצןות _ איכות הערכת ובין המודעות חוסר שיעיר
בראייה לקשיים (למשל מעטה חשיבות ■ מיבהקים. איננ. ההבדלים ומרבית המחלקה.

הפה). לבריאות או 1nsroor או ה"טובות" המחלקות בין מובהקים הבדלים
אחדןת שלבעיןת מניח' י1מטפל הצןןת _ לגבי במודעות רק נמצאו טובות" וה"לא

למנוע ^.^ אי טיפול" עקיב דפוס הפה. ובבריאות בניידות בעיות
נייךות)1 אי.שליטה ^^ (להוציא יותר גבוד,ה מודעדת של למדי

שי בצחצוח קושי הפה בריאות של בהיקףבעיות אדם כוח העדר או זמן חוסר  ,mש " ^ 'nBnr1J^ 3 7 n v
* מספיק לסיעודיים במחלקות נמצא ובדידות) ני>ם

ולתשושים, לעצמאיים המחלקות לעומת
בין יותר ההדוק המגע בשל אולי וזאת

השונים* במסמכים הטיפול .6 לא המסמנים במרבית לקשישים. הצוות
ובין הצוות מודעות בין מובהק קשר נמצא

בבעיות הטיפול בנושא העיקריים הממצאים הקשיש. ומוצא מין גיל,
מוצגים מרביתם .6 בלוח מובאים הקשישים בכד, נעוצה המודעות ממצאי של חשיבותם
הסובלים הקשישים כל סך מתוך כאחוזים nvrr< שאינה בבעיה לטיפול לצפות שאין
יתרלחץדם לגבי הנדונות. הבעיות מן הק לבעיות מודעות כמוכן, לצוות. ומוכרת

קשיש למשל, נאות. טיפול איקיום או לקיום ולא טיפול, איקיום או לקיום בעיקר מתייחס "טיפול" 5

שונות. בבעיות טיפול לצורך מומחה רופא אצל האחרונה בשנה ביקר אם כמטופל הוגדר
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אי טובות" ה"לא שבמחלקות מאלה ו950/0 של חשיבות יש בהם לטיפול אשד ובדידות,
הדרוש. השיקומי הטיפול את מקבלים נם הקשי כל סן מתוד האחוזים חושבו מניעה,

ברחצה המתקשים הקשישים כל כמעט הכלל, מן יוצא ללא כמעט נמצא, שים.
הקשישים מן כ100/0 ורק עזרה, מקבלים ה"טובות". במחלקות יותר טוב שהטיפול
עזרה מקבלים אינם בהלבשה המתקשים יתרלחץ של בבעיות הטיפול העדר שיעור
היד. לא הניקיון מצב זאת, למרות כלשהי. ובבע בניידות בהלבשה, ברחצה, קשיים דם,
ה"לא במחלקות המקרים מן ב750/0 מספק במחלקות יחסית נמוך הוא בדידות של יות
הלבדש ומצב ב"טובות") (וב270/0 טובות" גבוהה בהן האוטונומיה מידת ואילו אלה,
במחלקות המקרים מן ב210/0 מספק היה לא בעיות כגון תחומים, כמה זאת, עם יחד יותר.
ייתכן ב"טובות"). (וב120/0 טובות" ה"לא ואישליטה הפה בריאות שמיעה, ראייה,
ושהקשישים מספקת, אינה הרחצה שתכיפות הטיפול העדר שיעור כללי. באופן מוזנחים
לה זוכים אינם בהלבשה לעזרה הזקוקים ל500/0 עלפירוב מגיע אלה בתחומים

יום. בכל ויותר ול,£,750 ה"טובות", ביחידות ויותר
לקשישים הניתן הפה בהיגיינת הטיפול גם הממצאים לפירוט עתה נעבור טובות". ב"לא
ה"לא במחלקות מספק: אינו לו הזקוקים השונים. המסמנים על
שלושה אצל ירוהה הפה היגיינת טובות" מיתרלחץ הסובלים קשישים אחר המעקב
ב"טו ואילו אלה, מקשישים בערך רבעים המקרים מן ב340/0 סביר כלא נתגלה דם

בערך. 220/0 אצל  בית" המקרים מן וב750/0 ה"טובות" במחלקות
בתכניות ביותר משמעותי מחסור נמצא קשי אחרי המעקב טובות". ה"לא במחלקות
על מאישליטה הסובלים לקשישים שיקום מספק מיתרלחץדם סובלים שאינם שים
ה"טובות" ביחידות 740/0) השתן סוגר מן ב370/0 סביר כלא נתגלה הוא יותר.
על במיוחד בולט והוא טובות"), ב"לא ו9470 ב^/460 ורק ה"טובות", במחלקות המקרים
זה בנושא שחלה החשובה ההתפתחות רקע טובות". ה"לא במחלקות
Wellington,) המערבי בעולם טובים במוסדות מן ל630/0  הראייה לבעיות אשר

.(1976 ה"טו במחלקות בראייתם הלוקים הקשישים
רבות בעיות נתגלו היחידות מן בחלק אין טובות" שב"לא מאלה ול870/0 בות"
אוטונומיה, חוסר הנפשיחברתי. בתחום אינם שבשימושם שהמשקפיים או משקפיים,
את המגבילים הנהלים במספר שהתבטא במיוחד חמור המצב ראייתם. את משפרים
היומיום בחיי הקשיש של והפרטיות החופש מגיע שם טובות", ה"לא הסיעודיות niprpn
הקשי מן אחדים למדי. גבוה נמצא במוסד, מתאימים משקפיים להם שאין הקשישים אחוז
כך על הצביעו טובות" ה"לא במחלקות שים ל940/0 כלל) משקפיים להם שאין (או
לחיי הנוגעים הפריטים מן 400/0 שלגבי ראייה. מבעיות הסובלים הקשישים מכלל
במקרר להשתמש האפשרות (כגון היומיום שמיעה לבעיות מומחה רופא אצל ביקורים
מציב המוסד וכדומה) אוכל להכין המוסד, במחלקות לא  כלל מתקיימים אינם
ה"טובות" ביחידות המקביל השיעור מגבלות. טובות". ה"לא במחלקות ולא ה"טובות"
במחלקות במיוחד קשה המצב .1970 הוא הכרוכות בבעיות הטיפול חוסר שיעור גם
וס/460 טובות" ב"לא 64O/O) לסיעודיים נמצא הפה) היגיינת (להוציא הפה בבריאות
כגת "אובייקטיביים", תנאים ב"טזבדת"). במחלקות ומעלה 830/0 על עומד ההוא גבוה,
עשו ירוד, תפקודי מצב או בחדרים צפיפות השונים הסוגים מן טובות" וה"לא ה"טובות"
להביא או האוטונומיה להגבלת להביא יים .(6 לוח (ראה
האוטו שהגבלת להחליט במוסד הצוות את מן כ400/0  הניידות לבעיית אשר
עם ויחד הכרחית. היא הקשיש של נומיה ה"טובות" במחלקות המוגבלים הקשישים



י* (באחוזים) המחלקה2 ואיכותי סוג ל6י השוגות בכעיוונ ולטיפול .6 לוח

הקשישים כל ועצמאיים תשושים סיעודיים המחלקה ואיכות סוג

לא" יא י* ■ טובה""י" טובה סה''כ טובה טובה סה"כ טובת טובה מסמז

יתרלחץרפ .1

*75.1 *34.2 545 ^2 313 54.6 75.0 22.4 מיתרלחץדם הסובלים קשישים אחר י סביר לא מעקב
45.6 36.6 35.4 30.9 3a3 54.0 75.0 31.1 מיתרלחץדם סובלים שאינם קשישים אחר * סביר לא מעקב

ראייה קשיי .2

*58.9 *34.5 35.6 41.0 29.4 76.8 86.7 58.7 האחרונה בשנה רהפא אצל ביקרו לא
£ *86.8 *62.7 69.3 83.4 61.6 82,9 93.7 68.4 מתאימים)" (משקפיים לבעיה פתרון אין
£ שמיעה קשיי ,.3

0 *98.0 *68.1 715 *97.2 *59.5 1000 1000 1000 מטופלים לא / מומחה אצל האחרונה בשנה ביקרו לא
נ*
~ בריאותהפה בעיית .4

V 96.0 86.3 50.7 98.5 83.5 92.8 91.3 95.4 י בפה כלשהו טיפול מקבלים לא
55. *75.0 *21.9 59.7 *87.7 *12.3 45.7 58.8 30.4 ירודה6 פה היגיינת
§ בניידות בעיות .5

r 55.0 30.6 40.4 47.2 35.9 43.2 71.5 12.9 עזרהד מקבלים לא
.95.0 *41.7 74.2 91.0 55.8 6a8 .100.0 *24.5 8 >wn< ^^^^^^ ^^

ברחצה קושי .6

*74.6 *27.2 509 *77.5 *19.7 57.7 70.8 39.2 מספק אינו הניקיון מצב
0.0 4.3 3.3 0.0 6.8 00 0.0 0.0 ברחצה עזרה מקבלים לא

בהלבשה ל,ושי .7

*60.8 .12.0 213 *44.9 *0.0 4a3 *70.6 *21.8 מספק אינו הלבוש מצב
11.1 7.7 1^3 19.6 .17.2 3^2 5.9 0.0 בהלבשה עזחה מקבלים לא

שיניים בצחצוח קושי .8
.5x449.0 7B7 70.4 100.0 30.9 36.4 22.6 בפה סיעודי טיפול מקבלים לא



אישליטה .9

94.4 718 95*3 100.0 60.0 74.4 88.9 55,0 שיקום תכניות אין
בדידות הרנשונ .10

♦6S.9 *753 3a.o *53.8 *19.2 69.7 *87.5 *46.5 בפעילויות9 משתתפים לא
*au *69.0 63.9 *5010 *74.1 33.7 22.7 500 " הקשישים משפחות עם "י פגישות אין
*78.7 *60.1 64.0 72.2 57.9 81.9 90.9 68.5 הקשישים) מכלל (אחוז מטופלים12 ולא כמעט / מטופלים לא

נ* אוטונומיה .11

£ *38.9 *19.3 21,5 *3x0 *15.6 55.3 *618 *45.8 " האוטונומיה תוסר דרגת

/
? *6x6 *26.9 ?7.7 *649 *23.0 55.3 57.2 52.4 חלקי) או (מוחלט שגיעותתנון4נ חוסר .12
p

0 הארציים. המפקחים הערכות לפי 1

" מססר מתון אחרת) צוק כן אם (אלא חושב תא בכל הבעיה מן הסובלים הקשישים מסה"כ טיפול קיבלו שלא הקשישים אחוז 2
n בעיות. אצלם שאובחנו הקשישים
§ לחץדמ. מדידות שתי בין מחהדשיים למעלה של זמנים פער יש כאשר 3

§ לחץדם. מדידות שתי בין חודשים מ3 למעלה של זמנים פער יש כאשר 4
*. הבעיה. את פותרים אינם המשקפיים אבל משקפיים ויש בראייה קושי שיש או משקפיים, 0>ין בראייה קושי יש 5
Jt שיניים. בצחצוח המתקשים הקשישים מספר מתוך 6" גלגלים. לכיסא מתתקים ואינם ניידות מבעיות הסובלים הקשישים מספר מתוך 7

8 םיזיותיראפיה). (בעיקר לטיפול חקוקים בניידות המתקשים הקשישים מספר מתוך 8

6  הפעילויות. בין נכללה לא בטלוויזיה צפייה 9

n האחרונה. השנה במשך המוסד מצוות לעובדים הקשיש משפחת בין פחות או פגישות 2 התקיימו 10

£ , משפחה. להם שיש הקשישים מספר מתוך 11

£ בפעילףזת; משתתף הקשיש (א) : האלה המצבים משלושת אחד אף מתקיים שלא במידה כלאמטופלים הוגדרו הקשישים 12
משלושת אחד רק שמתקיים במי'דה פרטני. טיפול מקבל הקשיש (ג) המוסד; מצוות עוםדים עם נפגשת הקשיש משפחת (ב)

מטופל". לא כ''כמעט הקשיש הוגדר הנ"ל המצבים
לנושא הנוגעים פריטים על הקשישים תשדבות סמר על חושבו הציונים הקשישים. ציוני ממוצע עלפי מחלקה לכל ציון חושב 13

