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המכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתך אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל ב1974

! 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
לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש

"י. *.  .
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תקציר

הטיפול את לשפר לזקן השירות הרצוןשל בעקבות הוצעה שלפנינו התוכנית
(פליישמן, בישראל המוסדי הטיפול איכות על המהקר למימצאי ובתגובה הממושך,

יש כי ומצא הטפול, איכות למדידת כלים פיתח המחקר .(1985 ואחרים, תומר
במוסדות. הטיפול בהספקת חמורים ליקויים

כלים על המבוססת לקשישים, מוסדות על לפיקוח חדשה שיטה מוצעת להלן
המנוסחות החדשות התקנות עם בשילוב זו, חדשה שיטה ומהימנים. סטנדרטיים
במוסדות הטיפןל איכות את לשפר שואפת והרווחה, העבודה במשרד אלה בימים

המוסדות מן ב*0נ הטיפול איכות את הארציים המפקחים מעריכים כיום לקשישים.
כבינונית. המוסדות מן וב^30 כגרועה,

של מוגבל במספר בטיפול ויתמקד המסמנים, שיטת על המבוסס הפיקוח,
לשמש יכולה בעיה "מסמנים". הנקראות וחברתיות סיעודיות רפואיות, בעיות

לפי בה. לטפל וניתן לאיבחון, קלה היא גבוהה, הימצאות לה יש אם רק כמסמן
של מדדים באמצעות כזאת בעיה בכל הטיפול את המפקחים יבדקו המסמנים, שיטת

ותוצאה. תהליך מבנה,
והצעות לטיפול ברורים סטנדרטים של פיתוח תכלול הנסיונית התכנית
בכלי שימוש יעשה הפיקוח, תהליך על להקל מנת על במוסדות. טיפול להליכי
הנתונים את המפקחים יאספו האלה, הפיקוח כלי באמצעות סטנדרטיים. פיקוח
הממוכן הנתונים מאגר מחשב. לתוך יוזנו ואלה הטיפול, לאיכות הרלבנטיים
הרווחות המגמות של כוללת תמונה ויספק שינויים אחר לעקוב למפקחים יאפשר

הטיפול. באיכות

מידע קבלת שיכלול: שבועות, 12 בן פיקוח תהליך מוסד כל יעבור שנה, כל
דיירים עם ראיונות המוסד, מן שנשלח המידע (בדיקת בדיקה המוסד, מן בסיסי
הנתונים הכנסת הארציים, למפקחים דיווח רשומות), ובדיקת צוות, אנשי ועם

למוסד. ודיווח הנתונים, וניתוח למחשב

הצלחתה מידת את לקבוע כדי הניסיונית, התכנית של שוטפת הערכה תיעשה

החדשה הפיקוח מערכת את להפעיל כדי תיקונם. ובהבטחת בטיפול ליקויים באיתור
אדם. כוח ובהכשרת במוסדות הרישום בשיפור צורך יהיה בהצלחה,



המסמנים שיטת להפעלת ניסיונית תוכנית
בארץ* לזקנים המעונות על הפיקוח במערכת

מנדלסון***, ג'ני ,*** ברגיורא מרים פליישמן**, רחל מאת
שוורץ** וראובן תומר** אדריאן

גרועים). הפרטיים המוסדות כל לא כי (אם 
שאי מאחר רישיון, ללא פועלים מעונות 10 מבוא .1

הדרושים המינימליים בסטנדרטים עומדים נם י י

תביעה נגדם להגיש ועומדים מעון, לניהול טובה, באיכות מוסדות במערכת הצורך
משפטית. של יותר הרחבה המערכת מן חלק שתהיה

חיים ואיכות טיפול איכות תיתכן לא מתעצם הקשישה, באוכלוסייה ממושך טיפול
שוטף פיקוח ללא המוסדית במערכת גבוהה בע'שור שהתרחש המואץ הגידול רקע קל
מתבצע והרווחה העבודה במשרד ואפקטיבי. ביותר ומעלה. 75 בני באוכלוסיית הנוכחי
הערכות והמחוזית. הארצית ברמות הפיקוח גריאטריים ומרכזים לזקנים מעונות מ96
מב היבטים יעל בעיקר מבוססות המפקחים ו לעצמאים מיטות כ7,000 יש בישראל
טיפוליים תהליכים על חלקי באופן ורק ניים מ500/0 יותר לתשושים. בערך מיטות 2,120
הן אין כמוכן, תוצאותיהם. ועל מוגדרים נמצאות ולתשושים לעצמאיים המיטות מן
ומוגדרת מובנית שיטה של במסגרת נעשות המעונות מן 40 י. והמרכז תלאביב במחוז
סטנ בכלים משתמשות הן ואין הצורך, די בערך ובהם פרטית, בבעלות .נמצאים לזקנים
מועקב ליערוך איאפשר מכך כתוצאה דרטיים. לא המיטות). מכלל 23.80/0) מיטות 2,170
בציורה שינרים להנהיג לא וגם שוטף שיטתי המקוב האיכות בתקני עומדים המעונות כל

מבוקרת. מן 100/0 בערך המפקחת. המערכת על לים
מפורטים וקריטריונים כלים בפיתוח בצורך הארציות המפקחות בידי מוערמים המעונות
השו למסגרות המותאמים טיפול, איכות של ירודה טיפול איכות כבעלי הרווחה במשרד
מומחים של רבמקצועית קבוצה הכירה נות, .* כ"בינוניים" הוערכו המוסדות מן ו300/0
הטיפול איפות בנושא שדנה בגרונטולוגיה, המפקחות בידי המוערכים המעונות מרבית
מכון יוזמת עלפי לקשישים בשירותים הפרטי במגזר נמצאים כבינוניים או כגרהעים

והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל ומכון והרווחה העבודה במשרד לזקן השירות התוכנית את הציעו *

בחלקו שמומן במוסדות, הטיפול איכות על למחקר המשך היא זו תוכנית בישראל. וחברה אדמ
איכות של "מדידה ואחרים, תומר אדריאן פליישמן, רחל ראה: לאומי. לביטוח המוסד מטעם

