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בג'וינטמכון הטיפול איכות צוות ומנהלת בכירה חוקרת פליישמן רחל ד"ר
פיתחה שלה הצוות עם ויחד הטיפול איכות בתחום רבות שנים עוסקת ברוקדייל,
פוסק בלתי לשיפור ומעקב, להערכה לפיקוח, שיטה  הרף שיטת את ויישמה

הטיפול. איכות רף של מתמדת ולהעלאה

רבים מאמרים ופרסמה הטיפול, איכות בנושא רבים מחקרים ניהלה פליישמן ד"ר
כיועצת ושימשה ובהכוונה בייעוץ רבות עוסקת היא העולמית. המקצועית בעתונות
בפרו, בצ'ילה, בארגנטינה, בפלורידה, אפריקה, בדרום לזקנים שירותים בפיתוח

ובהונגריה. סלבדור ברפובליקת

והרווחה העבודה במשרד שונים בשירותים השגרתי בפיקוח משמשת הרף שיטת
על מבוססת השיטה בעולם. שונים במקומות ונוסתה בארץ הבריאות ובמשרד
איכות על זה בספר המתואר המחקר איכות. הבטחת ועקרונות המסמנים גישת
הלארפואיים בהיבטים  לחץדם יתר  רפואי מסמן לפיתוח דוגמה מהווה הטיפול
מתוצאות הרף. שיטת באמצעות זה מסמן במסגרת הטיפול איכות לבדיקת ודוגמה
למטופל המטפל בין מידע והספקת לשיתוף הדדי שעידוד להסיק ניתן המחקר

לחץדם. ביתר הטיפול איכות רף העלאת על ישירות ישפיעו ולהיפך,

במחלות העוסקים לאלו ובעיקר בזקנים המטפל הרפואי לצוות מיועד הספר
מצבם. את לשפר המעוניינים לזקנים וגם לחוקרים מדיניות, לקובעי ממושכות,
במרפאות לזקנים השגרתית הרפואית בפרקטיקה לשמש יכולות המחקר מסקנות

החולים. קופות של



תקציר
רגילים בתנאים קשישים, אצל (יל"ד) לחץדם ביתר הטיפול באיכות עוסק זה ספר
מתמקד הספר הכללית. בקופ"ח האוכלוסייה לרוב הניתן רפואישגרתי, טיפול של
להעריך נועד בספר המתואר המחקר הטיפול. תהליך של לארפואיים בהיבטים
במרפאות המטופלת זקנה, לאוכלוסייה הניתן ביל"ד הטיפול איכות את ולהסביר

בירושלים. מסוימת בשכונה הכללית קופ"רו

עדכון הכולל הטכנימקצועי, הממד עיקריים: ממדים שני רפואי טיפול לאיכות
הגומלין יחסי של והממד במחלה, והטיפול האבחון בנושא ובחידושים בהתפתחויות
זה בספר המטופל. של האישיים לצרכים התייחסות הכולל למטופל, הרופא בין

ביל"ד. הטיפול ולתוצאות לתהליך במיוחד נתייחס

המחלה, הימצאות כגון רפואיים, למשתנים בעיקר מתייחסים ביל"ד הדנה בספרות
מיוחסת הגומלין יחסי למשתני התרופתי. הטיפול ותוצאות שונות בתרופות שימוש
אחר מתמשך (מעקב לסיקור בקשר אולם, להיענות. בקשר בספרות רבה חשיבות
המחלה איזון עם והקשר במיוחד דלה הגומלין ליחסי ההתייחסות המחלה), מהלך
ביל"ד. הרפואיהשגרתי לשירות ולא התערבות, לתכניות מתייחסים לרוב, נבדק. לא
אשר ביל"ד, הטיפול איכות להסברת משתני רב  כוללני מודל בספרות מצאנו לא

רפואיים. לא משתנים כולל

בקהילה. הזקנה האוכלוסייה אצל ביל"ד הטיפול איכות להסברת מודל בנינו
היענות התלויים: המשתנים שלושת את המסבירים תתימודלים שלושה במודל
של קבוצות וארבע הדם, לחץ איזון ומצב הסיקור טיב הרופא, להמלצות הקשיש
משתני הדם; לחץ מצב משתני הקשיש, ועמדות הרקע משתני תלויים: בלתי משתנים
תתיהמודלים בשני והקשיש. הרופא בין הגומלין ויחסי הרופא, ועמדות הרקע
לוגיסטית. ברגרסיה השתמשנו ובאחרון מרובה ברגרסיה השתמשנו הראשונים

ירושלמית בשכונה שהתגוררו (352) הקשישים כל את כללה המחקר אוכלוסיית
ושהיו במוסדות, התגוררו או מאושפזים היו שלא שנים, ארבע לפחות אחת
נאספו הנתונים המחקר. בזמן שבשכונה הכללית קופ"ח מרפאות בשלוש מטופלים
רופאי ועם הקשישים עם ראיונות סינון, סקר מידע: מקורות במספר שימוש תוך
השנים לגבי המדגם קשישי כל של הרפואיים בתיקים עיון בהם, שטיפלו המשפחה
המידע מקורות שילוב עלידי הרופא. אצל הביקורים בעת ותצפיות ,19811978
ראות מנקודות הטיפול תהליך את והערכנו אמינותו ואת המידע איכות את שיפרנו

שונות.



הקשישים: אצל ליל"ד הניתן הטיפול באיכות רבים ליקויים מעלים המחקר ממצאי
המשפחה לרופא מוכרים היו לא מיל"ד כסובלים במחקר שהוגדרו מהקשישים 4096

או כלל רשומה נמצאה לא הרפואיים מהתיקים ב^42 מהמחלה, כסובלים
כלשהו טיפול קיבלו לא מיל"ד הסובלים מהקשישים $48. חלקית, רשומה שנמצאה
ב.£349 כי נמצא מונע. לאתרופתי טיפול קיבלו הקשישים מכלל כשליש ורק
מהקשישים £529 וכי הפרטיות על שמירה ללא נתקיימה הפיזית הבדיקה מהקשישים
היענות נמצאה כן, כמו הרופא. עם לפחות) (חלקי שלילי יחסים דפוס על דיווחו
45)להמלצות *) יותר נמוכה והיענות מהקשישים, £779 בקרב תרופתי לטיפול מלאה
שמטופלים מיל"ד הסובלים הקשישים מכל כי נמצא ולבסוף, תרופתי. לא לטיפול

בהחלט. נמוך שיעור מאוזנים, $27, רק המשפחה, רופא אצל

הסופיות, הרגרסיות הרצת לאחר שנשארו המשתנים מן הסופי המודל בניית לאחר
נענו (גברים הקשיש מין מובהק, באופן משפיעים, הקשיש היענות על כי מצאנו
לסכנות מודעותו יותר), נענו אירופהאמריקהישראל (יוצאי הקשיש מוצא יותר),
נענו למחלתם (המודעים הקשיש של העצמי הדיווח לפי לחץהדם ומצב המחלה,
מסביר הסיקור" "טיב תתהמודל מהשונות. 139S מסבירים אלה משתנים יותר).
סיקור קיבלו (נשים הקשיש מין משתנים: 11 עלידי מהשונות, 4496 מובהק באופן
(הסובלים הקשיש של עצמי דיווח ולפי מקורות שילוב לפי לחץהדם מצב יותר), טוב
הרופא התייחסות אופן ילדים, קיום  חיובי ובקשר יותר), טוב סיקור קיבלו מיל"ד
המערבית אירופה (יוצאי הרופא מוצא הטיפול; במהלך הקשיש מעורבות לקשיש,
האוריינטציה הרופא, של המקצועי הוותק  חיובי וביחס יותר), טוב סיקור נתנו
איזון מצב בתתהמודל וזקנים. הזיקנה כלפי הרופא ועמדות הקהילתי הטיפול כלפי
עם יחסיו את הקשיש תאור הם: מובהק באופן המשפיעים המשתנים לחץהדם
דיווח לפי לחץהדם ומצב חיובי, בקשר  הטיפול במהלך הקשיש ומעורבות הרופא
טיב יותר). מאוזנים היו מיל"ד כסובלים עצמם שהגדירו (אלה הקשיש של עצמי

.$54. הוא המודל של ההתאמה

משפיעים למחלתו הקשיש במודעות הקשורים המשתנים כי מראים, המחקר ממצאי
כן, כמו לחץהדם. איזון מצב ועל הסיקור טיב על הרופא, להמלצות היענותו על
הסיקור טיב על משפיעים לרופא הקשיש בין הגומלין ביחסי הקשורים המשתנים
את לתקן ניתן כי עולה, המחקר של היישומיות המסקנות מן לחץהדם. איזון ומצב
עלידי הטיפול), תוצאות את לשפר זו (ובדרך במחקר שנמצאו הרבים הליקויים
של המקצועיים האיגודים בהשתתפות קופ"ח של ארצית התערבות תכנית פיתוח
הצדדים לשיפור הדעת את לתת יש כן, כמו הקופה. והנהלת האחיות הרופאים,

כזו. התערבות תכנית של למועילותה שיתרום דבר החברתיים,



תודה דברי

כל לאורך אותי והנחו אותי ליוו אשר פריץ אריק ולפרופ' חביב ג'ק לפרופ' תודה
תמיכתו. ועל המועילות עצותיו על ז"ל אלדר ישראל לד"ר גם מיוחדת תודה הדרך.

לראיונות שנענו הכללית קופתחולים מרפאות ולצוותי לרופאים לזקנים, תודה
הנתונים. באיסוף בידי וסייעו

שערכה רוזנפלד ולג'ני החומר של המקורית הגירסה את שערכה מויאל למטי תודה
הסופית. הגירסה את

הכתב. על תוצאותיו ובהעלאת המחקר במהלך בידי שסייעו אלה לכל גם תודה



עניינים תוכן

1 מבוא

5 בישראל דם לחץ יתר א: פרק

11 ספרות סקירת ב: פרק

31 המחקר של המושגית המסגרת ג: פרק

37 מתודולוגיה ד: פרק

לחץהדם, מצב הקשיש, מאפייני הבלתיתלויים: המשתנים ה: פרק
49 לרופא הקשיש בין יחסיהגומלין וטיב הרופא מאפייני

הרופא, להמלצות הקשיש היענות התלויים: המשתנים .■; פרק
87 הדם לחץ איזון ומצב הסיקור טיב

123 ומסקנות סיכום ז: פרק

137 ביבליוגרפיה

155 נספחים



לוחות רשימת

נתונים מאיסוף בנויים משתנים בין פירסון מתאם מקדמי :1 לוח
47 הרפואי מהתיק תלוי ובלתי כפול

מוצא לפי מטפל רופא כל אצל במדגם הקשישים התפלגות :2 לוח
52 הקשיש

53 ומוצא מין השכלה, לפי במדגם הקשישים התפלגות :3 לוח

55 וגיל מין לפי הקשיש של המשפחתי המצב :4 לוח

ומוצא גיל ילדים, קיום לפי במדגם הקשישים התפלגות :5 לוח
56 הקשיש של

57 הקשיש ומוצא מין לפי מגורים הסדר :6 לוח

הרפואי מהטיפול המדגם קשישי של רצון שביעות :7 לוח
62 ומוצא גיל לפי

שונים מידע מקורות לפי יל"ד של הימצאות אומדני :8 לוח
70 ל1981 הרופאים, בין והטווחים

בקשישי המטפלים המשפחה רופאי של הרקע מאפייני :9 לוח
74 השכונה

כאחוז וחיוביים שליליים לפריטים מסכמים ציונים :10 לוח
75 המשפחה רופאי אצל האפשרי המירבי מהציון

והטווחים ביל"ד הטיפול בתהליך הקשיש מעורבות מידת :11 לוח
82 השונים הרופאים בין

לקשיש הרופא התייחסות לפי הקשישים התפלגות :12 לוח
83 הביקור בעת

הביקור בעת לקשיש הרופא התייחסות את מסכם מדד :13 לוח
83 הקשיש של מוצא לפי

84 לרופא הקשיש בין הגומלין יחסי סיכום :14 לוח

הרפואי מהצוות המלצות שקיבלו הקשישים התפלגות :15 לוח
הקשיש מאפייני לפי ביל"ד, לטיפול השונים בתחומים

89 המחלה ומצב



הרפואי מהצוות המלצות שקיבלו במחקר הקשישים התפלגות :16 לוח
90 סיכון גורמי ולמניעת בל"ד לטיפול הענותם תחומי לפי

דמוגרפיים משתנים לפי המטופל להענות מסכם מדד :17 לוח
91 המחלה ומצב

93 ראשונה משוואה  הקשיש היענות לניבוי מרובה רגרסיה :18 לוח

הקשורים הטיפול תהליך מדדי של (Loadings) טעינויות :19 לוח
99 גורמים בניתוח הסיקור לטיב

גיל, מין, לפי ביקורים למאה דם לחץ מדידות שעור :20 לוח
101 הרופאים בין והטווח הקשיש של לחץהדם ומצב מוצא

של לחץהדם ומצב גיל מין, לפי בימים, הפער ממוצע :21 לוח
102 הרופאים בין והטווח ב19811978 הקשיש

גיל, מין, לפי ב19811978, הסיקור טיב את מסכם מדד :22 לוח
104 הקשישים של הדם לחץ ומצב מוצא

106 ראשונה משוואה  הסיקור טיב לניבוי מרובה רגרסיה :23 לוח

108 שנייה משוואה  הסיקור טיב לניבוי מרובה רגרסיה :24 לוח

109 שלישית משוואה  הסיקור טיב לניבוי מרובה רגרסיה :25 לוח

הדם, לחץ מצב לפי במחקר הקשישים התפלגות :26 לוח
115 1981 בשנת לחץהדם איזון ומצב תרופתי טיפול קיום

איזון ומצב תרופתי טיפול קיום הדם, לחץ מצב :27 לוח
בין והטווחים הטיפול, תהליך מדדי לפי לחץהדם

117 הרופאים

 הדם לחץ איזון מצב לניבוי לוגיסטית רגרסיה :28 לוח
120 ראשונה משוואה

מדדים פי על ביל"ד הטיפול איכות הערכת סיכום :29 לוח
126 (N=352) נבחרים

ולוגיסטית) (מרובה הרגרסיות ניתוח תוצאות סיכום :30 לוח
הסיקור טיב החולה, היענות התלויים: המשתנים על

129 הדם לחץ ואיזון



תרשימים רשימת

אצל ביל"ד הטיפול איכות להסברת המוצע המודל :1 תרשים
32 קשישים

40 הסינון בסקר לנפל וסיבות נפל היענות, :2 תרשים

40 המדגם לצימצום סיבות :3 תרשים

גיל, מין, לפי והמדגם האוכלוסייה התפלגות :4 תרשים
42 לימוד ושנות מוצא

52 ומוצא גיל מין, לפי במדגם הקשישים התפלגות :5 תרשים

54 במדגם הקשישים דיווח לפי הכלכלי המצב :6 תרשים

את המסכם הציון לפי במדגם הקשישים התפלגות :7 תרשים
59 ... בקשיש הלאפורמלית התמיכה של אינסטרומנטלי החוזק

60 מוצא לפי המחלה לסכנות הקשיש מודעות :8 תרשים

רפואי, טיפול לגבי הקשישים של עמדותיהם :9 תרשים
60 הקשיש מין לפי

61 קופ"ח לרופא מפניה להימנעות סיבות :10 תרשים

67 .... יל"ד הימצאות לקביעת המידע מקורות שלושת בין חפיפה :11 תרשים

ונטילת לחץהדם מדידות עלפי הרשומה שלמות :12 תרשים
69 (19811978) שנה לפי לחץדם, יתר נגד תרופות

71 ומין גיל לפי הקשיש של עצמי דיווח על יל"ד הימצאות :13 תרשים

של גבוהה תדירות על המדווחים הקשישים אחוז :14 תרשים
לחץהדם ומצב מוצא גיל, מין, לפי לחץדם מדידות

103 הקשיש של

מין, לפי הדם לחץ איזון במצב הקשישים התפלגות :15 תרשים
116 הקשיש ומוצא גיל

המשפיעים המשתנים בין הקשרים להסברת סופי מודל :16 תרשים
133 ביל"ד הטיפול איכות על
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נספחים רשימת

157 שבמודל הסופיים המשתנים התפלגות :1 נספח

163 הרפואי מהתיק המידע לסיכום טופס :2 נספח

165 סינון בסקר דם לחץ למדידת טופס :3 נספח

167 לקשיש שאלון :4 נספח

177 בקשיש פורמלית הבלתי התמיכה לבדיקת שאלון :5 נספח

181 לרופא שאלון :6 נספח

193 הרופא אצל הביקור בעת תצפית טופס :7 נספח

195 המרפאה מאפייני טופס :8 נספח

199 המידע מקורות :9 נספח

205 הסטטיסטי הניתוח אסטרטגית :10 נספח

הפריטים בין מתאמים תקן, סטיות ממוצעים, :11 נספח
209 קוגן בסולם הסה"כ לבין הפריטים בין ומתאמים



מבוא
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(להלן לחץדם ביתר הראשוני הטיפול באיכות העוסק מחקר לתאר בא זה ספר
(להלן הכללית החולים שקופת השגרתי, הטיפול במסגרת קשישים אצל יל"ד)
הטיפול איכות בנושא העוסקים לחוקרים הן מיועד הספר לחבריה. מספקת קופ"ח)
והן מיל"ד הסובלים בקשישים למטפלים הן דומים, כרוניים ובמצבים ביל"ד
השירות על להשפיע מעוניינים אשר לבריאותם, אחריות תחושת בעלי לקשישים