האוטונומיה. בתחום מגבלות על הקשישים הצביעו שבהם הפריטים אחוז עלפי מוגדר שקיבלו הציון האוטונומיה.
במוסד. החיים מן מרוציט כר כל לא או מרוצים שאינם שציינו הקשישים אחוז 14

a ב05.= מובהק לסוגים ומעבר מחלקה סוג בתור טובות" ה"לא לעומת "טובות" למחלקות המתייחסים ד&חוזים בין ההפרש .
, 2'ג. במבחן
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כזאת, שאוכלוסייה להניח, סביר יחסית. באמ להבטיח גם ניתן כאלה במקרים זאת,
לטפל רגילים שחבריה יוזמה, בעלת שהיא הקניי את למדי, זולים לעתים שונים, צעים
באופן גבוהה מהכנסה נהנים והם בעצמם לקשיש פרטיות של מינימלית מידה של תה
מצבם ואכן, יותר. טוב בעצמה תטפל יחסי, בחדרים), פרגודים התקנת עלידי (למשל,
אלה במחלקות הקשישים של יחסית הטוב במתקנים יותר חופשי שימוש לו ולאפשר
כפי נובע, למשל, הפה בריאות בתחום Seiigman, 1975 ; Schuiz,) במוסד ובשירותים
ולאו לעצמם, דואגים שהם מכך הנראה, .(1976
במו טיפול מקבלים שהם העובדה מן דווקא ש250/0 נמצא הבדידות, להרגשת אשר
מובהקים קשרים נמצאו לא זאת, עם יחד סד. אינם ה"טובות" במחלקות הקשישים מן
המשתנים ובין השונות בבעיות הטיפול בין ב"לא %66d (לעומת גפעילויות משתתפים

ומוצא. מין גיל, 2עי מהעדר בעיקרו נובע זה דבר טובות").
מן הקשיש של הכללית הרצון שביעות בין הפער טובות". ה"לא במחלקות לויות
"מסמן") נחשבת איננה (זו במוסד החיים קיים טובות" וה"לא ה"טובות" המחלקות
איכות את לבטא עשויה שהיא כיוון נבדקה שיעור אך המחלקות, סוגי בכל היקף באותו
שביעות חוסר שיעור במוסד. והחיים הטיפול סי קשישים בקרב יותר גבוה איההשתת0ות
לעצמאיים טובות" ה"לא במחלקות הרצח ב"טו ו460/0 טובות" ב"לא (ס/820 עודיים
ב"טובות" מאשר בהרבה גבוה ותשושים ברת").
ה"לא במחלקות הקשישים מן (כשנישלישים למש המוסד עובדי בין ושוטף תקין קשר
מן כללי באופן רצון שבעי אינם טובות" איכות להבטחת במיוחד חשוב הקשיש פחת

ב"טובות"). 270/0 לעומת במוסד, החיים היחידות מנהלי במוסד. לקשיש סבירד, חיים
ואולם, הקשר, טיפוח של מדיניות על דיווחו

 קשישים (של המקרים מן ב690/0 כי נמצא
המוסדות* מבנה .7 ה"טובות" במחלקות משפחות) להם שיש

עם פגישות די מקיימים הצוות אנשי אין
המוס של המבניים ליסודות להתייחס ניתן במשך הפגישות (מספר הקשיש משפחת
מנ א. אופנים: בשני בקשישים לטיפול תת זה שיעור פחות). או 2 היה האחרונה השנה
של הכללי המבני ההיבט של הראות קודת יית טובות". ה"לא במחלקות ל^400 יורד
התאמתם מידת כגון: גורמים הכולל המוסד, למשפחת המוסד בין המגעים שתכיפות p
המקו הסטנדרטים (לפי למטרתם מבנים של נטייתן את חלקי, באורח משקפת, הקשיש
כוחהאדם של התאמתו מידת או בלים), במצב המצויים קשישים לבקר המשפחות של
מנקודת ב. היצרים; לסטנדרטים המצוי יותר. גבוה בתדירות קשה
קשר של כגון ספציפיים, מסמנים של חאות ובין ה"טובות" המחלקות בין הפערים
ק*זם או עיניים, רופא עם המוסד מצד סדיר לשקף אמנם עשויים טובות" ה"לא אלה
לחץדם. של שגרתי™ בדיקות של נתלים לא אולם המוסדי, הטיפול באיכות שוני

אדם, כוח מבניים: משתנים מספר נבדקו מהבדלים גם לנבוע עשויים הם בהכרח.
בטיחות ותרבות, חברה בריאות, שירותי המחלקות אוכלוסיות בין סוציוכלכליים
המוס במבנה רבים ליקויים ונמצאו ורישום הנראה, כ0י קשורים, אלה הבדלים השונות.

דית. שביחי למשל, נמצא, העצמי. הטיפול ברמת
שנבדקו התשע מתוך יחידות ארבע רק אוכלוסיית (3 תרשים (ראה ווד ד' דות
סיעודי אדם כוח של בסטנדרטים עומדות גבוהה סוציוכלכלית ברמה היא הקשישים

.Moos A igra. 1980 ; Moos <cf Lemke, 1979, 1980 ראה: מבניים מרכיבים של בהשפעות לדען 6
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(להר השונים המרכיבים על המבוסס מסכם וב והרווחה העבודה במשרד שנקבעו כפי
מצביע ותרבות) חברה בריאות, שירותי ציא הצרכים לבדיקת (הוועדה הבריאות משרד
שהוערכו היחידות ובין ביניהן ניכר פער על .(1981 לזקנים, במעונות והעלויות
59.2 לעומת 90.3 של (ממוצע טובות" כ"לא באשר היחידות בין רבה שונות נמצאה
נקודות 100 עד 0 של טווח מתוך בהתאמה, מספקות. שהן הבריאות שירותי של לסוגים
כדאי במיוחד .(7 לוח ראה  אפשריות םיזיותיראסי. טי6ול ניתן לאחת, פרט בכולן
כוח מתור הסיעודי האדם כוח שאחוז לציין, ריפוי יש מהן בשתיים רק זאת, לעומת
ביחידות בהרבה גבוה היה המומלץ האדם השירות ניתן בלבד אחת וביחידה בעיסוק,
שביחי מזה (1000/0) ה"טובות" הסיעודיות מומחים עם היחידות קשרי בדיבור. ריפוי של
הב .(630/0) טובות" ה"לא הסיעודיות דות רוב. פי על הדוקים אינם למוסד מחוץ שונים
היחידות בקרב נמצאו יותר קטנים דלים בין קבוע קשר שקיים נמצא לא למשל,
,710/0 לעומת 760/0) ולעצמאיים לתשושים ורק אורטופד, או אורולוג ובין /nvnvr

בהתאמה). מומ עם קבוע קשר מקיימות niTrr שלוש
ה"טובות" המחלקות בין גדולים הבדלים לסכרת. תה
הדיור תנאי" בתחום גם נמצאו טובות" ל"לא סו עובדים מועסקים יחידות בשתי רק
סבירים, דיור תנאי המבטא נק', 100 מתוך 87) מתקיימות ותרבות חברה ופעילויות ציאליים,
ברמת וכן בהתאמה). נק', 100 מתוך 49 לעומת בלבד. n1prr< בארבע סדיר באופן
במח שנקבע: הבטיחות סולם לפי הבטיחות שו הם השונות ביחידות הדיור תנאי גם
ההערכה נקודות מספר מגיע ה"טובות" לקית צפי  המשתנים באחד רבה. במידה נים
לעומת האפשרי, הנקודות ממספר ל'</960 בין ל1 16 של פער נמצא  בחדר פות
גם ניכרת דומה מג™ טרבות" ב"לא י/650 לנפש) מ"ר 1.18) צפופה סיעוחת יחידה
ברמה שנמצא הרפואי, היישום בתחום מ"ר 16.65) לעצמאיים מתוחת יחידה ובין
ה"טו במחלקות המקיים מו ב810/0 סבירד' בולט באופן מצויות יחידות ארבע לנפש).

טובות". ב"לא 560/" לעומת בות", רבה שונות המומלצים. לסטנדרטים מתחה
כל של בהקשר המבניים המרכיבים בדיקת נוספים במשתנים נמצאה היחידות בין
היחידות בכל ליקויים, שיש העלתה מסמן החדר התאמת כגון דיור, תנאי המשקפים
לבעיות הרלוונטיים במרכיבים במרביתן, אי תמרון מרווח קיום (למשל, הקשיש לצורכי

■ הפה בריאות של לבעיות ושמיעה, ראייה בכיסא הנתון לקשיש הדרוש בחדר, מינימלי
למסמנים הרלוונטיים המרכיבים ולבדידות. הסי המחלקות (ברוב וציוד ריהוט גלגלים),
היחידות. ברוב מספקים נמצאו הסיעודיים ולחפצים לבגדים ארח לקשישים אין עודיות

' מידת עלפי היחידות י דירוג בין השוואה רמת והמקלחות. השירותים ומצב אישיים),
לכל הרלוונטיים המבניים בסטנדרטים עמידתן בעי המרפאה בידי דורגה ביחידות הבטיחות
(לפי הטיפול איכות עלפי דירוגן ובין מסמן פרי 11 בן סולם לפי המחקר שבצוות סוק
הת שאין העלתה, מסמן) לאותו המומלץ המדד הבטיחות שמצב נמצא יחידות בחמש טים.
היו שחושבו מקדמי!^!^ ביניהם. מלאה אמה נמצאו mr>rr ובארבע רצון, משביע הוא
מהם ארבעה ורק ,0.65 עד 0.12 של בטווח משמעותיים. בטיחות ליקויי
קושי בהלבשה, קושי יתרלחץדם, (לגבי רופא בידי הוערד ביחידות הרפואי הרישום
מובהקים. היו בדידות) והרגשת ברחצה נמצא יחידות בשלוש רק המחקר. מצוות
רוב בין ברור קשר נמצא שלא העובדה, המקרים מן מ500/0 ביותר טוב רישום
והתו התהליך מדדי ובין המבניים המדדים שנבדקו.

סיבות: מכמה לנבוע עשויה *אה, יותר טובים נמצאו המבניים המרכיבים
המקובלים בסטנדרטים העמידה מידת  ומדד כ"טובות", מעריכן שהפיקוח ביחידות



75 בישראל ממושך לטישל במוסדות הטיפול איכות של מדידה

המחלקה ואיכות1 םוג ל6י מב;יי0, מדדים .7 לוח

הקשישים כל ועצמאיים תשושים סיעודיים ואיכות ^ךסוג ^ ^ המחלקת
טוב1> טובה סה''כ טוט^ טובו! סה"כ טובח טובה המבניים הפ5דדים

66.7 0^8 72.7 70.6 75.7 86.0 63.0 100.0 סיעודי2 אדם כוח

48.6 ^3 76.4 48.2 95.1 54.0 49.4 59.9 * דיור תנאי
65.0 96.1 845 58.6 1000 79.1 76.3 82.6 בטיחות4
56.4 81.0 73.5 5710 84.3 62.1 55.9 7^7 * רפואי רישום

59.2 .po3 76.5 58.6 88.8 70.3 61,2 78.8 * מסכם מבני מדד

הארציים. המפקחים הערכת לפי 1

(בריאות הממשלה משהדי עלידי המומלץ העובדים מספר מתוך הקיים הסיעודי האדם כוח אחוז 2
ורוותה).