.9655 עמ' ,(1985 (יוני 27 סוציאלי, בטחון בישראל", ממושך לטיפול במוסדות הטיפול
בישראל. וחברה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון **

והרווחה. העבודה משרד לזקן, השירות **.
דו''זז אפשריים", וכיוונים מחקרים ממצאי ומדיניות: לאומיים "צרכים ואחרים, חביב ג'ק ראה: 1

ג'וינטישראל. עבור ברוקדייל, מכון של בכירים חוקרים צוות שהכין
במחקר השדה עבודת תחילת לפני לזקן בשירות הארציות המפקחות מן נתקבלה המוסדות הערכת 2
מרים וראה: בלבד. יחסית משמעות יש אלה לקטיגוריות .(1965 ואחרים, (פליישמן הטיפול איכות
מידע דף והרווחה, העבודה משרד לזקן, שירות ל84>198", בישראל לזקנים "מעונות ברגיורא,

.1984
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הקיימות אלד, כגון אומבודסמן, מערכות צעדים .(1983 ואחרים, (ברגמן ברוקדייל
למשל), הברית, (בארצות מדינות בכמה מח שני במסגרת נעשו זה בכיוון ראשונים
בקשיש פגיעות למנוע בעיקר מיועדות (1983) ואחרים ברגמן מאת האחד קרים:
אליהן המגיעות תלונות בדיקת באמצעות .(1984) ופליישמן תומר מאת והשני

מעובדים. או ממשפחות מקשישים,

לםיקיח: ימלי הפי הבסיס (4) מערכות של כלליים מאפיינים .2
מקריית בתי(;יו' פיעלות שונות פיקוח מעיכות שונו" פילוךן
הוראות נהלים, חוק, כגון: שונים, פורמליים 1

תקנות. פנימיות,
להבחין ניתן הפיקןח: ד1יקף (5) מספר בעזרת פיקוח מערכות לאפיין ניתן^

המיהה עלפי שונות פיקוח מערכות בין ממדים:
אינו שהמוסד נושאים על הפיקוח חל שבה המפו המערכת תכונות (1)

דהתקנןת> החוק מתוקף בהם ח,,ב זו נבדלות ממושך לטיפול מערכות ת: ח ק
הפי תחומי הפיקוח: תחומי (6) האוב בסוג המוסדות), (מספר בגודלן מזו
שירותי לדוגמה: רבים. הם האפשריים קוח סיעו תשושים, (עצמאיים, במוסדות לוסייה
כבי. תזונה' תבףואה' אחזקה' (ניקיןן' משק של הגיאוגרפי בפיזור נפש), תשושי דיים,
שירותי וסוציאלית, חברתית פעילות סה), (צי המוסדות על הבעלות ובאופי המוסדות
בטיתות פארארפואיים, שירותים בריאות, ממשלתי). פרטי, בורי,
הדיירים. וזכויות ומחירים עלויות אש, וכיבוי הפי מערכת השתייכות (2)
השו הגישות הפיקוח: גישת (7) פיקוח מערכות בין להבחין ניתן קוח:
שמות שהן בדגש מזו זו נבדלות לפיקוח נות גופים במסגרת הפועלות לאלה ממשלתי
בתוצאות או תהליכיים, מבניים, בהיבטים מער בין להבחין ניתן כמוכן וולונטריים.
עושות שהן השימוש במידת וכן הטיפול, המוסד במסגרת הפועלות פנימיות כות
הסטנ הפיקוח ממערכות בחלק בסטנדרטים. חיצוניות. מערכות ובין המבוקר
על שנקבעו נורמות על מבוססים דרטים פי מוערכות הפיקוח: מטרות (3)
הסטנ  ובאחרים אמפיריים, מחקרים סמך בין שונות. מטרות לפניהן מציבות קוח
של דעת חוות סמך על נקמנו דרטים מינימלית רמה הבטחת המצויות: המטרות
הסטנדרטים של הפירוט דרגת מומחים. אופטימלית רמה השגת טיפול, איכות של
שונות. במערכות שונה להיות היא גם עשויה מניעת נתונים, משאבים במסגרת איכות של
ובארצות בארץ הפיקוח מערכות מיבית השמה בקשיש, פגיעות או לרעה ניצול
מבניים בנושאים בעיקר מתרכזות הברית הצוות הדרכת מוסדי, לסידור לפונים וייעוץ
עם 7/r .(Reichstein £ Bergofsky, 1983) המוסדי.
יורק ניו במדינת הונהגה לאחרונה זאת, וה חוק בתוקף הקיימות פיקוח מערכות
בעיקר הבודקת מתקדמת פיקוח מערכת זו כגון למוסדות, רישיונות להעניק מיועדות
טיפול. של ותהליכים תוצאות של מרכיבים בהב כלל בדרך מתרכזות בישראל, הקיימת
הטי תוצאות לגבי הסטנדרטים זו, במערכת הגדרת (עלםי המינימלית האיכות רמת טחת
שנערכו ארציים סקרים עלפי נקבעו פול הרישיון, מתן לצורך הנדרשת המערכת)
ממוצועים קביעת ראיפשרו מספר שנים במשך מערכות הטיפול. עלות בבדיקת גם ולעתים
Axel) הנבחרים הממדים לגבי תקן וסטיות פור הכרה לתת מיועדות אחרות פיקוח

.(rod 4 Sweeney, 1984 טובה טיפול רמת הנותנים למוסדות מלית
לצורך מידע איסוף שיטות (8) זה לצורך .(Certification, Accreditation)
שי נעשה המידע איסוף לצורך הפיקוח: יותר. קפדניים מידה בקני משתמשות הן
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וזיקנה, ממושכות למחלות האגף הבריאות, מובנה, שאלון בסיס על בראיונות מרש
משותף ביקור חודשים לכמה אחת העורך שימוש וכד'. בתיקים עיון מובנות, תצפיות
את ומעריך םיקוחו תחת הנמצא מוסד בכל שיתקיימו מחייב השיטות מן אחת בכל
תצ סמך על הנבדק במוסד הטיפול איכות הערכה לבסס כדי לדוגמה, תנאים. מספר
קשישים ריאיון במוסד, הטיפול על פיות כתוב חומר על הטיפול איכות של טובה