מקבלים. שהם הרפואי

בקרב מאוד השכיח לעין, נראים סימנים ללא רבסכנות כרוני מצב הנו יל"ד
אופייו בגלל ובראשונה בראש ניכרת, חשיבות ביל"ד לטיפול הקשישים. אוכלוסיית
לתת הרופא והנעת הטיפולי בתהליך להשתתף המטופל הנעת האסימפטומטי:
אלא המטופל, של כאב או פיזית אינוחות של תחושה על מבוססת אינה טוב טיפול
לתחלואה מרכזי סיכון גורם מהווה יל"ד לכך, בנוסף יל"ד. של לסכנות מודעות על
קצב על להשפיע עלול הוא ומעלה: 65 בני בקרב וכלידם לב ממחלות ולתמותה
Amery et ai. 1985 ;MRC Working) (CVA) לשבץ לגרום ואף למוח, הדם של הזרימה
פעולת את להאיץ הכליות, בתפקוד להפרעות להביא עלול יל"ד כן, כמו .(Party 1985

הסתיידות את להגביר ,(congestive heart failure) הלב בספיקת לקשיים לגרום הלב,
The Working) לעיוורון ואף בקרנית לדימומים ולגרום (arteriosclerosis) העורקים
באופן יפחית טוב תרופתי טיפול .(Group on Hypertension in the Elderly 1986
של וכדאיותו יעילותו כבר הוכחה ואכן, ;(Wilson et ai. 1991) הסיכון את משמעותי
;1985 ורוזנפלד (טראוב התרופות של הלוואי תופעות לעומת בתרופות הטיפול
מיוחסת ואיכותם, החיים תוחלת על הטיפול השפעת לאור (Fletcher et al. 1991

ביל"ד. הטיפול איכות על לבקרה רבה חשיבות

65 מבני האוכלוסייה מן $40 כ כי עולה, ובאירופה בארה"ב שנערכו ממחקרים
ודיאסטולי סיסטולי מיל"ד אם בין יל"ד, של כלשהו מסוג סובלים ומעלה
(isolated systolic hypertension) בלבד סיסטולי מיל"ד אם ובין ,( <160/£< 95 mmHg)
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65 בני מהקשישים כ£609 כי מציינים (1991) וחבריו Wilson .(Chobanian 1981)

כי הברית, בארצות במחקר נמצא זאת, כל למרות לסוגיו. מיל"ד סובלים ומעלה
שלהם לחץהדם אך שטופלו או טופלו לא אותרו, לא מיל"ד הסובלים מכלל 5096

.( Wilson et al., 1991) מאוזן היה לא

הביאה הראשוני הרפואי הטיפול במערכת ביל"ד הטיפול איכות את לשפר השאיפה
ביל"ד הטיפול איכות של להערכה וכלים מדדים לבניית המחקר את לייעד אותנו
ובמסקנות אלה במדדים השימוש את להדגים וכן, באיכות, השונות ולהסברת
ביל"ד הטיפול איכות את להעריך  האחת מטרות: שתי בפנינו עמדו המחקר.
המחקר, בזמן ירושלמית בשכונה קופ"ח במרפאות שטופלה הקשישה, באוכלוסייה
התלויים המשתנים בין הקשרים על ללמוד  והשניה ספציפיים; במדדים שימוש תוך
לבין וביניהם לחץהדם), איזון ומצב הסיקור טיב הרופא, להמלצות הקשיש (היענות
וביחסי ברופא שלו, לחץהדם במצב בקשיש, הקשורים הבלתיתלויים המשתנים
ביל"ד. הטיפול באיכות השונות את להסביר זו ובדרך לקשיש, הרופא בין הגומלין

כוללת: הטיפול איכות הערכת
הראשוני הרפואי הטיפול במסגרת שטופלה קשישה באוכלוסייה יל"ד איתור א.
ארבעה של שילוב באמצעות שהתקבל מידע עלפי קופ"ח, של השגרתי

מקורות;
יחסי השונים, הרופאים אצל בפועל הסיקור טיב הטיפול: תהליך בדיקת ב.

הרופא; להמלצות הקשיש היענות ורמת לקשיש הרופא בין הגומלין
כל אצל שטופלו החולים אצל לחץהדם איזון מצב הטיפול: תוצאת בדיקת ג.

מהרופאים. אחד

באוכלוסייה ביל"ד הטיפול איכות על המשפיעים הגורמים את להבהיר עלמנת
הרקע, במאפייני שמקורם השונים, הגורמים בדיקת על המבוסס מודל, בנינו קשישה
הגומלין וביחסי המטפל, הרופא ושל הקשיש של ובהתנהגויות בגישות בעמדות,
טיב על הרופא, להמלצות הקשיש היענות רמת על משפיעים אלה גורמים בינהם.

לחץהדם. איזון מצב ועל הסיקור

להערכת וכלים שיטה ולהדגים להציע היא זה בספר העיקרית מטרתנו כאמור,
(Fleishman et al., 1994) השגרתי הרפואיהראשוני בשירות ביל"ד הטיפול איכות
השתנו והנתונים קטן, לא שנים מספר לפני בוצע עצמו המחקר כי לציין, חשוב
אינם ולכן, זה; בנושא קופ"ח של במדיניותה שינויים עקב השאר בין רבה, במידה
אפשרויות: שתי בפנינו עמדו המחקר תום עם ואמנם, לאשורו. המצב את מתארים
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הטיפול איכות של עדכנית מצב תמונת ולספק המחקר ממצאי את מייד להפיץ (1)
ביל"ד בטיפול לליקויים המודעות את להעלות במטרה בקופ"רו, ביל"ד השגרתי
בצד להתרכז יותר, רחב במבט (2) הטיפול; באיכות לשיפור זו בדרך ולגרום
הספציפית האיכות להערכת מעבר התוצאות של למשמעות ולהתייחס המתודולוגי
עצמה. האיכות הערכת לשיטת עניינית להתייחס המקצוע אנשי על ולהקל שנמצאה
של בטיפול שמצאנו השונים הליקויים על שהצביעו הראשוניים הממצאים הפצת עם
הרופאים מצד הממצאים כלפי וברגישות בהתנגדויות נתקלנו הרופאים, רוב
בתהליכי מאוד ואוניברסליות מובנות (שהן כאלה שתופעות חשבנו המטפלים.
המומלצים. ולמדדים לכלים לשיטה, נכונה התייחסות למנוע עלולות איכות) בקרת
הרופאים שרוב עד המחקר, ממצאי שיופצו לפני שנים כמה להמתין החלטנו לכן,
להתייחס המקצוע אנשי יוכלו אז רק הוחלפו. ההערכה נעשתה שעליהם המטפלים
דוגמה משמש כאן המתואר המחקר ולהמלצות. למדדים לכלים, לממצאים, עניינית
איכות הערכת לשם במרפאות ביל"ד השגרתי לטיפול המתייחסים בנתונים לשימוש

ושיפורו. הטיפול

את המשרתות קופ"ח, מרפאות בשלוש 19821981 השנים בין נערך המחקר
המטופלים הקשישים ריאיון כלל: המחקר ירושלים. משכונות באחת האוכלוסייה
מדגם של הרפואיים התיקים בדיקת מיל"ד, הסובלים לאיתור סינון סקר במרפאות,
זו בתקופה אלו בקשישים שטיפלו הרופאים וריאיון ,19811978 השנים בין קשישים

.(Fleishman et al., 1992)

על פעילה השפעה למטופל והן המטפל לרופא שהן ההנחה, על התבסס המחקר
קשישים אצל ביל"ד טוב טיפול .(Firedson 1970) תוצאותיו ועל ביל"ד הטיפול תהליך
חשוב (Brook et al. 1980) נאותים ובקרה ומעקב ראשוניות מניעה פעולות דורש
פעיל חלק לקחת החולה את יעודד אשר מתגמל, אופי יישא הטיפולי שהמפגש
בעיקר ,(WHO 1987 ;1984 (אוליניק הרופא עם טוב קשר וליצור הטיפול במהלך
.(Lamy 1982) המטפל הרופא עם רגשי לקשר יותר זקוקים קשישים שחולים משום

וטיפול איתור בנושא מוצלחות נסיוניות התערבות תכניות בארץ שקיימות למרות
בקופות השגרתי הראשוני הרפואי בטיפול יושמו לא עדיין הן קשישים, אצל ביל"ד
וכלים יישומית שיטה להציע לנו מאפשרים וממצאיו הנוכחי המחקר אופי החולים.
להסברת מודל נציע כן, כמו הטיפול. איכות של כוללנית מצב להערכת שימושיים
כשלונו או הצלחתו על המשפיעים הגורמים באיתור לסייע יכול אשר הטיפול, איכות
ניתן השיטה את המצב. לשיפור התערבות תכנית נציע ובמקביל במחלה, הטיפול של
נציין מיוחד. מחקרי בצוות צורך ואין מרפאה, בכל הצוות אנשי באמצעות להפעיל
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יכולים הם אך ביל"ד, הטיפול להערכת מותאמים אמנם מציעים שאנו הכלים כי גם,
במחלות טיפול להערכת פשוטים לכלים כדגם מסוימת התאמה אחרי לשמש

אחרות.

ואיכותו, בקופ"ח בו הטיפול הימצאותו, בישראל: היל"ד בתיאור פותח א' פרק
הידע את סוקר ב' פרק בו. הטיפול לשיפור התערבות תכניות ותיאור המצב הערכת
איכות להערכת ולגישות ולהיבטים הרפואי, הטיפול לאיכות בנוגע בספרות המובא
למצבי המתייחסות הרלוונטיות התיאורטיות הגישות את נביא בנוסף, הטיפול.
והקשיש הרופא התנהגויות את להסביר ננסה ולפיהן המנגנונים, להבנת כרקע חולי,
השונות ולגישות התיאורטי לרקע גם נתייחס זו, במסגרת הטיפולי. במפגש
הגורמים את ונתאר הרופא, להמלצות המטופל להיענות ביחס בספרות המופיעות
הגורמים ואת ביל"ד לטיפול הרפואיות הגישות את ביל"ד, בטיפול הקשורים
הטיפול איכות להסברת מודל נציע ג' בפרק ביל"ד. הטיפול איכות על המשפיעים
של במתודולוגיה עוסק ד' פרק המחקר. השערות את ונציג שבו, המשתנים על
המחקר כלי המידע, מקורות המחקר, שלבי המדגם, המחקר, אוכלוסיית המחקר:
במשתנים הקשורים הממצאים את נציג ה' בפרק הסטטיסטי. הניתוח ואסטרטגיית
מצב משתני (2) הקשיש; משתני (1) קבוצות. לפי המוצע שבמודל הבלתיתלויים
ו' בפרק לרופא. קשיש בין גומלין יחסי משתני ו(4) הרופא; משתני (3) לחץהדם;
רופא; להמלצות הקשיש היענות (1) התלויים: המשתנים בדיקת ממצאי את נציג
כל על הספרות את נסקור במקביל, לחץהדם. איזון מצב ו(3) הסיקור; טיב (2)

ובעולם בישראל שבוצעו אמפיריים מחקרים (בעיקר התלויים מהמשתנים אחד
הטיפול איכות רמת את ונעריך אלה), במחקרים המשתנים על המשפיעים והגורמים
פרק התלוי. המשתנה את לנבא המודל יכולת את גם וכך תלוי, משתנה לכל ביחס
תכנית ובהצעת היישומיות המסקנות על בדיון ונסיים המחקר, את מסכם ז'

בקופ"ח. קשישים אצל ביל"ד הטיפול איכות לשיפור מקיפה התערבות
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בישראל לחץדם יתר אי: פרק
00000000000000000000

המערב בארצות המדווחת להימצאות מאד דומה בישראל יל"ד הימצאות
תרופות מתן כולל במחלה הטיפול בפרט. הקשישה ובאוכלוסייה בכלל באוכלוסייה
רבות התורמים התערבות, ותכניות מחקרים ביצוע ובמקביל, חדישות, טיפול ושיטות
בקרית chad תכנית (Kark and Ban 1984) יל"ד בנושא הרפואי הידע להתפתחות
המשמעותיות ההתערבות מתכניות כאחת מקובלת לדוגמה, בירושלים, היובל
ניתן אףעלפיכן, ולסוכרת. וכלידם לב למחלות הסיכון גורמי בקרת בנושא בעולם
מתן באופן חמורים ליקויים הרפואיהראשונישגרתי הטיפול כל לאורך לאתר
מאוזנים חולים של נמוך אחוז כמו רצויות, לא תוצאות ומתקבלות הטיפול

.(Silverberg et al. 1979)

מרכזיות: שאלות שלוש עולות בישראל, ביל"ד הטיפול את לבחון באים כאשר
בארץ? ביל"ד השגרתי הטיפול של איכותו מהי א.

הרפואיהראשוניהשגרתי הטיפול של איכותו להעלאת נעשו מאמצים אילו ב.

קופ"ח? במרפאות
ותוצאות מעולה טיפול רמת שהניבו ההתערבות, תכניות מיושמות מידה באיזו ג.
בארץ? הראשוניות המרפאות ברוב בקופ"ח הניתן השגרתי בטיפול מצוינות,
הטיפול, נורמות את להעביר אלה תכניות הצליחו מידה באיזו אחרות, במילים
הניתן ביל"ד השגרתי הטיפול אל המעולים העבודה נוהלי ואת הסטנדרטים את

בארץ?

כמו בקופ"ח. הקיימת בו, לטיפול הגישה ואת יל"ד הימצאות את נתאר זה בפרק
העיקריות ההתערבות תכניות ואת המרכזיים המחקרים את בקצרה נסקור כן,
הטיפול איכות מצב את נעריך ודרכם בארץ, שנערכים ובסיבוכיו, ביל"ד לטיפול

ההתערבות. תכניות השפעת ואת ביל"ד השגרתי
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בישראל יל"ד הימצאות .1
596 בין נעה יל"ד של ההימצאות ,(WHO 1978) העולמי הבריאות ארגון דיווחי לפי
National Heart Foundation ofn עלידי שנערך בסקר האוכלוסייה. בכל 1896

באוכלוסיית 12961 הגברים באוכלוסיית 1696 של יל"ד הימצאות נמצאה ,Australia
בארה"ב, National Center for Health Statisticsn דיווח לפי אך, ;(Hodge 1988) הנשים
ה דיווח בפולין .(NCHS 1982) 229£2O96 בין האוכלוסייה בכלל יל"ד הימצאות נעה
הגברים באוכלוסיית 369S יותר: גבוהה הימצאות על National instituteof Cardiology

.(Wagrowska and Rywik 1988) הנשים באוכלוסיית ו2896

וחבריו Carel המערב. ארצות שברוב לזו דומה בישראל יל"ד של ההימצאות כאמור,
(1989) Saadia1 בתלאביב, קופ"ח חברי בקרב .is%9 של הימצאות על דיווחו (1984)
הנשיא. ברמת קופ"ח חברי בקרב 1496 לבין 1296 בין שנעה הימצאות על דיווח
שנערך סקר, באוכלוסיית 1796 של יל"ד הימצאות על דיווחו (1981) וחבריו Abramson
ביתהספר מטעם קהילתית בריאות (בתכנית בירושלים קריתהיובל בשכונת
5,686 נבדקו (1984) וחבריו גרץ שערכו מחקר במסגרת בהדסה). הציבור לבריאות
.1196 היה שהתקבל יל"ד הימצאות ושיעור בתיחרושת, ב21 6920 בני עובדים
בארץ היהודית האוכלוסייה של מייצג מדגם עם מחקר ערכו (1991) וחבריה Modan

Modan של אחר במחקר .21.496 של הימצאות וקיבלו ,7040 בני איש 3,532 שכלל
אנשים 7,730 של אוכלוסייה על גושדן באזור קופ"ח מרפאות 12 ב שנערך ,(1985)
77/7/7 (1982) Gouidbourt and Kark .27.196 של יל"ד הימצאות התקבלה ,7030 בני
גילו הם מאתיופיה. עולים אצל ויל"ד כליליות לב מחלות של האפידמיולוגיה את
אחרות אתניות מקבוצות יותר נמוכים לחץדם ערכי בממוצע מציגים שהעולים

הגיל. קבוצות אותן לפי בישראל

הארצות שברוב לזו מאד דומה בארץ הקשישה באוכלוסייה יל"ד הימצאות גם
Wilson et al.) 7465 הגיל בקבוצת 6496 של הימצאות על מדווח שם המערביות,
בקרב 55.6961 גברים בקרב 41.096 של יל"ד הימצאות על מדווח בישראל .(1991

Gofm) 75 שמעל הגיל בקבוצת 66.796 ועל ,(Abramson et al. 1985) ויותר 65 בני נשים
.(et al. 1981

הכללית חולים בקופת בילייד הסיפול נוהלי .2
9596 מבוטחים בהן החולים, קופות במסגרת מתבצע בישראל ביל"ד הטיפול מרבית
קופ"ח) (להלן: הכללית ההסתדרות של בקופ"ח מבוטחים 7396 האוכלוסייה: מכלל
יותר. גבוה אחוז אף הקשישים, ומקרב ,(1991 (רוזנפלד הקופה של התדריך לפי
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אבחון ועלכן, הצורך, לפי למרפאה מיוזמתם פונים המבוטחים זו, בריאות במערכת
שנקבע תור עלפי ניתן השגרתי הטיפול עצמו. בחולה רבה במידה תלוי המחלה

הצורך. במידת חירום שירותי גם במרפאה ניתנים אבל מראש,

מתון) ביל"ד (גם ביל"ד הטיפול כדאיות הוכחה העולם, ברחבי שנערכו בניסויים
ולתמותה לתחלואה הסיכון את מפחית במחלה שטיפול מפני קשישים, אצל
במסגרת יינתן הטיפול שעיקר מומלץ, .(Wilson et al. 1991 ;1985 ורוזנפלד (טראוב
יינקטו המניעה ושפעולות רופאאחות צוות עלידי בקהילה הרפואיראשוני הטיפול
הזיקנה בגיל אותן מתחילים כאשר גם השפעה בעלות הן כי, אם מוקדם, בגיל כבר
חלוקים ובעולם בארץ הרופאים זאת, עם .(Abramson 1985 ;Viskoper et al. 1992)

ורוזנפלד (טראוב מיל"ד לסובלים תרופתי טיפול התחלת למועד באשר בדעתם
.(1992 וצ'חנובר (כהן קשישים אצל ביל"ד לטפל בכלל, אם ומתי, ,(1985