סבירים דעד תנאי מבטא 1000/0 באחוזים. ובוטאו פריטים 8 לפי במחלקה נמדדו הדיור תנאי 3

הפריטים. בכל
בטיחות מבטא loapji באחוזים. ובוטאה פריטים 11 בן סולם בעזרת נמדדה במחלקה הבטיחות 4

מירבית.
בינוני; רישום = 1 טוב; לא רישום = 0) הקשישים ציוני סיכים לפי חושב למחלקה שניתן הציון 5
מס0ר x 2 (שהוא למחלקה האפשרי המקסימלי הציון מתוך באחוזים ובוטא טוב) רישום = 2

במחלקה). הקשישים
המבניים. המדדים של אריתמטי ממוצע 6

מדידות על בעיקר להסתמך הצורך את מחזק לזיהוי הצורך די רגיש מדד מהווה איננה
ותוצאות. תהליכים של ישירות לאיכות. מבנה בין הקשר

המבניים שהמרכיבים לזכור יש לסיכום, באופן שוקללו לא המבניים המרכיבים 
וב'ן כלליים מבניים בגורמים שמדובר בין  מבוססים קנימידה בהעדר דיפרנציאלי,
למסמ הקשורים ס&ציפיים במדדים שמדובר פשוט שסיכום ייתכן היחסית. לחשיבותם י
המש אחד גורם אלא אינם  מסוימים נים אינו בסטנדרטים העומדים המרכיבים של
אלה מרכיבים בלא הטיפול. איכות על פיע השפעתם גודל את מהימן באורח מבטא
למרות ואולם, טובה. טיפול איכות תיתכן לא הטיפול. איכות על י

טיפול להבטיח כדי בקיומם אין חיוניותם, הנוכחי המחקר נערך שעליו הקטן המדגם 
מתאים, סיעודי ציוד חסר אם לדוגמה, טוב. בין הקשר ובדיקת לצורך מספיק אינו
מאוד ייתכן מוסמכת, אחות במקום ואין רצוי ותוצאות. לתהליכים מבניים היבטים
סיעודיות בבעיות או לחץ בפצעי שהטיפול מדגם במסגרת הנושא כל את יק לב
קיומם עצם זאת, עם ויחד לקוי, יהיה אחרות יחידות. של יותר גדול
הנדרשת וברמה ביחידה אלד, מרכיבים של המקשות הטכניות לסיבות מעבר ואולם,
לטיפול הקשורות שהפעילויות מבטיח אינו ייתכן לאיכות מבנה בין הקשר בדיקת על

יתבצעו. אכן טוב שאח לכך עדות אלה בממצאים לראות שיש
לאיכות כמדדים משמשים משהם יותר ובין מבניים גורמים בין חדמשמעי קשר
גורם משמשים המבניים היסודות הטיפול את בודקים כאשר אפילו הטיפול, איכות
סעיף להלן (ראה הטיפול איכות של מסביר זה דבר ספצי'פית. בעיה של ברמה הקשר
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"שביעות המשתנה עם קשר קיום (ג) באיכות לליקויים אפשריות בסיבות הדן ,10

העשויים מסמנים (באותם הקשיש'' של הרצון הטיפול).
מן הקשיש של שביעותהרצון על להשפיע

י במוסד). והטיפול החיים  

, למדידת מומלצים מדדים .8
עם יחד האלה המדדים מוצגים 8 בלוח הטיפףל איכות
המחלקה סוג כגון בסיסיות, תכונות מספר : :
בה, הטיפול איכות למדידת מתאים שהמחר , ,

עם ^ מביסס שהמדד ד>מידע סןג כל ב הטיפול לאיכות מדדים מספר ייתכט
ולןןנטיים להין" העשןיים ניספים משתנים לעיל שתוארו השונים המדדים מתוד מסמן.
מב. המדדים ףיב ^ של ^ לקביעת הקריטריונים לפי וזאת כמתאימים, 11 בטח"
טובות" ל"לא "טובות" מחלקות בין חינים , ■הא\!'
קשר קשורים הנפש,,םחברת,,מ mTarm בה שהטחול בעיה משקף המדד האם (א)
הסעיף את גם (ראה לשביעותהרצון (לדוגמה, המוסד לאחריות בעיקרו נתון

ו"לא .""". מחל לגבי הבא לצורר מומחה רופא אצל הביקורים שכיתות
במסגרת ראייה או שמיעד. בבעיות טיפול
רבה במידה תלויה לעצמאיים והמחלקות

: ולאודווקא עצמם, הקשישים בהתנהגות
מחלקות מסכמות: ?יערכוי], 9 ואילו זה, בנושא במוסד הנקוטה במדיניות

טובות'' ו"לא "טובות" במק האחריות נופלת הסיעודיות במתלקות
עצמו). המוסד על יותר רבה במידה כזד. רה

לאיכות מדדים של מצומצם מספר קביעת שכיחות על להתבסס צריד המדד (ב)
של יותר כוללני איפיון מאפשרת הטיפול השכיחות הבעיות מקרים. של יחסית גבוהה
השקלול שאלת מתעוררת כך אגב המוסדות. בסיס לשמש יכולות יחידות של מסוים בסוג
במסגרת שונים. מדדים או אמותמידה של (למשל: סוג לאותו תמתאימימ 2דדי0 לבניית
שאין ההנחה, מתוך יצאנו הנוכחית העבודה קשי 3קרב השכיחות ורחצה בהלבשה בעיות
לאמות שונים משקלות להענקת מוצק בסיס פחות שכיחות אד וסיעודיים תשושים שים

השונות'. המידה עצמאיים). קשישים בקרב
, השתמשנן כןללניים ציונים חישוב לצורך קושי יש לדוגמה, המדידה. אפשרות (ג)

.m ^^ י התחןם בחלוקה לעתים המונע הסיעודיים, הקשישים בריאיון
0VKr משקלות יהענקת תוך נפש,חברתי' הקשישים. תשובות על המבוסס במדד שימוש
במסמן תחום. לכל השייכות לאמותהמידה לצייי ש'^י ^ים קנימידה *oa
סיעןדי' ^^ במקןר ^^ הניידות' :trrarn (Vahdaoton) תיקוף
למתקשים (עזרה הסיעודי ההיבט בין הבחנו המחל בין משמעותית שונית קיום (א)
שיקומי (טיפול הרפואי ההיבט ובין בהליכה) שבמציאות להניח (כשסביר במדגם קות
שויד בפה ההיגייני הטיפול כמוכן, לקשיש). מה). שוני קיים
הנםשיחברתי בתחום הסיעודי. לתחום יחידות בין להבחין המדד יכולת (ב)
מרכיב על גם הכולל המדד את ביססנו שהוערכו (כפי טובות" ל"לא "טובות"
במוסד החיים מן הקשיש של שביעותהרצון הארציים). המפקחים בידי מראש

הטיפול לאיכות יותר רלוונטיים או יותר חשובים להיות עשויים אוודים שתחומים ספק, אין 7

לעבזדה נושא ישמש השונות אמותהמידה של היחסית חשיבותן כימות אחרים. מאשר המוסדי
נוספת.
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המדדים בדיקת כמוכן, טובות". ה"לא ומי rv!T<r1n הרגשת בבעיית לטיפול בנוסף
שיש כך, על מצביעה ויחידה יחידה כל לגבי האוטונומיה. דת
איכות שבהם ה''טובות" ביחידות תחומים תחום הוספנו האלה התחומים שלושת על
.(3 תרשים (ראה יחסי באופן לקויה הטיפול המר על המבוסס המבני, התחום רביעי, י
"טובה") יחידה (שהיא ו' ביחידה לדוגמה, דיור, תנאי סיעודי, אדם כוח שלהלן: כיבים
הרפואי לטיפול יחסית לקוי הרפואי הטיפול ניתנים אלה מרכיבים רפואי. ורישום בטיחות
שני, מצד האחרות. ה"טובות" ביחידות נמצאו והם יחסית, רבה בקלות לכימות י
הטיפול איכות שבה (א'), אחת rrprra מדד חושב אחד. ממסמן ליותר קשורים
הסיעודי שהטיפול נמצא כללי, באופן נמוכה  התחומים שלושת על המבוסס כוללני
"לא ביחידות הסיעודי לטיפול יחסית טוב כמוכן והנפשיתברתי. הסיעודי הרפואי,
בתער להסתפק אין עלכן אחרות. טובות" גם בחשבון המביא נוסף, כוללני מדד חושב
יש אלא הטיפול, איכות של כוללניות כרת כוללניים מדדים המבניים. המרכיבים את
ולנסות השונים הטיפול במרכיבי להתמקד המדדים של אריתמטי כממוצע חושבו אלה
כלקויים. המתגלים מרכיבים אותם את לשפר תחום. בכל המסכמים

הרפואי,  הראשונים התחומים בשלושת
במד השתמשנו  והנפשיחברתי הסיעודי

לליקויים אפשריות סיבות .10 הקו בסעיף שהוגדרו כפי "המומלצים" דים
הטיפול באיכות הטיפול, או המודעות מדדי של במקרה דם.

קיי שבהם המקרים אחוז את מבטא הציון .

את לקדם כשמנסים המתבקש הבא ד,צעד המקרים כלל מתוך טיפול או מודעות מים
לליקויים. הסיבות איתור הוא הטיפול איכות לגבי הבעיה. מן הסובלים הקשישים של
הטיפול באיכות לליקויים הגורמים הבנת מן כאחח הציון חושב המבניים המדדים
המס ממדי ניתוח על חלקי באופן מבוססת האפשרי8. המקסימום
מביא לבעיה מודעות חוסר לדוגמה, מנים. לפי והמסכמים הספציפיים הטיפול מדדי
על לעמוד ניתן לכד, נוסף יטה. טיפול לחוסר להערכת בהתאם איכותה ולפי היחידה סוג
מניתוח העולים נוספים גורמים של קיומם יחידות ו10. 9 בלוחות מופיעים הפיקוח
בקשרי התצפיות כך, על יתר המבניות. התכונות בדרך קיבלו כ"טובות" העריכן שהפיקוח
וריאיון הצוות לאנשי הקשישים בין הגומלין השו בתחומים יחסית גבוהים ציונים כלל ו

הם אף תרמו במוסד הפועלים הצוות אנשי לגבי 70.6 הוא הכללי המסכם המדד נים.
ההתבונ גם וכך לליקויים, הגורמים להבנת טו ה"לא לגבי ו40.6 ה"טובות" היחידות
הפגי יחידה, כל של הארגונית במסגרת נות גבו המסכמים המדדים .(10 לוח (ראה נות"
המפק ועם שונים שירותים מספקי עם שות התחומים מן אחד בכל ninOTn mrrra הים
שמחוץ אבות בתי ומנהלי הארציים חים הכלליים המסכמים המחיים שני שם). (ראה
קשורים לליקויים הגורמים המחקר. למסגרת סדר. באותו המחקר יחידות את "מסדרים"
במקום המועסק האדם לכוח השאר בין הספציפיים המדדים בדיקת זאת, עם יחד
למבנה לבעיות), מודעות איכות, (כמות, יתרון אין מדדים שבשני כך על מצביעה
לקשי הניתנים השירותים למערכת הפיזי, לבעיות המודעות  ה"טובות" ליחידות
במתרחש המשפחות ולמעורבות שים ביחידות במקצת גבוהה וראייה שמיעה

משרדי בשני שמכונה למה תאם במחלקה האדם כוח כאשר מקסימלי ציון ניתן אדם כוח של בנושא 8
בבטיחות מזו. גבוהה ברמה היה כאשר או האופטימלי, הסטנדרט ורווחה) (בריאות הממשלה

בסולמות. השתמשנו דיור ותנאי



" שונים כתחומים הטיפול איכות של מומלצים מדדימ .8 לוח

התאמת לשביעות ""^יי הבחנה צוות אנשי ~~ י**"
לסוג הרצון "™W' בין שאספו ipnzst man מקורות מדר נ"מז

מחלקי. הכללית ^י^,, מחלקות1 המידע את
הקשיש "ל

לכולם אין מבחין מבחין רופא לחץדם מדידות רישום קשישים אחר סביר מעקב יתרלחץדם
אחות הרפואי בתיק מקתרלחץדם והסובלים

המחקר תפא הערכת
רופא רלא^ץ עלסמך

r רפואי! וגיליון המוסד
J?
a לכולם אין לאמבחין לאמבח'ז מראיינים קשיש ראיון הצוות של משולבת מידעות ראייה קשיי
? אחות אחראית אחות ראיון מספר מתוך (חושב הרפואי
£ רופא המוסד רופא ראיון בראייה)2 המתקשים הקשישים
? המחקר רופא והערכת

^ לכולם אין לאמבזזין לאמבתץ רופא המוסז חופא ראיון הצוות של משולבת מודעות שמיעה קשיי
^ אחות המחקר רופא ובדיקת מספר מתוך (חושב הרפואי
5 אחראית אחות ראית בשמיעה)2 המתקשים הקשישים

לכולם אין מבחין מבחין מומחה מרמחה בודיקת (חושב תקינה תוחבת קיום הפה בריאות בעיות
הפת לברלאות הקשיש ראיה בעלי הקשישים מספר מתור

שיניים) חסרי או תותבות

בעיקר אין לאמבחין לאמבחין אחות הקשיש ריאיון (חושב בניידות עזרה מתן א. ניידות בעיות
לתשושים . הקשיש בדיקת המתקשים הקשישים מספר מתוך
ועצמאיים מרותקים) לא אך בני"דות
מוגבלים
בעיקר, אין מבחין מבחין רופא המחקר רופא הערכת (חושב שיקומי טיפול קבלת ב.