מסמכים. ובדיקת ובדיקתם, שיטתי, רישום להבטיח יש במוסדות הנרשם
סנקציות, שינוי: אמצעי (11) הנבדקים. התחומים בכל ומהימן מלא
מערכות לרשות וחינוך: תגמולים מידע קבלת מאפשר קשישים של מדגם
עיקריים: אמצעים שלושדו עומדים פיקוח במוס בעייתי יותר הוא אמנם אמצעי. בלתי
חיוביים בתגמולים wa■^ שכנףע חינוך' ברביצוע הוא שם גם אך סיעודיים, דות
.(Waitski Sc TulchinsM, 1985) XF*trm (Kane el at, 1976 ; Kane et 01, 1982).

להנהלות לייעץ לנסות עשויים המפקחים הפיקוח עלול מובנים, פיקוח כלי בהעדר
שינויים להנהיג בצורך ולשכנען המוסדות דעת ושיקול אישית התרשמות על להתבסס
שיט פעולות בתכנון מעורבים לה,ות ואף מאפשר אינו זה דבר המפקח. של סובייקטיבי
של הבכיר לצוות 7zr/n הדרכה של תיות הבדיקה. במהימנות לפגוע ועלול כימות

המוסדות. פי מערכות הנתונים: מיכון (9)
העומ והשליליים החיוביים התגמולים בין עושות שהן בשימוש מזו זו נבדלות קוח
רישיון מתן השונות: המערכות לרשות דים הנתונים מיכון המידע. עיבוד לצורך במחשב
אז למוסדות לקוחות הפניית שלילתו, או אחר שיטתי ומעקב עיבודם, את מאפשר
תעודות לשבח, ציונים ההפניה, הפסקת הליקויים, שיפור לשם המתבצעים השינויים
ממצאי לפי למוסד התשלום התאמת הוקרה, קביעת לצורך ארצי נתונים מערך יצירת וכן
תביעות התשלומים, הפסקת האיכות, בדיקת סטנדרטים.
בדרי עומדים שאינם מוסדות נגד משפטיות פי מערכות הפיקוח: ארגון (10)

המעון. וסגירת הפיקוח שות תפקידיו הגדרת עלפי מזו זו שונות קוח
בחוק קבןעים אלה ^^ כלל בדרך הפיקוח, את העורך האדם כוח של וסמכויותיו
תלויה בד,ם השימוש של האגוקטיביות ןמידת המוסדות למספר אדם כוח שיעור בין היחס

החןק. n1WK של באפקטיביות מעט לא ובאיזו המפקחים של ההכשרה סוג בפיקוח,
גם שונה הפיקוח פרופסיה. הוא הפיקוח מידה
מתוכנן, (ביקור הביקורים בסוג בתדירותו,

/ המשתתפים המפקחים במספר פתע) £™^™"י'"ביקור  ;, "", Jv,r ""^ "
מקצועי.

כוללת במוסד השירותים שמערכת היות
(השירות והרוותה העבודה משרד בסמכות (רפואי, ורבמקצועיים מגוונים טיפול תחומי
עצמאיים לקשישים המעונות על לפקח לזקן) וכד'), פארארפואי תזונתי, סוציאלי, סיעודי,
מוסדות 96 כאמור מצויים (בארץ ותשושים רבמקצועי צוות עלידי הנעשה הפיקוח
והמגב האילוצים של תיאור להלן כאלה)3. בתחום להתרכז בצוות מומחה לכל מאפשר
מעונות על הפיקוח במערכת הקיימים לות של ראשוני ניסית נעשה בארץ מומחיותו.

בארץ: ותשושים עצמאיים לקשישים משרד במסגרת רבמקצועי, צוות בידי בקרה

(תומר הטיפול" איכות "מדידת במחקר למצוא ניתן המעונות על הפיקוח מערכת של ממצד. תיאור 3
.(1984 ופליישמן,
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חדשות, תקנות לתוקף להיכנס עומדות אלד, כסיקוח כיום העופל, האדם כוח (1)
תחומים של יותר רחב למגוון המתייחסות על ארצית (מפקחת ארצי סעד פקיד 
הקשי אוכלוסיית על מפורש פיקוח וכוללות סוציאלי עובד לזקן): בשירות מעונות
הניתנים וההדרכה הייעוץ התשושים). שים מעונות על ותקנותיו החוק לביצוע האחראי
התקנות טיוטת על בעיקר מתבססים כיום על המלצה מדיניות, קביעת לרבות לזקנים,
בסיס להן אין שיעדיין אףעלפי החדשות, דק התעריפים יועדה בפני בתעריף שינויים

מחייב. חוקי עומדים שאינם למוסדות סנקציות בקעת
בתקנות. הנדרשים בסטנדרטים

ט,פול למתן המעונות אחףיות (3) אחראית לזקן: בשירית ראשית ואחות 
השוד,,ם הקשיש,ם בלפ, ,ר<מעונות "*"" ותקנות מדיניות (קביעת ארצי פיקוח על
ןלטינ|ול שיריתים ל ד<ניגע ,בכל ובהם והשמת אדם כ>" הכשרת בריאות, לשירותי

פןרמליןת בצךרית ןמעוגנת מוגךרת כל על ישיר פיקוח וכן ה*מה) בוועדת פות
הפיקןח ("יק ^ חיק של תןקף ^ לחלקן סיעודיות. מחלקות ללא המוסדות
הוא האחר חלקן ותקנותיו). nuwa ^ל בפי עוסקות סוציאלי™ עובדות חמש 
משרד ובין המעונות שבין הסדרים בגדר שתי של בתקן האזורים, בכל שוטף קוח
דרבסי הנדת דו''ח (כגון nm"rn הע,בודה היבטים שלהן: הפיקוח תחומי וחצי. משרות
משרד על.ידי מעונות לתקצוב בס,ס "משמש פעילויות סוציאל'/ ייעוץ ומשקיים, מבניים
בין שנחתם חוזה או יהרוותה. העבודה והרגשת תעסוקתיות פעילויות חברתיות,
שיש השירותים בדבר הגמונות ובין המשרד הדיירים.
שירותי עלידי המופנים לקשישים לספק ממומחים דעת חוות מתקבלות כך על נוסף
ובין המעונות בין חוזים הן וחלקן הרווחה) בטי תברואה, אש, כיבוי כמו תחומים לגבי

