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

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקרייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף 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
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תקציר

בדיקות באמצעות קשישים של בריאותם לקידום הדגמה תכנית מציג זה מאמר
להבטיח מיועדת התכנית הראשונית. המרפאה במסגרת לבריאות וחינוך תקופתיות
והקורטיביים, המניעתיים השירותים של שילוב ידי על כוללני, בריאות טיפול

המשפיעות בעיות זיהוי על דגש מושם המוקדם. וטיפולן בריאות בעיות זיהוי תוך
ככל עצמאיים להישאר לקשישים לאפשר כדי וזאת הקשיש, של תפקודו יכולת על
על חולי מצבי של השפעתם צמצום ותוך החיים איכות על שמירה תוך הניתן,
במרפאה המטופל קשיש כל יעבור התכנית, במסגרת החיים. תחומי בכל תפקודם
התכנית לשנתיים. אחת המטפל, והרופא האחות בידי יזומות תקופתיות בדיקות
את הבודק הערכה כמחקר ומלווה כללית, חולים קופת של מרפאות בשלוש מופעלת
תכניות להפעלת הרציונאל את נציג זו בעבודה תוצאותיו. ואת היישום תהליך

נציג כן כמו בקהילה. הראשונית במרפאה הקשישים לאוכלוסיית הבריאות לקידום
התכנית. להפעלת הראשונים מהחודשים ראשוניים ממצאים
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גישה באמצעות רק מושגות להיות יכולות אלה
על נוסף הכוללים, טיפול דרכי ומגוק כוללנית מבוא
ושיפור חברתית תמיכה נאות, רפואי טיפול

הזקנים. של הסביבה תנאי אוכ בקרב מוגבלות ומניעת הבריאות קידום
בינלאומית. להכרה כיום זוכים הזקנים לוסיית
הברית ארצות ממשלות של רשמיים דוחות

~ " , _,___ קידום חשיבות את לאחרונה הדגישו מונעתובריטניה ורפואה הבריאות קידום ^
i * r xin הבריאות קידום הקשישים. בקרב הבריאות

הזיקנה לגיל וחשיבותם הזיק לחקר המיוחדת בתוכנית המרכזי הנושא
והוא העולמי הבריאות ארגון של (SPRA) נה

לפיה בעבר, רווחת שהיתה לתפיסה בניגוד לכל "בריאות בתוכנית מיוחדת להדגשה זכה
בקרב בעיקר מניעה לפעולות משמעות יש בעבר שרווחו הדעות הארגון. של "2000 בשנת
גורמים מספר קיימים הצעירה, האוכלוסייה הועמדו הזיקנה בפגעי לטפל היכולת חוסר על
קידום של הרבה החשיבות על המצביעים Surgeon General's Work) מחדש לבחינה

הזיקנה: בגיל גם הבריאות shop, 1988; States Secretaries for Social
אחרות מקבוצות יותר חולים הקשישים  Services, 1987; World Health Organiz
סובלים הקשישים מן שלישים שני באוכלוסייה. .(tion, 1987; Rowe 8l Kahn, 1988
זקוקים הם ולכן אחת, כרונית ממחלה לפחות ובראשונה בראש נועד הבריאות קידום
כי והולמים. נגישים בריאות לשירותי במיוחד ולהימנע עצמאיים להישאר לקשישים לאפשר
האשפת מימי 3096 בערך צורכים הקשישים ום רמת ועל חיים איכות על שמירה תוך מתלות,
שחלקם אףעלפי הכלליים, החולים בבתי הש את האפשר ככל ולהקטין סבירה, פעילות
הקשישים בלבד. %10'V מגיע באוכלוסייה תחומי בכל תפקודם על חולי מצבי של פעתם
השיתתים של העיקריים הצרכנים גם הם ברי קידום פעילות של נוספת תרומה החיים.
של הממוצע המספר  הקהילתיים הרפואיים חוסר הגורמים בסימפטומים הקלה היא אות
20 הוא בקהילה רופא אצל קשישים ביקורי החיים איכות על הם אף והמשפיעים נוחות
האוכלוסייה בקרב ביקורים 12 לעומת לשנה, מטרות .(198586 (גרונטולוגיה, הזיקנה בגיל