לסיעודיים הקשיש ובדיקת המתקשים הקשישים 0ר מתוך
: ותשושים לטיפול) וזקדקים בניידות



בעיקר אין מבחין מבחין אחות מחקה אחות בדיקת מספק ניקיון מצב קיום ברחצה קושי
לסיעודיים הקשיש ריאיון ברחצה) המתקשים (מתוך
ותשדשים אחראית אחות ריאיון

בעיקר אין מבחין מבחין אחות מחקר אחות בדיקת מס0ק לםוש מצב קיום בהלבשה קושי
לסיעודיים הקשיש ריאיון בהלבשה) המתקשים מספר (מתוך

§ ותשושים אחראית אחות ריאיון

£ בעיקר אין מבתק מבחין מומחה מומחה בדיקת הפה של סבירה היגיינה שיניים בצחצוח קושי
לסיעודיים לבריאות הקשיש ריאיון הקשישים מספר (מתוך

ם ותשושים י הפה אחראית אחות ריאיון הבודדים)

5 לכולם יש מבחין מבחין מראיינים עז"ס ריאיון טיפול קיים בדידות הרגשת
0 קשיש ריאיון הקשישים מסטר (מתוך
.* הבודדים)

§ בעיקר יש מבחין מבחין מראיינים הקשיש ריאיון * אוטונומיה דרגת אוטונומיה חוסר
* לעצמאיים
0 ותשושים

"2 לכולם  מבחין מבחין מראיינים הקשיש ריאיון שביעותרצון ממוצעי כללית שביעותרצון

§ .*2 במבחן 0.05 של מובהקות ברמת מובהק נמצא המחלקות בין ההבדל אם כמבחין נחשב המדד 1

£ י אלה. לקשיים ערימ היו לא האחראית האחות וגם המוטד רופא גם כאשר הוגדר משולב מודעות חוסר 2

במו^ד. מגבלות שיש הקשישים ציינו שבהם היומיום לחיי הנוגעים פריטים של הממוצע האחוז עלפי חושבה 3
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(גאחוזיפ) המחלקה ואיגווז1 פוג לפי תפשיייטחגיתיים, סיעודיים רפואיים, מדדים .9 לוח

הקשישים כל ועצמאיים תשושים סיעודיים המחלקה ואיכות סוג
לא לא לא

, טובה טובה סה'"כ טובה טובת סה''כ טובת טובד, מדדים

ר6ואייפ סדדיפ ,1

24.9 65.8 45.5 24.8 61,7 45.4 25.0 77.6 (מעקב)2 יתרלחץדם
< 46.3 34.1 37.9 50.0 30.6 45.7 500 42 9 י (מודעות) ראייה קשיי

304 27.2 25.9 32.5 23.6 33.3 31,3 400 י (מודעות) שמיעד, קשיי
/ (טיפול ר&ה בריאות בעיות

3.3 45.2 28.5 1.8 45.8 25.2 7,2 42.8 * תותבלת) התקנת
5.0 58.3 25.8 9.0 44.2 36.2 0.0 75.5 " טיפול  ניידות בעיית
21.9 46.1 32.7 23.6 41.2 37.2 217 55.8 מסכם8 רטואי מדד

מיעודיימ 0*770 .2
 שינייט בצחצוח קושי

25.0 78.1 40.3 *12.3 *87.7 54.3 41.2 69.6 סבירה7 היגיינה
45.0 159.4 59.6 52.8 64.1 56.8 28.5 87.1 עזרה8  ניידות בעיזח
39.2 88.0 78.7 55.1 100.0 51.7 29.4 78.2 " לבוש מצב  בהלבשה .>W
25.4 72.8 49.1 22.5 80.3 42.3 29.2 60.8 ניקיון10  ברחצה קושי
33.7 77.1 56.9 35.7 810 51.3 32.1 73.9 " מסכם סיעודי rar

ג6שיי0חגרתיימ טדדי8 .3
213 39.9 36.0 27.8 42.1 18.1 9.1 31.5 טיפול  " מידות הרגשת

דרגת  אוטונומי ז*סר
61.1 80.7 78.5 68.0 84.4 44.7 36.2 54.2 אוטונומיה18
607 86.5 78.5 603 89.8 59.5 53.8 75.0 כללית14 שביעיתרצון
47.7 69.0 64.3 52.0 72.1 408 33.0 53.6 " מסכם גפשיחברתי מדד

הארציים. המפקחים הערכת לפי 1

כסביר. ביתרלחץדם הלוקים הקשישים אחר המעקב הוגדר ש0הם המקרים אחוז 2
והאחות; הרופא מודעות חוסר = 0) הקשישים ציוני סיסום עלסמך חושב למחלקה שניתז הצית 3
המקסימלי הצית מתור כאחוז וביטא שניהם) של מידעות = 2 מהם, אחד של מודעות חוסר = 1

הבעיה). מן הסובלים הקשישים מספר x 2 (שהיא למחלקה הא6שרי
מקרי טה''כ מתוך חדשה, תותבת התקנת מומלצת שלא או תקינה תותבת יש שבהם המקרים אחוז 4

שיניים. חסרי או תותבת בעלי הקשישים
לטי0ול. הזקוקים הקשישים מקרי סה''כ מתוך לקשישים שיקומי טיפול ניתן שבהם המקרים nna 5

הרפואיים, המדדים של אריתמטי נטוצע 6
בצחצוח. המתקשים עצמאיים) (כולל הקשישים כלל מתוך סבירה היגיינה בעלי הקשישים אחוז 7

מרותקים). (שאתם בניידות בעיות עם הקשישים מתוך בניידות עזרה המקבלים הקשישים אחוז 8
בהלבשה. לעזרה הזקוקים אלה מתת  מספק אצלם הלבוש שמצב תקשישים אחוז 9
ברחצה. לעזרה הזקוקים אלה מתוך  מספק אצלם הניקית שמצב תקשישים אחוז 10

הסיעודיים. המדדים של אריתמטי ממוצע 11

משתתף הקשיש (א) לגביהם: נכונים שלהלן המצבים מן שניים שלפחות הקשישים אחוז 12
פרטני. טי0ול מקבל הקשיש (ג) המוסד; אנשי עם נפגשת הקשיש משפחת (ב) בפעילויות;

הקשישים תשובות סמד על חושבו אלה ציונים הקשישים. ציוני ממוצע עלפי חושב למחלקה הצית 13
שאץ הקשיש ציין שבהם הפריטים אחוז עלפי מוגדר הציון האוטונומיה. לנושא הנוגעים לפריטים

זה. בתחום מגבלות
= 1 שביעותרצון; חוסר = 0) הקשישים ציוני סיכום עלסמך חושב למחלקה שניתן הציון 14
המקסי שביעותהרצון מתוך כאחוז ובוטא מלאה) שביעותרצת = 2 בינונית; שביעותרצון

 למחלקה. האפשרית מלית
הגפשייםחברתיים. המדדים של אריתמטי ממוצע 15
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המחלקה ואיכות1 מוג לפי תחומים, ב4 טככטים מדדימ .10 לוח

הקשישים כל ועצמאיים תשושים סיעודייס המחלקה ואיכות סוג
לא לא לא י
טובה טובה סה"כ טובה טובה סה"ס טובה טובה מסכמים מדתם

21.9 46.1 32.7 23.6 41.2 37.2 22.7 55.8 ר0ואי
317 77.1 56.9 35.7 83.0 51.3 32.1 73.9 סיע1ל1י

47.7 69.0 6^3 32.0 711 40.8 33.0 53.6 נםשיחברתי
59.2 903 76.5 68.6 88.8 70.3 61.2 78.8 מבני
40.6 70.6 57.6 42.5 3.ג7 49.9 37.3 65.5 א'2 כללי מסכם מדד
34.4 64.1 51.3 37.1 65.4 43.1 29.3 614 מבנה)8 כולל (לא ב' כללי מסכם מדד

הארציים. המפקחים הערכת לפי 1

התחומים. בארבעת המדדים של אריתמטי ממוצע 2

הראשונים. המדדים שלושת של ארתמטי ממוצע 3

"לטפל" ניתן שלא לבעיות הצוות למודעות לתחום מעבר מצויים אחרים גורמים במוסד.
להתייחסות לתרום עשויה היא שכן בהן, קיומם כגון אחר, או זה מוסד של המצומצם
התחש לידי שתביא בכר הקשיש אל נאותה על חיצוני פיקוח קהילתיים,  שירותים של .

במגבלותיו. מירבית בות אחריותם את המוסדות תפיסת המוסדות,
ואחריותם. המוסדות תפקיד לעיל, (ראה שונים בתחומים הקשיש לרווחת
אחראים עצמם את רואים אינם המוסדות .(2 תרשים
הפה בריאות כמו בתחומים טיפול למתן ללי גורמים (או ליקויים בין להפריד יש
בבעיות הטיפול ושמיעה9. ראייה ובעיות במר או היחידות בכל שנמצאו קויים)
מוחזר שאינו רב, םסף לעלות עשוי אלה כלל את הנראה, כפי והמאפיינים, ביתן,
עלידי או הרפואי הביטוח עלידי תמיד ובין הממושך, הטיפול של המוסדית המערכת
הדעת את לתת יש לפיכך, הרווחה. שירותי מובן היחידות. מן בחלק שנמצאו ליקויים
בארץ הרווחה שמערכת האחריות מידת על הסיבות זיהוי לצורך יותר מעמיקה שבדיקה 1

אלה. בנושאים עצמה על לקחת מוכנה חו בדיקה תחייב הטיפול באיכות לליקויים
המוסדות על והחיצוני הפיקוח פיקוח. הצוות עם שיחות שנבדקו, היחידות של זרת
שיטתי פיקוח שום שאין נראה מספק. אינו וכדומה. נוספות, תצפיות הממצאים, על י

ובריאות שמיעה ראייה, כמו תחומים על
הסי הטיפול טיב כגת אחרים, שטחים ד,םה. היחידות בכל המופיעות סיבות
המ אך הפיקוח, בתחום אמנם מצויים עודי, הבעיות. לחשיבות מודעות
מצביע היחידות מן בחלק שנתגלה הקשה צב הרפואי הצוות בקרב מספקת מודעות אין
עליהם הפיקוח שיטות בשיפור צורך על רפואיים בתחומים הבעיות לחשיבות סיעודי

פתע). ביקורות עריכת (למשל, הפה בריאות של בעיות שמיעה, ראייה, כמו
המעורבות המשפחות. מעורבות נפשיים בתחומים או חלקית, ואישליטה
אינם הקשישים משפחות מטעם והפיקוח הראוי מן בדידות. הרגשת כמו חברתיים
הם החיצוניים הפיקוח מנגנוני מספיקים. גם רבה חשיבות שיש כאן, ולציין לחזור

.7 טופס תשכ"ה1965, מעונות, על הפיקוח חוק ראה: 9
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חד תשלים לשלם נדרשים זו ליחידה נסים (רווחה הממשלה משרדי של מנגנונים לרוב
שוטף. חודשי תשלום וכן פעמי, גופים של  קטן מידה בקנה או ובריאות),

הטי מחיר בין השוואה מוצגת 11 בלוח הקשי משפחות מעורבות אחרים. ציבוריים
על הפיקוח הערכות האדם, כוח היקף פול, מוסד בשום למדי. קטנה במוסד בנעשה שים
של המסכמים המדדים בין הטיפול, איכות של ועד אץ במדגם שנכללו המוסדות מן
המחקר תוצאות על המבוססים הטיפול איכות והעוב זו, שעובדה ייתכן הדיירים. ות משפח

י הנוכחי. ועד גם אין אחד, להוציא מוסד, שבשום דה
התאמה כללי באופן שיש לראות, ניתן ומשפחותיהם שהדיירים מכך נובעות דיירים,
הערכת ובין החודשי התשלום גובה בין חוששים שהם מפני להתארגן מוכנים אינם
התשלום גובה בין וכן האיכות, על הפיקוח לכך להביא עלולה מצדם כזאת שפעילות
הטי איכות טיב על המחקר" "הערכת ובין (אולי הקשיש נגד אמצעים ינקוט שהמוסד
היחידות מחלקה). סוג אותו (בתוך פול המוסד). מן סילוקו כדי עד
מקבלות "פרטיות"), (שהן טובות" י'"לא הרפו הטיפול בקהילה. שירותים
התשלום מן ב200/0 נמוך שהוא תשלום השתן סוגר על שליטה באי השיקומי אי
כוח שיעור ה"טובות". היחידות שמקבלות מר העדר התחלה. בשלבי רק מצוי בארץ
משמעותי באופן נמוד אלה nvrrra האדם מתן מאפשר אינו שיקומיות אורולוגיות פאות
ח"טובות" ביחידות המקביל השיעור מן בתחום לו הזקוקים לקשישים שיקומי טיפול
קשישים ל100 משרות 88.3 לעומת 63.0) את בתחומים טיפול המעניקים שירותים זה.
מש 63.8 לעומת ו36.9 לסיעודיים, ביחידות אמנם ואודיומטריסט, עיניים רופא גגה רים,
לתשושים). ביחידות קשישים ל100 רות ובין בינם קשר אין כמעט אך קיימים,
תופ האדם כוח החזקת שהוצאות העובדה, המוסדות.
 שנישלישים עד שליש  גדול חלק סית אי הטיפול. עבור התשלומים
ההב את t1d.1V יכולה היחידה, מהוצאות בגובה בחלקה רק תלויה במוסד הטיפול כות