עצמם. הדיירים וגיהות. חות

הקשיש לחיי הרלוונטיים התחומים כל לא משרות ארבע במערכת קיימות בסךהפל
במסגרות ההולם ביטוים את מוצאים במוסד במע תזונאים אין לעיל. שהוצג כפי ■וחצי,

לטיפול אזכור כל שאין כמעט לדוגמה, אלה, אין חלקי. 'באופן מתבצע avpsr\y רכת,
טיפול למתן והתקנות הפה, בריאות בבעיות קיים אחדים במקרים אולם במערכת, רופא
ניתן לא כמוכן מספיק. מפורטות אינן אישי הבריאות מלשכות רופאים עם פעולה שיתוף
לפרטיותו הקשיש, לזכויות הולם ביטוי בהן אחריות מוטלת מכך כתוצאה המחוזיות.
מתייחס איננו הקיים החוק שלו. ולאוטונומיה הארצית. המפקחת האחות על נוספת
מן ובחלק י'מעון, יביו יייייי שביו לח"ים שתדירות לכר גורמות ז^אדם כוח מגבלות
שירותים להספקת המעון התחייבויות החוזים ושתהו נמוכה המוסדות מן בחלק הביקורים

בלבי. חלקי™ ד'ו ילטיפול נבדקים שהם או נבדקים לא אחדים מים
בלבד. שטחי באופן

סטנדרטים (4)
להי מתייחסים הקיימים הסטנדרטים מרבית החוקי הבםיפ (2)
פיזיים היבטים אדם, (כוח מבניים בטים יעל הפיקוח חוק הוא לפיקוח החוקי הבםיס
קיימים כך על נוסף אחדים). שירותים וקיום אינן הקיימות התקנות ותקנותיו. המעונות
הבדיקות ולתדירות לסוג הנוגעים סטנדרטים קשישים של .המיוחדים לצרכים מתייחסות
לבצע. המעון שעל השגרתיות הרפואיות האוכלוסייה. של המשתנים ולצרכים תשושים
טיפול לתהליכי המתייחסים סטנדרטים חסרים מן לחלק רק מתייחסות הן כך על נוסף

ולהוצאותיו. אחדים (בימים הצורך די מפורטות ואינן התחומים
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היעדים (2) שינויים להנהיג הפיקוח מערכת יכולת (5)
ליקויים לגלות הפיקוח יכולת שיפור  הפיקוח, של החוקי בבסיס מליקויים כתוצאה

בסטנדרטים). עמידה אי (כגון: ועקב מתאימים הערכה כלי העדר בגלל
שי ביצוע אחרי לעקוב היכולת שיפור  של יכולתה אדם, כוח של חמורות מגבלות

נויים. אחריהם דלועקוב שינויים להנהיג המערכת
לפיקוח. ככלי המסמנים שיטת ניסוי  מוגבלת.

ניתו עריכת שיאפשר נתונים בנק יצירת 
כוללת, תמונה קבלת לצורך שונים חים במעונות זקנים החזקת תעריפי (6)

באיכות שינויים אחר ומעקב מדיניות קב"עת במעונות זקנים להחזקת התעריפים קביעת
גורמים ישמשו הנתונים מעון. בכל הטיפול המעון של בפועל ההוצאות עלפי נעשית
קשישים הכוונת כגון שדנות, למטרות שונים מזון, על הוצאות וכן עובדים, העסקת על

ותכנון. מתאימים למעונות חברה פעילויות משק, ושיפוצים, החזקה
בהתאם נקבעים התעריפים וכדומה. ותעסוקה

הצפויות התוצאות (.j) לזקן, השירות של המקובלים לקריטריונים
צפןיים הנ"ל ;המטרות ממימןש כתןצאה על הפיקוח חוק בתקנות מופיעים שהם כפי

הא*: ההישגים מיוחדת ובוועדה תשכ"ה1965, המעונות,
לבדיקת דרבסי) (ועדת ב1981 שהתמנתה

הטיפול באיכות שיפיי  לזקנים. במעונות והעלויות הצרכים
מצב ועל כוללת תמונה לקבל יחלה ניתן 

בארץ> במעןנןת _טיפול וקביעת חדשים למעונות קשישים הפניית
ןמש". mym למפקחים לתת יהלה ניתן _ בעלי למעונות רק נעשות החזקה תעריף

על^ם. ^TO על אפקטיביים משביעה בהם הטיפול רמת אשר רישיונות
והסיבןת את קלןת ביתר ,לאתר ^ ניתן _ הפיקוח. חוק לתקנות ובהתאם רצון

שוטף. מעקב בעקבות לליקויים בקריטריונים ועומדים שאינם מעונות לגבי
התעד לתוכניות בסיס ליצור יהיה ניתן  למעו קשישים הפניית להפסיק ניתן הנ"ל,
אזורית ברמה הנתונים, ניתוח בעקבות בות, אינו השירות החזקה. תעריף להוריד או נות,

וכד'). הדרכות (השתלמויות, ארצית אן שה למועונות החזקה תעריפי להעלות נוהג
לשיפור לצפות אפשר לוואי כתוצאת _ למוגדר מעבר בהם הטיפול רמת את עלו

בסטנדרטים. לעמוד המעונות ביכולת דרבסי. ועדת בדו"ח או בתקנות
נוס כספיות סנקציות נהוגות לא כמוכן