אהרונוב, מרפאות וצוותי חולים קופת מרכז עם בשיתוף וחברה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברדקדייל מכק .
דרום. הר1ליה חולק, באדר, ייא תלאביב,
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ושל יחסית נמוכה השכלה רמת של במקרים לצמצום שתביא תוכנית לכל כך, משום כולה.
הקשישים. אוכלוסיית בקרב שפה קשיי הבריאות לשירותי הקשישים של הזדקקותם

בבעיות מטפלים אינם רבים קשישים  מערכת על משמעותית השפעה להיות יכולה
שהן משום אם הזיקנה, לגיל האופייניות הבריאות.
ההזדקנות, מתהליך נפרד בלתי חלק לדעתם הזקן של חייו סגנון כץ הדוק קשר קיים 
של בקיומן להכיר רוצים שאינם משום ואם הזיקנה לגיל אופייניות שהן בעיות הופעת ובין
כיוון זקנים. היותם את המסמלות אלה, בעיות ההז תהליך עצם .(Rowe <cf Kahn, 1988)
הם אלה, בבעיות לטפל לצורך ערים שאינם האדם של החיים בסגנק שינוי מחייב דקנות

לרופא. עליהן מדווחים אינם בפעילות עסק לא אדם אם לדוגמה, הקשיש.
לייחס נטייה יש המקצוע אנשי בקרב גם  בפ שיתחיל חשוב בצעירותו, תומה גופנית
ולכן ההזדקנות לתהליך שונות בריאות בעיות בפעילות הירידה שכן בזיקנתו, כזאת עילות
בזי דגש שמים אין השגרתי הטיפול בתהליך תפקודו. ביכולת לפגוע עלולה היומיומית

בהן. ובטיפול הוין מטבוליים משינויים כתוצאה נוספת: דוגמה
התפתחות של הרב הסיכון עקב לסיכום, הרגלי את לשנות הקשיש על בגופו, החלים
מהש וכתוצאה הזיקנה, בגיל בריאות בעיות מוגבלות קיימת כאשר כן, על יתר שלו. התזונה
הסיכויים רבים הקשיש, תפקוד על הרבה פעתן החיים מהרגלי בכמה לרעה שינוי יש בתפקוד,
בקידום המושקעים המאמצים מן שהתועלת קושי גורמות שיניים בעיות למשל, הקשיש. של

גבוהה. תהיה זו אוכלוסייה בקרב בריאות לתזונה להיגרר עלול הוא כך ועקב בלעיסה
ירידה לגרום עלולים ניידות קשיי נכונה; לא
קשישים אצל והחברתית. הגופנית בפעילות

של הבריאות לקידום תוכניות החיים בסגנון שינוי כרוניות, ממחלות הסובלים
כללי על הקפדה או התזונה הרגלי שינוי כמו

|_ למניעת חיוניים הם גופנית ופעילות היגיינה
הבריאות. במצב הידרדרות

קידום פעילות ביצוע על המקלים גורמים יש
הקעןי. הקשישים> אןכלןסיית בקרב הבריאןת חומרתן ומידת בריאות בעיות של קיומן 
הבריאות מערכת עם שוטף במגע נמצאים ש,ם בענייני הזקן מהתנהגות רק לא מושפעות
מניעה לפעןלןת אלה מגעים לנצל ןל פסיכוסוציאליים מגורמים גם אלא בריאות.
הניגע בכל יןתך מןדאגים קשישים כן> על יתי. לסיכונים יותר פגיעים הקשישים וסביבתיים.
להשתתף מוכנים ש,היו הס,כו, ולכן לבריאותם בבית. תאונות או דרכים תאונות כמו סביבתיים,
גדול להיות עשןי הבריאןת לקיךןם בתןכניןת של השכיחות עולה בגיל העלייה עם 
פנןי זמן יש לקשישים ןאת> מלבד יותר_ אנשים ואבדן בדידות כמו חברתיות בעיות
לקידום בתןכניןת חלק לקחת להם המאפשר מצב על להשפיע עלולות אלה בעיות קרובים.