וקובעת ד') פרק (ראה (1978) who של היל"ד הגדרת את מאמצת קופ"ח מדיניות
המשתייך ויותר, 35 בן מבוטח כל בדיקת עלידי מיל"ד הסובלים את לאתר שיש
בחמש נמדד לא שלו שלחץהדם מי כל וכן, וכלידם, לב למחלות הסיכון לקבוצת
שלוש לערוך האחות על ספק, מעוררת הבדיקה תוצאת אם האחרונות. השנים
צורך בכך שיש במידה לרופא להפנות ובסופו הקרוב, בחודש לפחות מעקב בדיקות
הרכב את שגרתי באופן לבדוק מומלץ הקופה מדיניות במסגרת .(1991 (רוזנפלד
המלחים איזון הבטחת לשם לחץהדם, להורדת בתרופות המטופלים של דמם
תזונה הכולל לאתרופתי, טיפול מומלץ בנוסף, הטיפול. מן להיפגע העלול (אשלגן),
מכולסטרול לסובלים ודלתשומנים ליום, גרם מחמישה פחות  (דלתמלח נכונה
אם אלכוהול. שתיית והגבלת עישון הפסקת גופנית, פעילות גבוהים), וטריגליצרידים
לחדש ועלמנת בלבד, חודשי במרשם ניתנות התרופות תרופתי, בטיפול צורך יש
בקופ"ח שקיימים אףעלפי לחץהדם. למדידת לרופא לפנות החולה על מרשם,
בין הבדלים יש בהם, הטיפול ולאופן מיל"ד הסובלים לאיתור בקשר כתובים נהלים
הלאתרופתי ובטיפול התרופתי בטיפול לחץהדם, מדידות בתדירות המרפאות,

והמניעתי.
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בארץ ביל"ד ה0'פול איכות .3
מצב הערכת 3.1

סקרים, של דוגמאות מספר נביא ביל"ד הטיפול מצב של תמונה לקבל עלמנת
בישראל: שנערכו

של רפואיים תיקים 7,1921 (Silverberg et al. 1979) בקופ"רו שנערכה בבדיקה א.
ל כי נמצא הכללית, קופ"ח מרפאות בשש משפחה רופאי 17 אצל מטופלים
שקדמה בשנה לחץדם מדידת כל נרשמה לא ומעלה 20 בני מהמטופלים 3096

רופא אצל בטיפול היו מיל"ד כסובלים מהמוכרים 7496 כי נמצא עוד לסקר.
מאוזן. לחץדם היה מהמטופלים לשליש רק אך המשפחה,

1981 בשנת שהופעלה ביל"ד, הטיפול להערכת בתכנית ,(1988) וחבריו Weitzman ב.
מכל 1096 של מדגם וכללה בנגב, הכללית קופ"ח של עירוניות מרפאות ב27
כל היה לא מהתיקים ב4096 כי מצאו ומעלה, 30 בני של הרפואיים התיקים
הם כן, כמו .(£709659 בין נע המרפאות בין (הטווח לחץהדם על רישום
היו בלבד $50.  ומהם בטיפול, היו יל"ד חולי מכל 5096 שרק כך על מצביעים

מאוזנים.

מדגם עם דן בגוש קופ"ח מרפאות 12 על שערכו במחקר ,(1991) וחבריה Modan ג.
לא המחקר מאוכלוסיית של4196 מצאו ומעלה, 30 בני מטופלים 13,221 של
השנה, במשך בקופ"ח ביקרו 1796 מהם ללחץהדם. בנוגע רשומה כל היתה
2796 ,(5996) ללחץדם בנוגע רשומה להם שהיתה אלה מבין ביקרו. לא ו2496
היו לא מהמטופלים ו5896 טופלו, לא כרבע  מהם מיל"ד, כסובלים נרשמו

מאוזנים.
70 בני איש 1,440 של ארצי במדגם ביל"ד הטיפול על מעקב שנות עשר במהלך ד.
,19721969 השנים בין  האחת הערכות: שתי בוצעו ביל"ד, טיפול על 40
מגמת מראה ההערכות שתי בין השוואה .19811973 השנים בין  והשנייה
הראשונה בהערכה מ87.370 ירד בטיפול היו שלא מיל"ד הסובלים אחוז שיפור:
ירד מתאים לא באופן המטופלים החולים ושיעור השנייה, בהערכה ל61.796

.(Modan et al. 1985, 1979) ל41.296 מ56.996

שאינם רבים חולים עדיין יש השיפור עלאף כי נראה, הללו המחקרים ממצאי מתוך
מאוזנים. אינם אך מטופלים שהם או מתאים, שאינו באופן שמטופלים או מטופלים
המונע הטיפול כי גם, נציין הרפואית. הרשומה בשיפור צורך יש כי נראה בנוסף,
הקיימות התכניות וכי בישראל, האוכלוסייה לכלל שגרה בגדר אינו עדיין ליל"ד
Abramson) ניסיוניות עדיין הקהילתית במסגרת ראשונית ולמניעה מוקדם לגילוי

.(1985
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בארץ ביל"ד הסיפול לשיפור התערבות תכניות 3.2
את המוכיחות שנה, 20 מזה חלקן התערבות, תכניות מספר מופעלות בישראל
התערבות תכניות הרצויות. לתוצאות ולהגיע ביל"ד הטיפול איכות את לשפר היכולת
אבחון את לתקנן ומטרתן ובאשקלון, בנגב בירושלים, קריתהיובל בשכונת בוצעו
ובעלי הרופאים בין הרפואית הרשומה טיב את ולשפר בה, הטיפול ואת המחלה

דוגמאות: מספר להלן ביל"ד. בטיפול חלק הלוקחים השונים, המקצוע
ביל"ד הטיפול לשיפור ייחודית התערבות תכנית הקימה הכללית קופ"ח א.
לעבודת המלצה מרכיביה בין וכללה ,1977 בשנת פותחה התכנית במרפאותיה.
במהלך אז). עד נהוגה שהיתה בלבד רופא עבודת (לעומת רופאאחות צוות
ואחת אחות, עלידי לחודש אחת מיל"ד הסובלים של לחץדמם נמדד התכנית
תופעות הביקורים באחד התגלו אם המשפחה. רופא עלידי חודשים לשלושה
תקינות, לא נמצאו לחץהדם מדידת או המעבדה שבדיקת או מהתרופות לוואי
עם קשר ליצור הונחו קופ"ח אחיות הרופא. אצל מייד המטופל נבדק
שהמטופלים להבטיח עלמנת בביקורבית או במכתב בטלפון, המטופלים
פעולת לפני .(Silverberg 1983, 1979) בחודש פעם לפחות במרפאה יבקרו
יל"ד, חולי של תיקים מ5,500 יותר של בדיקה עלסמך נמצא, הזו, ההתערבות
פעולת לאחר שנתיים לחץהדם. של מאוזנת רמה היתה מהם ל^42 כי
המבקרים יש אולם, .(Silverberg 1983) ל^85 המאוזנים שיעור עלה התערבות,
שגרתית תכנית הופעלה שלא מציינים, (1984) Kark and Ban התכנית: את
ברוב למעשה, ושהלכה ההצלחה, המשכיות הערכת לשם לחץדם לסיקור
הטיפוליתהמניעתית, בגישה מלא שימוש עושים לא בארץ קופ"ח מרפאות

הופסקה. התכנית מזאת, יתרה אחותרופא; צוות עבודת על המבוססת
ביחס העלות את להעריך במטרה 1991 בשנת ניסוי ערכו וחבריה, Modan ב.
לעבודת בהשוואה רופאאחות צוות עבודת של (cost/effectiveness) למועילות
מניסוי בקהילה. ביל"ד הטיפול בקרת במסגרת קופ"ח במרפאות בלבד רופא
אין יותר, גבוהה רופאאחות צוות עבודת של שהעלות למרות כי הסיקו, זה
החולים שיעור היו: המועילות מדדי כאשר האפקטיביות, ברמת הבדל
המטופלים החולים בקרב המאוזנים ושיעור {12.97011270) המטופלים
התיקים של הגבוה השיעור את גם מציינים וחבריה Modan .(56.79?>55.7^

.(43.7^$42.3<) לחץהדם מצב על מידע כל בהם שאין הרפואיים
(יל"ד, וכלידם לב מחלות של הסיכון גורמי לבקרת ההתערבות תכנית  chad ג.

משנת בירושלים בקריתהיובל פועלת  ועישון) גבוה כולסטרול משקל, עודף
חשובה זו תכנית מ25. למעלה בני וגברים נשים 7,000 כוללת התכנית .1971

עם ראשונית לרפואה וייחודית חדשנית בגישה נוקטת שהיא מפני במיוחד
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החינוך הדגשת תוך ,(community oriented pirmary care) קהילתית אוריינטציה
שנערכו הסקרים, תוצאות מהשוואת רופאאחות. צוות ועבודת לבריאות
היל"ד הימצאות כי עולה מ50, למעלה בני אנשים על וב1985 ב1975 ב1970,
הסיסטולי לחץהדם ערכי של בממוצע נטו ההפחתה וכי ב^33, ירדה
במהלך ב6570 עלה המאוזנים המטופלים אחוז משמעותית. היתה והדיאסטולי
המאוזנים באחוז משמעותי הבדל שיש מצאו אף וב1985 התכנית, הפעלת
£709. לעומת מאוזנים $84, השכונה: באותה הביקורת לאוכלוסיית בהשוואה
הביקורת באוכלוסיית המאוזנים של הגבוה האחוז כי להעיר, יש בהתאמה.
וחבריו (קרק שכונה באותה המבוצעת התכנית מהשפעת הנראה, ככל נובע,
Gofin et al. 1981; Gofin et al. 1986; Gofin et al. 1989; Abramson et al. 1979;

.(Abramson et al. 1981

וגברים נשים 11,000 על המבוצעת הדגמה תכנית באשקלון פועלת 1978 משנת ד.

את ומדגישה קהילתית באוריינטציה מופעלת התכנית יל"ד. וסיקור לגילוי
התכנית תוצאות האוכלוסייה. לבריאות החינוך ואת הלאתרופתי הטיפול
Viskoper) המטופלים של הגופני ובכושר האכילה בהרגלי שינויים על מצביעות
ב ביל"ד לטיפול תרופות על ההוצאות הופחתו התכנית בעקבות .(et al. 1992

מהמקרים ב>£259 לאתרופתי. בטיפול שימוש ושל מעקב של שנתיים תוך 4190

%25m ,(Viskoper et al. 1988) התרופתי הטיפול את לחלוטין להפסיק היה ניתן
במחצית. לצמצמו היה ניתן נוספים

למען לאמדבקות, מחלות למניעת ארצית "תכנית הוקמה שנים מספר לפני ה.
יל"ד מניעת הוא זו בתכנית חשוב יסוד ."(C1ND1) 2000 בשנת לכל בריאות
להביא נועדה התכנית .(Viskoper et al. 1990) לאתרופתי בטיפול ושימוש
של משותף מאמץ עלידי ביל"ד הטיפול ובקרת טיפול אבחון, במניעה, לשיפור

במחלה. המטפלים והגורמים הארגונים האגודות, כל

של העולמית למציאות רב בדמיון להבחין ניתן זה בפרק שהובאה מהסקירה
יש כי נראה, עוד המחלה. ובבקרת ברשומה בטיפול, והליקויים יל"ד הימצאות
הבריאות בשירותי יל"ד של ובבקרה בטיפול באבחון, במניעה, לליקויים מודעות
עם טובות. תוצאות השיגו שכבר התערבות תכניות מספר מופעלות ואכן, בארץ.
תכנית אין וכי בלבד מקומית במסגרת פועלות התכניות כי לציין חשוב זאת,

ביל"ד. השגרתי הטיפול לשיפור תוביל אשר ארצית, כלל התערבות
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ספרות סקירת בי: פרק
00000000000000000000

ביל"ד ולטיפול בכלל הרפואי לטיפול חולי, למצבי תיאורטיות גישות מספר קיימות
אלה בגישות הקשורות בסוגיות העוסקת הספרות את נסקור זה בפרק בפרט.
הספרות את נבדוק כן, כמו הרופא. להמלצות המטופל בהיענות הקשורות ובסוגיות

ביל"ד. הטיפול איכות על המשפיעים בגורמים העוסקת

הרפואי הסיפול איכות .1
בין ביותר הטוב האיזון את להשיג ניתן שבאמצעותו זה, הוא איכותי רפואי "טיפול
הרפואי בטיפול נכללים מרכיבים שני בטיפול". הכרוכים הסיכונים לבין התועלת
התועלת בין היחס (ב) בשירות, המתבצעת פעולה) העדר (או פעולה האיכותי:(א)
של למצב אלה מרכיבים שני יגיעו כאשר בהעדרה. או בפעולה הקשורים לסיכונים

.(Donabedian 1988, 1989) ביותר הגבוהה הטיפול איכות תושג אופטימיזציה

הרפואי הסיפול איכות ממדי 1.1
הטכנימקצועי הממד מממדיו: לשניים נתייחס הרפואי הטיפול של איכותו על בדיון
ליישום מתייחס הטכנימקצועי הממד למטופל. המטפל בין הגומלין יחסי וממד
הרפואה של לרשותה העומדים והתרפויטיים, הדיאגנוסטיים הכלים ולהתאמת
השירות, נותן של המקצועית רמתו מדדים: מספר לפי נבדק זה מרכיב המודרנית.
וסטנדרטים נורמות לפי עבודה הידע, עדכנות מתקדמת, בטכנולוגיה שימוש

.(Donabedian 1989) ועוד מקצועיים

לחולה: הרופא בין ההדדיים ביחסים עוסק למטופל המטפל בין הגומלין יחסי ממד
למטופל הרופא בין ובתקשורת הטיפול מתן בעת הרופא ובהתנהגות באווירה
הם: הגומלין יחסי ממד לבדיקת המדדים .(Brook et ai. 1976 ;Donabedian 1982)

שני עוסקים זה בממד המטופל. זכויות ומימוש המטפל גישת מטפלמטופל, יחסי
השליטה מודל למקבליו: השירות נותני בין היחסים בהסברת מנוגדים מודלים
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השליטה מודל .(Rosenthal 1974) השיתוף ומודל (Parsons 1975) הפרופסיונלית
בבית מצבים (מסוג אקוטי במצב רופאמטופל יחסי דפוס להסברת יותר מתאים
פסיבי. כלל בדרך והמטופל במהירות ולפעול להחליט הרופא נאלץ בו כללי), חולים
כרוניים במצבים רופאמטופל יחסי דפוס להסברת יותר מתאים השיתוף מודל
ובבית כרונים לחולים בביתחולים ומצבים כרוניות, במחלות אמבולטורי (טיפול
לקבלת שותף להיות אף ויכול אקטיבי, בדרךכלל המטופל זה בדפוס אבות).
למטופל המטפל בין הקשר טיב את להעריך שעלמנת מכאן, הטיפול. לגבי החלטות
לבדוק. שמתכוונים הספציפי הטיפולי ולמצב למסגרת המתאים במודל להעזר יש

לא חשוב צד אולם, המטפל. דהיינו, השירות, נותן היא אלה בגישות המוצא נקודת
ובעל המקצוע איש הוא הטיפול שנותן למרות המטופל: הוא הטיפול בהצלחת פחות
בידע להשתמש שיוכל עלמנת מהמטופל ומשוב למידע רבה במידה זקוק הוא הידע,
פועל הטיפול תהליך שבמשך מכאן, ביותר. והיעיל המתאים באופן שלו המקצועי

השניים. בין שנוצרים הגומלין יחסי  מאד חשוב יסוד

הטכני הממד כך, הממדים. בשני הקשיש לתפקיד ביטוי נתנו הנוכחי במחקר
לקיום הקשיש מודעות יל"ד, איתור כגון, משתנים, הערכת באמצעות נמדד מקצועי
יחסיהגומלין והממד ותוצאותיו, טיפול וקיום הסיקור, טיב הערכת אצלו, יל"ד
הביקור, בזמן לקשיש הרופא התייחסות כמו: משתנים הערכת באמצעות נמדד

הטיפול. בתהליך הקשיש ומעורבות הרופא, עם יחסיו את הקשיש תיאור

הרפואי הסיפול איכות להערכת הגישות 1.2
:(Donabedian 1982) איכות להערכת גישות שלוש מופיעות בספרות

המבנים מבחינת סביר טיפול לתת השירות של יכולתו מדידת המבנה: גישת א.
הדרושים. והארגון והציוד ועמדותיו, תכונותיו כוחהאדם, מצבת הפיזיים,

והפרוצדורות המטלות מדידת וסוגיהן, הפעילויות מספר מדידת התהליך: גישת ב.
מראש. וקבועים מקובלים סטנדרטים עלפי והערכתן בטיפול, המיושמות

תחלואה תמותה, כגון: הטיפול, של הישירות התוצאות מדידת התוצאה: גישת ג.
הדם. לחץ ואיזון

.(McAuiiffe 1979) בספרות הוכח לא והתוצאה התהליך המבנה, מדדי בין הקשר
מבטיח אינו קיומם אבל גבוהה טיפול לאיכות הכרחי תנאי מהווים המבנה מדדי
רצויות, תוצאות בהכרח מבטיחה אינה גבוהה טיפול איכות טובה. באיכות טיפול
הגישות שלוש אחרים. רבים מגורמים גם מושפעות הטיפול שתוצאות משום
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להדגיש יש אך רפואיים, במוסדות הניתן הטיפול איכות להערכת יחד משמשות
שונים לממצאים להביא עלול ביניהן, גישור ללא מהגישות אחת בכל ששימוש

ד'). פרק (ראה (Donabedian 1980)

התכונות  המבנה במדדי נשתמש הגישות: שלוש את נשלב הנוכחי במחקר
 התהליך במדדי הקשיש; ושל הרופא של לטיפול והגישות העמדות הדמוגרפיות,
תרופתי/לא טיפול קיום הסיקור, טיב הרופא, להמלצות הקשיש היענות
לחץ איזון מצב  התוצאה ובמדד לקשיש; הרופא בין ויחסיגומלין תרופתי/מניעתי

הדם.