לפיקוח ככלי המסמנים שיטת (4) קנסות כגון אחרות, בארצות כנהוג פות,
ממליצים שאנו מוסדות יעל לפיקוח mp^n וכדומה. בספיים
לרא שהוצגה המסמנים, גישת היא עליה
v,7} Dxnna .(1973) Kessner בידי שונה
יפולה .^m או בעייה ?ס!י> ש?| דרתו לשיפור המוצעת התוכנית .4
אם הטיפול איכות לבדיקת מסמי לשמש לזקן בשירות הפיקוח
שכיחות האלה: אמותהמיזה על עונה היא
הק תפקוד על משמעותית השפעה גבוהה,
נהלים מוגדרת, מקצועית אבחנה שיש, המטרה (1)
והשפעה במחלה טיפול של סטנדרטיים להביא הפיקוח מערכת של יכולתה שיפור
הטבעי המהלך על ההתערבות של ברורה לקשישים במעונות טובה טיפול לאיכות
יכולים נבחרים מסמנים מספר המחלה. של . ותשושים. עצמאים
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: הכוללת האיכות של להערכה בסיס לשמש
במערכת לשינוי הץית 5 בכמה אומצה השיטה הניתן. הטיפול של

הפיקוח הטיפול, איכות הבטחת של חדישות מערכות
ניויורק במדינת הקיימת המערכת דוגמת

ממדים: למספר מתייחסים המוצעים השינויים sentinel הוא למסמן השקול המונח (שם
תת התוכנית החוקי: המימד (D Health Event, Axeirod a Sweeney,
להת העומדות החדשות, התקנות על בסס פליישמן בידי נבדקה המסמנים שיטת .(1984
מוגדרים החדשות בתקנות אלה. בימים פרסם לצורכי מתאימה ונמצאה (1985) ותומר
המעונות, של האחריות תחומי ברורה בצורה שלהלן: הבחינות מן הפיקוח מערכת
בתקנות נכללו שלא טיפול תחומי ^ונוספו על המבוססים טיפול איכות של מדדים 

תקפים. נמצאו ("מסמנים") הבעיות ניתוח
תפיסת שינר המושגי: המימד (2)^ מערכת ^ על ד^קח' של התפקיד העדר על רבים ם דיווחי קיימים בספרות 
עבןדת בסיס ^ הפיקןח יעךי של דרת המבוססים טיפול של מדדים בין חזק קשר
סטנ_ של מדןיקת הגךרד> יבמקצ1עי; צןןת קיום פיזי, מבנה אדם, כוח (כגון: מבנה על

ןבתחןמים המבניים בתחןמים דרטים תהליכי על המבוססים מדדים ובין שירותים)
(לאחי ןבתןצאןתין הטיפןל בתהליכי רים לסטנ בהתאם בדיקות ביצוע (כגון: טיפול
כלל.ארציים> נתןנים של mבarחישן פעילויות קיום מקובלים מקצועיים דרטים
לקיזם הראשוטת ^ ייאספן אשר מדדים בין חלשים קשרים על וכן חברתית),
הטיפףלים ל נהלים יציףת התןכנית). תוצאות על המבוססים מדדים יבין מבניים
הסי. בתחים בעיקף המעןנןת> בתןך השונים הקשיש) של אישי ניקיון  (כגון הטיפול
המבוס פיקוח כלי ויצירת והסוציאלי, עודי Ku™w!f 4 Shaughnessy, 1983;)

ד<מסמנים_ שיטת על ס.ם מדידת על במחקר גם .(Youket, 1980
ממושך לטיפול במוסדות הטיפול איכות

השימוש האופרטיבי: המימד (3) מתאמים נמצאו (1985 ותומר, (פליישמן
של פיתוחה את ידרוש המסמנים בשיטת הללו. המשתנים בין בינוניים עד נמוכים
איסוף לשם המעונות בתוך רישום מערכת להשתמש צורך שיש מדגישים אלה ממצאים
המועו כל על הנתונים מיחשוב שיטתי, מידע במדדים גם אלא מבניים, במדדים רק לא
מעקב לצורך מידע של שוטפים עיבודים נות, ולהוצאותיו. הטיפול לתהליכי הנוגעים
קריטריו קביעת המתבצעים, השינויים אחר .h ovj על "("ןול לאיכית מבןקרים ^ רצון משביע שילוב מאפשרת השיטה 

תהליך ןביסןס הארציים הגתןנים תהלי מבניים, המדדים: סוגי שלושת של
pM ואחידים. מבהיים >0,w,m כלים על המסמנים. מן אחד בכל תוצאה, ומדדי כיים
ולמנהלי למפקחות הדרכה תינתן לכך ביל כמותית הערכה מאפשרת המסמנים שיטת _
עבודה שיטת לפתח עלמנת המעונות במוסד, הטיפול איכות של ואובייקטיבית

שייקבעו. ולשינויים לנהלים בהתאם הנפשי ובתחום הסיעודי בתחום ובמיוחד
מסמנים. של קטן מספר באמצעות חברתי,

מדי להחליף ניתן יחסית. גמישה השיטה 
מתודולוגיה 6 לסדרי בהתאם הנבדקים המסמנים את פעם

~~ ~ ~ לבדוק וניתן המשתנים, ולצרכים העדיפויות
בכל בהדרגה תונהג החדשה הפיקוח שיטת בהת מעטה, או רבה עמקות במידת מסמנים
משרד שבפיקוח  במספר 96  המעונות הבדיקה. ולמטרות למשאבים אם
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השיטה בהנהגת שלבים יכלול הפיקוח תהליך בארץ. והרווחה העבידה
אלה: תחומים