הבריאות של שילובן כן, על יתר הקשיש. של בריאותו
דרכי כןללןת הבריאות לקיךןם התןכניןת י את מגביר בריאות ובעיות חברתיות בעיות
לבריאות, וחינוך ח,סון פעולות smrw פעןלן. על הבריאות בעיות של השליליות ההשפעות
שי ופעולות תקופתיות בד,קות סינןז> בךיקות הקשיש. של תפקודו

קום. ממספר סובלים רבים שקשישים כיוון 
לשלב ניסיונות מספר .בעולם נעשו כה עד גדלה שונים, טיפולים ומקבלים בריאות בעיות
הראשוני הטיפול במסגרת הבריאות קידום את הטיפול מורכבות לוואי. לתופעות ההסתברות
חלק הטיפול. מתן יעילות את להגביר זו ובדרך של ההיענות מידת על גם משפיעה הרפואי
במטרה הערכה במחקרי לוו אלה מניסיונות במיוחד בעייתי הוא זה נושא לטיפול. הקשיש
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לזיהוי מיוחדים מאמצים בהשקעת התועלת אצל ראה כך על (סקירה תרומתס את לבדוק
ובציפורניים. ברגליים בעיות הם ולטיפול, .(Rubenstein Sc Josephson, !988
של הניידות יכולת על משפיעות אלה שכן. שבתוכניות התועלת על מצביעים המחקרים
עצמאיים. חיים בניהול אותו ומגבילות הזקן תפקוד בעיות מזהים באמצעותן שכן המניעה,
בידי מזוהים אינם כלל שבדרך תחומים, יש Tulloch £ Moore, 1979;) לטיפול הניתנות
יש כאשר חמורים במצבים אלא הרפואי, הצוות Curire et al., 1974; Williams et al.,
(במיוחד נפשיות בעיות כמו בטיפול, רב קושי התפ במצב לשיפור עדויות גם נמצאו .(1972
קיימת ונפילות. תזונה חברתי, תפקוד דיכאון), בתוכנית שהשתתפו לאחר קשישים, של קודי
לשי ההתייחסות לחשיבות באשר הסכמה גם האשפוז, בשיעורי ולירידה יזומות, בדיקות של
להשתמש מרבים הקשישים  בתרופות מוש Hendriksen, Lund A) והתמותה המיסוד
שליליות השפעות על עדויות ויש בתרופות המחק .(Stromgard, 1984; Barber, 1984
ביניהן בתרופות, נכק לא שימוש בשל שנגרמו בהתמק יותר רבה תועלת שיש מדגישים, רים
Kane, Kane 8l Arnold,) ודיכאון נפילות קשישים של מסופקים לא צרכים בזיהוי דות

.(1985 פתו מצבים בזיהוי מאשר לתפקוד הקשורים
בשירותי להשתמש מרבים אמנם הקשישים לוגיים.
של הארגון דפוסי אולם הבריאות, מערכת שיש לתחומים באשר מלאה הסכמה אץ
של הזמן ומגבלות הבריאותי הטיפול מערכת קיימת אך יזומות, בדיקות במסגרת לכלול
למגע ההזדמנות את מקטינים הבריאות צוות בעיות תחומים. למספר בנוגע רחבה הסכמה
יזומות לבדיקות לחולה. הצוות בין משמעותי על משפיעות הפה ובמצב בשמיעה בראייה,
גם רבה משמעות יש הבריאות צוות בידי לגרום ועלולות לסביבתו הקשיש בין הקשר
ובנטואיץ, (לוי הזה הקשר שיפור מבחינת למרות ודיכאון. בדידות כמו נוספות בעיות
ניתן יזומות בדיקות ביצוע באמצעות .(1984 אוכלוסיית בקרב אלה בעיות של ששכיחותן
את ולרכוש החולה את יותר טוב להכיר והטיפול הזיהוי מידת גבוהה, היא הקשישים
תחושת את מגביר הדבר הקשיש אצל אמונו. השוטפת העבודה במסגרת יחסית. נמוכה בהן
את מעודד אף ואולי הרפואי, בטיפול הביטחון התייחסות למעשה אין הרפואי הצוות של
צוות שמשקיע זה נוסף זמן לטיפול. ההיענות ארצי בסקר אלה. התחומים לטיפול מספקת
מזמנם, הארוך בטווח לחסוך עשוי הבריאות מטעם 1985 בשנת שנערך הקשישים, על
והן המשבר לפני הבעיות זיהוי בגלל הן שבערך נמצא, לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
לבריאותו הקשיש של החרדה שהפחתת משום בעיות על דיווחו הקשישים מן אחתים 40
אצל ביקוריו מספר לצמצום להביא עשויה הקשישים מן אחוזים מ70 למעלה אך לעיסה,
להשתמש מרבים שהקשישים למרות הרופא. האחרונה. בשנה שיניים רופא אצל ביקרו לא
מסיבות אשר קשישים יש בריאות, בשירותי ל אף מגיע זה שיעור ומעלה 75 בני בקרב
גם רפואי טיפול לקבלת פונים אעם שונות דיווחו הקשישים מן שליש בערך אחתים. 80
יזומות בדיקות ביצוע לו. זקוקים הם כאשר זו מאוכלוסייה מחצית ובערך בראייה בעיות על
לזהות יאפשר הראשוני הבריאות צוות בידי כרבע האחרונה. בשנה ראייה בדיקת עברו לא

