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תקציר
לטיפול מוסדות על הפיקוח שיטת לשיפור נסיונית תכנית מתאר זה מאמר

המסמנים" "שיטת נבחנה שבו מעמיק, מחקר על מבוססת התכנית בזקנים. ממושך

בכלי הצורך על לענות כדי פותחה זו שיטה במוסרות. הטיפול איכות להערכת
הסיבות את והן הטיפול במתן הליקויים את הן לזהות ניתן שבעזרתם פיקוח,

אלה. לליקויים
ליקויים על הצביע ממושך, לטיפול יחידות תשע של מדגם שבדק המחקר,

שליטה אי הפה, בריאות שמיעה, ראייה, בבעיות הטיפול באיכות בעיקר חמורים
ובדידות. השתן בסוגר

רפואיות, לבעיות העוברים סגל של מודעות חוסר .1 כללו: אלה ליקויים
אי (למשל: אלה בבעיות טיפול הערר .2 במוסד. הזקנים אצל ונפשיות סיעודיות

לאנאות טיפול .3 האורולוגיה). השמיעה, הראייה, בתחום למומחים הפניה
מתאימה). לא פעילויות תכנית נקיים, לא חולים שהותיר רחצה אופן (למשל:

ביניהם: הטיפול, איכות על המשפיעים עיקריים גורמים כמה זוהו במחקר

לזקן השירות ניהול. ושיטות המשפחה מעורבות העובדים, הכשרת ממשלתי, פיקוח
לשפר במטרה נסיונית תכנית מפעילים ברוקדייל ומכון והרווחה העבודה במשרד

על המתבססת חדשה, פיקוח שיטת פותחה הממשלתי. הפיקוח  הראשון הגורם את

פיקוח סיורי ונערכים אחידים, בכלים משתמשים זו בשיטה המסמנים. שיטת
למעקב ומשמשים מחשב לתוך מוזנים הנתונים סוציאלי. ועובד אחות של משותפים

המדיניות. ולקביעת לתכנון הפיקוח, מערכת לדרישות המוסדות היענות אחר

הטיפול לאיכות משמעותית תרומה לתרום עשוי הפיקוח מערכת שיפור
איכות על המשפיעים אחרים גורמים לפתח הצורך עוד נותר אולם, במוסדות.

המשפחה. ומעורבות ניהול שיטות העובדים, הכשרת כמו הטיפול,



ב>ע\ראל: בקש>ע\>ם המוסד* הטיפול איכות
ו"עחמו* מחקר

מנדלסון***, ג'ני ברגיורא***, מרים פליישמן**, רחל
.* רונן ורויטל ♦* שוורץ ראובן ,** תומר אדריאן

אחרי ומעקב שוטף פיקודו לביצהע מתאימים
הליקויים. תיקון מבוא ו.

מיוחדים מאמצים נעשו האחרונות בשינים
במוסדות הניתן הטיפול איכות ואת לשפר ציבוריות ועח'ת של ובדיקות י מחקרים
המימון הרחבת כללו המאמצים לקשישים. איכות שבהם תחומים מספר על הצביעו
גרועה. שאיכותם מעונות וסגירת למוסדות הלי בין לקויה. בישראל הממושך הטיפול
ובשיפור המצב בבחינת הרב העניין לאור ואיכותיים כמותיים ליקויים שנמנו: קויים
ברוקדייל מכון יזם שנתגלה הטפול איכות במבני ותפנוניים פתיים ליקויים אדם, בכוח
לבדיקת מתאימים וכלים שיטה לפיתוח מחקר הדוברתייפ בשירותים ליקויים המוסדות,
במטרה לזקנים, במוסדות הטיפול איכות טיפול מספק, לא סיעודי טיפול תעסוקתיים,
המוסדי הטיפול במתן הליקויים על לעמוד שי טיפול מתן אי נפש, בתשושי הולם לא
בעזרת מומן המחקר להם. הסיבות ועל בלתי ובמגוון נאותה לא מזון הגשת קומי,
ההיגוי ועדת בראש לאומי. לביטוח המוסד מספקים, לא ואוטונומיה פרסיות מספיק,
רוזין, ארנולד פרופסור עמד המחקר של שהוא הקהילה ובין המוסד בין נתק
הרפואי במרכז גריאטרית מחלקה מנהל חברתית אינטראקציה העדר בתוכה, נמצא
ממשרד נציגים בה חברים והיו צדק", "שערי בדידות. והרגשת עצמם לבין הקשישים בן
האוצר ממשרד הבריאות, ממשרד הרווחה, הממ שהפיקוח כך יעל הצביעו גם המחקרים

לאומ*. לביטוח ומהמוסד ובכלים אדם בכוח ממחסור סובל שלת'