של השוטף התהליך מפורט להלן 1 ,בלוח המוצעים לכלים כבסיס כלים: (D
גורמים ארבעה ומעדן1 מעון כל על פיקוח איכות "מדידת שבמחקר הכלים ישמשו כאן
עצמו, המוסד הפיקוח: בתהליך מעורבים (תומר ממושך" לטיפול במוסדות הטיפול
סוציאלית (עובדת המחוזיות המפל1חות על המבוססים אלה, כלים .(1984 ופליישמן,
כל ברוקדייל. ומכון הארצי 1הפ,קוח ואחות)' מע לצורכי כיום מותאמים המסמנים, שיטת
לפי פעולות כמה מבצע הגורמים מן אדןד א). נספח (ראה הפיקוח רכת
זמן מוקצב שלב ולכל להלן, המפורט ,ד,סדר מסמ ייבדקו הבדיקה: תחומי (2)
השאלונים ממשלוח כולו, התהליך כל מוגדר. קשיי (יתרלחץדם, וסיעודיים רפואיים נים
כל שברעות. 12 נמשך ההמלצות, מתן ףעך אי ברחצה, קשיים ניידות, קשיי ראייה,
הפחות לכל הפיקוח תהליך את יעבור מעין וחברתייםנפשיים השתן) סוגר על שליטה
להשתלב הנשויים שונים ומעונות לשנה, א,חת רצון). ושביעות פרטיות אוטונומיה, (בדידות,

שונים. במועדים בתהליך רפואיים חלקם נוספים, מדדים ייבדקו כמוכן
חלוקת שיטת האשפוזים, מספר (תמותה,
והסיעודי, הרפואי הרישום מצב התרופות,

._.,.,,.._ מחלות אחרי מעקב הרפואי, הציוד מצב
ו 1^ ו/ג.ו 1 ס. בתחומים תקופתיות בדיקות 'עריכת כרוניות,

של החיים לאיכות קשורים חלקם שונים);
כדי הערכה תיעשה התוכנית שלבי כל לאייר חלקם בחדרים); צפיפות (אוכל, הקשיש
במי התוכנית של ההצלחה מידת את למדוד רישום חברתית, פעילות (כגון חברתיים
מדי ייעשו זאת הערמה לצורך יעדיה. מוש מבנייםארגוניים וחלקם סוציאלי); ומעקב ■  :
שנה) {?די התיכנית יישום *מהלי דות הכשרת קבלה, תהליכי למחלקות, (חלוקה

על: יתבססי המדידות סי™" ילאהי ותחלופה). האדם כוח כישורי אדם, כוח
הפיקוח. כדי תוך הנאספים הנתונים ייאסף שעליה היחידה רמת (3)

בשירות מפתח ואנשי מפקחות ףיאיץ _ לקשיש, יתייחס שייאסף המידע  המידע
לזקן. למחלקה. או למוסד

הארציים. למפקחים הערכה שא.לןן _  מ ו המידע איסוף שיטות (4)
במע. מפתח ואנשי מנהלים מךגם ריאיון _ וצוות, קשישים ריאיון המידע: קורות

המוסדית רכת בדיקה וסוציאליים, רפואיים מסמכים בדיקת
"ו1יכ. שלבי כל של ^^ מיךת תיבךק תצפיות. הקשיש, של רפואיתתפקודית

בשיפור: ההצלחה זפחת נית המידע: את האוסף הגורם (5)
בטיפןל ליקןיים לגלן" ^^ יכןלת _ השירות מן מחוזית מפקחת סוציאלית עובדת

ך^^ךר השירות מן ראשית מפקחת אחות לזקן,
* האחות המוסד, מנהל של דיווחים לזקן,

לליקויים. ס"בות לאתר המפקחות יכילת  ובעובד המוסד רופא במוסד, הראשית
התקנות את לאכוף המפקחות ייילת  במוסד). הבית אם (או הסוציאלי

וסנקציות. בתגמולים בשימוש המידע: איסוף תדירות (6)

הפיקוח כלפי המוסדות מנהלי עמדות ולגורם המידע לסוג בהתאם להשתנות עשויה
הטיפול. באיכות שיפורים הכנסת יכלפי שנה חצי מדי חודש, (מדי המידע .את האוסף

במוסדות. הטיפול איכות  שנה). מדי או
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מעון כל טל 6ייןוח של שנתי מערד .1 לוח

השבוע המבצע הגורם הפעולה

0 מחוזית מפקחת הביקור לפני חודש בדואר שאלונים משלוח .1
לשנה) (אחת

המוסד לקראת והכנה לשנה אחת השאלונים מילוי .2
המפקחת ביקור

4 מחוזית מפקחת הממולאים, השאלונים קבלת לצורך ביקור .3
צוות, ואנשי קשישים ריאיון והשלמתם, בדיקתם

שאלונים ומילוי מסמכים בדיקת תצפית,
מחוזית מפקחת טנטטיביות המלצות קביעת .4

.5 מחוזית מפקחת הארצי לפיקוח וההמלצות השאלונים העברת .5
ארצית מפקחת כללית בדיקת .6

7 ארצית מפקחת ברוקדייל למכון השאלונים העברת .7
9 ברוקדייל מכון מחשב דו"ח והגשת מוסד כל על החומר ניתוח .8

הארצית למפקחת
מתחי + ארצי פיקוח מוסד כל על ©ופיות המלצות קביעת .9

11 מחוזי 4 ארצי פיקוח ולמכון ומוסד מוסד לכל סופיות המלצות העברת .10
ברוקדייל

12 ברוקדייל מכון למחשב ההמלצות הכנסת .11

בארץ. לקשישים המעונות כלל בהפעלת השונים השלבים מפורטים 2 בלוח
לגבי הפיקוח מערכת על המסמנים שיטת

השיטה כהנהנת שלכיפ .2 לוח

אחד במוסד מוקדמת בדיקה לרבות ה0לים, הכנת א. שלב
הכנה לרבות (כשבוע), המפקחות להדרכת עיון ימי ב. שלב

הכנה לרבות במוסדות, הבכיר והצוות המנהלים להדרכת עיון ימי ג. שלב
המידע איסוף ודרך הכלים לגבי מסקנות הסקת הפיקוח, שיטת של ניסיונית הפעלה ד. שלב

עיון ימי לרבות המוסדית, המערכת בכל השיטה הפעלת ה. שלב
כתיבת לרבות וכדר, שונים לתחומים משקלות מתן כגון סטנדרטים הנהגת עלידי השיטה שכלול ו. שלב