בהם. ולטפל האלה הקשישים את ובערך שמיעה בעיות על דיווחו הקשישים מן
האחרונה. בשנה שמיעה בדיקת עברו לא 709{<

ושמיעה ראייה בעיות של ששכיחותן ייתכן,
בריאותם לקידום הדגמה תוכנית הראשונים בשלבים אך יותר, עוד גבוהה

בישראל קשישים של מדווחים אינם הקשישים הבעיות הופעת של
עליהן.

לפיתוח לסייע היכולים תנאים קיימים בישראל בדבר הסכמה קיימת שבהם נוספים, תחומים
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אוכ לכלל מיועדת התוכנית לבריאות. חינוך הב מערכת הקשיש. בריאות לקידום תוכניות
מופעלת והיא ומעלה 60 בני הקשישים לוסיית שוויונית תפיסה בעל ציבורי, ארגון היא ריאות
השלמת לאחר ומעלה. 70 בני בקרב תחילה נגישות תנאי היוצרת רחבה, גיאוגרפית ופריסה
את התוכנית תקיף זו קבוצה בבני הטיפול השירות. לקבלת נוחים

.7060 הגיל קבוצת קידום של פעילות לשלב מקום יש למעשה,
במרפאה המטופל קשיש כל התוכנית, עלפי המסגרות ובכל הטיפול שלבי בכל הבריאות
חומות תקופתיות בדיקות לשנתיים אחת יעבור שהמרפאה ספק, אין בקשישים. המטפלות
לזהות במטרה המטפל, והרופא האחות בידי לעניין החשובות המסגרות אחת היא הראשונית
תום לאחר חברתיים. וצרכים בריאות צורכי זו במסגרת המניעתי הטיפול לשילוב זה.
טיפול תוכנית הרפואי הצוות יכין הבדיקות המש יצירת מאפשר הדבר יתרונות. מספר יש
את יפנה הוא הצורך ובמידת רפואי, ומעקב והבטחת והקוךטיבי המניעתי הטיפול בין כיות
למרפאה. מחוץ מטפלים לארגונים הקשיש במהלך המתגלות בבעיות שניתן, ככל הטיפול,
יתוגברו, לבריאות החינוך בתחום הפעילויות שוטף במגע נמצא שהקשיש כיוון הסינון.
בא והן לקשיש פרטנית הדרכה באמצעות הן עמו המגעים את לנצל אפשר המרפאה עם
נבחרים. בנושאים קבוצתית פעילות מצעות יחסית מועט במאמץ הסינון בדיקות לביצוע

סיעודית, בדיקה כוללת התקופתית ההערכה כן, על יתר המתגלות. בבעיות מידי ולטיפול
בסיסיות, מעבדה ובדיקות רפואית בדיקה שונות בצורות להשפיע עשוי הסינון מערך
בדי נוהל  הבריא" "בדיקת על המתבססות לפעילות מעבר השוטף. הטיפול אופי על
שפותח ומין, גיל לפי מתוכננת תקופתית קה שיש ודאי הראשוני הטיפול במסגרת המניעתית
קופת של המרכזית בהנהלה מומחים בידי אחרים ארגונים של משלימות לפעילויות מקום
כול המעבדה בדיקות .(1987 (בלטוך, חולים בקהילה. הפועלים
סוכר דם, תמונת כללית, שתן בדיקת לות: הניתן הראשוני הטיפול את לשפר כדי
הבריאות צוות של ההערכה וכולסטרול. בדם תוכנית להפעיל חולים קופת החלה לקשיש
והנפ הפיזית הבריאות תחומי רוב את מקיפה זו תוכנית קהילתיות. מרפאות בשלוש הדגמה
לאתר ניסיון גם כוללת היא האדם. של שית הברי משרד הרווחה, משרד בשיתוף גובשה