.(1979 ד', (כהן, התשלום בגובה דלים מחיר הטיפול. עבור למוסד המשולם התשלום
איכות בין הקשר מדפוס סטיות כמה יש במשרדים המקרים, מן בחלק נקבע, הטיפול
ביחי עבורו. המתקבלים לתשלומים הטיפול האחראים.
האדם (וכוח במיוחד גבוה התשלום ג' דה עלות נושא נבדק לא הנוכחית בעבודה
פחות טובה שהאיכות נראה זאת ועם רב), מעניין זאת, עם יחד מעמיקה. בצורה הטיקול
יותר נמוך התשלום שם ד', ביחידה מאשר הנתונים ובין האיכות נתוני בין להשוות
התשלום ה' ביחידה לותר. מועט האדם וכוח (מט למוסד המשולם הסכום לגובה הנוגעים
(לתשלום למדי גבוה הקשיש) (שמשלם אז אחרים, גופים או הממשלה משרדי עם
המשו החדפעמי הסכום גם מתווסף החודשי אלה תשלומים עצמם). הקשישים שמשלמים
האדם שכוח אףעלפי  הכניסה) עם לם הטיפול. לעלות אינדיקציה לשמש יכולים
יותר נמוכה הטיפול ואיכות  רב אינו ראה  וח' (ז' לשתיים פרט nrrrm בכל
אף גבוה התשלום שבה ט', rrrm מאשר הפניה עלסמן אנשים מתקבלים ,(3 תרשים

יותר. עוד קטן האדם כוח אולם הוא רוב למעשה והם הממשלתיים, הגורמים מן
האפשרות את ממחיש ח' ביחידה המצב רישיזן, ללא פועלת ז' יחידה ''הלקוחות".
היקף כאשר גבוהה טיפול לאיכות להגיע העבודה במשרד לזקן השידות אין ולפיכך
שצוין, כפי כי, (אם מאוד מצומצם האדם כוח ליחידה באשר קשישים. אליה טםבה והרווחה
למדי). גבוה הקשיש מן המתקבל התשלום אליה מגיעים הדיירים של הגדול הרוב  ח'
ליחידה זו יחידה בין ההשוואה זאת, עם יחד מגיעים מהם מאוד מעטים ורק פרטי, באופן
משום פשוטה, אינה (ט') לעצמאיים השנייה הנכ הקשישים מקרים). 2) הפנק סמך על
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מחלקה לסי י, הטיפול ואיכות למוםד תשלום אדם, כוח .11 לוח

עצמאים תשושים סיעודיים
ט' ח' ז' ו' ה' די ני כי 7( f

משרות (מספר כותאדם
3^3 &P 183 63.8 403 79.9 1008 70.5 57.5 קשישים) ל100
1000 *123.0 * . 100.0 81.9 95.2 129.3 81.0 83.4 2 תשלום מחי *

לא לא לא לא " הפיקוח דירוג
טוב טוב טוב טוב טוב טוב טוב טוב טוב

72.6 62.0 21.6 66.0 47.1 73.1 49.6 34.1 39.0 כללי" מסכם מדד

 כללי מסכם מדד
59.7 55.4 24.3 58.5 39.4 68.1 43.0 26.4 31.2 מבנה כולל לא

הארציים. המפקחים הערכת לפי 1

הציבו המוסדות באחד סיעודי קשיש עגור ממשלתי תשלום מוגדר לסיעודיים ביחידה כ1000 2
.(1984 ינוארמרס בתקופת שקל 99,750) "טובים" הנחשבים ריים

הנחשבים הציבוריים המוסדות באחד תשוש קשיש עבור ממשלתי תשלום = לתשושים ביחידה 100.0
.(1984 ינוארמרס בתקופת שקל 59,144) "טובים"

הנחשבים הציבוריים המוסדות באחד עצמאי קשיש עבור ממשלתי תשלום = לעצמאיים ביחידה 100.0
.(1984 ינוארמרס בתקופת שקל 39,429) טובים"

אלה. מתשלדמים כאחת חושב מסוימת יחידה עבור המדד
ללקוח. הטוסד בין משאומתן במסגרת נקבע והתשלום רישיון ללא 0ועל המוסד 3

למוסד. הכניסה עם המשולם וזדפעמי סכום כולל ואינו עצמו, הקשיש מז נגבה התשלום 4
"גרוע". טוב'', ''לא "בינוני", "טוב", מאוד'', "טוב הסזלם לפי המחלקה איכות הערכת על מבוסס 5

טוב". כ"לא  האחרונות ושלוש כ"טוב" סווגו הראשונות הדרגות שתי
חושב הוא המחקר. במסגרת שגבדקו בבעיות אפשרי מקסימלי ציון מסמן 100 איכות. של כללי מדד 6

והמבני. הנפשיחברתי הסיעודי, הרפואי, בתחומים הטסכמים המדדים של אריתמטי כממוצע
עצמאיות. מחלקות לגבי המסכם המדד בחישוב נכלל לא הסיעודי המדד

והלאאקראי המצומצם המדגם בעלות. ותלויים יותר, עצמאיים ח' ביחידה שהדיירים
הקשר בדבר מסקנות הסקת מאפשר אינו יומיומית. בעזרה פחות ,

אין אך המוסד, על הבעלות ובין איכות בין את לבדוק כדי נחוצות נוספות בדיקות
נמצאו לא אמנם מה. קשר שקיים ספק התש גובה ובין הטיפול איכות בין הקשר
הנמצאים מוסדות 0ין מובהקים הבדלים הסיבות את לאתר וכדי למוסד, לומים
ציבו שבבעלות אלה ובין פרטית בבעלות טיפול לאיכות מגיעה שיחידה לכך הגורמות
במקום דורגו הציבוריים המוסדות אד רית, נמו גובה שהיא שהתשלומים למרות גבוהה
מדדים 3 לעומת מדדים, ב9 יותר גבוה "מסתפקת" שהיא  להיפר (או, יחסית כים
שווה. לדירוג המוסדות סוגי שני זכו שבהם גבו שהתשלומים למרות בינונית באיכות
של המחקר ממצאי את תואמת זו מגמה הים)10.

מחקר מצביע נמוכים תשלומים של בתנאים מושגת להילת יכולה גבוהה שאיכות כך על 10
יעילות. של מדדים ובשני איכות של מדדים ב4 שהשתמש ,(1978) Longest קול
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להנהיג האפשרות את לשקול כדאי זו שיטה ליחידות nn^ ,(1983) ואחרים ברגמן
המש מן תשלום המוסד יקבל שלפיה שיטה במרבית יתרה יש ציבורית בבעלות הנמצאות
דהיינו בפועל, הטיפול לאיכות בהתאם רדים פרטית. שבבעלות היחידות לעומת המדדים

י בתו המוסד את יזכו זו באיכות ששיפורים חביב ברגמן, של המקיף במחקרם גם
הולמת. ספת "חלשים" איוש דפוסי נמצאו (1980) ותומר

לא אלה דפוסים הפרטיים. במוסדות יחסית
היחידות מן בחלל, המופיעות סיבות מס של כוללניים בשיעורים דווקא התבטאו

בחלק הפיזיים התנאים פיזיים. תנאים בפרו אלא למיטה, בממוצע סיעוד עובדי פר
ובטיפול החיים באיכות פוגעים היחידות מן מקצועי אדם כוח של יחסית נמוכה פורציה
בבתישימוש מחסור לקשישים. הניתנים יחסית ובהזנחת מוסמכות) אחיות (כגת יותר
עלולים במוסד שלהם מתאים פיזור והעדר סו עובדים (העדר החברתיים הצרכים של
חלקית אישליטה של התופעה את "לעודד" בעיסוק). מרפאים תעסוקה, עובדי ציאליים,
אחדות ביחידות ששיעוריה השתן, סוגר על לבחור אפשרות היווה לא הנוכחי במחקר
גבוהה צפיפות כד, על נוסף למדי. גבוהים אותן העריכו המפקחים אשר פרטיות יחידות
היחידות את במיוחד המאפיינת בחדרים, כאלה. יחידות של מיעוטן בשל כ"טובות"
מידת על לרעה להשפיע עשרה לסיעודיים, על הבעלות בין חפיפה במחקר יש לפיכך
שקשה אףעלפי הקשיש. של הפרטיות באופן אולי, הנובעת, איכותה, ובין היחידה
הפיזי במבנה מרחיקילכת שינויים להכניס שמעבירים שהתשלום העובדה מן חלקי,
לנסות זאת בכל ניתן קיימים, מוסדות של כלל בדרך נמוד הפרטיים למוסדות המשרדים
בעזרת פרטיות של מינימלית מידה ולהנהיג ." הציבוריים המוסדות שמקבלים התשלום מן

יחסית. פשוטים אמצעים (והאיכות) הבעלות ובין התשלום בין הקשר
בסיסיים שירותים של קיומם הפרטיים במוסדות הנוכחי: במחקר גם ניכר
השירותים רמת אין לעתים במוסד. אינו פרטי, מוסד הוא שאף (ז', וה' ב' א',
של התפקודי מצבם את תואמת במוסד ריש ללא פועל שהוא כיוון תשלומים מקבל
של במקרה במיוחד בולט זה מצב הקשישים. נמוד קשיש כל עבור המשולם התשלום יה)
תשוש שמצבט קשישים המאוכלסת ז', יחידה הציבוריים. שבמוסדות מזה
התשתית לה שתהיה בלי סיעודי, ואף במוסד התשלום ושיטת שהמחיר ספק, אץ
(למעשה אדם וכוח שירותים של המתאימה הטיפול איכות על להשפיע עשויים פרטי
ופרה רפואיסיעודי צוות שום זו ביחידה אין הנוכחית התשלום שיטת לקשיש. הניתן
לעתים במקום המבקר רופא להוציא רפואי, (ובמיוחד המוסד מבנה על בעיקר קממ&סת

רחוקות). 6רוספקטיבית ושהיא שבו), האדם כוח על
מן בחלק סיעודי. אדם כוח עלות לגבי הנחות על ממוססת (כלו^ר,
והפיקוח מקצועי, אדם כוח חסר היחידות טיב את רבה במידה מנציחה עתידית),
אדם כוח העדר או מיעוט מספק. אינו הפנימי לא שבו מצב ויוצרת הקיימת י האיכות
להש עלול היחידות מן בחלק בכיר סיעודי האיכות בשיפור להשקיע למוסד כדאי
העדר בגלל הסיעודי, הטיפול איכות על פיע כדאי שבו מצב יוצרת מזה: חמור אף (או
אדם כוח גם מתאימים. והכוונה פיקוח במקום האיכות)". חשבון על לחסה למוסד

מוסדות הממשלה. משרדי עלקדי הופנו הקשישים מרבית שבהם למוסדות מתייחסת זו טענה 11
משמעותי. ממשלתי מימון מקבלים לא קשישים אליהם מפנים אינם שהמשרדים

ראה השאר בין רבות. עבודות נכתבו המוסד תגובות ועל איכות על התשלום מדינידת השפעת על 12

(1983) SpUerman A Litwak של המאמר את
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תועלת. ממנו להסיק המחקר) צוות של הרופא מעשיות (אחיות יותר נמוכה ברמה סיעודי
אדם כוח מהעדר נובע שהדבר הנמנע מן לא בשיעורים היחידות מן בחלק נמצא עזר) וכוח |
חד לקביעה להגיע כדי אך מספיק, בשיעור (הוועדה הדרוש הסטנדרט מן נמוכים שהם !