חולי למצבי המתייחסות גישות .2
הגישה את למצוא ניתן הטיפולי, ולתהליך חולי למצבי המתייחסות הגישות בין

הסוציולוגית. והגישה האפידמיולוגית הגישה הקלאסית, הקלינית

הקלאסית הקלינית הגישה 2.1
ולהצלחת לסיבותיה המחלה, קיום לעצם מתייחסת הקלאסית הקלינית הגישה
בעזרת יאוזן החולה של כשלחץהדם תושג בטיפול הצלחה בה. הקליני הטיפול
במחלה שנוגע הראשוני במישור כלל בדרך ממוקמת הקלינית הגישה תרופות.
על יל"ד, קיום על המשפיעים הלארפואיים, לגורמים מתייחסת ולא בה ובטיפול

.(Gavras and Gavras 1983) האיזון מצב על או מניעתו

האפידמיולוגית הגישה 2.2
אותה מכמתת אך הקלאסית, הקלינית הגישה על מתבססת האפידמיולוגית הגישה
האפידמיולוגי המודל החולי. את שמנבאים הלארפואיים, לגורמים גם ומתייחסת
האפידמיולוגי (המשולש רמות שלוש בחשבון ומביא הפרגמאטי במישור בעיקר פועל

:(Kark 1974 

לחץהדם) מצב על התרופה השפעת (למשל, הביולוגית הרמה א.
תוצאות על ועמדות דמוגרפיים פסיכולוגיים, גורמים השפעת (למשל, היחיד רמת ב.

הטיפול)
Wilhemesen) לחולה) הרופא בין יחסיגומלין (למשל, הטיפולית הסביבה רמת ג.

.(1988
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הסוציולוגית הגישה 2.3
הכוללת חברתית, תתמערכת כאל הטיפולי למפגש מתייחסת הסוציולוגית הגישה
וחליפת יחסיגומלין של תוצאה הוא הטיפול תהליך ומבנה. נורמות תפקידים,
מגורמים מושפעים למטופל הרופא בין הגומלין יחסי למטופל. המטפל בין תגמולים
הטיפול כלפי עמדותיו לבעיה, המטופל (מודעות המטופל ממאפייני הנובעים שונים,
הרופא ממאפייני או מהטיפול) רצונו ושביעות שלו הדמוגרפיים המאפיינים הרפואי,
Coe et al.) טיפול כלפי אחריותו ותפיסת והזקנים הזיקנה כלפי הרופא (עמדות

.(1984

את להסביר המנסות בסיסיות, גישות בשתי להבחין ניתן הסוציולוגיות הגישות בין
הפונקציונאליסטית הגישה הריפוי: ובתהליך חולי במצב והחולה הרופא התנהגות
למודל שהתפתח הפרופסיונאלית השליטה מודל את יצרה אשר ,(Parsons 1964)

הגישות בשתי הטיפול ותוצאות המחלה קיום כי נציין, הקונפליקט. ולגישת השיתוף
התרבותית במסגרת והחולה הרופא של וההגדרות הגישות של פונקציה הם
מחלה כסימני יתקבלו מסוימים סימפטומים וכך, פועלים; הם בה המסוימת
הנוכחי המחקר של המושגית במסגרת אחר. במקום תקין וכמצב אחד במקום
את בחנו כאשר בעיקר המודלים, משלושת הנובעים ובהסברים במדדים השתמשנו

לקשיש. הרופא בין הגומלין יחסי

השיתוף ומודל הפרופסיונאלית השליטה מודל החולי: מצבי להסברת המודל א.
חברתי כמנגנון בריאות שירות מוגדר הפרופסיונאלית השליטה במודל
יחסים הם והמטופל המטפל בין יחסיהגומלין חולי. תופעות עם להתמודדות
המקצוע איש וממוסדים. מובנים אסימטריים תפקידים שני בין פרופסיונליים
המטופל למטופל. יועיל מה תמיד שיודע זה והוא בקשר הפעיל הוא (הרופא)
באיש ותלוי אונים חסר לבריאותו, אחריות מכל משוחרר סביל, הנו זה במודל
בתהליך פעולה ומשתף להירפא, חובה ומרגיש החולי ממצב מסתייג המקצוע,
היחסים מערכת .(Parsons 1975) במלואן הרופא הוראות אחר מילוי תוך הריפוי,
החולה טובת את הרופא יעדיף שבו הדדי באמון מאופיינת והחולה הרופא בין
לשתף עלמנת יכולתו כמיטב יעשה והחולה שלו, האישיים האינטרסים על
על שלו ובמונופול הרופא בסמכות להכיר החולה חובת הרופא. עם פעולה
האישי האינטרס (ציות). המשותפת המטרה בהשגת חלקו את ולמלא הטיפול,
מצד הרופא. בידי רק מצוי הדרוש המקצועי הידע אבל להבריא, הוא החולה של
ביותר הטוב המקצועי ובידע פרופסיונליים בערכים להשתמש מחויב הרופא שני,

החברה. טובת במסגרת לחולה
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חברתיים שינויים עקב הפרופסיונאלית השליטה מודל של איהתאמתו לאור
ההגשמה וערך השוויוניות התעצמות ההשכלה, ברמת עלייה (כגון, במציאות
זה במודל גם השיתוף. מודל התפתח אלטרנטיבית), רפואה וצמיחת העצמית
המטפל בין המפגש מטרת לחברה. פונקציונאלי לחולה רופא בין השיתוף
את זה הצדדים משתפים שבמסגרתה התייעצות, היא השיתוף, במודל למטופל
לידי באים המפגש במסגרת והדדיות. מוסכמות החלטות ומקבלים במידע, זה
אחריות מוטלת הרופא על כי, אם הצדדים; שני של והצרכים התכונות ביטוי
זקוק שהוא היות וחרדותיו, החולה צורכי את ביטוי לידי להביא יותר רבה
חשיבות נודעת השיתוף מודל במסגרת מתאים. טיפול מתן לשם ממנו למידע
ההחלטה, איכות על המשפיע כגורם למטופל המטפל בין הקשרים לאיכות רבה
(אוליניק הרופא להמלצות החולה היענות ועל ביניהם הפעולה שיתוף על

.(Friedson 1970 ;1984

אישיות הן מוצלחות טיפול שתכניות ההנחה על מתבסס השיתוף מודל
Eisenthai and Lazaer) התנהגותו ולדרכי לערכיו החולה, לציפיות ומתאימות
התנהגותיות תוצאות להשיג ניתן שלא היא המודל בבסיס נוספת הנחה .(1977
והפנמתן איתן הסכמה הטיפוליות, ההמלצות הבנת ללא תרופה) (כנטילת
לידע יישומי ערך אין החולה מצד פעיל פעולה שיתוף ללא כאמור, .(Rodin 1982)

ספק הינו המטופל גיסא, מחד .(McCombs et ai. 1980) הרופא של ולמיומנות
תנאים הנם והענותו שלו הפעולה ושיתוף למטפל, ביותר החשוב המידע
המידע כמקור משמש המטפל גיסא, מאידך הטיפול. להצלחת הכרחיים
ביותר חיוניים כלפיו וההערכה המטפל ואמינות למטופל, העיקרי המקצועי
החולה: מהתנהגות מושפעת הרופא הנעת (Rosenthal 1974) הטיפול להצלחת
הרופא את מעודדות המטופל, מצד שוטפת ובקרה נאותה מידע מסירת

בטיפול. יותר להצליח אותו ומדרבנות יותר רבה למעורבות

במהלך לחולה רופא בין הגומלין יחסי להסברת במיוחד מתאים השיתוף מודל
לטיפול החולה היענות .(Szasz and Hollander 1956) כרוניות במחלות הטיפול
נובע ומכאן הרופא, המלצות הפנמת על בעיקר מבוססת זה מסוג במחלות

בטיפול. הנוגעות החלטות בקבלת החולה של פעילה במעורבות הצורך

חולי במצבי לקשיש הרופא בין יח0יהגומלין ממד ב.
תהליך כאל הכרוני לחולה הרופא בין הגומלין לקשרי להתייחס בספרות מקובל
מסוימת, חברתית מערכת במסגרת מתנהל התהליך סטטי. מצב כאל ולא דינמי
משניים ומשתתפים והמטופל) (הרופא המרכזיים המשתתפים שני את הכוללת
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הרופא מנהלים זו במערכת .(Marshall 1981) והמשפחה) המטפל הצוות (שאר
יחסי .(Coe 1970) זמן לאורך ביניהם היחסים טיב על משאומתן והמטופל
הצדדים: שני בהתנהגות הטיפולי במפגש מתבטאים לקשיש הרופא בין הגומלין
והרופא שונות, ברמות הרופא להמלצות ונענה הטיפול בתהליך מעורב הקשיש

הטיפול. תוצאות על (אחראי והסיקור הטיפול את מספק

סמכות ממדים: בשלושה להבחין ניתן למטופל הרופא בין הגומלין בקשרי
,(therapeutic activism) תרפויטית ופעלתנות affect) ביחסים רגש הרופא,
Marshall) שתארנו המודלים משלושת אחד בכל שונות ברמות המשמעותיים
יחסי משמעות את לנתח בלי כללי, באופן אליהם נתייחס בהמשך, .(1981

מהמודלים. אחד בכל הגומלין

בספרות, הקיימים המודלים רוב הקשיש: עם הגומלין בקשרי הרופא סמכות (1)
הרופא, של המקצועית בסמכות מתרכזים והחולה, הרופא יחסי את המסבירים
Parsons 1958 ;Friedson 1970) המקצועי הידע על המונופול בעל הוא הרופא שבה
השתייכותו הרופא: לסמכות נוספים מקורות קיימים אולם, .(Engei 1977;

לטפל רשאי רופא רק החוק לפי המטופל: של מזה יותר גבוה חברתי למעמד
הצוות ראש הוא הרופא  הבריאות מערכת של הביורוקרטית ובמסגרת בחולה
הסמכות ומקור במחלתו לטפל הרופא בסמכות מכיר המטופל .(Haug 1981)

לשיתוף מקום יותר יש כרוניות במחלות .(Antonovsky 1979) מבחינתו חשוב אינו
למטופל, מהרופא מסוימות סמכויות להעברת אף ואולי למטופל, הרופא בין

.(Marshall 1981) במחלתו העצמי בטיפול פעיל יותר המטופל כאשר

בטיפול טכנית למומחיות מהרופא מצפה שהחולה מראים אמפיריים מחקרים
ביותר רבה חשיבות מעניק והוא הטיפול, במהלך מכובדת אנושית ולהתייחסות
שלמטופל, משום או המומחה, הוא שהרופא לו שמובן משום להתייחסות,
את מאשר מקבל שהוא היחס את להעריך יותר קל אישהמקצוע, שאינו
מיוחד באופן מתבטא הדבר .(1983 (בןסירא הרופא של הטכנית מיומנותו
יותר משמעותי כבוד מהרופא. כבוד של ליחס המצפים קשישים, חולים בקרב
והתעניינות הדדי כבוד תוך פועלים המטופל וגם הרופא גם שבו השיתוף, במודל

.(Marshall 1981) במחלה לנוגע מעבר אישית

המטפל הצוות בהתנהגות מתבטאת רגשית התייחסות ביחסים: רגש (2)

מהווה הרגשית ההתייחסות (ליטוף). פיזי במגע ואף כבוד במתן בהתחשבות,
.(Haug and Ory 1987) רצויות תוצאות יצירת על ומשפיעה הטיפול מתהליך חלק
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גבוהות בטכנולוגיות הכרוכות רפואיות בטכניקות משתמשים מומחים רופאים
בתהליך הרופא של רגשית במעורבות הקשישים החולים של הצורך ובגלל
חשים הרופאים .(Eisdorfer 1973) בזקנים לטפל מעוניינים אינם הם הטיפול,
החולים עם רגשי קשר ליצור אמור שלא המומחה, לתפקיד מנוגד זה צורך כאילו

.(Hornung and Massagli) שלו

בחברה נמצאות (Ageism) קשישים כלפי שליליות שהתנהגויות מידה באותה
אחרים מקצוע ואנשי הרופאים בקרב גם אלה התנהגויות קיימות כולה,
במסגרת גם החברתיות לנורמות בהתאם מתנהגים אשר בקשישים, המטפלים
.(Green et al 1987 ;Stain 1981 ;Kogan 1979 ;Tuckman and Lorge 1953) תפקידם

למטרת לפעולות מעבר הרופא פעילות להיקף מתייחסת תרפויטית: פעלתנות (3)

בזקנים, יותר פסיבי באופן לטפל נוטים שרופאים מצוין בספרות המטופל. ריפוי
לתפקודים לחזור הזקן החולה של פחותה יכולת כגון, כדאיות, שיקולי בגלל
החיים תוחלת זקנים, חולים אצל שקיים יותר הגבוה הסיכון קודמים, חברתיים
המשפיעים הגורמים יותר. פסיביים לטיפולים ונטייתם הזקנים של יותר הנמוכה
ממאפייני הרופא, ממאפייני נובעים הקשיש לחולה הרופא בין יחסיגומלין על
מבצעים משתתפים שני שבו הטיפול, במפגש המבני ומהמצב המטופלהקשיש
או רפואיראשוני טיפול של במסגרת כמו הטיפול, בתהליך פעולותיהם את

.(Marshall 1981) אשפוז

במחקר הגישות zn>w 2.4
הגישה חולי: למצבי המתייחסות הגישות שלוש מבין שתיים נשלב הנוכחי במחקר
ביטוי לידי תבוא האפידמיולוגית הגישה הסוציולוגית. והגישה האפידמיולוגית
לחץ ובאיזון בטיפול בסיקור, המחלה, אבחון באופן המחלה, מאפייני בהערכת
ביל"ד הטיפול איכות להסברת מציעים שאנו הכוללני במודל בעיקר ותתבטא הדם,
ברמה האפידמיולוגי: המשולש בחשבון הובא זה במודל קשישה. באוכלוסייה
השפעת ברמת והתרפויטי, המניעתי הטיפול והשפעת יל"ד הימצאות  הביולוגית
הרופא בין הגומלין יחסי  הסביבה וברמת והקשיש, הרופא מאפייני  היחיד
בהתבסס במחקר ביטוי לידי באה הסוציולוגית הגישה המשפחה. והשפעת לקשיש
בגישה נעזר חברתית. כתתמערכת הטיפולי המפגש תפיסת על המוצע המודל ות
הטיפולית, במערכת והקשיש הרופא פועלים בהם המנגנונים להסברת הסוציולוגית
ונובעים לחברה פונקציונאליים אלה מנגנונים המוצע. במודל המשתנים השפעת דרך
הגומלין: ביחסי הממדים שלושת גם ביטוי לידי באים כך, השיתוף. ממודל בעיקר
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המשתנה ובהגדרת המקצועיות בהגדרות הרפואיים, המשתנים (בכל הרופא סמכות
לקשיש), הרופא בין ירוסיגומלין (במשתני רגש הטיפול), בתהליך הקשיש מעורבות
הטיפול). במהלך הקשיש ומעורבות הסיקור טיב (במשתנים תרפויטית ופעלתנות
מתבטאים לקשיש, הרופא בין הגומלין יחסי על המשפיעים המבניים, הגורמים

והקשיש. הרופא מאפייני של במשתנים במחקר

ביל"ד בסיפול הקשיש היענות .3
המטפלים הרופאים ובקרב בספרות מקובלת הרופא להמלצות הקשיש היענות
מבטיחה אינה מלאה היענות שכאמור, למרות, הטיפול, להצלחת הכרחי כתנאי

מהטיפול. רצויות תוצאות

נתפס ההיענות מושג כי נראה הכרוני, החולה היענות בנושא הספרות מסקירת
טובה". "לא או כ"טובה" החולים היענות את להגדיר קושי וקיים ומורכב כרבממדי
להיענות לא זמנית, ובו רפואי, טיפול של אחד לחלק מושלמת בצורה להיענות ניתן
החולה להתנהגות מתייחסים עוד כל לכן, הטיפול. אותו של אחר לחלק כלל

.(Turk et ai. 1986) בעינה הבעיה נותרת בלבד, "איהיענות" או כ"היענות"

חדממדי: כמושג בספרות אמפיריים במחקרים כלל בדרך מוגדרת מענה התנהגות
ועוד. גופנית פעילות דיאטה, לביצוע גם ייענה תרופתי לטיפול הנענה שחולה מצפים
כרוני, במצב לטיפול שמענה היות כרבממדי, ההיענות מושג אל להתייחס יש אולם,
תכניות שונות. טיפול לתכניות היענות שהן שונות התנהגויות כולל יל"ד, כדוגמת
צילום ,(Arling 1985) רופא אצל ביקור כגון, חדפעמי, מאמץ לדרוש יכולות אלה
כגון, בהתנהגות, יותר עמוק שינוי או ,(Wilson et ai. 1991) מעבדה בדיקת או רנטגן
Amery et ai. 1980 ;Ramsey et al.) 1985 דלתמלח דיאטה על ושמירה עישון מניעת
שינויים בין מיתאם שיש בספרות הוכחה אין .(;Greene et al. 1986 ;Hollenberg 1987

.(Kirscht et al. 1981) שונים מסוגים בהתנהגות

ההיענות על המשפיעים גורמים 3.1
יחסים מערכת ההיענות: רמת את המעלים גורמים למספר התייחסויות מצאנו
;inui and Carter 1985 ;1984 (אוליניק מועטים טכניים והסברים וקרובה חמה רגשית,
ברופא גבוה אמון ;(Garirty 1981) והחולה הרופא ציפיות בין תיאום ;(Becker 1985
מראש מוגדרת תהיה אשר טיפולית תכנית ;(Gray 1983) עמו מהיחסים רצון ושביעות
הבנת ;(Moore 1988) למטופל הרופא בין ישיר יותר קשר ליצירת תוביל לביצוע וקלה
בין דעות חילוקי מצאנו זאת, לעומת .(Hollemberg 1987 ;Klein 1988) הרופא הסברי
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על מחלתו על למטופל המסופק המידע של השפעתו למידת בנוגע החוקרים
המודעות להשפעת בקשר וכן, ,(Dimateo and Dinicola 1982 ;Zola 1986) ההיענות