החברתי. בתחום בעיות הדגמה כתוכנית ו''אשל" ברוקדייל מכון אות,
ורישום הבדיקה תחומי את להנחות כדי תרומת על ללמוד כדי הערכה, במחקר המלווה
התוכנית במסגרת פותח האחות של הממצאים רחב. בהיקף ליישמה האפשרות ועל התוכנית
ליצור ניסיון זהו תדריך. המלווה מובנה טופס בריאות טיפול להבטיח מיועדת זו תוכנית
השונות האחיות של ההערכות בין אחידות המ השירותים מתן שילוב באמצעות כוללני
דרך לגבי והן הנבדקים התחומים לגבי הן מוקדם וטיפול זיהוי תוך והקורטיביים ניעתיים
רחב טווח נשאר זאת, עם יחד המידע. איסוף במצב הידרדרות למנוע כדי בריאות, בבעיות
הנוגע בכל האחות של מקצועי דעת לשיקול ביצוע מרכיבים: שני כוללת התוכנית הקשיש.
ובכל הבעיות להגדרת המשמשים לקריטריונים תוכניות והפעלת לקשישים תקופתיות בדיקות

התקופתיות הבדיקות ביצוע מהלך של כללי תרשים

מעקב לגורמים הפניות וקביעת סיכום בדיקה בדיקה
מצב אוור בריאותיים מטפלים. טיפול תכנית תקופתית . תקופתית
הקשיש ^ מחוץ וחברתיים ^ עלידי ^ עלידי ^ סיעודית
עלידי לפי למרפאה ואחות רופא רופא עלידי
הצוות הצורך המשפחה אחות
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שהם אביזרים של רכישתם מ^ לצורך קטן שי הממצאים לפי ההתעמקות למידת הנוגע
משום נחוץ הדבר הקשיש. לתפקוד חיוניים כוללת האחות בדיקת הבדיקה. במהלך תגלו
הב צוות עשוי התקופתית הבדיקה שבמהלך עם מיד בהם לטפל יכולה שאחות תחומים
לספקם אפשרות שאין צרכים לזהות ריאות אל מפנה שהאחות תחומים וגם הבדיקה, תום
כאלה לאביזרים דוגמה משאבים. העדר בגלל קביעת לשם יותר מעמיקה לבדיקה הרופא
לממן יכול אינו שהקשיש שמיעה, מכשירי הם הסינון בדיקת ביצוע הדרוש. והטיפול האבחנה
הצרכים היקף את לאמוד כדי רכישתם. את והאחות הרופא של צוות עבודת על מבוסס
צוות אותם ירשום כיום, מענה להם שאין ההיבט את הכוללת ראייה להבטיח הן ומטרתו

זה. מידע לרכז שנועד בטופס המרפאה הצוות. של מזמנו לחסוך והן והסיעודי הרפואי
השתלמות נערכה התוכנית יישום לקראת הממצאים וסיכום האחות של המקיפה הבדיקה
להכיר להם לאפשר במטרה המרפאה לצוותי בריאותיתתפקודית תמונה לרופא נותנים שלה
ול החדשים בכלים להתנסות התוכנית, את הרפו לבדיקה מעבר להתמקד, לו ומאפשרים
תוכנית הבריאות. קידום בתחום j?t השלים בבדיקת נתגלו שכבר הבעייתיות בנקודות אית,
לימוד. שעות מ26 מורכבת היתה ההשתלמות שתוכ הוא, התוכנית של נוסף עיקרק האחות.