רבמקצועי צוות בעזרת נערך בישראל" ממושך לטיפול במוסדות הטיפול איכות של "מדידה המחקר .
פלס דב בעיסוק), (מרפאה נלקן אסתר (אחות), מרחב רות (רופא), ורטסקי שמואל : את שכלל
27 סוציאלי ככטהון פורסמו המחקר ממצאי גריאטרי). (יועץ רחין וארנולד הפה) של (אםידמיזלוג

.9655 עמ' ,(1985)
פורסמה בארץ לזקנים המעונות על הפיקוח במערכת המסמנים שיטת להפעלת והגיסיונית התוכנית

.10591 עמ' ,(1986) 29 סתניאלי כבטחון
ידתוליס. גישחאל, ודובדה אדם והתפתחות לגרונסולוגיה ברוקדייל מכון .י

והרוותה. העבידה משרד לזקן, השדזת '..
שיעורי ; (197.1 וגתר, (וייל פיזי מצב : למשל איכות. של מבניים לממדים בעיקר התייחסו המחקרים 1

הקשיש של להסתגלות ובנוסף, ; (1980 ואחרים, ברגמן ;1976 (קטן, ותחלופה הכשרתו אדם, כוח
.(1983 ואחרים, (ברגמן הסיעודי בסגל ולנשירה (1976 (ציבולסקי, במוסד

במוסד קבלה תהליכי אדם, כוח הדרושים, השירותים על המלצות הגישה (1981) סילברסטון ועדת י
ועדת הקהילה. עם וקשר ורישוי פיקוח תתליכי תשלומים, לקביעת עקרונות בו, החוסה והבטחת
הנחיות נתנה (1981) אש''ל ועדת לזקנים; במעונות והעלויות ד"צרכיס את בדקה (1981) דרבסי
ברוקדייל במכון הממושך הטיפול איכות על עבודה קבוצת בישראל. אםות בתי בניית לתכנון
איכהז על מדידה לכלי סכמה והכינה קריטריונים קבעה (1982) ברגמן רבקה פרופסור בראשות

במוסדות. לזקנים הטיפול
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,121 בישראל בקשישים המוסדי .הטיפול איכות

מכך, נזםעים המחקר של וייחודו חשיבותו בשירות הוחלט המחקר ממצאי פרסום ■עם

רק לא והתמקד רבים, תחומים תקיף שהוא שיטת לשי0ור לפעול הרווחה במשחי לזקן
הקשו בהיבטים גם אלא מבניים, בהיבטים השיטה על בהתבסס הפיקוח, וכלי הפיקוח
המחקר הטיפול. של ולתוצאה לתהליך רים צוות הוקם זאת בעקבות במחקר. שהוצעה
רב צזות שעשה לעומק בדיקות על התבסס ברוק ולמכה לזקן לשירות משותף עבודה
בעיסוק מר3א אחות, רופא, שכלל מקצועי, חומש. תוכנית ותוכננה דייל
שייטות מכלול והפעיל הפה, של nb'arT£xn והתוכנית המחקר יסוכמו זה במאמר
המוסד: וברמת הקשיש ברמת נתזנים לאיסוף המחקר שיזטת יפורטו בתחילה ליישומו.
עם האדנות ותםקודיות, רפואיות בדיקות בהמשך המחקר; שחשף העיקריים והליקויים
תצפיות הקשישים, הנם המוסד צוות אנשי לליקויים, האפשריות הסיבות מן מעט יידונו

וסוציאליים. רפואיים תיקים ובדיקת הטי .איכות על המשפיעים הגורמים ויוצגו
ארבע : nvrrr בתשע נעשה המחקר במסגרת 'המחקר שיטת יישום יתואר פול;
ציבוריים. במוסדות וחמש פרטיים במוסדות מטעם לזקנים המוסדות על הפיקוח מערכת
לקשישים יחידות דרו היחידות מן שתיים התוכנית הרווחה. במשרד לזקן השירות
 וארבע לתשושים,  שלוש עצמאיים, ההשפעה כושר את להגביר ניסית מהווה
360/0 שהם קשישים, 136 נדגמו לסיעודיים. שכן המוסדות, על הפיקוח מערכת של
המה תחילת לפני ביחידות. הקשישים מכלל המשפיע חשוב גורם היא הפיקוח מערכת
משרד מטעם הארציים המפקחים נתבקשו קר הטיפול. איכות על
להעריך והרווחת העבודה ומשרד הבריאות
נב המחקר יחידות בארץ. לזקנים מוסד כל
היחידות מן חמש ואלה. הערכות בעקבות חרו המושגית המסגרת .2
שהו היחידות מקרב נבחרו במדגם שנכללו המחקר של והמתודוליגיה
מארד טובה או טובה איכות כבעלות ערכו
כבעלות  וארבע "טובות"), יחידות (להלן , , ,,.,<. י_ , '''"" לבדוק ניסיון היד. הטיפול איכות .על המחקר
(להלן, גרועה ואו טובה לא בינונית, .איכות ,