.(Lamy 1982 ;Becker 1985) ולשכנותיה למחלה

והתנהגויות שפה מחסום בגלל בעיקר לרופא, הקשיש בין לקויים יחסיגומלין
;Butler and Lewis 1982) ההיענות רמת על הם גם משפיעים הרופאים, של שליליות
יש .(Corbin and Strauss 1985 ;Green et al. 1987; Root 1987 ;Haug and Ory 1987

המאפיינים כמו הרופא, תכונות כי נטען מאמרים שבמספר זאת, עם לציין,
על בעקיפין רק משפיעים הזקנה, וכלפי הטיפול כלפי ועמדותיו הדמוגרפיים
לא זו טענה אבל ,(Schulman 1979) לחולה הרופא בין יחסיהגומלין דרך ההיענות,

אמפיריים. במחקרים נבדקה

היענות מעודדת אחותרופא צוות עבודת כי מגלה התערבות תכניות מספר סקירת
ותחלופת לרופא שההמתנה ככל כי נמצא בנוסף, ביל"ד. לטיפול המטופל של
;Moore 1988) יותר נמוכה הרופא להמלצות ההיענות יותר, גבוהה הרופאים

.(Silverberg et al. 1983 ;Linn et al. 1985 ;Williams 1987

המסופל להיענות שונות גישות 3.2
להמלצות החולה התנהגות של ההתאמה למידת מתייחסת המטופל היענות הגדרת
אופי לגבי בספרות הסכמה אין אולם, .(Haynes 1976) הטיפול במהלך הרופא
באופן נענה חולה כאשר היא רצויה התנהגות האם החולה: של המענה התנהגות
מפעיל החולה כאשר או ;(Rosenthai 1974) רופא של אותוריטיות לדרישות פסיבי
בתהליך אקטיבי באופן ומשתתף הרופא עם פעולה משתף שוויוניים, יחסיגומלין
תוצאה היא רצוייה שהתנהגות או ;(Firedson 1970) החלטות לקבלת כשותף הטיפול
.(Strecher 1983) הטיפול בתהליך הפועלים הצדדים שני בין מוסכם ומתן משא של

המטופל": ל"היענות שונות הגדרות בשתי להבחין ניתן בספרות,

הרופא בו הפרופסיונאלית, השליטה מודל על מבוססת כציותי: היענות הגדרת א.
על הבלעדי האחראי גם והוא הסמכות בעל הוא פעיל, תפקיד ממלא בלבד
אחר למלא ומחובתו בלבד, פסיבי תפקיד ממלא מצידו, החולה הטיפול. תהליך
;Parsons 1958) ההחלמה  המטרה את להשיג עלמנת הרופא, הוראות כל

.(Rosenthai 1974
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מתבטאת החולה היענות :(Adherence) הרופא להמלצות כהיצסדות" היענות הגדרת ב.
בתהליך פעילה השתתפות תוך הרופא, המלצות את התואמת בהתנהגות
עצמית בהנעה שמקורה הרופא, המלצות אחר במילוי התמדה ותוך הטיפול,
לחלק אותן והופך הרופא המלצות את מפנים החולה .(Turk et ai. 1986)

להשגת מתאימים באמצעים משתמש והרופא שלו, השגרתית מההתנהגות
משום הרופא, לצפיות בהתאם מתנהג החולה החולה. של המופנמת היענותו
ושביצוע הרופא, עם הגומלין מיחסי תועלת להפיק שיוכל משוכנע שהוא
וגם הרופא גם זו, גישה לפי המחלה. לאיזון או להחלמתו יביא הרופא המלצות

פעיל. תפקיד ממלאים החולה

עיקריות בעיות 3.3
היענות היא ביל"ד לטיפול בקשר האמפירית בספרות המופיעה העיקרית הבעיה
נמצאה ביל"ד לטיפול ההיענות הרופא. להמלצות המטופל של איהיענות או נמוכה

סיבות: מכמה נמוכה

המטופל ובהרגלי בהתנהגויות החיים, באורח משמעותיים שינויים דורש הטיפול א.
.(Schulman 1979)

למצב החולה של מודעותו ולכן, לעין, הנראים סימנים ללא כרוני מצב היא יל"ד ב.
.(Binstock and Franklin 1988 ;Saadia 1989) נמוכה ולסכנותיו

פורשים או הרופא, להמלצות נענים אינם מהחולים כ5096 כי גם עולה מהמחקרים
על מצביעים (1980) וחבריו Haynes .(Gerber 1986) הטיפול מתכנית מסוים בשלב
הבהירות חוסר בגלל זה נתון של משמעותו על לעמוד קשה אולם, 32איהיענות; %

ההיענות. בהגדרת

בטיפול המטופל היענות להסברת כוללני מודל לבנות ניסיון כל בספרות מצאנו לא
מחקרים חדמשתני. בניתוח משתמשים האמפיריים המחקרים ומרבית ביל"ד,
בעיקר הם הבלתיתלויים המשתנים כאשר רבמשתני, בניתוח משתמשים מעטים

ורפואיים. דמוגרפיים

קשישים היענות 3.4
כרוניות מחלות לצבור נטייתם בגלל בקשישים, בטיפול במיוחד חשובה ההיענות
מצאו (1987) וחבריו Brook חלוקות: ההיענות על הגיל להשפעת בקשר הדעות רבות.
וחבריו Black יותר. גבוהה קשישים אצל ביל"ד לטיפול ההיענות שרמת במחקרם,
בתוך היענות יותר ,(SHEP) סיסטולי ביל"ד בטיפול התערבות בתכנית מצאו (1980)
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Sachet מצאו להם בניגוד .7960 לבני בהשוואה (+80 (בני המבוגרת גיל קבוצת
חוקרים היו האוכלוסייה. יתר של לזו דומה הזקנים החולים שהיענות (1978) וחבריו
תפקודית, ירידה הקשישים: בקרב ההיענות להחלשת הגורמים אילוצים מספר שזיהו
Amaral 1986; Haug 1& Ory) שלהם ההתנהגות בדפוסי ושינויים קוגניטיבית ירידה
ותופעות ;(Root 1987) משפחתית תמיכה העדר וכן ,(Corbin <ef Strauss 1985 ;1987
הרופא בין הגומלין ליחסי יש כך, משום .(Weber and Drayer 1983) מהתרופות לוואי
.(Turk et al. 1986) ההיענות להגברת רבות תורמים והם ניכרת, חשיבות לקשיש

דרגת את ומדדנו ורבממדי, מורכב כמושג ההיענות את הגדרנו הנוכחי במחקר
"ההיצמדות" וגישת הציות גישת של שילוב תוך הרופא, להמלצות הקשיש היענות

להיענותו. בקשר הקשיש התנהגות את המסביר המנגנון בתיאור

בילייד הסיפול .4
ביל"ד בסיפול וגורמים מאפיינים 4.1

ביל"ד הלוקים אוכלוסיית א.
כרוך בהם הטיפול הזכרנו, שכבר וכפי קשישים, הם ביל"ד הלוקים מרבית
עלייה (2) כנדרש; חיים הרגלי בשינוי קושי (1) בזיקנה: הקשורות נוספות בבעיות
מנגנוני החלשות בעקבות התרופות של הלואי ובתופעות ברגישות
עקב הקשיש, של העצמית בהערכה ירידה עקב פגיעות (3) ההומאוסטזיס;
בחברה ומעמדו שלו המקצועי התפקיד אובדן עקב העבודה, ממעגל יציאתו
קושי ו(4) ;(Cumming and Henry 1961) ובמעמדו במשפחה במקומו פגיעה ועקב
בכשרים הפחתה עקב המלצותיו, בביצוע וקושי הרופא הסברי בהבנת

והתפקודיים. הקוגניטיביים

ולהערכה. רגשי לקשר מרובה, לב לתשומת זקוק הקשיש דבר, של בסיכומו
על אלה כל את הקשיש למטופל להעניק הרופא יכול הטיפולי המפגש במסגרת

.(Kane et al. 1984) מגעיד ואף סבלנית גישה הסברים, מתן הקשה, ידי

קשישים כלפי המטפלים גישות ב.
שלילית והתייחסות סטריאוטיפית גישה רווחת לכלל, בדומה הרופאים, בקרב
קשישים, כלפי הסטריאוטיפיות למדידת סולם פיתח (1979) Kogan קשישים. אל
ממצאים לזיקנה. ביחס שליליות עמדות יש שנבדקו מהרופאים ל>$50 כי ומצא
שלילית לגישה אחרים. רבים חוקרים ושל ,(1976) Coe של במחקרו נמצאו דומים
בין מיתאם מצא (1975) Brands לדוגמה, בקשישים, הטיפול איכות על השלכה זו
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שאינם מטפלים יש תרופות. במתן טעויות לבין זקנה כלפי שליליות עמדות
בעלת קבוצה כאל לזקנים מתייחסים אינם גם אך השלילית, בעמדה נוקטים
לכן, (Radecki et al. 1988) הקשישים צורכי את מספקים ואינם ייחודיים צרכים
מקבלים שהם הטיפול מאיכות אכזבה הקשישים מהמטופלים חלק אצל קיימת
מעוררים יותר צעירים שרופאים מצאו (1987) Buller and Buller .(Lamy 1982)
בעיני נתפסים צעירים רופאים בהבנה. וקושי חרדה שבטיפולם הקשישים אצל
בבעיות לטפל מסוגלים שאינם כאלה גם אלא נסיון, כמעוטי רק לא קשישים

שלהם. הרפואיות

יל"ד מאפייני ג.
הימצאות שיעור בעלת מחלה היא יל"ד כאמור, לסיבוכים: וגורם גבוהה שכיחות (1)

שעיקרו במחלה, נכון טיפול ולתמותה. בסיבוכים רב לנזק לגרום שיכולה גבוה,
אלה. תופעות במניעת מסייע הרצויה, לרמה עד הדם לחץ הורדת

ומתמיד מתמשך טיפול מצריכה היא כרונית, מחלה של טבעה מעצם כרוניות: (2)
דיאטה הטיפול: למגבלות בהתאם החיים באורח והסתגלות שינויים ומחייבת

בזה. וכיוצא מסוימים ממאכלים התנזרות תרופות, נטילת דלתמלח,
או גופנית כאינוחות סימפטומים אין "ד ליל היכר): סימני (העדר אס'מפטומט'ות (3)
הגברת על בו להשתתף או לטיפול לפנות החולה הנעת את לבנות יש ולכן, כאב,
סימני של העדרם שני, מצד חרדותיו. הפחתת ועל המחלה לסיכוני מודעותו
הרגלי על לרופא מהמטופל המידע מסירת חשיבות את מבליט למחלה היכר
הטיפול על לו ימליץ שהרופא עלמנת הבריאותי, ומצבו רגישותו שלו, החיים
מהחולה למידע רבה במידה זקוק הרופא הטיפול, בהמשך גם ביותר. המתאים

המומלץ. לטיפול הסתגלותו מידת ועל מהתרופות לוואי תופעות על
לחץ ומצבי דאגה (מתח, הנפשיחברתי היסוד נפשייםתברתיים: גורמים (4)
בהליך גם כך, ואחר המחלה, של באטיולוגיה חשוב גורם הנו וכיו"ב) ממושכים

.(Wiener 1980 ;Kimbali 1980) שלה הטבעי ההתפתחות

בו והטיפול היל"ד הגדרת לגבי הסכמה העדר ד.
לחץ ייחשב שלאחרים החיתוך נקודת והגדרת רציפה, תופעה היא הדם לחץ רמת
לגבי חלוקות הרופאים בין הדעות מסוימת. במידה שרירותית כפתולוגי, הדם
הדם לחץ רמת לגבי לאתרופתי, שבטיפול היתרונות לגבי וכן זו, חיתוך נקודת

לפעול. יש שעלפיו הפרוטוקול ולגבי תרופתי בטיפול להתחיל יש שממנה
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ב'ל"ד וסיפול אבחון 4.2
בו. והטיפול יל"ד אבחון לגבי רבות שאלות ניצבות המחלה וחוקרי המטפלים בפני
בטיפול בחירה החולים, ואיתור המחלה הגדרת כגון: בנושאים מתמקדות השאלות
הארוך בטווח והשפעתו בקשישים התרופתי הטיפול כדאיות לאתרופתי, או תרופתי
הטיפול וסוג וכלידם לב ממחלות ולתמותה לתחלואה הסיכון ועל מחלות על

.(Wilson et al. 1991) המתאים

(Kane et) מוגדרת טיפול תכנית והכנת המחלה ואבחון איתור דורש במחלה הסיפול
להתגבר יש מהמחלה הסובלים של מוקדם לאיתור להגיע עלמנת אולם, .al. 1984

בין דעות וחילוקי לחלוטין מהימנים שאינם מידע מקורות מכשולים: שני על
באוכלוסייה המחלה לאיתור ביותר הטובה הדרך המחלה. הגדרת על הרופאים
Abramson) שגרתיות לחץדם מדידות עלידי היא הקהילתיות במרפאות הרשומה
לטיפול מגיעים במרפאה הרשומים האנשים כל שלא משום מוגבלת, זו שיטה .(1985
אין הרפואית הרשומה במסגרת הדם. לחץ נמדד לכולם לא ולכן, במרפאות, כלשהו
או לקויה מדידה מטכניקת מדויקת, לא ממדידה כתוצאה מדויקים נתונים תמיד
סינון סקר .(Romm and Putman 1981) לחץדם מדידות של סדיר רישום מהעדר
הרפואית ברשומה לעיון במקביל (casual hypertension) מקרי יל"ד הבודק (screening)

יתכן שבסינון משום קושי, יש בכך גם אולם, זו. למגבלה תשובה לשמש יכולים 

אלה גם יוגדרו וכסובלים ,(false negative) מיל"ד כלאסובלים יוגדרו שהמאוזנים
false) גבוה לחץדם אצלם נמדד חולפות מסיבות אך מהמחלה, סובלים שאינם

.(Davidov 1977 ;Cypress 1979) (positive

לחץהדם ערכי לגבי הרופאים בין הדעות חילוקי היא יל"ד באבחון הבעיה
,(1978) who ה הגדרת לפי המחלה את מגדירים מהרופאים חלק יל"ד. המגדירים
את מגדירים ואחרים דיאסטולי, <95mmHg על סיסטולי < i60mmHg כלומר,
שתיארנו הבעיות את לפתור ניסינו הנוכחי במחקר יותר. גבוהים בערכים המחלה
שימוש תוך הרפואית, ברשומה ועיון הקשיש ראיון עם סינון סקר של שילוב עלידי

יל"ד. להגדרת who בערכי

וכלידם לב למחלות הסיכונים במניעת מסייעים ביל"ד מתאים וטיפול מוקדם גילוי
היווצרות מניעת דהיינו, "ראשונית", מניעה בין להבחין מקובל (Abramson 1985)

דיאטה סבירה, גופנית פעילות כמו: נכונים, חיים הרגלי שמירת עלידי המחלה
"משנית", מניעה לבין ,(Kimbali 1980) קבוע נפשי לחץ ממצבי והימנעות בריאה,
התפתחות את לעצור שואפת זו גישה ועצירתה. המחלה של מוקדם גילוי שהיא

23



לא תזונה בהרגלי שינויים במשקל, הורדה כגון, לאתרופתי, טיפול עלידי המחלה
סדירה גופנית פעילות ו/או דלתמלח, דיאטה רוויים, דלתשומנים דיאטה נכונים,
גדולים שינויים דורשים אלה מעין טיפולים .(Amery et ai. 1983 ;Puska et ai. 1983)

במחלה. הטיפול בתהליך ויומיומית פעילה ומעורבות המטופל של חייו באורח
הנגרמות הקשות, הלוואי תופעות לאור מודגשת הלאתרופתי הטיפול של נחיצותו
,(impaired glucose tolerance) ביל"ד לטיפול התרופות מן לקשישים במיוחד
(WHO1987 ;Joint National Committee 1984) postural hypertension1 אימפוטנציה

טיפול עלפני לאתרופתי טיפול מעדיפים דווקא שקשישים מצא (1982) Kunze
של הצלחתו לגבי מהקשישים יותר פסימיים שהרופאים גם ציין הוא ביל"ד. תרופתי
אינו תרופות ללא שטיפול כך, על מצביעים אחרים מחקרים הלאתרופתי. הטיפול
מהקשישים של^61 נמצא .(Kane et ai. 1984) הרופאים בין כלל בדרך מקובל
לא מעולם ול^34 משקל, להורדת דיאטה הוצעה לא מעולם מיל"ד הסובלים

.(Urban Behavioral Research Associate Inc. 1981) דלתמלח דיאטה הומלצה

הרפואי, המודל עלפי הנושא את בודקים ביל"ד בטיפול העוסקים המחקרים רוב
הרפואי ובידע המחלה את לגלות ביכולת בעיקר תלויה טיפול שהצלחת המניח
בכלים האפשר ככל להשתמש מהרופא דורש טוב טיפול בה. לטפל הקיים
מחשיבותה מתעלמים אלה מחקרים לרשותו. העומדים והטיפוליים הדיאגנוסטיים
ההכרתית, מחויבותם מבחינת החולים ובין הרופאים בין הקיימת השונות של

.(Kunze 1982) הטיפול כלפי וההתנהגותית האמוציונלית

הנמוכה החיים תוחלת משום מיוחדת, קבוצה מהווים מיל"ד הסובלים קשישים
במיוחד אצלם חמורות ביל"ד לטיפול התרופות של הלוואי שתופעות ומשום שלהם
Veterans) דיאסטולי ביל"ד שבטיפול התועלת לגבי מוסכם בספרות .(Oliver 1982)