הרופא בידי במשותף נקבעת הטיפול נית
: והאחות.
ביצוע לבדיקת הערכה מחקר זמן במסגרת מתבצעת הרפואית הבדיקה
השפעתה ומידת התוכנית לביצוע הרופא לרשות העומד זמן המיעוד,

מראש. תכנק לפי ובירורים, מעמיקות בדיקות
חו קופת במרפאות שהונהגה המיעוד, שיטת

ההערכה. במחקר מלווה זו תוכנית כאמור, של niDir בדיקות ביצוע על הקלה לים,
שאלות כמה על לענות מיועדת התוכנית הערכת במרפאה. השגרתית מעבודתו כחלק הרופא

בסיסיות: מיוחד זמן למצוא האחיות על זאת, לעומת
שתוכנן, כפי מיושמת התוכנית מידה באיזו . 1 שיטת הנהגת יזומות. בדיקות ביצוע לצורך
בפני העומדים והמכשולים הבעיות הם מה מסייעת חולים קופת במרפאות המתוכנן הזמן

אלה. בעיות לפתור ניתן ואיך יישומה ולשלב עבודתו את לתכנן הבייאות לצוות
משפ ולבני לקשישים התוכנית תרומת מהי .2 בפעילות הבריאות קידום בתחום פעילויות
הקשיש, של תפקודו מצב מבחינת חותיהם כמרפאה. שגרתית
שביעות המשפחה, על העומס לצרכיו, ההיענות אמורים הבריאות צוותי התוכנית במסגרת
הטיפול ממהלך ומשפחתו הקשיש של הרצון החינוך בתחום העולים הצרכים אחר לעקוב
יקבל שהוא שלו הביטחון הרגשת ומבחינת ברישום שימוש עושים הצוותים לבריאות.

הצורך. בעת עזרה תועלת להפיק עשויים שהיו קשישים של מרוכז
כב ביותר המועילים המרכיבים הם מה .3 נטי מוגדרים: בתחומים קבוצתיות מפעילויות
בעיות של גילוין מבחינת התקופתיות ייקות ופעילות תזונה נפילות, מניעת תרופות, לת

לטיפול. הניתנות מזוהות לא בריאות להת למרפאה יאפשר השמות ריכוז גופנית.
ההזדק מידת על התוכנית השפעות בדיקת .'♦ קבוצתיות. פעילויות של הפעלתן לקראת ארגן
ועל ורווחה בריאות לשירותי הקשיש של קלת הק בתנאים ניתן, מידה באיזו ללמוד כדי
הצרכים על לענות כדי הדרושים המשאבים העבודה במהלך מונעת רפואה לשלב יימים,

המתגלים. תוכנית במרפאה, הבריאות צוות של השוטפת
שימוש מניעת על התוכנית השפעת בדיקת 5 תוס ללא הקיימים, המשאבים על מתבססת זו
הבי דפוסי ויסות ועל המרפאה בשירותי יתר זאת, עם יחד אדם. כוח או שירותים פת

קלי כסף סכום המרפאה צוותי לרשות הועמד
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עבודת אחר מעקב על מבוססת ההערכה
מהפעלת ראשוניים ממצאים השפעת שנתיים. של תקופה לאורך המרפאות

התוכנית מרפאות עם השוואה תוך תיבדק התוכנית
זמן: נקודות בשלוש נאספים נתונים ביקורת.

בש 1988 יולי בחודש לפעול החלה התוכנית המצב על ללמוד כדי התוכנית, הפעלת לפני
בתל אהרונוב מרפאת ההדגמה: אזורי לושת השינויים לזיהוי מידע בסיס ליצור וכדי הקיים
ומרפאת בחולון באדר י"א מרפאת אביב, התוכנית, במהלך התוכנית; הפעלת עם שיחולו
החלו האחיות והן הרופאים הן דרום. הרצליה שנ בתום ההפעלה; תהליך אחר מעקב לשם
החלו שהאחיות כיוון הסינק. בדיקות בביצוע את לזהות במטרה התוכנית, להפעלת תיים
להציג ניתן הסינון, בדיקות בביצוע ראשונות במסגרת השפעותיהם. ואת שחלו השינויים
הסי להערכה המתייחסים ראשוניים, נתונים מדגם ריאיון באמצעות נתונים נאספים המחקר
בחודשים במרפאות האחיות שביצעו עודית ריאיון וביקורת, ניסוי מרפאת מכל קשישים של
אלה נתונים התוכנית. הפעלת של הראשונים המוגבלים הקשישים של משפחותיהם בני
סיעודית הערכה טופסי 45 ניתוח על מתבססים צוותי של ההערכה טופסי איסוף שבמדגם,
מנת על ולא הדגמה לצורך כאן מובאים והם נתו איסוף המרפאות, צוותי ריאיון הבריאות,