דו"ח
"המשוכללת" השיטה הפעלת ז. שלב

הסטנ רוב כך, קל נוסף מבוקרים. שינויים
מתייחסים הפיקוח של1 הקיימים דרטים סיכום .9
ואין הטיפול, תהליך של המבניים לצדדים
ולהוצאותיו. הטיפול לנוהלי התייחסות בהם איכות את לשפר הצורך יעל עוררין אין
ובעק הפיקוח, מערכת את לשפר במטרה הטיפול איכות לזקנים: במעונות הטיפול
במעונות הטיפול איכות את  זאת בית בידי הוערכה אלה ממוסדות בערך ב400/0
להפעלה תוכנית כאן מוצעת  לקשישים והרווחה העבודה משרד של ארציים מפקחים
המעו כל יעל המסמנים שיטת של הדרגתית מזה. ולמטה כבינונית
תוצ והרווחה. העבודה משרד שבפיקוח נות הדרושים הכלים היום אין הפיקוח למערכת
(פליישמן הטיפול איכות מחקר של אות הנמצ המעונות על שיטתי באופן לפקח כדי
להשתמש שניתן מראות, (1985 זתומר, להנהיג היכולת לה ואין פיקוחה, תחת זזים
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הפיקוח במערכת המסמנים שיטת הנהגת הטיפול. איכות קבי'עת לשם המסמנים בשיטת
פיקוח תאפשר בארץ לקשישים המעונות על העשויה המוסדית, במערכת הבעיות אחת
הסיבות ואיתור הטיפול איכות על אפקטיבי היא הפיקוח, שיטת הנהגת על להקשות
השי אחר ומבוקר שיטתי מעקב לליקויים, לקוי שהוא והסוציאלי, הרפואי הרישום
תוכניות והערכת במעונות המבוצעים נויים תנאי הוא במוסדות הרישום שיפור בחלקו.
לקביעת פתח תפתח וכמוכן ההתערבות, המומלצת הפיקיח שיטת ליישום הכרחי
בכל הטיפול איכות של מקובלים סטנדרטים בכוח המחסור היא נוספת בעלה זו. בהצועה
כלל על שייאספו הנתונים סמך על התחומים מס הבלתי וההכשרה השונים, לסוגיו אדם
הפיקוח של סטנדרטיזציה בארץ, המעונות הנהגת תיתכן לא מהעובדים. חלק של פקת
ומהימנים מבוקרים כלים של בסיס על מתאימה הדרכה ללא מתוקנת פיקוח שיטת

המעונות. של האחריות תחומי והרחבת הקיים. האדם כדח של

ביבליוגרפיה

והרווחה, העבודה משרד לזקן, השירות מידע, דף ל198384", בישראל לזקנים "מעונות מ', ברגיורא,
.1984
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סוציאלי, כטחון בישראל", ממושך לטיפול במוסדות טיפול איכות של "מדידה א', ותומר, ר' פליישמן,

.9655 עמ' ,(1985) 27
ברוקדייל מכון פנימי, פרסום ממושך", לטיפול במוסדות הטיפול איכות "מדידת ר', ופליישמן, א' תומר,

.1984 ירושלים, בישראל, וחברה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה
Axel rod, D. 81 Sweeney, R., "Report to the Governor and the Legislature on the New

Surveillance Process for New York State", Office of Health System Management, 1984.
Kane, R., Olsen, M., Thetford, C. <ef Byrnes, N., "The Use of Utilization Review Records

as a Source of Data on Nurisng Homes Care", American Journal of Public Health,
66 (1976), pp. 778882.

Kane, R., Riegler, S., Bell, R., et 01., "Predicting the Course of Nursing Home Patients :

A Progress Report", The Rand Corporation, Santa Monica, 1982.
Kessner, D., Carolyn, E. Sl Kalk, F., A Strategy for Evaluating Health Service. National

Academy of Sciences, Washington, D. C, 1973.
Kurowski, R. <cf Shaughnessy, P., "The Measurement and Assurance of Quality", in :

R. Vogel 8c H. Palmer (eds.), LongTerm Care . Perspectives From Research and
Demonstrations, U.S. Health Care Financing Administration, Baltimore, Md., 1983.

Office of Health Systems Management, Facility Surveillance Group PMRjIPR Manual,
New York, 1975.

Reichstein, K. J. <S: Bergofsky, L., "Domiciliary Care Facility for Adults", Research on
Adults, Vol. 5, No. 1 (1983).

Wartsky, S. <cf Tulchinsky, T., "Standards for LongTerm Care Facilities in Israel", Israel
Journal of Medical Sciences, 21 (1983), pp. 238243.

Youket, P., "Studies of Nursing Home Care : Growth, Staff and Resident Activities, Costs,
Patient Classification and Case Mix, and Quality", Paper presented to the Florence
Heller Graduate School for Advnaced Studies in Social Welfare, Brandeis University,
Mass., 1980.



המוצעים הפיקוח כלי תיאור א. נספח

§ מוסד) או (מחלקה היחידה הקשיש ע ד י מ י מ ו ח ת

בדיקת ביי^
תצפית מסמכיט צוות דיווח בדיקה/תצפית מסמכים צוות ריאיון אישי ריאייז ומדדים מממנים

כללית הקשישים על לקשיש
במדגם

מסמנים
רפואיים.,

וסיעודיים

מנהל דיזוח  מפקחת: אחות יתרלחץדם .1

על: המוסד אחרי מעקב ד.) ל. =)
אדם כוח ד.) (ל. לחץדם

£ רפואי
■£ * וסיעודי
£ אחות דיווח
§ על: ורופא
_ עם קבוע קשר
^ מומחים,
a מתאים, ציוד

מדידות ביצוע
שלו שגרתיות

לחץדם

בטיחות רמת הרופא דיווח  מפקחת: אחות מפקחת: אחות מפקחת: אחות בראייה קושי .2
על: והאחות למומחה הפניות קושי, קיים קושי, קיים
קשייעם אבחנות מרכיב מרכיב
מומחים, רלוונטיות משקפיים משקפיים,

בדיליות קיים אצל ביקור אצל ביקור
שגרתיות מומחד, מומחה

עובדת דיווח
על סוציאלית

עם קשר _ .
הרווחת לשכת

ועוד

מחדש, פעם בכל צוין לא הוא עלכן מסמנים. לכמה הקשור מבני מרכיב הוא האדם כוח .