' " המוסדי הטיפול איכות בבדיקת חדישה שיטה
טובו'ת"). "לא יחידות
י דות ח ,Kessner £ Kalk) המסמנים "גישת 

"מסמן" .0973, Tracer Methodology
__.._,__ .".,*"" נפשית או סיעודית רפואית, מניה הוא
המחקר ממצאי 5י שכיחות ובעלת היטב מוגדרת חברתית

בעז ואשר בה, לטפל שניתן שידוע גבוהה,
הטיפול באיכות רבים ליקויים חשף המחקר הניתן. הטיפול איכות את להעריך ניתן רתה
.נתאר להלן המחקר. יחידות במסגרת הניתן  מ ס מ מסמנים. אתדעשר גבתט במחקר

בולטים. ממצאים מספר קושי יתרלחץדם, רפואיים: נים
בבריאות ובעיות בשמיעה קושי בראייה,

הבעיה הימצאות א. בעיות סיעודיים: ים מג מס הפה;
לפי טיפול איכות לתערכת המוצא נקודת קושי בהלבשה, קושי ברחצה, קישי בניידות,
הבעיה הימצאות היא המסמנים שיטת השתן; סוגר יעל שליסר. ואי שלביים בצחצוח
שאיננה למרות ,mjatDvin .(Prevalence) הר חברתיים: גסשיים מסמנים
הלימות את לשקף יכולה איכות, .של מדד סיפול איכות joruicnR וחוסר בדייזז! גשת
הני הבעיות של מניעה ידי קל אם הטיפול ער אינו הגוות כאשר הוגדרה טומ. לא
שמירה עלידי ראם מיתהנן, או לפתרון תנות זוכה אינה בעיה כאשר בעלתז, של לקיומן
ביתרלהץדם, (כמו המחלה במצב איזון על מספק. אי'נו שהטיפול או לטי0ול,



ואחרים 0>יישמז יחל t22:

חוסר הסה; בריאות ובעיות הניידות לבעיות ובקושי ברחצה בקושי בהלבשה, בקושי
ביחידות במוך היה להן הרו0א מודעות בניידות).
 (בניידות 0ובות" ה''לוא לשומת ה''טובות'' רמת ביעלי קשישים של גבוה אחוז גמצא
 הסה בריאות ובבעיות ,400/0 מול 100/0 לדוגמה, היחידה. לסוג יחסית נמוכה, תפקוד

.(99O/O מול 580/0 ההנצמאיים הקשישים מבין ש5070 נמצא
גמור מתעות חוסר נמציא מסמנים במספר זקו \\0/0 ברחצה, לעזרה crf>vt t^wnm
ביחידות מאשר לסיעודיים ביחידות יותר מאי סובלים ו%31 בניידות ליעזרה קים
מן %68'a למשל, ולתשושים. לעצמאיים השתן. סוגר על מלאה או תלקית שליטה
השמיעה לקשיי מידע הרופא היד. לא המקדים גבוהה תפקוד בעיות של הימצאותן כצפוי,
אצל המקרים מן וב820/0 הסיעודיים אצל 800/0 שבין גמצא, הסיעודיים; אצל יותר
המקרים מן ב590/0 והתשושים; העצמאיים זקוקים הסיעודיים הקשישים מן ל^1000
הבדידות להרגשת מודעת האחות היתד. לא ולעזרה בהלבשה לעזרה ברחצה, לעזרה
המקרים מן ב820/0 ליעומת הסיעודיים, אצל בניידות.

והתשושים. העצמאיים אצל מקשיי הסובלים רבים קשישים נמצאו
ו700/0 החטובות" ביחידות 61y/o  ראייר,

השונים כטפמגים הטיפול ג. גבוהים שיעורים וכן טובות", ה"לא ביחידות
הכרחי ת:א, הלא הבעיות לקיזם מןדעות 0/ס61  שמיעה מקשיי הסובלים אלה של
המודעות חוסר שלעורי ל^ן ר>ט,פול. למתן ה"לא ביחידות ו470/0 ה"טובות" ביחידות
שחלק לכד, לצפות 1יתן הצוות של הגבוהים טובות".
לגב, ^כן< כלל. נ,תן לא 1הט,פול מן גדול בבדי מבעיות הסובלים הקשישים שיעור
כל טיפול של קי^ן ד1"דר ,המסמנים> רוב תופעת ובמיוחד בגובהו, בלט הפה אות
הטי טיב (ולא הטיפול לאיבות כמהד 1nr ביחי 540/0  הפגומות התותבות השיניים