מייצגת. בהכרח שהיא תמונה לתת תמותה. ועל מיסוד על לאשפוז, הפניות על נים
כל אצל נמצאו שבבמוצע עולה, הנתונים מן תוכ להערכת גישות שתי קיימות בספרות
הניסוי מרפאות בשלוש בסינון שנבדק קשיש בבחינת מתרכזת אחת גישה מניעה. ניות
שעלו ביותר השכיחות הבעיות בעיות. 10 בנקודות הקשיש מצב על התוכנית השפעת
המרפ בשלוש האחיות שערכו הסינון במהלך התוכנית). הפעלת ואחרי (לפני שונות זמן
לעצ הקשורים כאלה בעיקר כאבים, היו: אות של ישירה בבחינה מתרכזת השנייה הגישה
טיפולית; בדיאטה הצורך כלומר תזונה, מות; בבעי התמקדות באמצעות הסינון אפקטיביות
בצקות יבלות, דליות, בעיקר ברגליים, בעיות קודם ידועות היו כמה עד  המתגלות ות
של הרגשי למצבו הקשורות בעיות ופטריות; Tulloch) לטיפול ניתנות הן מידה ובאיזו
בעיות ודיכאון; בדידות הרגשת כגון הקשיש, 8c Moore, 1979; Hendirksen, Lund A
בנוסף בעצירות. בעיקר המתבטאות מעיים, ההערכה גישות לשתי .(Stromgard, 1984
הקשישים מן משליש שלמעלה נמצא, לאלה את ולאמוד לנסות קושי קיים מגבלות. יש

ושיניים. שמיעה ראייה, מבעיות סובלים תוכנית בעקבות בבריאות שחלו השינויים
ישירה השפעה יש בסינון שזוהו לבעיות אינם הקיימים המדידה שכלי משום הסינון,
הטי הקשיש. של היומיומי התפקוד יכולת על אצל במיוחד קיים זה קושי מספיק. רגישים
לשיפור ולסייע מוגבלות למנוע יכול בהן פול לידי באות הסינון השפעות כאשר הקשישים,
הבעיות של המשמעות מלוא החיים. איכות לגישה אשר הידרדרות. במניעת בעיקר ביטוי
השלמת עם תתברר האחות בסינון שזוהו של האפקטיביות בבחינת המתמקדת השנייה,

הרופא. בדיקת קושי קיים חדשות, בעיות בזיהוי הסינון מרכיבי
נמצא האחיות בידי שנערכה הסינון בבדיקת בסינון המתגלות הבעיות בין הקשר על לעמוד
ששי ידועות, לא בעיות של מבוטל לא מספר אסטרטגיית הקשיש. מצב ובין בהן והטיפול
הערכת במסגרת לתחום. מתחום משתנה עיין אלה. גישות שתי משלבת שנקטנו ההערכה
בדיקת לאחר לציין, האחיות נתבקשו התוכנית על התוכנית השפעת בחינת כוללת ההערכה
הסינון במהלך שזיהו הבעיות מן אילו הסינון, במהלך המתגלות הבעיות ובחינת הקשיש מצב
מתוך 30 שאצל נמצא, קודם. ידועות היו לא בהן. והטיפול הסינון
(6696) האחיות בידי שנבדקו הקשישים 45

קורם ידועות היו שלא בעיות הסינון העלה
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הבעיות, של יותר ומקיפה אינטגרטיבית ראייה הסי בעקבות שזוהו הבעיות כל מתוך לאחות.
בקביעת גורם עצמה היא להיות היכולה ראייה לא 67 הכל) בסך 451) המרפאות בשלוש נון