ה80 שנות ועד ,(Administration Cooperative Group Study 1970 a,b; WHO 1987

essential) יסודי וסיסטולי מתון בלחץדם לטפל הצורך לגבי הדיעות נחלקו
דיאסטולי ביל"ד רק לטפל שכדאי סברו ,(1981) וחבריו Amery כך, .(hypetrension
ואילו במיוחד תועלתי אינו וסיסטולי מתון ביל"ד שטיפול מפני קשישים, אצל
יותר גבוהה בטיפול שהתועלת גורסים אחרים וחוקרים (1981) וחבריו Abramson
המליץ לאחרונה, אולם, הלוואי. מתופעות לקשישים הנגרמת איהנוחות לעומת

קשישים. אצל יל"ד סוגי בכל לטפל (1991) Wilson

כתוצאה זאת, הטיפול. תחילת מועד לגבי גם הרופאים בין חלוקות הדעות כאמור,
ביותר. והטוב המתאים הטיפול סוג ולגבי המחלה הגדרת לגבי המחלוקת של ישירה
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ולגבי טיבו לגבי המחלה, מהלך בסיקור הצורך לגבי הסכמה יש זאת, לעומת
הטיפול. מן התוצאות

חדשים צרכים על מידע לספק תפקידו מחלה. מצב על מתמשך מעקב הוא סיקור
התרופתי הטיפול השפעות להערכת בסיס ולשמש המטופל של משתנים או
חולים של סיקור טיפולי. כאמצעי והן מנע כפעולת הן דרוש סיקור .(Abramson 1985)

בדיקה (עלידי המחלה מצב של חוזרת הערכה כולל יל"ד כמו כרונית במחלה
ותופעות הטיפול שיטות יעילות של תקופתית והערכה וכו'), מעבדה בדיקות גופנית,
הסיקור כולל מיל"ד, סובלים שאינם אלה עבור .(Ayers et al. 1973) שלהן הלוואי
המלצה כגון, מנע, ופעולות חולים אינם שאכן לוודא עלמנת תקופתית, בדיקה
.(Gifford 1988) מעישון והימנעות גופנית פעילות שומן, ודלת מלח דלת לדיאטה

מבין החולים את לאתר עליו ביל"ד, וטיפול סיקור לבצע יוכל שהרופא עלמנת
לחץדם מדידות ביצוע היא החולים לאיתור ביותר הטובה הדרך שלו. המטופלים
לעתים נעשים זה מסוג ומעקב איתור .(Gifford 1987) תוצאותיהן ורישום שגרתיות
מחקרים מספר נערכו .(Abramson et al. 1979) סקרים או מחקרים במסגרת קרובות
הוכיחו הם ביל"ד: הטיפול בתחום מאוד משמעותיות שתוצאותיהם זמן לאורך
לב ממחלות הנגרמת התמותה את וגם הסיבוכים את גם יפחית ביל"ד נכון שטיפול
ביל"ד הטיפול כדאיות כדוגמת חשובות, שאלות גם נבדקו אלה במחקרים וכלידם.
הנגרמות הלוואי תופעות קשישים, אצל מתון ביל"ד הטיפול כדאיות מתון,
הביאו אלה מחקרים של והמסקנות הממצאים בהן. לטפל כדאי ומתי מהתרופות,
מתון) לחץדם (וביניהם יל"ד סוגי בכל בטיפול התומכת בגישה לנקוט רבים רופאים
בין מוסכם כן, על .(Wilson et al. 1991) מהמחלה הסובלים בזקנים ובטיפול
המחלה של שלב בכל הדם בלחץ איזון בהשגת רבה חשיבות יש שלסיקור הרופאים,
רופאים מתרשלים אףעלפיכן (Borhani 1986 ;Tabenkin 1989) טיפול סוג ובכל
על מצביעים שונים מחקרים .(Jaul 1989) המדידות וברישום לחץדם במדידת רבים
לחץ נמדד ולשליש הדם, לחץ כלל נמדד לא מהקשישים לכשליש כלל שבדרך כך,

.(Silverberg et al 1979 ;Haiiwirght 1988) השנה כל במשך בלבד אחת פעם הדם

מספר ביל"ד. הסיקור בטיב השונות להסברת כוללני מודל בספרות מצאנו לא
גורמים וביניהם הסיקור, טיב על המשפיעים בודדים, משתנים בדקו בלבד חוקרים

ביניהם. וביחסיהגומלין ברופא בחולה, הקשורים וגורמים רפואיים

חוזרת הערכה טיפולי: וכאמצעי מנע כפעולת הסיקור את הגדרנו הנוכחי במחקר
לא הדם. בלחץ איזון כלומר הטיפול, יעילות של תקופתית והערכה המחלה מצב של
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נושאים הם שאלה משום הלוואי, בתופעות לטיפול לא וגם התרופה לסוג התייחסנו
כאן. בהם עוסקים אנו ואין גרידא, רפואיים

המטופלים ד מיל" הסובלים באוכלוסיית המאוזנים באחוז נמדדות הטיפול תוצאות
הסיכון רמת בהורדת לחץהדם איזון של החשיבות לגבי מוסכם בספרות רופא. אצל
המופיעים נתונים שני .(Furberg and Black 1988) אחרים וסיבוכים לב למחלות
סיסטמי יל"ד הימצאות (1) ותוצאותיו: הטיפול חשיבות את היטב מדגישים בספרות
היווה 1975 בשנת (2) ;7465 הגיל 64בקבוצת £9 עד הגיעה (systemic hypetrension)
רופא אצל אמבולטוריים לביקורים בארה"ב ביותר השכיחה הסיבה את יל"ד
היא ולתוצאותיו ביל"ד לטיפול בנוגע בספרות הרווחת הגישה .(Cypress 1979)

ספציפי, תרופתי טיפול של ליעילותו מתייחסים המקרים במרבית הקלינית. הגישה
ועלידי מתאים רפואי טיפול עלידי לחץהדם איזון את להשיג שניתן הנחה, מתוך
נתונים ואכן, (Chobanian 1986; Collins etai. 1990) התרופה בנטילת החולה התמדת
Touyz) במחלה וטיפול הימצאות על במחקרים כלל בדרך מופיעים ביל"ד איזון על

.(et al. 1988

מוגדר לרוב כאשר מאוזנים חולים של נמוך אחוז עולה רבים מחקרים מממצאי
מהטיפול מזיקות לוואי תופעות ואין "תקינים" הערכים כאשר כמאוזן לחץהדם
ערכים של רחב מגוון בספרות מופיע במקביל, אך ;(Gifford 1987) התרופתי
.(Sowers 1985 ;Borhani 1986) קשישים חולים אצל במיוחד גבוליים, או "תקינים"
המאוזנים במספר העלייה שעלאף מציינים למשל, ,(1987) winickoff and Murphy
מחקרים של מסיכומם מאוזנים. אינם מהחולים ניכר חלק עדיין בארה"ב,
מחצית כדלקמן: ,(1990) וחבריו Smith עלידי ה"חצאים" כלל נוסח רבים אמפיריים
טיפול; מקבלים אינם כחולים מהמוכרים מחצית כחולים; מוכרים לא מהחולים
ה"חצאים", כלל של שכיחותו למרות מאוזנים. אינם טיפול מהמקבלים מחצית
מתוך מאוזנים >?289>£ל35 יותר: עוד נמוכות תוצאות שונים במחקרים נמצאו
התערבות מחקרי שני, מצד .(Traub 1988 ;Moore 1988 ;Szalay et al. 1989) המטופלים
לאחר המטופלים בין 85%מאוזנים עד %70d של יותר, גבוהים להישגים הגיעו

.(Silverberg et al. 1983 ;Abramson et al. 1981) ההתערבות

איהיענות  האחד בלחץהדם: איזון לחוסר מרכזיים גורמים שני בספרות מצאנו
בטיב תלויים הללו הגורמים שני התרופתי. הטיפול איהתאמת  והשני החולה
החולה היענות את יגבירו חיוביים יחסיגומלין לחולה: הרופא בין יחסיהגומלין
תעלה מכך, כתוצאה .(Gray 1983) בינהם התקשורת טיב וישפרו הרופא להמלצות
כפיית זאת, לעומת (Bohnstedt et al. 1987) הטיפול התאמת לגבי הרופא מודעות
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שליליות, תגובות תגרור החולה של החיים והרגלי בסגנון התחשבות ללא ההוראות,
.(Homan et al. 1986; Hollenberg 1987) החולים של איהיענות או נפל כגון

ולטיפול להימצאות בצירוף רק לחץהדם לאיזון התייחסות שמצאנו ונאמר, נסכם
באמצעות לחץהדם איזון את להסביר שניסה מחקר, כל מצאנו לא בנוסף, במחלה.
למשתנים בנוסף הלארפואיים המשתנים את בחשבון שמביא רבמשתני, מודל

המטופל. היענות של הנושא מלבד הרפואיים,

ביל"ד הספול איכות .5
ביל"ד הטיפול איכות הגדרת 5.1

הקשורים המשתנים את כוללת הנוכחי במחקר ביל"ד הטיפול איכות הגדרת
כאשר גבוהה, נחשבת הטיפול איכות לעיל. שנזכרו הטיפול, ובתוצאת בתהליך
ובקריטריונים המקצועיים בסטנדרטים עומדות הטיפול בתהליך הכרוכות הפעולות
מתקבלות וכאשר חיוביים למטופל הרופא בין הגומלין יחסי כאשר המקובלים,
יחסי המשתנים באמצעות מדדנו הטיפול תהליך את הטיפול. מן רצויות תוצאות
ואת הסיקור, וטיב הרופא להמלצות הקשיש היענות לקשיש, הרופא בין הגומלין
הממד בין שילבנו זה באופן הדם. לחץ איזון מצב באמצעות מדדנו הטיפול תוצאת
הטיפולי. במפגש המשתתפים הגורמים שני בין היחסים ממד לבין הטכנימקצועי
עמדותיהם ואת הקשיש ושל הרופא של הדמוגרפיים המאפיינים את הכוללת סדרה

.(Haug and Ory 1987) המבניים היסודות את מהווה

ביל"ד הסיפול איכות j7jw/7 5.2
ביל"ד הטיפול איכות להערכת קריטריונים מספר קיימים Rand התס^סיחכם עלפי

ממושך: טיפול המספקים רפואיים בארגונים
או יל"ד, של תקינים ערכים על שמירה הטיפול: תוצאות על המבוססים קריטריונים א.
ובדאגות היומיומית בפעילות בלבד מועט וצמצום גבולי, לחץדם על לפחות

למחלה. בקשר החולה
לדיאטות בנוגע רופא הוראות של קיומן הטיפול: תהליך על המבוססים קריטריונים ב.

מדידות עריכת עלידי ומעקב הרופא אצל הביקורים סדירות מתאימות, ותרופות
שגרתיות. מעבדה ובדיקות לחץדם
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התרופות של הלוואי תופעות נוספים: בקריטריונים שימוש עושים אחרים ארגונים
טיפול מהעדר הנובעים מהמחלה, וסיבוכים הלוואי תופעות לגילוי מעבדה ובדיקות

.(Brook et al. 1980) לקוי מטיפול או

החלטות, קבלת (בדרכי בלבד במטפלים מתמקד אינו הטיפול" "איכות המושג
המטופלים בידי הקיים המידע על גם מתבסס אלא הטיפול), מתן ובאופן במדיניות
להערכת להוסיף ניתן המטופל באמצעות הטיפול. בהצלחת ואחריותם תפקידם ועל
יחס לרופא, המטופל בין התקשורת הטיפול, תועלת כמו: מדדים, הטיפול איכות
.(Kelman 1976) לו הניתנים מהשירותים המטופל רצון ושביעות למטופל המטפל
על דגש שם הוא לו: הניתן השירות את בהערכתו ייחודית ראייה זווית למטופל
וניכרת הצוות, מצד ומכובד הוגן וליחס זכויותיו על לשמירה הנוגעים היבטים
.(Helman 1985) לו הנוגעות החלטות וקבלת ההחלטות מקבלי לגבי דעתו חשיבות

המטופלים: עלידי שירותים בהערכת מגבלות מספר קיימות זאת, עם
שביעות ובחוסר שלהם האישיות הטיפול בהערכות להתמקד נוטים מטופלים א.
Cohen and) ובתוצאותיו הטיפול בהליכי ולא הטיפול, נותני של מיחסם רצונם

.(Lazarus 1979
הערכים מבחינת והן ציפיותיהם, מבחינת הן גבוהה, המטופלים בקרב השונות ב.

.(Cohen and Lazarus 1979) והשכלתם שלהם
העלול דבר הטיפול, של ובטכנולוגיה במדע מתמחה אינו המטופל כלל, בדרך ג.

.(Kane et al. 1980) מסוימים שירותים להעריך בכושרו לפגום
מבחינה לספקם יכול אינו הטיפול שנותן דברים, ולדרוש לצפות עלול המטופל ד.

.(Donabedian 1980) טיפולית או אתית

ה0יפול איכות על D'yowDn D'mnn 5.3
למטופל והן המטפל לרופא הן בו, הטיפול ושל יל"ד של הייחודיים המאפיינים לאור
הוא במחלה הטיפול תהליך במחלה. הטיפול בהצלחת וחשוב פעיל חלק יש הקשיש
מתרחש בה הארגונית הסביבה במסגרת למטופל המטפל בין אינטראקטיבי תהליך
הקשורים בגורמים להבחין ניתן ביל"ד הטיפולית בסיטואציה .(WHO 1987) הטיפול
מודל בנינו להלן, שנפרט הגורמים עלפי הטיפול. ובתוצאות בתהליך במבנה,

בקהילה: קשישה באוכלוסייה ביל"ד הטיפול איכות להסברת
המבנה גורמי א.

אוריינטציה והקשישים, הזיקנה כלפי עמדותיו המטפל: הרופא מאפייני (1)

במקצוע וותק מוצא, גיל, דמוגרפיים: ומאפיינים בקהילה, טיפול כלפי
והתמחות;
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לטיפול פניה כלפי עמדותיו ולשכנותיה, למחלה מודעותו הקשיש: מאפייני (2)

מערכת של קיומה בעבר, שקיבל הטיפול מרמת רצונו שביעות רפואי,
מצב השכלה, מוצא, גיל, מין, דמוגרפיים. ומאפיינים לאפורמאלית, תמיכה

ילדים; וקיום משפחתי מצב מגורים, הסדר כלכלי,
הדם לחץ ומצב הקשיש של עצמי דיווח לפי לחץהדם מצב לחץהדם: מצב (3)

מידע. מקורות שילוב לפי
התהליך גורמי ב.

אופן הטיפול, במהלך הקשיש מעורבות והקשיש: הרופא בין הגומלין יחסי (1)

את הקשיש ותיאור (תצפית) הביקור בזמן לקשיש הרופא התייחסות
הרופא; לבין בינו היחסים

הרופא; להמלצות המטופל היענות (2)

הסיקור. טיב (3)

תוצאה גורמי ג.
לחץהדם. איזון מצב (1)

הספרות סקירת סיכום .6
ולאבחונה, המחלה לזיהוי אלטרנטיביות שיטות הבודקים מחקרים מצאנו לא
על הקשיש וראיון בתיקים עיון סינון, של שילוב בגין: שוטף, טיפול של במסגרות
איכות של שונים היבטים בודקים מחקרים של בלבד מצומצם מספר הטיפולי. מצבו
סיטואציה בודקים הללו המחקרים רוב השגרתיות. הטיפול במערכות ביל"ד הטיפול
הגורמים את בוחנים ואינם מכוונת, רפואית התערבות בה שחלה ניסיונית,

בטיפול. לליקוים המביאים והלארפואיים, המקומיים השגרתיים,

טיפול על הרופא להמלצות החולה היענות השפעת נבדקת מעטים במחקרים
הקשר את הבודקים מחקרים מצאנו לא הטיפול. תוצאות על הסיקור טיב והשפעת
מעטים מחקרים נותן. שהוא הטיפול איכות לבין זיקנה כלפי הרופא עמדות בין
הטיפול איכות על לרופא המטופל בין הגומלין יחסי טיב השפעת על מצביעים בלבד

ביל"ד.

מודעות (כגון הטיפול תוצאות על המשפיעים גורמים הבודקים המחקרים רוב
את בודקים רפואי) לטיפול החולה וגישת התמיכה מערכת למחלות, החולה
לבין הללו הגורמים בין הקשר את בודקים בודדים מחקרים רק הגורם. של שכיחותו
את במשולב הבודק מחקר מצאנו לא המחלה. איזון עלפי הנמדדת הטיפול איכות
על ביניהם הגומלין וביחסי המטפל ברופא בקשיש, הקשורים גורמים של השפעתם
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הבודק מחקר כל מצאנו לא כי נציין, בנוסף, קשישים. אצל ביל"ד הטיפול איכות
כוללני במודל שימוש עושה אשר ביל"ד, הטיפול איכות על המשפיעים הגורמים את

רבמשתני.
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המושגית המסגרת גי: פרק
00000000000000000000

אצל ביל"ד הסיפול איכות להסברת המוצע המודל .1
הקשישים

להמלצות הקשיש היענות תלויים: משתנים שלושה (1 תרשים (ראה המוצע במודל
במודל הבלתיתלויים המשתנים הדם. לחץ איזון ומצב הסיקור טיב הרופא,

קבוצות: לארבע מחולקים
הקשיש ועמדות הרקע משתני א.

הדם לחץ מצב משתני ב.
הרופא ועמדות הרקע משתני ג.

והקשיש הרופא בין הגומלין יחסי ד.
ולרשימת המתאימים, בפרקים מופיעות המשתנים של המפורטות ההגדרות

.1 נספח ראה שלהם וההתפלגויות המשתנים

בדקנו הראשונה במשוואה משוואות: שלוש עם תתמודל בנינו תלוי משתנה לכל
בין הגומלין יחסי ומשתני הדם לחץ מצב משתני הקשיש, משתני השפעות את
משתני השפעות את בדקנו השנייה במשוואה התלוי. המשתנה על לרופא הקשיש
הראשונה. מהמשוואה הסופיים למשתנים מעבר התלוי המשתנה על הרופא
למשתנים מעבר ורופא, רופא כל של השפעתו את בדקנו השלישית במשוואה
השפעות קיימות והאם השניה, למשוואה וכתחליף הראשונה מהמשוואה הסופיים
שהגדרנו הרופא במשתני ביטוי לידי באות בהכרח שלא הרופא, משתני של

.(2 נספח ראה הניתוח שיטת על מפורט (להסבר השנייה במשוואה
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קשישים אצל ביל"ד הטיפול איכות להסברת המוצע המודל :1 תרשים

הרופא משתני סובל) (סובל/לא לחץהדם מצב משתני הקשיש משתני

1 י ו י ו 1  ,

| גיל  | | עצמי דיווח לפי לחץהדם מצב  | 1 דמוגרפיים |משתניס
| מוצא ארץ  | | מקורות שילוב לפי לחץהדם מצב  | | מ>ן ו.
| במקצוע יחי,  | 1 , 1 | ניל ן.