ה:י"ן)1 פןל ה"לא ביחידות 950/0 מול ה"טובות" nn
טיפול ר^דר של גבוהים שיעורים נמציאו טובות"
ר1שתים_ במסמנים ah7 ^^ ןעדף אן ביחידות הקשישים מן מחצית כמעט

.bvrnb ביחידות לשלושהרבעים וקרוב ה"טובות"
1070 .rviTn מהרגשת סבלו טובות" ה"לא

מיתר הסובלים קשישים אחר המעקב  אוטונומיה מחוסר סבלו הקשישים מכלל
מן ב340/0 סביר כלא נתגלה לדוץדם ה"לא ביחידות 460/0 מול ה"טיבות" ביחידות
מן וב750/0 ה"טובות" ביחידת המקרים ראה הללו המסמנים (להגדרת טובות"

טובות". ה"לא ביחידות המקרים .(1985 ראחיים, 0ליישמן
הקשי מן ל,^63 ראייה: ליבעיות אשר 
ה"טובות" ביחידות בראייתם הלוקים שים הבעיות לקיום המוסדי הצוות טורקית ב.
משק אין טובות" שב''ל* מאלה ול870/0 למססר הצוות של המודעות חוסר שיעור
משפ איגם שברשותם שהמשקפיים או פיים, מזה) למעלה או (כ^ גבוה הוא בעיות
ביחי במיוחד חמור המצב ראייתם. יאת רים טובות" וה"לא ''הטובות" היחידות, סוגי בבל
ל^940 שבהן טובות", ה"לא הס"עיח'ות דות מצד מודעות חוסר במיוחד בולט כאחד.
אין ראי^ כעריות הסובלים הקשישים מ0לל טובות", ה"לא ביחידות והאחות, הרופא

מתאימים. משקסיים ובעיות ,(54"£) ראילה מניות של לקיומן
ה''טו בחזירות שמייעה: לבעיות יאשר  .(7(^) nvtw
מבעיות הסובלים הקשישים מן 68,04 בות" חוסר שיעור בין חזק קשר נמצא לא
בשגה מומחה רופא אצל ביקרו לא שמיעה סרט היחידה, איכות הערכת ובין המדרעוח
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טובות'' ה"לא ביחידות 40*6 לקומת בות", טו ה"לא orrrra 980/0 מגל  האחרונה
סליישמן אצל ראה מפורטות (הגדרות הסובלים והתשושים הסייעזדיימ מבין בדת".

.(1985 ואחרים, רופא אצל 740/0 ביקרו לא זו, מ0עיד.
האחרונה. בש1ה מומחה

מבניים מרכיבים י הזקו הקשישים מן ומעלה 960/0 אצל 
שהיחידות ונמצא, המבניים המרכיבים בבדיקת בנושא הפה; בבריאות טיפול אין לכך קים
אדם, בזח בתקני בלבד חלקי באופן עומדות היחידות. בין הבדלים אין זד,

וה הסיעודי הרפואי, הרישום בפרוצדורות המוגבלים הקשישים מן 40>£ בערך 
תקינים לא נמצאו החזר תנאי סוציאלי. ביחי ו>957 ה"טובות'' ביחידות בניידותם
בחדרים הצפיפות מבחינת היחידות מן בחלק הטיפול את מקבלים אינם טובות" ה"לא דות
תנאי היו המוסדות מן בחלק החדר. וייחרט (פיזיותחאפיה). תדרוש השיקומי
הימצאות אי למשל: לקויים. mrroa. הקשישים מן בערך ש,907 למרות 
בחדרי מספקת לא תאורה במסדרונות, מ^קיי היה לזא הניקיון מצב ברחצה, עזרה מקבלים
הליך של העדרו במיוחד בלט השירותים. ה"טו ביחידות המקרים מן ב270/0 מספק
כשמדובר מומחים לרופאים להפניה מוסכם ה"לא ביחידות המקרים מן וב750/0 בות''
הפה. ובריאות שמייעד, ראייה, של בבעיות טובות''.

ירודה פה היגיינת ונמצאה לכך, בנוסף 
ה"טובות" ביחידות הקשישים מן 220/0 אצל

מסכמות הערכות .4 ה"לא בית"דות הקשישים מן 757" ואצל
טובות''.