הטיפול. תוכנית השכיחות .(1596) כן לפני לאחיות ידועות היו
במסגרת הקשיש שלביקור עוד. לציין כדאי בנטילת הקשורות כאלה היו: ביניהן ביותר
טיפולית, תרומה גם יש התקופתית הבדיקה ראייה, רגשי, מצב ושיניים, פה בעיות תרופות,
את מנצלות שהן מדווחות שהאחיות כיוון בתפקודו לקשיש הדרושה נוספת ועזרה רגליים
הבעייתיים בנושאים הדרכה למתן הסינון זמן היומיומי.
לאור מיד המתבקשים סיעודיים ולטיפולים מן שחלק לכך סיבות מספר למנות ניתן

הסינון. ממצאי rnviT היו לא הסינון במהלך שנתגלו הבעיות
כאמור יימשכו הנתונים איסוף פעולות חדשה. היא שזוהתה שהבעיה ייתכן לאחות.
כאן המוצגים בנתונים לראות ויש שנתיים את הכירה לא שהאחות היא, שנייה אפשרות
התוכנית בהמשך בלבד. ראשוניות תוצאות או חדשה שהיא כיוון הסינון לפני הקשיש
כלי כמו הנוספים, המידע למקורות נתייחס של צוות עבודת נהוגה לא שבמרפאה מפני
הקשישים עם ראיונות הרופאים, של ההערכה קבועה. אחות קשיש לכל ואין ואחות רופא
ניצול דפוסי על והנתונים משפחותיהם בני ועם הקשיש את הכירה שהאחות גם שייתכן כמובן
לקשיש, התוכנית תרומת על ונעמוד השירותים הסינון, בדיקת שנעשתה עד כן, ואףעלפי
של השונים המרכיבים של האפקטיביות על לציין, יש הבעיה. קיום על ידעה לא היא

רחב. בהיקף יישומה אפשרות ועל התוכנית היתה האם בוודאות לומר מתקשות שהאחיות
רישום נערך לא בעבר שכן להן, ידועה הבעיה

ההיענות את האחיות ציינו כללי באופן ומשום קשיש לכל סיעוד בעיות של שיטתי
לבדיקת לבוא להזמנה הקשישים של הגבוהה על רבה במידה להסתמך האחיות נאלצו כך
וראו רצון שביעות הביעו הקשישים הסינון. זיכרונן.
הצוות להתעניינות ביטוי למרפאה בהזמנתם היתה לא הבעיה שבגללה לסיבה קשר ללא
חשש הביעו האחיות זאת, עם יחד בבעיותיהם. הבעיות את האחות תכיר אם לאחות, ידועה
הקשישים, אצל הציפיות רמת העלאת מפני במידת הסיעודי הטיפול להעמקת הדבר יביא
להיענות יוכל תמיד לא הרפואי שהצוות ציפיות לא הבעיה שבהם מקרים שיש ייתכן הצורך.
עם שנוצר הקשר דפוס האחיות, לדעת להן. לרופא, ידועה היתה אך לאחות, ידועה היתה
למועד יזומה (הזמנה הסינון במהלך הקשיש לתרום עשויה מתועד הסינון שתהליך העובדה
תוצאות על לדווח הקשיש מן דרישה מוגדר, לרופא ומעודכן משותף מידע בסיס ליצירת
להעלאת תורם למומחים) וההפניות הבדיקות יכולה הסינון שתרומת להדגיש, חשוב ולאחות.
במימוש לחלקו באשר הקשיש של המודעות מוכרות, לא בעיות בזיהוי רק לא להתבטא
השוטף הדיווח ולחשיבות הטיפול תוכנית על להתעדכן נוספת הזדמנות גם נותן הסינון

במרפאה. הבריאות לצוות גם מספק הסינון ידועות. בבעיות הטיפול
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Abstract

This paper presents a demonstration program to promote the health of
the elderly through periodic examinations and health education in the
primary clinics. The program is intended to ensure comprehensive health
care by integrating preventive and curative services, and by
identifying health problems and providing prompt treatment. Emphasis is
placed on locating those problems that most affect the elderly's
ability to function, in order to enable them to remain independent for
as long as possible, to maintain an adequate quality of life, and to
minimize the effects of illness on their functional ability. Pre
planned periodic examinations will be administered biennially to all
the elderly treated in the clinics. The program is implemented in three
Kupat Holim clinics, and followed by an evaluation study, to examine
the implementation process and its outcomes. The paper presents the
rationale for introducing programs to promote the health of the elderly
population into the primary community clinics. Also presented are
preliminary findings from the program's first few months of
implementation.