בדיקה לערוך הוא הכרח זר. בעניין משמעית לזקנים, במעונות והעלויות הצרכים לבדיקת י
זו. לתופעה הסיבות הן מה לברר כדי נוספת, כוח של האיוש בדפוסי אלה ליקויים .(1981

במצב המדגם ביחידות התבטאו סיעודי אדם
מתאים ולא מוזנח בלבוש ,tit כללי היגייני

המסמנים בשיטת השימוש וו. הניידות. בתחום לאמספקת ובעזרה
הטיפול איכות קביעת לצורך הנפשיחב בתחום אדם כוח

אדם כוח אין היחידות מן בחלק י. ת ר
בנוגע המחקר במסגרת שנאספו הנתונים סוג הנפשיחברתי, בתחום לטפל המיועד מיוחד
במט אלה נתונים וניתוח השונים, למסמנים בשתי רק אלה. בתחומים פעילויות כל ואין
מאפ איכות, של סבירים למדדים להגיע רה (שתיים סוציאליות עובדות נמצאו מחלקות
למידת באשר מסקנות מספר להסיק שרים לקראת מעבר של במצב נתונות היו אחרות .
איכות למדידת זו שיטה של השימושיות ." חדש) סוציאלי עובד של לעבודה היכנסו

המוסדי. הטיפול נערכות יחידות) (ארבע מוסדות בשני רק
ניתן שנבדקו המסמנים מרבית על .1 מאי שונות. ותעסוקתיות חברתיות פעילויות
שונות, שיטות של בשילוב שימוש תוך היה, שהם המדווחים הקשישים אחוז גיסא, דך
זאת, עם יחד משמעותיים. נתונים לאסוף ביחי גם למדי. גבוה הוא בדידות מרגישים ■

רלוונטיים תחומים של בהכללתם קושי היה תכניות אין סוציאלי עובד יש שבהן דות
חד באורח תלוי עליהם הנתונים שאיסוף עם להתמודדות כדרך המופעלות מיוחדות
בנוגע הרישום ואשר כתוב, במידע משמעי המיועדות תוכניות ובפרט .הבדידות, בעיית
היווי במרבית רצון משביע ה>ד. לא אליד,ם את עליהם להקל שמטרתן חדשים לדיירים
עשוי כאלה בתחומים הרישום שיפור דות. המוסדית. לסביבה הקהילה מן המעבר תקופת
רלוונ שהן בעיות של הכללתן את לאפשר גור עשויים אלה לסיבות שבנוסף נראה,

במוסד. הטיסול לאיכות במיוחד טיות במח שיטתי באופן נבדקו שלא שונים, מים
מידע מקורות של בריבוי השימוש .2 במו והחיים הטיפול איכות על להשפיע קד,
שניתן מצאנו, המידע. להשלמת הכרחי הוא ליקו יש יחידות שבכמה למשל, התרשמנו, סד.
הקשישים מן המידע מן חשוב חלק להפיק הפנימי והפיקוח העבודה ארגון בתחומי יים
ביחידות שרואיינו הקשישים אחוז עצמם. הכולל ברור מחלקתי מבנה העדר (לדוגמה,
970/0) למדי גבוה היה ותשושים לעצמאיים ברורה תפקידים חלוקת וכר, אחראית אחות
הסי הקשישים מבין זאת, לעו#ת ו850/0). מספקת). בצורה המוגדר היירארכי ומבנה
יותר נמוך אחוז (כמצופה) רואיין עודיים מעמיקה בבדיקה צורך שיש נמצא כמוכן,
חשיבותם אלה שבמחלקות מכאן, (כ600/0). את לגלות מנת על ממצאים מספר של יותר
צוות (תצפיות, אלטרנטיביים מקורות של גם למשל, מאחוריהם. המסתתרות הסיבות
יש כאלה במקרים יותר. גדולה וכר) המוסד נמצא פיזיותיראפי טיפול ניתן שבהן ביחידות
כמקי הקשישים בקרובי שימוש אף לשקול מקב שאינם קשישים של למדי גבחה שיעור

מידע. רות הערכת (לפי שיכלו למרות זה, טיפול לים

החולים בבתי במיוחד חמור המצב למדי. נמוך היא סוציאלי עובד יש שבהם בארץ המוסדות אחוז 13

/%0'J סוציאלי עומד הימצאות על דווח (1982) ותומר חביב ברגמן, של במחקר כרוניים. לחולים
המקרים. מן בלבד
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שוניפ מדדים בין (Kendall Concordance) מתא0 מקדמי 2ג. לוח

< םקרם
Kendait ביי: מתאם

0.23 ה6ד.) בריאות ראייה, שמיעה, (יתרלחץדם, רפואיים מדדים
*0.67 ניידות)1 וניקיון, לבוש (היגיינה, סיעודיים מדדים
*0.75 שביעותרצון) אוטונומי, (בדידות, נםשייםחברתיים מוין'ים
*065 ר0ואי) רישוס בטיחות, דיור, תנאי סיעודי, אדם (כוח שונים מבניים מדדיס
*076 סיעודיים)נ נפשייםחברתיים, (רפואיים, מסכמים מדדים
.0.79 J(מבניים נ0שייםחברתיים, סיעודיים, (רפואיים, מסכמים מדדים

a =0.01 ברמה מובהק *

ותשושים. לסיעודיים יחידות 7 לגבי חושמ 1

המאפיינת תכונה מה, במידת היא, המוסדי רלוונ הם שנבדקו המסמנים מן חלק .3

נקודות לבדוק כדי כללי. באופן המוסד את לכל  וחלק מחלקות של אחד לסוג טיים
(Kendall מקדמי פי (על ההתאמה נבדקה אלה (קשיים הסיעודיים המסמנים למשל, הסוגים.
שונים מדדים עלפי היחידות דירוגי בין באישליטה טיפול ובהתלבשות, ברחצה
המדדים בין וכמוכן נתון תחום בתוך הערכת לצורך מתאימים בניידות) ועזרה
הנתונים השונים. התחומים את המסכמים וסיעודיים. לתשושים במחלקות הטיפול איכות
התאמה על מצביעים 12 בלוח המוצגים הסובלים הקשישים של מספרם זאת, לעומת
הנפשי בתחום המדדים בין יחסית טובה מכדי קטן לעצמאיים במחלקות אליה מבעיות
ו0.67 0.65 ,0.75) והסיעודי המבני חברתי, של מהימן מדד עליו לבסס יהיה שניתן
הרפואי בתחום פחות וטובה בהתאמה) הנפשיים המדדים ג"סא, מאידך איכות.
שהם המחלקות, דירוגי בין המתאמים .(0.23) המחלקות. סוגי לכל מתאימים חברתיים
את תואמים הרפואי, בתחום יחסית נמוכים ,

קשיש,ם אצל שנמצאו שהמתאמים rTT3wn עלפירוב מבחינים שפותחו המדדים .4
אחת ףפיאית בבעין; טיפןל של מחלקות ובין שונות מחלקות ביז היטב
אחרת בבעין. רפןאי ^ של הפי ד,ערכת (עלפי טובות" ל''לא "טובות"
על מצביע י1 דבר כללי> נמןכים כלל בדרך תואמים שלמדים ממן בו קוח).
במידן? תלןיים בלתי ^ ^ 0^^ מאפשרים גם הם המוקדמות, ההערכות את
לקבל ט"שר ^ בןדד /w^ מבןטלת ^ על מיקלדד. את והן זו הערכה של כימות הן

, , הטיפול. של ספציפיים הרפואי.היבטים הטיפול איכות של מהימנה minn ./lu o" /v a srxeo הנסים
במסגרת לבדוק, שרצוי מכך, להסיק ניתן כמתאים מסוים מדד לבדיקת בנוסף .5
מסמנים וכמה כמה הטיפול, איכות בדיקות הער מחייבת הטיפול, איכות מדידת לצורך
מסמנים הוספת לשקול אף ואולי רפואיים, בין הקשר של בדיקה המסמנים שיטת כת
בין זאת, לעומת נמדדו. שכבר אלה על גבוהים מתאמים קיום השונים. המסמנים
התאמה נמצאה תחום כל המסכמים המסמנים של יחסית קטן שמספר ההשערה את מחזק
"לא שהיחידות כך על המעידה למדי, טובה בתחום הטיפול איכות את "מייצגים" מסמנים
כלל בדרך לקויה הטיפול איכות טובות" בתחומים הטיפול איכות בין הדוק קשר הנתון.
אינה ההתאמה זאת, עם יחד תחומים. במספר הטיפול שאיכות כך על מצביע במוסד שונים
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אלה. תחומים למימון להקצות בארץ ממושך תחי יתיז "טובה" שביחידה וייתכן מושלמת
מצד מעורבות מחייבת הנושא שבדיקת מובן, ולהיפך. לקויים מים
וב והרווחה העבודה במשרד בכירים דרגים מערכת של לצרכים השיטה התאמת .6
מקצועיות לקביעות בנוסף הבריאות משרד נר המוסד מנהל של לשימושו ואף הפיקוח י

השו בתחומים הבעיות של לחשיבותן בנוגע בפישוט כרוך הדבר ואפשרית. רצויה לנו איית
חייו איכות על האפשרית ולהשפעתן נים, הדרך ושל שנאסף המידע סוג של מסוים

הקשיש. של את ולשפר לשכלל צורך יש נאסף. שבה
השו הגורמים אחריות קביעת שימוש לאפשר כדי במוסדות, השוטף הרישום
שירותים במתן המעורבים נים הרשום. במידע יותר ואמץ שיטתי
החו בדיקת במוסדות. לקשישים
שנעשתה הקיימים והנהלים התקטת קים,
פרצות שקיימות הראתה, המחקר במסגרת הטיפול איכות שיפור .12
מוזכרים אינם אחדים טיפול תחומי רבות. וכיוונים סוגיות  המוסדי
חד הסדרה נעדרת המוזכרים ובאלה כלל,
הקשיש כלפי המוסד אחריות של משמעית כל סוגיות מסטר מעלים המחקר ממצאי
ולשם הפרצות בסתימת צורך יש בו. השוהה כמו נוספים. ובדיקה עיון הדורשות ליות,
המוסד את רק לא בחשבון להביא יש כי שונים בתחומים פעולה כיווני מסתמנים כן,
קופתהחולים כגת נוספים גורמים אלא עצמו, לטיפול המערכת איכות את לשפר העשויים
משפחת הרווחה, לשכת הקשיש, מבוטח שבד, בארץ. ממושך .

ועוד. הקשיש הנד השינויים והנהגת הנושאים בדיקת
ושי התיאום צורכי קביעת של פעולה ולעתים מעורבות מחייבות רשים
הגורמים בין הפעולה תוף מפקחים חוקרים, שונים: וגורמים אנשים
השו בקשיש המטפלים השונים החל מקבלי בשדה, העובדים מקצוע ואנשי
האחריות להגדרת במקביל במוסד. הה מחנ לקשיש, השירותים הספקת בתתום טות
הדוק שיתוף ליצירת אפשרויות לבדוק יש קשישים אדם, כוח בהכשרת העוסקים כים
השונים הגורמים בין כיום הקיים מזה יותר ועוד. ומשפחותיהם
תקינים קשרים של קיומם בקשיש. המטפלים כיווני ואת הסוגיות את נציג בהמשך
בתי (קופתחולים, חוץמוסדיים גורמים עם לגורמים התייחסות תוך העיקריים, הפעולה
לצורך הן נחוץ ועוד) רווחה לשכות חולים, והטיפול הדיח לקידום הכרחית שמעורבותם
והן וכר, תרופות הספקת שוטף, טיפול מתן מסתמכים אנו כאמור, וסוגיה. סוגיה בכל
מומ אצל רפואיים בירורים עריכת לצורך במח שהופקו והניסיון הממצאים על בעיקר
ממ ועוד. מכשירים הספקת אשפוזים, חים, בחש מביאים אנו זאת, עם יחד הנוכחי. קר
המוס שקשרי כך על מצביעים המחקר צאי שנער נוספים מחקרים של ממצאים גם כת
בנושאים המטפלים החוץ גורמי עם דות זה. בתחום בישראל כו
אפיקי ושיצירת רוב, עלפי לקויים אלה
לת עשויים תקינים פעולה ושיתוף תקשורת עלמוסדיים גורמים