י התמחית  1 1 | מוצא ארץ |
| קהילתי טיפול כלפי אוריינטציה  1 ! 1 ו .

| והקשישים ה.קנה כלפי עמדה  | 1 111 כלכלי מצב |
י 111 חברתיים |משתנים
| תלויים משתנים | | | מנורים הסדר |
ו 111 משפחתי מצב 

1 111 ילדים קיים |
10 |7 4| 1| בלתיפורמאלית תמיכה [

r *1 * הקש>ש ה(גנית > | > | עמדות |משתני
הגומלין יחט משתני 11 T T | | המולר. לסכנות מודעות 1

r~ י י י י י 113 111 רפואי לטיפול פניה |
| הטיפול במהלך הקשיש מעורבות  | |11 |0 I V 5| 2|/WJ?,s>v,1x,^n,*>jv /
| הביקור בזמן לקשיש הרופא התייחסות אופן  |1 <[ < | הס>קור ט>ב > ו > ו ן ,

1 (תצפית) I I | |15 ץ ||
/ הרופא לביו בינו היחסים את ,fJ'f7,1 חאיר || | 1 14 ו ן

! J |12 |9 V V 6| 3|
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במודל המשתנים בין הקשר להסברת המנגנונים .2
מוגדר תפקיד  והקשיש הרופא  הטיפולי בתהליך הפועלים מהצדדים אחד לכל

החברה. ומציפיות השני הצד מציפיות המושפע
החולה ציפיות לפי הרופא תפקידי א.

באופן לחץדם (מדידת וסיבוכיה המחלה למניעת ולפעול יל"ד נכון לאבחן (1)

עישון); והפסקת גופנית פעילות דלתמלח, לדיאטה והמלצות סדיר,
של ובמקרה ביותר, והמתאים החדיש הטוב, התרופתי הטיפול על להמליץ (2)

בזמן; התרופות את ולהחליף בהן לטפל  משמעותיות לוואי תופעות
הטיפול: להצלחת שיסייעו המטופל, עם חיוביים יחסיגומלין ליצור (3)
ובנוגע המחלה לסכנות בנוגע הסברים מתן על המבוססת טובה תקשורת

המחלה. מצב על שוטף ודיווח ולתוצאותיו, הטיפול לחשיבות
החברה ציפיות לפי הרופא תפקידי ב.

המקובלת, התדירות לפי מיל"ד הסובלים הזמנת טובה: ברמה סיקור לבצע (1)
טיפול על הצורך במקרה והמלצה נכונה בצורה המעקב נתוני פירוש
מעבדה בדיקות בממצאי התחשבות תוך לאתרופתי), או (תרופתי מתאים

שונות;
לבצע הקשישים לאוכלוסיית ולסייע חברתית, בקרה של במישור לפעול (2)

גם לפעול מהרופא מצפים כן, כמו המחלה. עלאף חברתית פעילות
הרגלים (שינויי מהטיפול שעולות לבעיות ולהתייחס האישי, במישור
לרופא, פנייה מועדי גופנית, פעילות ביצוע אכילה, סדרי כמו: והתנהגויות
עם והתמודדות סדיר באופן תרופות נטילת הרופא, אצל סדירים ביקורים

התרופתי); הטיפול של הלוואי תופעות
בריאות על המשפיעים לגורמים שנוגע במה לסביבתו, המטופל בין לקשר (3)

שונות, התנהגויות על המטופלים לאוכלוסיית ולהמליץ האוכלוסייה,
המחלה. במניעת שיסייעו

והחברה הרופא ציפיות לפי החולה תפקיד ג.
נכונה; אבחנה לרופא לאפשר עלמנת המחלה, פרטי בכל הרופא את לידע (1)

נכון מידע לספק הזמנה, לפי הרופא אצל לבקר הרופא: להמלצות להיענות (2)

לוואי בתופעות בסיקור, (באנמנזה, הטיפול משלבי אחד לכל ומשוב
להענות וכמובן, שלו, לחץהדם ובערכי המחלה במצב להתעניין וכדומה),
טיפול ו/או עישון הפסקת גופנית, פעילות (דיאטה, הרופא להמלצות
חלק לקחת גם מהחולה מצפים בשיתוף, הדוגלים רופאים תרופתי).
הטיפול. בתהליך פעיל באופן ולהשתתף הטיפול תוצאות על מהאחריות
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המחקר השערות .3
הקשיש של הדמוגרפיים המשתנים 3.1

הכלכלי ומצבו השכלה מוצא, גיל, (מין, הדמוגרפיים שהמשתנים ציפינו כללי, באופן
במודל): 1 מספר (קשר הקשיש היענות על ישפיעו הקשיש) של

גבוהה תהיה הנשים היענות מקבילות: השערות שתי בפנינו עמדו הקשיש: סין א.
הגברים שהיענות או ,(Catharsis) קתרתי בתפקיד עבורן משמש הרופא כי יותר
לסכנות בנוגע לאינפורמציה יותר הרבה גישתם בגלל יותר גבוהה תהיה

וטלוויזיה). עיתונות (כגון, המחלה
מהמבוגרים הרופא להמלצות יותר ייענו 75 גיל עד שקשישים שיערנו הקשיש: גיל ב.

יותר.

תהיה אירופהאמריקהישראל ממוצא קשישים של שההיענות ציפינו סוצא: ג.
חיצוני, למידע גישתם בגלל אסיהאפריקה, ממוצא מקשישים יותר גבוהה

המחלה. לסכנות עירנותם את המגביר
המחלה סכנות על יותר היודעים גבוהה, השכלה שבעלי שיערנו השכלה: ד.
להיענות מחויבות יותר יחושו הרופא, של לזה שלהם בסטטוס והקרובים

הרופא. להמלצות
להמלצות יותר ייענו יותר טוב כלכלי מצב בעלי שקשישים שיערנו כלכלי: מצב ה.

חיים. הרגלי לשנות אמצעים יותר בידם שיש משום הרופא,

הסיקור טיב על ישפיעו הקשיש של הדמוגרפיים שהמשתנים שיערנו לכך, בהתאם
במודל). 3 (קשר המחלה איזון מצב ועל במודל) 2 (קשר

הקשיש של החברתיים המשתנים 3.2
קיום משפחתי, מצב מגורים, (הסדר הקשיש של החברתיים שהמשתנים שיערנו
עם שגרים קשישים במודל): 1 (קשר היענותו על ישפיעו לאפורמלית) ותמיכה ילדים
ייענו חזקה פורמלית לא תמיכה להם ושיש ילדים, או בניזוג להם שיש משפחתם,
המשפחה היות בגלל או להיענות מהמשפחה הדחיפה בגלל הרופא, להמלצות יותר
באותה ישפיעו החברתיים שהמשתנים ציפינו בנוסף, לרופא. הקשיש בין מתווך גורם

במודל). 3 (קשר המחלה איזון ועל במודל) 2 (קשר הסיקור טיב על צורה

ויל"ד הרפואי ה0'פול כלפי הקשיש עמדות משתני 3.3
ושביעות רפואי לטיפול הפנייה כלפי עמדותיו למחלתו, הקשיש שמודעות שיערנו
להיענות ומאמציו נכונותו על ישפיעו במרפאה, בעבר שקיבל הטיפול מרמת רצונו
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טיב על גם ישפיעו אלה שמשתנים ציפינו כן, כמו במודל). 1 (קשר הרופא להמלצות
במודל). 3 (קשר המחלה איזון על וגם במודל) 2 (קשר הסיקור

מקורות שילוב עלידי הדם לחץ מצב משתני 3.4
יותר ייענו מיל"ד, כסובלים עצמם את מגדירים או המוגדרים שקשישים שיערנו
שהם משום אולי  הראשונים במודל): 4 (קשר אחרים מקשישים הרופא להמלצות
לסכנות המודעות שאצלם משום  והאחרונים להיענות, מהמערכת דחיפה מקבלים
יותר טוב סיקור יקבלו אלו שקשישים ציפינו מידה באותה יותר. גבוהה המחלה

במודל). 6 (קשר מאוזנים יהיו מהם ושרבים במודל), 5 (קשר

הרופא משתני 3.5
רמת על ישפיעו והתמחותו במקצוע הוותק שנות מספר מוצאו, הרופא, שגיל שיערנו
מבוגרים שרופאים כך על התבססנו במודל). 7 (קשר להמלצותיו הקשיש היענות
אירופה מערב מארצות ושרופאים הקשישים, המטופלים את יותר מבינים יותר
ותק בעלי שרופאים כך על וכן, בקופ"ח, המקובלת הבריאות לתרבות יותר קרובים
בעלי שרופאים הנחנו, בנוסף, הקשישים. בעיות את יותר מבינים והתמחות, רב
המאוזנים הקשישים וששיעור במודל) 8 (קשר יותר טוב סיקור יבצעו אלה תכונות
הקשיש שהיענות גם ציפינו במודל). 9 (קשר יותר גבוה יהיה שלהם המטופלים מבין
ושטיב במודל) 10 (קשר יותר גבוהה תהיה אלה תכונות עם רופא אצל המטופל
רופאים אצל המטופלים אחרים, קשישים לעומת יותר, גבוהה ברמה יהיה הסיקור
יהיה המאוזנים ששיעור ציפינו כן, כמו במודל). ו11 8 (קשרים שונות תכונות בעלי
תהיה הקשישים כלפי הרופא של שעמדתו ככל במודל) ו12 9 (קשרים יותר גבוה
7 (קשר יותר רחבה תהיה הקהילה כלפי שלו האחריות ותפיסת סטיגמטית פחות
וככל בטיפול, הקשיש של יותר פעיל תפקיד בחיוב יראה שהוא ככל במודל),
יותר. וחיוביים הדוקים יחסיגומלין תעודד הקשיש עם הטיפולי במפגש שהתנהגותו

לקשיש הרופא בין הגומלין יחסי משתני 3.6
התייחסות יותר, גבוהה תהיה הטיפול במהלך הקשיש שמעורבות שככל שיערנו
(קשר יותר מלאה הקשיש היענות תהיה ולפיכך, יותר, חיובית תהיה לקשיש הרופא
גבוה יהיה המאוזנים ושיעור במודל) 11 (קשר יותר טוב יהיה הסיקור במודל), 10

במודל). 12 (קשר יותר
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תהליך משתני 3.7
יותר, גבוהה ברמה סיקור יתבצע יותר, גבוהה תהיה הקשיש שהיענות שככל ציפינו,
במודל). 13 (קשר מהקשיש עידוד יקבל והוא גבוהה, מוטיבציה לרופא שתהיה מפני
(קשר יותר גבוהה ברמה וסיקור במודל) 15 (קשר יותר גבוהה שהיענות ציפינו עוד

מאוזנים. של גבוה לשיעור יגרמו במודל) 14

(דמה) השונים הרופאים משתני 3.8
ושמשתני השונים, הרופאים בין התלויים המשתנים בהתפלגות הבדל שיהיה שיערנו

התלויים. המשתנים של ההסבר רמת את יעלו הרופאים של הדמה
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מתודולוגיה די: פרק
00000000000000000000

לשכונה, רפואיים שירותים המספקות המרפאות את השכונה, את נתאר זה בפרק
את המחקר, כלי את ונציג וייצוגיותו, המדגם תכונות ואת המחקר אוכלוסיית את

הנתונים. איסוף אופן ואת המידע מקורות

בשלוש המטופלים ומעלה, 60 בני הקשישים כל את כללה הנחקרת האוכלוסייה
במחקר נכללו בנוסף, בירושלים. מסוימת שכונה את המשרתות קופ"ח מרפאות
הסודיות בגלל כי נציין, הללו. בזקנים שטיפלו המרפאות, משלוש רופאים עשרה
מלנקוב נימנע הטיפול, איכות לנושא והמטפלים המטופלים רגישות ובגלל הרפואית
אשר המרואיינים, והקשישים הרופאים ובשמות המרפאות בשמות השכונה, בשם

הנתונים. איסוף בשלב כבר הושמטו

השכונה .1
בשנות אחת. ירושלמית שכונה תושבי קשישים כללה שחקרנו האוכלוסייה כאמור,
בשכונה שנערך במפקד הטרוגנית. מאוכלוסייה מורכבת השכונה היתה השמונים
בית, למשק נפשות 3.6 נמנו בממוצע משפחות). 2,037) תושבים 7,430 נמנו ב1978
מחצית שתיים. או אחת נפש עם ו^34.6 ויותר נפשות שבע .dps%8 מהם

.(Davies et al. 1979)60 גיל מעל קשישים  וכ^11 גברים היו מהתושבים

נתונים בין (1984) Fleishman and Shmueii השוו שכונה, באותה שנערך במחקר
המרכזית (הלשכה הכללארציים הנתונים לבין בשכונה האוכלוסייה של דמוגרפיים
כללי באופן דומה בשכונה הקשישים שאוכלוסיית מצאו הם .(1982 לסטטיסטיקה
גיל, לפי להתפלגות הנוגע בכל בישראל, הלאממוסדת היהודית הזקנה לאוכלוסייה
ראוי אולם, העברית. השפה וידיעת מגורים הסדר משפחתי, מצב לימוד, שנות מין,
לפי בהתפלגותם בארץ הזקנה מהאוכלוסייה שונים נמצאו השכונה שקשישי לציין,
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פחות לעומת אסיהאפריקה, ממוצא הם השכונה מקשישי מחצית מוצא: ארץ
בארץ. היהודים הקשישים מסה"כ מרבע

עצמי דיווח לגבי בארץ שונים שכונתיים מחקרים לבין המחקר ממצאי בין השווינו
;1977 וברימן וייל ;1976 ומורגנשטיין (כהן התפקודי והמצב הבריאות מצב על
שונים אינם הזו השכונה שקשישי ומצאנו ,(Weihl et al. 1970 ;1981 וזלצר זילברשטיין
וחבריה שובל גם בארץ. אחרים לאממוסדים יהודים מקשישים משמעותי באופן

זה. בעניין דומה למסקנה הגיעו (1982)

רק מסופקים לקשיש, ומרכז מתנ"ס מסחריים, שירותים כמו: השכונה, אנשי צורכי
השכונה. בתוך שירותים עלידי חלקי באופן

השכונה את המשרתות המרפאות מאפייני .2
בשירותים להשתמש תושביה נאלצים ולפיכך בריאות, שירותי אין השכונה בתחום
"ב" קופ"ח מרפאת אחד), משפחה רופא (ובה "א" קופ"ח מרפאת לה: מחוצה
הנמצאות משפחה), רופאי (ארבעה "ג" קופ"ח ומרפאת משפחה) רופאי (חמישה
הטיפול דומה: באופן מאורגנות היו המרפאות שלוש השכונה. לגבולות יחסית קרוב
נותנת אשר לאחות, סמכויות מעביר אינו והרופא בעיקר, קורטיבי הוא הרפואי
בטיפול תפקיד כל לה היה לא אך וכדומה), חבישה (זריקות, מקובל סיעודי טיפול
אחד, משפחה רופא מלבד בלבד, במבוגרים טיפלו המשפחה רופאי רוב ביל"ד.
כתובות, בהזמנות שימוש נעשה לא המרפאות מן אחת באף בילדים. גם שטיפל
התאריך רק ננקב מראש בהזמנות הביקור. בשעת הצורך לפי בעלפה בהזמנות אלא
והמתינו רופא, כל של הקבלה שעות לפי להגיע הקדימו שהמוזמנים כך שעה, ולא
מספר שבטיפולו. המשפחות לפי בחדרו תיקייה היתה רופא לכל שהתקבלו. עד
המרפאה עלידי המטופל האזור גודל את תואם רופא כל אצל שבטיפול המשפחות
רופא כל אצל הקשישים המטופלים מספר של הטווח במרפאה. הרופאים ומספר
מרופאי אחד אף אצל ביל"ד לטיפול מיוחדת כרטסת מצאנו לא ל57. בין19 נע
הכללי. הרפואי בתיק היה מעבדה) תשובות (כולל הרפואי הרישום וכל המשפחה,
המרפאה. של המרקחת בית עלידי שניתן תרופות, כרטיס היה יל"ד מטופל לכל

המחקר אוכלוסיית .3
הנוכחי, המחקר לפני שנערך ,(Davies et al. 1979) לדלת מדלת מיפקד במסגרת
הקשישים באוכלוסיית הוגדרו שלנו המחקר לצורכי אשר קשישים, 652 אותרו
באוכלוסייה החלק כאותו הגדרנו המחקר אוכלוסיית את השכונה. של הנוכחית
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משלוש באחת הרשומים הכללית ההסתדרות של קופ"ח חברי את הכולל הנוכחית,
(19811978) המחקר בתקופת בשכונה שהתגוררו השכונה, את המשרתות המרפאות
בבתי המאושפזים קשישים כוללים אנו אין זו שבהגדרה לכך, לב לשים יש .(N=352)
באופן הפועלים קשישים אלא אחרים, ובמוסדות אבות בבתי מתגוררים או חולים,

בלבד. קהילתית במסגרת למדי עצמאי

המשפחה, רופאי עשרת את הכוללת נוספת, אוכלוסייה נחקרה המחקר במסגרת
את המשרתות קופ"ח מרפאות בשלוש (19811978) המחקר בתקופת שעבדו

המחקר. באוכלוסיית גם וטיפלו השכונה,

המדגם .4
שנרשמו הקשישים 652 (מתוך קשישים 500 אותרו ,1982 בשנת המחקר, סיום עם
ממושך. לזמן מאושפזים היו ושלא השכונה את עזבו שלא בחיים, שנותרו במיפקד),
הקושי בגלל המיפקד, לאחר בשכונה לגור שנכנסו קשישים, במחקר נכללו לא
הדם לחץ ונמדד (919&) איש 456 רואיינו שאותרו, הקשישים 500 מתוך באיתורם.