בטכניקות ביותר משמעותי מחסור נמצא 
כללי מדד עלפי  המחקר ממצאי השוואת על מאישלי'טה הסובלים לקשישים שיקום
המדדים של אריתמטי כממוצע שנבנה מסכם ביחידות הקשישים מן 747,  השתן סוגר
שקדמו המפקחים הערכות קם  מסמן לכל ביחידות הקשישים מן ו9470 ה"טובות"
בהש אך, גבוהה. התאמה העלתה למחקר, בנו שייקום תהליכי עברו לא טובות" ה"לא
התחומים לפי מסכמות הערכות בין וואה זה. שא
והמבני), החברתי הנפשי, הסיעודי, (הרפואי, ביחידות בולט אוטונומיה חוסר נמצא 
תחומים גמצאו היחידות. בין שיונות נמצואה ביחידות המקרים מן ב,467  לסיעודיים
לקומת ה"טובות" ביחידות ביותר לקויים ביחידות המקרים מן ובס647 ה"טובות"
סביר, היה בהם הטיפיל שמצב תחומים, טובות". ה"לא

טובחת". ה"לא ביחידות כמטו היא אף נתגלתה הבדידות בעיית 
בהערכות להסתפק שאין מלמד, הדבר הקשישים מן 600/0 בלבד. חלקי באופן פלת
להת יש *לוא תטוקדל, *יכות של כוללניות הקשישים מן 797, ו ה"טובות" ביחידות
לשפר ולנסות השונים הטיפול במרכיבי מקד הבעיה. על שהתלוננו טובות" ה"לא ביחידות

לקויים. שנתגלו המרכיבים אותם את כלל. טופלו ל0>

המסמ בשיטת ששימוש הבהיר, המחקר ה''טובות'1. ביחידות הקשישים מן 257, 
בעיות, המשקפים מדדים על המבוססת נים, לא טובות*, ה'"לא היולדות מן 667, 6עומת
המוסד באחריות בעיקרו הוא מ.ן שהטיפול במוסד. המאורגגוזז בפעילויות כלל השתתפו
ניתנוח והן יחסית גבוהה שכיחותן ואשר *ובדי ra ישוטף תקין קשר נמצא לא 
איכות את להעריך קאפשד מחיטנה, למדידה מן (BPk אצל הקשיש למשפחת המוסד

המוסד. בכלל הניתנת הטיפיל ה'סו ביודדות המש0ו*ת בעלי הקשישים
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הטי6ול איכות על המשסיעיט גורפימ :1 תרשיפ

יימיסי 4!~^~יי1יי> ממשלתי פיקוח

j ר. ו כ י א )kz~^~^ I אדם כוח '."TTyMu t\ V Iהטיפולן r\Z<^ ] /\)ך[
\\J^^^^ /\ y^^rn ו תשל י¥י תער
\ \. ~~~^~^\ פיזיים אים ^\¥^'^ל""נ

n. ^\^ ן נמוסד ם י י ומננ 1 /\\
^\ ^\( משפחות niniTy^i / \\

ננ1נר.י\ לא השמה 1/ עוברי5^\^^ זלכערת

כוח של נמוכים ייעודים ש .2 
אדם כוח שיעורי המוסדות ברוב אדם. איכות על המשפיעים גורמים .5
מיומנות וברמת הנדר™ לתקן מתחת היו הטיפול
סיעודי אדם כוח של בחסרונו בלט נמוכה.
אדם יבכוח פוחעזי) (אחיות, הרבעת בכל העיק הגורמים את מראה 1 תרשים
חעיביי סמליים ויביים נ"יתב"י ושבאמ הטיפול איכות *ל המשפיעים ריים

תעסוקה), בשלושה להבחין ניתן לשפרה. ניתן צעותם
בול המוסח" ברוב י קי ל ל ינידי ■J הפיקוח אפקטיביות (1) מרכזיים: גורמים
ברו הגדרה העדר כגון: 1יהרל, םעיות טות ושיטת התשלום תעריפי (2) הממשלתי;
עבודה של ברורד, וחלוקה תפקידים *ל יי עובדי של ההכשרה רמת (3) חישובם;
י^י" כתזבים' ענודד' ינת'לי י^י יסמכייות' ממושך. לטיפול המוסדות
לעובדים. שוטפת הדרכה והעדר מיעט פנימי
מיוחדים תמריצים של העדרם כמוכךבולט ישירה השפיעה יש אלה חיצוניים לגורמים

רלה0עתם. עובדים למשיכת כסי שזו'ה\ פניםמוסדיים, גורמים מספר על
w ד1ממ"ת בכל הריעומ> טיב A הטיסיל: באיכות ללי^ייים בית
בתיקים וברישום במעקב ליקויים צאו

והסוציאליים. d^od"™" לא ומבניים פיזיים תנאים .1
מן בחלק הפיזיים התנאים מספקים.