המוסדי. הטיפול איכות לשיפור יום לחיזוק עדיפויות סדר קביעת
יי ק ה הטיפול נוהלי חיזוק שיפור השונים. הטיפול תחומי
הפיקוח על המופקדות במסגרות מים. מוזנחים שהם תחומים באותם במיוחד המצב,
בתחום חשובה עבודה נעשתה כבר המוסדי לגבי בתרה מדיניות קביעת מחייב כיום,
צורך יש עתה והפצתם. טיפול נוהלי קביעת המש ולגבי השונים התחומים של חשיבותם
שהמחקר הנושאים את אלה בנהלים להדגיש לטיפול המערכת ומוכנה יכולה שאותם אבים
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שבו שמצב, ייתכן אלה. בנושאים הצוות של הדרכה חומר להם ולצרף מחנחים, שהם גילה
ברו טיפולית אחריות המוסד על מוטלת לא במס ביטדי לתת עדיף כללי, באופן מתאים.
שהצוות כך לידי מביא כלשהו, בתחום רה על המבוססת מונעת, לגישה הנהלים גרת
המתעוררות לבעיות יתייחס לא הטיפולי העשויות בעיות אחר מתמיד ומעקב איתור
הנמנע מן לא זאת, עם יחד תחום. באותו של החיים איכות על מהותי באופן להשפיע
הניתנת והמשלימה הבסיסית ההכשרה שגם וראייה). שמיעה קשיי (כגון הקשיש
סוציאליים ולעובדים לאחיות לרופאים,
מחייבת זו השערה לקויה. היא אלה בנושא,ם ושי הפיקוח שיטות שיפור
ףיהש_ אימןת של _ שי ם. י מ י א ת מ ם לי ו מ ג ת ב ש ו מ

, שימוש מחייב המוסדי הטיפול איכות לתיפור הדרכים בבדיקת גם צורך יש _ ערה WUJ w j. ו^ו"ו נ.ו7 הס נית א טור
בין צריכה זו שיטה יעילה. פיקוח והןבשיטת הבסיסית ההכשרה ברמת הן החסר, J'קרן 1W '* שטו. ע7ה. פקוח בשיטת

לעוב המיוחדות המשלימות ההכשרות ברמת השאי:
במוסדות. דים מעקב לאפשר כדי שוטף, בסיס על לפעול 

הצוותלצרכים מודעות הגברת במוסד. החלים שינויים אחר צמוד
הקשי של הנפשייםחברתיים מהימנים בכלים שימוש על להתבסס 
חוסר על מעידים המחקר ממצאי שים. כימות. המאפשרים ותקפים
הבדי להרגשת הבכיר הצוות מצד מודעות (כגון ספציפיות בבעיות התמקדות לשלב 
(או התייחסות חוסר ועל הקשישים, של דות נושאים בדיקת עם שמיעה") "בעיית
של בלבד) הפונקציונלי במישור התייחסות להי המתייחסים אלה כגון יותר, כלליים
העלאת הקשיש. אל יותר הזוטר הצוות מבניים. בטים
אלה בתחומים הבינאישית הרגישות רמת ותעקוב שתתמקד כד מותאמת להיות 
ההכשרה מתן במסגרת הן להיעשות יכולה העשויים או הלקויים התחומים אחר
תחת עצמה, העבודה במסגרת והן הפורמלית נתון. במוסד לקויים להיות

מתאימים. והדרכה פיקוח "מתאימים" בתגמולים שימוש לכלול 
מוטיבציה ליצור כדי ואחרים), (כספיים
במוסד. הטיפול איכות להעלאת גבוהה

ה?הילה עמ היישי להי צדו בתגמולים זה מסוג ש'**
 ס ו מ ב מתנדבים פעולות ארגון איכות של מהימנה בדיקה בסיס על עשות
מבו הקשישים המוסדות מן בחלק דות. הטי0ול.
מן כמעט מוחלט ניתוק כדי עד במדסד דדים
פעילות אין המקומות בריוב החיצון, העולם ראשון צעד בבחינת הוא הנוכחי המחקר
לארגן אפוא הראוי מן מתנזבים. של סדירה במיוחד כזאת, שיטה של פיתוחה בקידום
ואין המקומית, הרשות ברמת כזו פעילות עם יחד מתאימים. בכלים השימוש בנושא
עצמם. המוסדות בידי ניד1ולד1 את להפקיד המכו כוללת אסטרטגיה נחוצה עדיין זאת,

, ^ הטיפול. איכות לז!בטחת הקהילהונת מן הגישה שיפור
הגי לקהילה. המוסד ומן למוסד
(תחבורה וממנו המוסד אל נוחה הלא שה הכשרה
באיכות חשוב מרכיב היא וכר) נוחה לא לקשיי הצוות מודעות הגברת
או התחבורה שיפור הקשישים. של חייהם מוגדרים. בתחומים הקשישים
פעמיים או פעם מיוחדים הסעה סידורי שק לכך המקצועי הצוות מצד מודעות חוסר
רבה במידה לקשישים לעזור עשויים בשבוע למשל תפקוד, מקשיי סובל פלוני שיש

הקהילה. עם מינימלי קשר על לשמור רגישותו שאלת את מעלה ובשמיעה, בראייה



*

89 בישראל ממושך לטיפול במוסדות הטיפול איכות של מדידה

אנשי עם יותר הדוקים קשרים יצירת צעות מגנייפ היבטים
קר לב להם שיאפשרו למוסד, מחוץ מקצוע שו מבניים היבטים נותחו המחקר במסגרת
אליהם להפנות יהיה ושניתן סדיר באופן בו למסמ ובקשר כללי באופן המוסדות של נים

הצייר njnra ליי הזקוקים את התני את השאר בין כללו אלה היבטים נים.
חברתיות פעילויות ארגון הפעי האיוש, דפוסי במוסדות, הפיזיים אים
בת המצב יומיות. ותעסוקתיות איאלה לקשישים, הניתנים והשירותים לויות
יחידות באותן בייחוד מספק, אינו זה חום טיפול. נחהלי של קיומם ארגוניים, מרכיבים
חב (מדריד המתאים האדם כוח בהן שחסר בהמשך. נדון אלה בהיבטים
ניתן זאת, עם ועוד).יחד סוציאלי עובד רתי, ב הפיזיים התנאים שיפור
המוסד צוות בעזרת כאלה פעולות לארגן הר המבניים ההיבטים בניתוח מוסדות.
בהעדר גם ומשפחותיהם הקשישים ובעזרת לתנאים גם התייחסנו מסמן לכל לוונטיים
המפקחים הדרגים ועל ''מיוחד'' אדם כוח בתחום מספק בלתי מצב ביחידות. הפיזיים
אמנם שהן הדרישה על תוקף ביתר לעמיד ולמנוע הקשיש, בפרטיות לפגוע עלול זה

סדיר. באופן תתקיימנה לתפקד כדי לו הנחוצה הבטיחות את ממנו
להת כדי קליטה. הליכי הנהגת לצאת בזמן, לשירותים להגיע סבירה, בצורה
הבדידות והרגשת ההסתגלות בעיות עם מודד לעתים מצריך המבני החלק שיפור וכר. לחצר
הליכי להנהיג יש הקשישים בקרב הרווחות יחד אחר. לבניין מעבר ואולי גדולה השקעה
להסתגל לקשיש שיאפשרו מבוקרים, קלי™ חלק על להתגבר ניתן רוב עלפי זאת עם
באמצעות (לדוגמה, החדשד, למציאות בהדרגה מתאימה התארגנות באמצעות הבעיות מן
למוסד, הכניסה בעת מקצועי ייעוץ הנהגת יתר סיעודיים לקשישים לאפשר י(לדוגמה. ■

הרגשותיו על הקשיש עם שיחות שיכלול בסביבה או בחצר, המוסד, בתוך תנועה
במו התנהגות כללי על שיחות וכן ופחדיו, יחסית זולים אמצעים בעזרת או המידית)

וכדומה). בו המקובלות הנורמות סד, שהמפק הראוי מן ומחיצות). פרגודים (כמו
תקופתיות הערכות ביצוע המוסדות למנהלי ייעצו המוסדות על חים
את לשפר ניתן "נכונה". והפניה של הפיזי המבנה לשיפור תוכניות בגיבוש
של נכונה הפניה באמצעות הטיטול איכות מוסדןתיד;ם_
סוגי מבחינת לו המתאימה ליחידה הקשיש ביחי האיוש דפוסי שיפור
שתס ליחידה כלומר,  הנחוצים הטיפולים נת במוסדות האדם בכוח הליקויים ת. ו ד
התאמת לו. הדרושה הטיפול רמת את לו פק הנפשי בתחום והן הסיעודי בתחום הן גלו
רק לא כרוכה הקשיש לצורכי הטיפול רמת מן בחלק הסיעודי האדם 0וח שיעור חברתי.
אחרי במעקב גם אלא ראשונית, בהפניה הנדרש. הסטנדרט מן למטה היא היחידות
בנו החלטות ובקבלת במוסד הנמצא הקשיש ומדריכים סוציאליים עובדים חסרים כמוכן
אף או אחרת ליחידה להעבירו לצורך גע ות לעצמאיים היחידות מן בחלק חברתיים
כל שכן מורכב, נושא זהו לביתו. לשחררו המחייבת פורמלית דרישה למרות שרשים,
הסתג בקשיי כרוכה להיות עלולה העברה ביחידות גם חסר זה אדם כוח זאת.
לא הנוכחי המחקר במסגרת חדשים. לות בדבר רבה הסכמה שיש למרות לסיעודיים.
המפנה. המערכת של תפקודה את בדקנו ביחידות סוציאליים עובדים של נחיצותם
ביצוען בתחום ליקויים מצאנו זאת לעומת בדרישות ביטוי לידי בא הדבר אין אלה,
בתוך הקשיש מצב של תקופתיות הערכות של במוסדות בעייתי המצב הקיימות. הפורמליות
מבוצעות לא היחידות במרבית המוסד. מקצוע אנשי של לתשומה הזקוקים קטנים,
האפ לבדיקת נהלים כל ואין כאלה, הערכות ייתכן, מצומצמים. משרה בשיעורי שונים
להע (או לקהילה הקשיש את להחזיר שרות באמ לסלק ניתן אלה מסגמים חלק שלפחות
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שמיעה, ראייה, בעיות על הצביע המחקר שינוי שחל במקרה אחרת) ליחידה בירו
 בדידות חלקית, אישליטה הפה, בריאות במצבו.
מספקת, להתייחסות זוכות שאינן בעיות כעל ה של הארגוני המבנה שיפור
אי בעלי הנחשבים מוסדות במסגרת לא אף לקוי נמצא המחלקתי המבנה מוסדות.
המחוללות הסיבות ותיקח איתור טובה. כות נמצא, אלה במקרים המוסדות. מן בחלק
נוספים חזנים עריכת מחייב זה עניינים מצב קיימת (מחלקות) ליחידות המוסד שחלוקת
מספקי מפקחים, מקצוע, אנשי בהשתתפות שאין נראה, בפועל. מאשר הנייר" "על יותר

וכר. שירותים לתשו עצמאיים קשישים בין פיזית הפרדה
שימוש מחייבת מבוססת איכות הערכת אדם כוח הוקצה ושלא ולסיעודיים, שים
טיפוליים לתהליכים המתייחסים בסטנדרטים לפיכך הללו. ה"יחידות" מן אחת לכל מיוחד
סטנדר. הטיפול1 לתוצאות אף ^ שונים דעתם את יתנו המפקחים שהגורמים ^רצוי מאוד' חלקית במידה ק,,מים כאלה ט,ם בפעילות הקשורים הארגוניים ההיבטים על
תפיסו על התבססות תוך ולגבשם להוסיף .nwarT
השונים. בתחומים המקצוע אנשי של תיהם

, < המשפחות הבעיותמעורבות של חשיבותן מידת את לקבוע יש "
nOT ך)/ת קשישים סובלינ£ שמהן השונות הקשישים משפחות שיתוף
לטיפול להיות שעשויה המשוערת ,."ateri הנוגעים הממצאים במוסד. במתרחש
באמ להיעשות יכדל זה דבר אלה. nrjm הצביעו למוסד הקשיש משפחת בין לקשר
מקצוע אנשי של הערכותיהם ניתוח צעות או קשר, כל העדר של למדי גבוה אחוז על
^ גם (ואול, זו למטרה במיוחד שנבחרו דומים ממצאים מדי. ספדראדי קשר קיום

ומשפחתם). הקשישים הקשיש. אצל הקרובים לביקורי בנוגע הוצגו
גישת המבקרות המוחות את לקרב לצ"ד בנוסף

לפתח צורר ^ """,""," עצמד< "" את לעודד הצורך גם חשוב רחוקות, לעתים
""bTnm<1"nu"1 מבחי0ן אותה חלק לקחת בקביעות המבקרים בניהמש^ה
מסמנים איתןר ^.^ מעשי מבחינן. לא מקום בשום המוסה בחיי ידתר פע*