בטיחות רמת מחברת קיום מנהל דיווח בדיקה טיפול, עזרה, מפקחת: אחות מפקחת: אחות בניידות קושי .3
נפילות על: המוסד tm תפקודית (מחברת הבעיה.. קיום הבעיה, קיום

אדם כוח הקשיש טיפולים) מקבל האם מקבל האם
סיעודי, תיק בדיקת או עזרה או ■עזהה

שירותי קיום על רפואי טיפול טיפול
פיזיותרפיה, של מחלות

מרפאה השלד, מערכת
בעיסוק, תפקודי, מצב

מעלית, קיום הפניות
1= רמפות, למומחים,
J; רופא דיווח הערכה קיום
K על: ואחות תפקודית
£ עם קשר כניסה לפני
K אורתופד, שגרתי ובאופן
8 עזר ציוד
g (עגלות)
£1n מחברת קיום מנהל דיווח מפקחת: אחות מפקחת: אחות מפקחת: אחות מפקחת: אחות ברחצה ">vnp .4
|1 ורישום רחצה אדם כוח על מצב בדיקת עזרה מתן הבעיה. קיום הבעיה. קיום
*= שוטף סיעודי ההיגיינה ברחצה מקבל האם מקבל האם
.£ מים קיום (מחברת עזרה? עזרהז
§ יום, כל חמים רחצות)
13 אמבטיות בעזרה צורך
J? מתאימות רפואי) (בתיק

§ עד מרחק מנהל דיווח מפקחת: אחות מפקחת: אחות מפקחת: אחות על אישליטה .5
השירותים על: קטטר, קיום תיק בדיקת בעיה קיימת השתן סוגר
הציבוריים מספר פנרוז, על: רפואי טיפול, (קבלת

שירותים רמות שירותים, חיתולים, אבחנות, אחרי ניקיון
מרפאה. אישי ניקיון של קיומה ליווי הרטבה,

אחיות דיווח טיפול, תוכנית לשירותים)
על: ורופא זיהומים

לצנתור, ציוד השתן בדרכי
_ עם קשר
2 ועוד אורולוג

11
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^ מוסד) או (מחלקה היחידה הקשיש מידע תחומי
0 __ . .

תצפית מסמכים ^ת דיןוח /תצפית בך מסמכים צוות ריאיון אישי ייאי1י ומדדים מסמנים
הקשישים על ^לקשיש במדגם

רפואיים מדדים
  רופא דיווח    _ תמותה .6

האשפוזים מספר .7
מחוץ בבתיחולים

  חפא דיווח     למוסד

לפי מתלות .8
J:   ריפא דיווח   _  אבחנות
£ י של שיטה בדיקת .9! מפקחת אחות . תרופות חלוקת
II מפקחת אחות רישום בדיקת .10
6 ספר קיום רפואי
8 תיק רפורטים,

רישום שקילה,
רחיצות,
נפילות
מחברת
טיפולים

מפקחת אחות רפואי ציוד .11

במרפאה
בדיקות קיום .12

תקופתיות

/ מפקחת אחות המנהל דיווח מפקחת אחות רפואיים: שירותים .13
פיזיותרפי, טיפול

בעיסוק ריפוי
ובדיבור,

מומחים ריפוי



חברתיים מדדים
עובדת עובדת דיווח  עובדת עובדת עובדת בדידות .14

סוציאלית סוציאלית סוציאלית סוציאלית סוציאלית
מפקחת במוסד: מפקחת: מפקחת: מפקחת:
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THE INSTITUTE
is a national center devoted to research, experimentation and education in
gerontology and adult human development. It was founded and is funded by the
American Jewish joint Distribution Committee (AJDC) with the assistanceof the
Brookdale Foundation and the support of the Government of the State of Israel.
Its research is policy and programoriented, multidisciplinary and, primarily, of
an applied nature.

The Institute tries to identify socially relevant problems and to recommend
alternative solutions to problems of the health and social services and policies. It
attempts to bring together academic and governmental experts and other public
officials and citizens in order to link research findings with their implementation.
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Abstract

This proposal cam about in response to a desire of the Service
for the Aged to introduce improvements in longterm care and in
response tot he findings of a study on the quality of institutional
care in Insrael ( Fleishman, Tomer et al. , 1985) . The study
successfully developed instruments for measuring the quality of care
and also found serious deficiencies in the provision of care.

A new system for the supervision of oldage homes is proposed,
base on standarized and reliable instruments. This new system, in
conjuction with new regulations being drafted by the Ministry of Labor

and Social Affairs, aims to improve the quality of care in oldage
homes, which is currently rated by national supervisors as poor in 1C^

of the homes and mediocre in another 30;|.
Supervision based on the tracer method will concentrate on the

care provided for a limited number of medical, nursing and social
problems called tracers. A problem can serve as a tracer only if it is
highly prevalent and easy to diagnose and has a known treatment. In

the tracer method, the care for each such problem will be surveyed by

supervisors through structure, process and outcome measures.
The experimental program will include the development of clear

standards of care and suggested treatment procedures to be used in the
facilities. In order to facilitate the inspection process,
standardized supervisory instruments will be used. Through these
supervisory instruments, supervisors will collect the relevant quality
of care daya which will be computerized. The computerized data bank

will enable supervisors to followup changes and will provide an

overall picture of trends in the quality of care.
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Every year. each facility will undergo a 12week supervisory
process including: receipt of basic information from the facility,
inspection (checking information sent by facility, interviews with
residents and staff, and reviewing records), report to national
supervisors, computerization and analysis of data, and reporting to
facility.

The experimental program will be subject to ongoing evaluation
to determine its effectiveness in discerning deficiencies in care and

ensuring their correction. Successful implementation of the new

supervisory system will require improvements in the recordkeeping of
the facilities and training of personnel.