מן כחלק נכונה. לא השמה .5 ובאיכות החיים באיכות פוגמים היחידות
את תואמת איגד, חקשיקדם השמת היחידות תעדר לדוגמה, לקשישים. הניתנים "טיפול

ית^ייי מ*בם בבתי מחסור היממה, שעות בכל תמים מים
משס של מועטת מעורבות .6 עלולים בחדרים גבוהה וצ0י0ות שימוש
המשט מסעם והסלקוח המעורבות חות. הס"עזדי הבריאותי, מצבו על לדעה להשפיע
אין המוסדות ברוב מספיקים. אינם חות הקשיש. של חעפשיחברתי
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י קיי ד^א הדיירים, משפחות של התאחגונות
המחקר יישום .6 ומקובלים. פתו"ים תלתות וערוצי מים

הממ* שמשרדי התשלום, החזרי קול הרמה
הוכנו, המחקר מסקנות לגלבוש במקביל המוס דיירים עבור למוסדות סעבלרים שלה
העבודה במשרד לזקן השירות במסגרת על המשפיע מרמי גורם היא עלידם, גים
לזק מעונות עבור חדשות תקנות והרווחה, תשלום החזרי במוסדות. הטיסול אימת
לנושאים המתייחסות ותשושים, ■עצמאיים ינים הפי התנאים על לדוגמה, להשפיע, עשויים
את והמפרטות המוסדי הטיפול של רחבים טיב ועל אדם כוח שיעורי על במוסד, זיים
הובע כמוכן המוסדות. של האחריות תחלמי והכשרתו. מיומנותו מבחינת האדם כוח
בעק הפיקוח. בשיטת *מנ0תק"נויים ^ייז הסי איכות על המשפיע נוסף חשוב גורם
י^יי י'"1™ תרכנית יעל ד<ותלט ™ m המוסדות. עובדי של ההכשרה רמת "א פול
הפי שיטת לשיפור 19901985 *** נית ובחלק מוסמכת אחות אין שבהם מוסדות יש
יתשי::ים י*03*"0 לזקנים מעהנות "ל ^' מתאימה. הכשרה 3עלי חבת; איןעובו* tar
>יאי' חי^ים ^י* בלי יל3™ נ"™* מיוחדת הכשרה עוברים אינם העובד* רוב

.(1986 יאתיים' פליי7מז ולכוה לתפקיד, היכנסם עם בזקנים לטיפול
שיטת את לשפר ניסיון ייעשה בתוכנית תוכ כלשהי. הכשרה חסרה כלל בדרך העזר
הפועלים האילוצים כמסגרת אבל הפיקוח, חלק למתן 'עשויות מתאימות הכשרה ניות
מחסור (1) כוללים: האלה האילוצים על'7' ואף הרשומה את לשפר הנ^ל, מביעות
מ90 ליותר משרדת 4.5) מפקח אדם בכזח דר," הכשרה המשפחות. מעורבות יאה. לעודד
תש (החזרי תקציב מגבלות (2) מעונית); קונצפציה להבטיח כדי ובראשונה בראש שד.
של כושרה את ז'מגבילות נמוכים), לים במקום מקנים ותומך שיקומי טיפול של
שינויים הכנסת ליייש ייפיקי" ^רכה אדם הגא הזקן לפיה אחזקה, של קונצפציה
של משמעותית בהעלאה הכרוכים במעתזת לשהות כדי למקום רק הזקוק דרכו בסוף
לתשו במיטות מחסור (3) הטיפול; ^ילית האחרונות. בשנותיו בו
האפשרות את דגעביל ילע^יים' ^ הממ הפיקוח הו"א השלישי חע"^רי הגורם
דיי^ת ^ עהנים ^ם ^י1" ל0גיי בטי לליקויים החשובות הסיבות P2 ^שלתי. *הר7ת סנקציית להטיל w הפיקוח' לפיקוח הקשורים תחומים מספר קיימים פול
לז?ו השייית מטעם ז?<נים "7™7 הפ0קת בהירות חוסר כגון: המוס"ת, על הממשלתי
מד פיקוח כל* פותחו התוכנית במסגרת חלקית ■עמידה המדסד, של האחריות בתחומי
המסמ שיטת על המבוססים ומהימנים עיים שנק תקנות או בחוקים המוסדות של בלבד
הרלוונטים המסמנים נבחרו לבדיקה נים; רשיון. ללא מוסדותהפועלים של וקיומם בעו
של הטיפול לאיכות המשותף) הצוות (לזעת חסרים ושיטתית, אחידה אלנה הפיקוח שיטת
שייבדקו המסמנים ותשושים. עצמאיים זקנים השימוש וכושר ומקיפים מהימנים פיקוח כלי
אישלי'טה יתרלחץדם, בחאייה, קושי הם הוא שונים אכיפה באמצעי המפקחים של
בניידות, קושי ברחצה, קושי השתן, סוגר על נמוך.
ייבדקו כמוכן אוטונומיה. וחוסר בדיזזת טיפול איכות ©בגזיח איגו 0וב פיקוח אמנם
ונושאים שונים בתחומים והריהוט הייזד תם למלא עשויה הפיקוח מערכת אך 0ובה,
הכללית ולרווחתם לבריאותם רלוונטיים שהם תדאג אם הניתן, הטיפול בשיפור מרכזי ק^
הכלים וכר. ניקיון מזיחות, כמו הדיירים של סבירה. ואיכותו הולם יהלה Vuroner לכך
למילוי וטפסים קק1להנים של rnio u'/ru איכות לחעלאת להבלא עשייה פיקוח מערבת
המפקחת  המפקחות מן אחת כל ביז'י החוק זגכיפת ^ 7m במוסדות הטיפול
בידי ילסילוי והמפקוזתהאחות, הכללית דרישותיו. רמת ז*ף£את ובאמצעות
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(כשבוע), המפקחות להדרכת עיון ימי ב': שלב בדיקת יכלול הפיקוח תהליך המוסד. עובדי
יגנה. לרבות צוות ואנשי קשישים וריאיון תצקית רשומה,