לבךוק ^ למדיךתם< מכשיףים ךפיתןח ספים בצורה מאורגנים אלה משפחה שבני מצאנו
ו"כלי0 ד<גישן.) את להתאים האפשרןת את וכדומה.נראה ועד עלידי מיו8גים כלשהי,
לשי. ^ שוני ל ^ לשימישם ולהב זה מסוג התארגנויות שישלעדדד לנו,
מחייב המערכןת של קיומן את חקיקה) באמצעות ג0 (^ולי טיח
פעןלה ^ מעיכןת ^ ^ת בני ושל הקשישים של גסיסיות זכויות של
ןה כלי פיתןח החיים של להיבטים הנוגע בכל משפחתם
במגבלן ^ הפרטיות למידת 1וגעים במוסדד והטיפול

מעשיים ובשיקולים .nrp1n11 התקציביות להשפיע י'ייי?01 ^' ^י" זכותם™'' להם, הנוגעות החלטות קבלת דומים.על , , וכר., נאות טיפול לקבל

המחקר פעולות המשף
סיכום .15 לפיתוח בדרך שלב רק היא הנוכחית העבודה

הטיפול. איכות למדידת ותקפים מהימנים כלים
הערכתנו, לפי מאשר, כאן שתואר הניסיון עבו לבצע יש אלה כלים של פיתוחם לשם
אי של למדידה מתאימה המסמנים שגישת במדגמים שימוש תוך נוספות, אמפיריות דות
גישה מחקרית. במסגרת המוסדי הטיפול כות וקשישים. מוסדות של יותר גדולים
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יש שבהם רבים תחדמים התגלו כן כמו דית. שיטות להנהגת בסיס גם לשמש יכולה זו
ואחריות ציפיות נורמות, לקביעת לגשת מרכיבים מדידת על פחות המבוססות פיקוח
מק אנו השונים. הגורמים של יותר ברורה ותוצאות תהליכים בדיקת על ויותר מבניים
הגור לכל נוסף דירבון יתנו שממצאינו ווים אף הטיפול. של ספציפיות לבעיות הקשורים
וה השדה גורמי המדיניות, קובעי  מים שד.ת הממצאים קטן, היה שהמדגם עלםי
להיות שחייב לתהליך, לתרום  חוקרים שנבדקו במוסדות הטיפול איכות לגבי גלו
והטיפול לקשיש היחס שיפור של מתמשך, מה הרבה שיש כך על בבירור מצביעים

בו. מוס במסגרת השוהה בקשיש בטיפול לשפר

1
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והגדרותיהם המפמגיפ על המידע מקורות הגדרות: נספח

הבעיה ר^דרת מיידע מקורות מ0מן

160 mm Hg > סיסטולי ד. ל. מדידות ארבע עול ממוצע א. יתרלחץדם
95 mm Hg > דיאסטולי ד. ול. המחקר ואחות רופא בידי trrrr^

)WHO של ההגדרה (לפי המחקר רופא בידי פחית בדיקה ב.
יתרלחץדם של אבחנה קיום או רופא בידי הרפואי בתיק עיון ג.

המחקר,

קושי על דיווח הקשיש הקשיש ריאיון א> רא"ז/ קשיי
רחוק או קרוב לטווח בראייה האחראית האחות ריאידן ב.

שהקשיש דיווחה האחראית האדוות המזוקר אחות עלידי
בראייה מתקשה המחקר רופא בידי פיזית בדיקה ג,

בשמיעה, קוקוי על דיווח הקשיש הקשיש ריאיון א. שמיעה קשיי
יומיומית בפעילות המתבטא האחראית האחות ריאיון ב.

קושי על דיווחה האחראית האחות המחקר אחות ידי על
בשמיעה. המחקר רופא בידי פחית בדיקה ג.

אלה: מבעיות אחת קיימת והתותבות השיניים הפה, בדיקת. arn בבריאות בעיות
תותבת אין טבעיות, שיניים איו א. הפה לבריאות המומחה ב"די

הלסתות בשתי
באחד פגם (יש פגומה תותבת ב.

. האלה הממדים מן לפחות
Stability, Vertical Dimension,
Fit, Retention and Occlusion

נגועות טבעיות שיניים ג.
(כולל הפה חלל בריריות נגעים ד.

Proliferative Lesions,
Ulcerative Lesions,
Degenerative Conditions,
White Lesions,
Developmental Conditions

, and NonSpecific Conditions)1
הפה2 של ירודה היגיינה .,7

.Kramer et 01., (1980) 1

.Green St. Vermillion (1964) 2
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הבע"ז", הגדרת מידע מקורות מסמן

(אם בניידות לעזרה זקוק הקשיש הדגמה כולל הקשיש, ריאיון א. ניידות בעיות
של מרחק ללכת מסוגל איני המחקר אחות עליזי

הזולת) עזרת ללא מטרים שלושה האחראית האחות ריאיון ב.
והמחקר אחות עליודי

המחקר רופא בידי פיזית בדיקה ג.

מדווחים האחראית האחות או הקשיש עלידי הקשיש ריאיון א. ברחצה קושי
ברחצה לעזרה זקוק היות על המחקר אחות

האחראית האחות ריאיון ב.
המחקר אחות עלידי

לעזרה זקוק שהוא מדווח הקשיש עלידי הקשיש ריאיון א. מהלבשה קושי
ללבזש מסוגל (אינו בהלבשה המחקר אחות

עזרה) בלי חולצה האחראית האחות ריאיון ב.
המחקר אחות עלידי

מדווחים האחראית האחות או הקשיש הקשיש ריאיון א, שיניים בצחצוח קושי
שיניים לצחצח מסוגל אינו שהוא המחקר אחות עלידי

עזרה ללא האחראית האחות ריאיון ב.
המחקר אחות עלידי

הקשיש  חלקית אישליטה עלידי הקשיש ריאיון א. על אישליטה
פעם מדי "מרטיב" המחקר אחות השתן סוגר
 מלאה שליטה אי המחקר אדוות של תצפית ב.

בשל בפנרוז או בצנתר שימוש בידי הקשיש בדיקת ג.
יומיומית אישליטה או אישליטה המחקר אחות

האחראית האחות ריאיון ד.
המחקר אחות עלידי

הקשיש של פיזית בדיקה ה.
המחקר רופא בידי

על ענה הקשיש  בדידות הרגשת הקשיש ריאיון א. בדידות הרגשת
זה בנושא שלוש מתוך שאלות שתי

דיווח הקשיש  אוטונומיה חוסר הקשיש ריאיון א. אוטונומיה חוסר
מן לפתות %50n הגבלות על המוסד בתוך תצפיות ב.

במתקנים שימוש המודדים הפריטים האחראית האחות ריאיון ג.
נמדדו הכל (בסד במוסד ופרטיות המוסד מנהל ריאיון ד.

פריטים) 10
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נחלאות  לקשיש שירותים ו8יתוח תכנון למען קשישה אוכלוסייה צרכי לאיתור סקר צ', בןזמרה,
שירו תכנון צוות הקהילתית, הסוציאלית העבידה לקידום הישראלית האגודה ירושלים, ירושלימ,

,1970 והדרום, ירושלים מחוז  לקשיש תים 

לאפידמיולוגיה המכון השומר, תל אונו, בקרית הקשישים מ6קד ד', ומלוביצקי, ג' קפלן, ר, בראל,
.1981 שיבא, חייט ע"ש הרפואי המרכז קלינית,

ואישיים מוסדיים גורמים לקשיש: סיעוד א', ותומר ר' שרון, ח', גולנדר, ש', אקרלינג, ר', ברגמן,
ואוני לגרונטולוגיה ברוקדייל ממן ממושך, לטיפול כמוסדות הסיעוד צוות עכודת על הטש0יעים

.1963 ירושלים, £1983 אביב, תל ברסיטת
לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון גישראל, לקשישים כשירותים אדם כוח א', ותומר ג' חביב, ש/ ברגמן,

.1980 ,D4580 בישראל, וחברה אדם והתפתחות
עיר כשכונות ממושכות כמחלות החולים קשישים אוכלוסיית של צרכיט הערכת ג', ולוי, ד' דולדוף,
בישראל וחברה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון (ירושלים), וקריתמנחפ גנים

.1979 ,D3679
והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקףיל ממון ככקעה, הקשישים ו', ומור, ח' פקטור, ר', פליישמן, מ', דייויס,

.1979 בישראל, וחברה אדם
.1981 יחושלים, מסכם, ת'יח לזקנים, במעונות והעלויות הצרכים לבדיקת הוועדה

.1981 ירושלים, א', חלק וחשכון דין בישראל, לקשישים המעונות תנאי לבדיקת הוועדה
וחברה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון קשישים, של ולעיסה שמיעה בעיות על ח', וייל,

.1982 ירושלים, העברית, האוניברסיטה סתיקאלית, לעבודה וביתתספר בישראל
סוציאלית, לעמודה ביתתספר העברית, האוניברסיטה ,1971 בישראל. אבות גתי נ', וגתר ח' וייל,

.1973 ירושלים,
קשישים של וסוציאליים רפואיים צרכים על סקר צ', ובידסנד, פ' ארנסט, מ', זלצר, י', זילברשטיין,

.1981 ירושלים, לאומי, לביטוח המוסד ועלותם, נחוצים שירותים  ברק בבני מוגבלים
והש טימצאים סיכום  בישראל לקשישים בשירותים אדם כוח סקר ש', וברגמן, א' תומר, ג', חביב,

.1982 יחושלים, בישראל, וחברוה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון לכות,
.1979 ירושלים, לקשישים, מעונות של הכלכליים ההיבטים ד', כהן,

לאומי, לביטוח המוסד ויבנה, mpn nno שבע, ב3אר קשישים של החיים תנאי ב', ומורגנשטיין, ש' כהן,
,1976 ירושלים, ותכנון, למחקר האגף

.6256 עמ' ,(1977) 7 גרונטולוגיה כרוניים", לחולים פרטיים במו0דות '^קשיש ח', מוטליס,
לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון ממושך, לטי0ול במוסדות הטי0ול איכות מדידת ר', ופליישמן, א' תומר,
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Abstract

This paper focuses on the development of too Is for examining
quality of care in longterm care institutions for the aged . 11

examines in depth the quality of care in a number of units previously
assessed by government supervlsors as being of "good" or "poor"
quality, and it identifies the principal factors Influencing quality
of care.

The paper outlines the use of the tracer methodology m measuring
quality of care. A tracer is a well defined and frequently occurring
problem (medical, nursing, or psycho socia 1 ) which has a known

treatment.

Data was collected by a multidisciplinary team consisting of a

physician, nurse , oral epidemiologist, occupational therapist, and

interviewers. They examined and interviewed elderly residents and key

staff members, conducted onsite observations, and reviewed medical
and social records.

Find 1 ngs regarding 11 tracers from the medical, nursing , and

psychosoc la 1 areas of care are presented. Each tracer is analyzed
through process and/or outcome measures (staff awareness, adequacy of
treatment) . Structural variables related to the tracers area lso
cons idered . Care is defined as bei ng of poor qua 1i ty when the staff

is unaware of the existence of problems and/or when a problem remains
untreated.

The findings reveal that staff awareness is very low for problems
ofvision , hearing , oral health,lncon ti nence, and lonel iness.

Tr ea t men t of these problems is general 1y inadequate , even 1n units
classified as "good". For other tracers  lnc ludi ng problems of



mobi 11 ty and difficulty in washing, dressing, and brushing teeth 
both staff awareness and treatment rates are higher, but considerable
variation was found among units.

A number of direct and indirect causes of deficiencies in quality
of care are identified. Government regulations do not clearly define
the responsibility of institutions for specific areas of care (such as

visual problems). Other contributing factors include unreliable
records,non systematic government supervision , low rates of family
involvement, manpower shortages, and insufficient contact with medical
specialists in the community.

This study hypothesized that an overall picture of quality can be

obtained by examining a limited number of tracers which represent the

major areas of care. This hypothesis is supported by the high
correlations found among tracers within both the nursing and psycho
social areas. The low correlations found among tracers in the medical
area suggest that a larger number of medical tracers is required for
adequate measurement of quality. High correlations found between each

of the three areas indicate, among other things, that institutions in
thestud y sample which deal poor 1y with medical problems also dea 1

poorly with nursing and psycho social problems.

In summary, the tracer approach is found to be useful in that it
enables a quantitative and objective evaluation of quality, focuses on

specific aspects of car e , facilitates the Identification of

deficiencies 1n the provision of care, and , 1f appl led over time,
enables mapping of trends In care delivery .