והצוות המנהלים להדרכת עיון ימי ג': שלב הנבדקים. המסמנים על
הכנה. לרבות במוסדות, הבכיר הכללית המפקחת החדש הפיקוח Tbnra

הסיקוח, שיסת של ניסיונית ד.מעלה ך,. שלב במעון. יחד תבקרנה והמפקחתהאחות
ודרך הכלים לגבי מסקנות הסקת יישלחו תמלאנה שהן והטפסים השאלונים

המ,דע. איסוף למחשב יוכנסו ושם ברוקדייל למכון ישירות
.a7a7 הפערכת בכל "שיטןן הפעלת ה,. שלב מתומצת. דו"ח והוצאת עיבהדים לצורך
הצוןת ^ ןהכשרר1 הכנה תןך ךית' בכל המפקחות של צוות בישיבת לבסוף,

התוכנית לקליטת במןסדןת עלמנת שיינקטו הצעדים על יוחלש איזור
במעון. גילו שהן הליקרים לתיקון להביא

חוסר את לתקן מיועדים הפיקוח שנאכלי המידע ממערך הניזונים לרטים 11''" *'"n\v j.* 73
המוס"ת ראת הקיימת הפיקוח בשיסת האובייקטיביות

השו המפקחים בין הקיימת האחידות חוסר
המשיכללת. יישי™ הפעלת שלבי': יהיה ניתן ד^שותף הביקיד בעזרת נים.

צפויים: הניסיונית התוכנית מן כתתיאד, המפקחות בין יותר טוב תלאום להבטיח
,, , המפקחתהאחות ובין הסוציאליות העובדות

ליקויים. לגלות הפיקוח יכולת שיפור  המעונות היענות אחר אפקטיבי יותר ומ^קב
שי ביצוע *חר לעקוב היכולת ^ור  לשיניים. הפיקוח לדרגות

^aDנדיים. ^ ^ ביי" ^ _ והטם השאלונים שהעלו הנתינים. מיחשוב
של א"נדיקטורים ^ nDC^n כיללת תמרנה לקבל קזן ל לשירות יאפשר סים

לפיקןח_ ככלי חהיענזת ת מיד "על הטיפול איכות מצב על
לצןרך ר1תעובןת ל"יכני"ז בסיס _ קבי לטיפול, סטנדר^ם קב"עת לדרישותיו,
נעקבןת טיפןל קיקי" ^ שתי הטיפול איכות רמת לגבי מדיניות עת
אףציין אי אןןרית ברמי; ר"נתן1ים פול. הטי .באיכות שינויים אחר ומעקב דרש

.(." "."" (השתלמויות' ולהר למחקרים בסיס יד,ויד. הנתונים ריכוז
במןס. הרשןמן. ^^ בס^ _ בישראל ד^וסדי הטיפול של ההבנה חבת
"," טח ^ WW"1D ישיקיר בו) הוחל (שכבר התוכנית ביצוע תהליך

ים י^ל פיקוח שיטות על למפקחות סמינר כולל:
^ישי ובןת לתרןם ^^ אלך> ^^ ראשית מפקחת בו שהשתתה "פותחות,
עצמאיים D^^ "war ^ ^ מאיד ת מפותח בד, אשר ניויורק. ממדינת

מוס למנהלי הדרכה מפגשי הפיקוח; ותשושיים.שיטת 1

הטי איפות ועל התדשלת התקנות על דות
החדשים הפיקוח בכלי בשימוש הדרכה פול;

ךם ~ טזבה. רישום מערכת ובהנהגת

" שישמשז השלבים מפורטים שלהלן בלוח
לשפר ניסיון היא לעיל שהתנגד. התוכנית התוכנית. להפעלת
על המשפיעים המרכזיים הגורמים אחד את
על אך, לזקנים. במוסדות הטי6ף1 אימת השיטה בהנהגת שלגיס :1 ליה

באיכות יותר כללי שיפור לד0טיח מנת מוקדמת בדיקה ליבות הכלים. הכנת : 'k שלב
משלימים. ב1עדים צורי ^ המו0יי דיטי0יל אתד. במוסד
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במוסדות: הניהולי המרכיב שיפור .1 בשני לפעולה מקום יש הארצית ברמה
ד&בי הפיקוח את לשסר יש רבים במוסדות נוספים: מישורים
יעיל באופן לטנל י'יישים, 0עדכת את מי' צורכי מעיכת של והדחבה העשרה .1

בתלונות, הטיפול את לשפר ימשאבים, את המח במוסדות. השוטפת וההדרםה ההכשרה
תוכניות קיום ועול עמ'ד'ה נוהלי על להקפיד במיו מקצועי, בידע ליקויים על הצביע קר
ניהול את לשקר יש כן כמי איקייית טיפיל התעסוקתי. ובטיפול הס"עודי בטיפול חד
תפקי תיאורי ויביים, DrjJ rm!7 כך^אס עברו לא במוסדות העובדים רוב כמוכן,
להנעת תמריצים ביצועים, תערכת יים' כלשהי. גרונטולוגיה הכשרד.

פניםמוסדית). והדרכה עובדים
במעון בנעשה ""חית מ™" עיייי 2 7T ?*"" יי"יי 1"3, """f

ל ^ ןיצירת על למשל. הטיפול, איכות העל*ת שתעודד
איכות לפי המוסדות ותיקצוב ידידת הואידי זה בנושא אפשרי כיוון ומשפחותיהם. ת ,", נותנים."_", שהם הטיפול

ומערכות בנים ועדי דיירים, ועדי הקמת
הציבור. לתלונות המוסד: ברמת

ביבליוגרפיה

בישראל'', אבות בתי לתכנון ''הנחיות בישראל), הזקן למען שירותים ופיתוח לתכנון (האגודה אש''ל
. .1981 ירושלים,

לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון כישראל, לקשישים כשירותים אדם כוח א', תומר, ג', חביב, ש', ברגמן,
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תלאביב, ואוניברסיטת לגרוגטולוגיה ברוקדייל מכון ממושך''. לטיפול במוסדות הסיעוד צוות

.1980 S1983,תלאביגירושלים,
ותברר. אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון בקשישים", הטיפול ''איכות עבודה, קבוצת דו''ח
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ירושלים א', חלק וחשבון, דיו סילברססון), (ועדת בישראל לקשישים המעונות תנאי לבדיקת הוועדה
.1981

ירושלים, סוציאלית, לעבודה בית^ססר העברית, האוניברסיטה בישראל'', אבזת ''בתי נ', גתר, ח', וייל,
.1973

א', רוזין, ד' פלס, א', נלקן, ר', מרחב, ח', כהן, ש', ורטסקי, מ', ברגיורא, א', תומר, ר', פליישמן,
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Abstract

This paper describes the development of an experimental program
for improving the supervision of longterm care facilities for the
elderly. The program stems from an indepth study of institutional
care in which the "tracer method" for measuring quality of care was

tested. The tracer method was developed in response to a need for
tools which could identify both the deficiencies in care provision and

the causes of these deficiencies and which would integrate the
structural, process and outcome perspectives.

The study which examined a sample of nine longterm care units,
revealed serious deficiencies especially in the care for vision,
hearing, oral health, urinary incontinence and loneliness. These

deficiencies in care included: (1) lack of awareness on the part of
the facility staff of the existence of residents' medical, nursing and

psychosocial problems; (2) absence of any attempt to treat these
problems (for example, lack of referrals to eye specialists, hearing
specialists and, urologists); and (3) inadequate treatment (for
example, washing which left residents unclean and, unsuitable activity
programs).

The study identified a number of principal factors which influence
the quality of care, including: government regulations, staff
training, family involvement, and management techniques. The Service
for the Aged, Ministry of Labor and Social Affairs, and the Brookdale
Institute are implementing an experimental program aimed at improving
the first of these factors. Working with new regulations and objective
instruments, a new system of regulations based on the tracer method is
being developed. In this system, the nurse and social worker



supervisors will make supervisory visits together. The data will be

computerized and used for followup of compliance, planning and

policymaking.. ■ .

Improvement of the supervisory system has the potential to make a

significant contribution to the quality of institutional care. There

is, however, a need to address the other factors influencing quality of
care  staff training, management techniques and family involvement.