הסינון. בסקר שלהם

נפל 4.1
הסיבות מתוארות 2 בתרשים רואיינו. לא .s%8 רק שאותרו, הקשישים 500 מתוך

הסינון. בסקר לנפל

איש 352 במחקר להשתתף נבחרו הסינון, בשלב שרואיינו הקשישים 456 מתוך
מהמרפאות באחת וטופלו הכללית ההסתדרות של קופ"ח חברי שהיו ,(7796)

,(£239<) קשישים 104 הוצאו המדגם ממסגרת השכונה. אוכלוסיית את המשרתות
.3 בתרשים המתוארות הסיבות עקב

39



הסינון בסקר לנפל וסיבות נפל היענות, :2 תרשים

/ . ^^^^" ■ סירוב
[ . ^^^^^|^|^%3(15) £J בחו"ל המצאות

1 §| בתקשורת בעיות
/t A □ לאאוחרבבית

%91.2(456)

המדגם לצמצום סיבות :3 תרשים

^^" /7 ^^S%\%17.0 (78)

/ ^ ^^^8^8) ■ אחרת במרפאה רשום
/.;::: / □(11)%5^\\\^^^^^^^^^^י^ קופ"ח באיז! ידוע לא
:;S ' '^ 1^™B™^07* (3)§| רפואי ביטוח אין
vij: |;^ B nnnn n"31p3 an3n\\ // [3 פרטי רופא אצל מטופל
\ \ ./ / ₪ ורוא"ז במרפאה \מטופל \^ י; </ (456ויז)

77* (352)
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המדגם תכונות 4.2
בדרך במוסדות. מתגוררים או מאושפזים שאינם מקשישים מורכב כאמור, המדגם,
לבין עצמאיים קשישים בין זו בעבודה הנחקרות בתופעות להבדל לצפות יש כלל,
לכך ערך יש לכן, וכר. ביתחולים אבות, בית  ממוסדת במסגרת הפועלים אלה

הקהילה. במסגרת ומתפקדים זה במחקר שהנבדקים

תכונה .(19811978) לפחות שנים ארבע בשכונה שהתגוררו קשישים נכללו במדגם
היא אך, המחקר, עריכת בעת השכונה קשישי בייצוג אמנם, לפגום, עלולה זו
גם זו תכונה דמוגרפי. משקל שיווי של בתנאים התופעות של חקירה מאפשרת
על להשפיע העלול החדשה, לסביבה ההסתגלות גורם של התערבותו את מונעת

שנבחנו. במצבים התנהגותו ועל הקשיש בריאות

לזכור, יש מחד, הכללית. ההסתדרות של קופ"ח חברי באוכלוסיית מתמקד המדגם
משלוש באחת שירות ומקבלים הכללית בקופ"ח חברים אכן הקשישים מרבית כי
החולים קופות חברי היו אילו מאידך, .(7796) השכונה את המשרתות המרפאות
שירות מתן של שונות שיטות של מתערב גורם נכנס היה במדגם, נכללים האחרות

החולים. בקופות רפואי

המדגם ייצוגיות 4.3
המשתנים לפי בהתפלגויות השוואה ערכנו המדגם, ייצוגיות את לבדוק עלמנת
(תרשים השכונה במיפקד שאותרו הקשישים לבין המדגם קשישי בין הדמוגרפיים
המדגם קשישי בין משמעותיים הבדלים אין כי עולה ההשוואה מתוצאות .(4

של הסוציודמוגרפיים המאפיינים יתר הדמוגרפיים. במשתנים המיפקד לקשישי
הבא. בפרק ייבחנו המידגם קשישי
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לימוד ושנות מוצא גיל, מין, לפי והמדגם האוכלוסייה התפלגות :4 תרשים
(באחוזים)

אחוזים
100 1 

" גברים נשים 74 עד 75 אסיה אירופה 0 18 912 13♦
ומעלה אפריקה אמריקהישראל

מין גיל מוצא לימוד שנות
■ המחקר אוכלוסייה £§ (N6S2)המדגם <N352)

המחקר כלי .5
הרפואי מהתיק נתונים לא'0וף רפואי 0910 5.1

הדם לחץ מדידות מספר את ל1981) 1978 (בין שנה כל לגבי לבדוק נועד זה טופס
חידושי בתרופות, שינויים תרופות, למומחים, הפניות רפואיות, אבחנות וערכיו,
ביקורי ומספר הרופא של נוספות המלצות דיאטה, מהתרופות, לוואי תופעות מרשם,

.(2 נספח (ראה השנה במשך הרופא אצל המטופל

0ינון 0קר בזמן הדם לחץ למדידת 0ופ0 5.2
קשיש לכל נמדדו אשר לחץדם, מדידות שתי של תוצאותיהן נרשמו זה בטופס

.(3 נספח (ראה הסינון סקר במהלך
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לקשיש שאלון 5.3
לקשרים הקשיש, של סוציודמוגרפיים למאפיינים התייחס לקשיש השאלון
בינו היחסים את תיאר בו ולאופן הרפואי ולטיפול למחלה לייחסו שלו, החברתיים
על מידע לקבלת ,(1981 ,1972) nchs שאלוני על התבססו השאלות הרופא. לבין
טיפול קיבלו אשר קשישים 20 על השאלון של מוקדם ניסוי ערכנו כרוניות. מחלות
שאלות כמה מחקנו או מחדש ניסחנו הניסוי תוצאות ועלסמך המרפאות, באחת
הלאפורמלית, התמיכה על מידע לאיסוף השאלון .(4 נספח (ראה כראוי הובנו שלא

.(5 נספח (ראה אוכלוסייה אותה על שנערך אחר ממחקר נלקח

לרופא שאלון 5.4
עמדותיו הרופא, של הדמוגרפיים המאפיינים נושאים: מספר לבדוק נועד זה שאלון
נבדק השאלון ביל"ד. הטיפול כלפי ועמדותיו קהילתי לטיפול גישתו הזיקנה, כלפי
ועל השכונה תושבי את משרתת שאינה ממרפאה רופאים שלושה על מוקדם בניסוי

.(6 נספח (ראה שאלות הוספנו או והוצאנו נוסח, שינינו תוצאותיו סמך

תצפית 0910 5.5
נשמרה האם למחלתו: מעבר בקשיש הרופא התעניינות תועדה התצפית במסגרת
לקשיש. הרופא בין פיזי מגע התקיים והאם ובשיחה הפיזית בבדיקה הפרטיות
המדגם, מן שלא רופא על במרפאה תצפיות עשר של מוקדם בניסוי נבחן הטופס

.(7 נספח (ראה הטופס את שינינו התוצאות ועלסמך

המרפאה מאפייני 0910 5.6
של הרפואית הפרקטיקה וארגון המרפאה ארגון את מתאר המרפאה מאפייני טופס
וסידור מטופלים מספר האחות, תפקיד לביקור, ההזמנה אופן כמו: רופא, כל

.(8 נספח (ראה התיקיה

מידע מקורות .6
הרופא עם שיחה קיימנו הנוכחי, המחקר את לערוך מקופ"ח אישור לקבל כדי
ביצוע באפשרות ודנו המחקר מטרות את הבהרנו בה ירושלים, מחוז של המחוזי
הרפואיים בתיקים לעיין רשות קיבלנו ואכן, בירושלים. מסוימת בשכונה המחקר
המידע לגבי ואנונימיות סודיות על לשמור התחייבות תוך רופא, כל על תצפית ולבצע
את ליישם האפשרות גם עלתה המחוזי הרופא עם בדיון ומהראיונות. מהתיקים
המחוזי הרופא המטופלת. האוכלוסייה על בממצאים ולהשתמש המחקר מסקנות
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במחקר. להשתתף הסכמתם את הביעו וכולם המרפאות, בשלוש לרופאים פנה
כשאנו במחקר, להשתתף אותם והזמנו במדגם שעלו לקשישים פנינו מכן, לאחר
בסיס על היא במחקר שהשתתפותם ומדגישים המחקר מטרות את מסבירים
עבורנו הקצה אשר בשכונה, לקשיש מהמרכז קיבלנו נוסף סיוע בלבד. התנדבותי

הסינון. סקר לביצוע במרכז חדרים מספר

בתיקים עיון הקשישים, וריאיון סינון סקר שלבים: בארבעה התבצע הנתונים איסוף
ותצפיות. הרופאים ריאיון הרפואיים,

מידע: מקורות בשישה השתמשנו בסה"כ
אחות עלידי המחקר באוכלוסיית קשיש כל של לחץהדם מדידת סינון: סקר א.

(casual blood pressure) מקרי לחץדם מצב קביעת לשם מוסמכת,
הקשיש ריאיון ב.

(19811978) אחורה שנים ארבע הרפואי, בתיק עיון ג.
הרופא ריאיון ד.

הביקור בעת תצפיות ה.
תצפית, עלידי רופא, כל של והפרקטיקה המרפאה ארגון על הנתונים איסוף ו.

הרופאים. ועם פקידים עם ושיחות
סיבות: משתי רבים מידע במקורות השתמשנו

ושימוש ואמינותו, שלמותו מבחינת מוגבל היה המידע ממקורות אחד כל א.
ברשומה אם (לדוגמה: ביניהם הדדית השלמה אפשר שונים מידע במקורות

אחרים). ממקורות להשלימם ניתן פרטים, חסרים הרפואית
שונות. ראות מנקודות הטיפולי המפגש את לבחון איפשר המידע מקורות ריבו ב.
והטיפול הזקנה כלפי לעמדותיו בנוגע מידע איסוף איפשר הרופא ריאיון למשל,
על כוללנית תמונה התקבלה כך מידע שכך הקשיש ריאיון ואילו בזקנים

הרפואי. הטיפול כלפי עמדתו על הרפואי המסגרת
נספח ראה ומגבלותיהם יתרונותיהם ושקילת המידע מקורות של מפורט (לתיאור

המידע) מקורות :9

ה000י00י הניתוח א00י0גיית .7
שלבים: בשלושה התבצע הסטטיסטי הניתוח

. (data reduction) הנתונים צמצום א.
הקשיש של הרקע משתני בדיקת ב.

רבמשתני ניתוח ג.

הסטטיסטי). הניתוח אסטרטגיית :10 נספח ראה הניתוח של מפורט (לתיאור
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ותוקף מהימנות .8
הנתונים לאמינות ולכן בחסר, לוקה מהמקורות אחד כל קודם, ציינו שכבר כפי
תוקף שבדיקת טוענים (1981) Kane and Kane רבה. חשיבות הנוכחי במחקר
המחקר, למטרות בהתאם במחקר ספציפיות בעיות על לענות אמורה ומהימנות

זו. גישה עלפי פעלנו ואנו המדידה, ולכלי לשיטות

הנתונים מהימנות 8.1
מהימנות להבטחת כלליים צעדים א.

עלמנת אמינים. שאספנו שהנתונים להבטיח היא המימנות בדיקת של מטרתה
כללים: צעדים בכמה נקטנו עליה, ולשמור אמינות להבטיח

ואופרטיבית. ברורה בצורה הוגדר מהמשתנים אחד כל משתנים: הגדרת (1)

כבסיס השתמשנו בהם הגולמיים, למשתנים במיוחד רלוונטית זו נקודה
במודל. שמופיעים הסופיים המשתנים לבנית

בניסוי נבחנו שנבנו, והטפסים השאלונים כאמור, ו0פ0ים: שאלונים בניית (2)

ורק בנושא, מומחים עם התייעצות תוך הלקחים, עלפי תוקנו מוקדם,
במחקר. בהם השתמשנו מכן לאחר

הקפדה תוך נעשה שונות, ובטכניקות בשאלונים בטפסים, השימוש אחידות: (3)
לכל בנוגע וכתובים ברורים והנחיות בקריטריונים שימוש בעזרת אחידות, על
בדיקות ערכנו בנוסף, המחקר. משלבי אחד בכל המידע ממקורות אחד
לחץ מדידות על סינון ובסקר הרפואים, מהתיקים נתונים איסוף על חוזרות

הדם.
את לראיין שעזרו המראיינים, משלושת אחד כל ופיקוח: הדרכה מתן (4)

כללה. ההדרכה ימים. שלושה במשך במפורט אישי באופן הודרך הקשישים,

לקשיש. בשאלון שימוש על תפקידים ומשחק הקשישים ריאיון על הסבר
המראיינים. עבודת אחרי ופיקוח צמוד מעקב נערך

הדם לחץ מדידות תקנון תהליך 0ינון: 0קר ב.
גם הסינון. סקר במהלך פעמיים נבדק (sphygmomanometer) הדם לחץ מודד
בטכניקת אחידות  לתקנון להגיע עלמנת זאת, נבדקו, הדם לחץ מדידות
של הדם לחץ נמדד הסקר בתחילת ימים מספר במשך .(standardization) המדידה
הדרכת תקופת לאחר שונות. אחיות שתי בידי זו, אחר בזו פעמיים, הקשישים
מתוך מלאה התאמה מקרי 39 המדידות: בין גבוהה התאמה נמצאה האחיות
כספית מ"מ 5 של מרביים הבדלים עם (£12.59) מקרים 6 ,(81.296) שבדקנו 48
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הבדלים נמצאו בהם {63X) מקרים ו3 הדיאסטולי, או הסיסטולי הדם בלחץ
כספית. מ"מ 10 עד של

,sheps et ai. 19800 המדידות למספר בהתאמה עולה המדידות שמהימנות היות
שהמדידות כך ובסופו, הריאיון בתחילת קשיש, כל של הדם לחץ פעמיים נמדד
שתי ממוצע עלפי הוגדר הסופי הדם לחץ דקות. מעשר יותר של בהפרש נערכו

המדידות.

המידע וסיכום הרפואי בתיק עיון ג.
בתיק הקיים המידע באמינות ספק להטיל לנו גרם הרפואית ברשומה החסר
בנוגע הרפואית ברשומה החסר גודל את לאמוד ביקשנו כך, משום הרפואי.
מממצאי הרפואית. הרשומה שלמות להערכת בדיקה וערכנו ביל"ד, לטיפול
הרופאים בין (הטווח מלאה הרשומה מהתיקים בכ^60 כי עולה הזו, הבדיקה
חסר. הרישום וב210/0 חלקית הרשומה ב"/210 >£ל85.3), 34.2לבין X בין נע
מהתיק שאספנו המידע אמינות את לשפר החלטנו הללו, הנתונים בעקבות
הקשיש). של עצמי ודיווח סינון (סקר נוספים ממקורות השלמות בעזרת הרפואי

של תהליך ביצענו הרפואי, מהתיק המסוכם המידע אמינות על לשמור עלמנת
שלבים: במספר הרפואיים שבתיקים החומר העתקת תקנון

העתיקה או סיכמה המחקר אחות ומהם הראשונים, התיקים 20 ב בחרנו א.
חזרנו הנתונים, אופי או הסיכום לתוכן קשר ללא הרפואי. לטופס נתונים

המידע. את מחדש והעתקנו סיכמנו הפעולה: על במדויק
עמוקות ודנו האחות, עם בשיתוף נעשתה הסיכומים משני החומר בין ההשוואה ב.
בהנחיות שינויים ערכנו והדיון, ההשוואה עלסמך להן. והסיבות באיההתאמות
בהם אחרים ונושאים הדם לחץ ערכי התרופות, רישום אופן את במיוחד ופרטנו

דומה. הקפדה נדרשת
ההתאמה שאחוז ומצאנו אחרים תיקים 20 על חוזרת בדיקה ערכנו הבא בשלב ג.
התיקים. סיכום במהלך ההשוואות על בדיונים המשכנו זאת, עם מאד. השתפר
אקראי באופן נוספים תיקים ב60 בחרנו הרפואים התיקים סיכום תהליך בסוף ד.
בנינו הכפול, המידע בעזרת חוזר. סיכום וערכנו האחות, לסיכומי קשר וללא
מקדמי וחישבנו במחקר, המרכזיים הנושאים על כפולים משתנים חמישה
כי מעידים שקיבלנו, הגבוהים פירסון ערכי המשתנים. מזוגות אחד לכל פירסון
שני בין גבוהה מהימנות הניבו הנתונים מהימנות להבטחת שננקטו האמצעים

.(1 לוח (ראה הרפואיים מהתיקים שנאספו לנתונים באשר הבודקים,
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ובלתי כפול נתונים מאיסוף בנויים משתנים בין פירסון מתאם מקדמי :1 לוח
הרפואי מהתיק תלוי

מיתאם מקדם
Pearson המשתנים

0.76* ל1981 ממוצע הדם לחץ ערכי

0.89* בימים, לחץדם, מדידות שתי בין ביותר הגדול הפער
ל19811978

0.74* ל1981 לביקורים, לחץדם מדידות מספר שיעור

0.78* 19811978 רפואיות אבחנות מספר

0.90* 19811978 למומחה הפניות מספר

p<0.001 *

והרופאים הקשישים ריאיון ד.
סיבות: ממספר לביצוע ניתנת אינה הקשיש מריאיון הנתונים מהימנות בדיקת
במרכז נוספת לבדיקה הקשישים בהבאת רב קושי (2) תקציביות; מגבלות (1)

רוצים "לא שהתבטאו: (כפי הקשיש מצד אמון חוסר בגרימת סיכון (3) לקשיש;
עלינו"). נסיונות שיעשו

סיבות. מכמה התאפשרה לא הרופאים מריאיון הנתונים מהימנות בדיקת
אחד, אדם ידי על רק בוצעו הראיונות נוספת, פעם להתראיין סירבו הרופאים
בקשישי שטיפול הרופאים כל הם (אלו בלבד רופאים עשרה השתתפו במחקר

המחקר). בתקופת השכונה

תוקף 8.2
ועיתוייה. מיקומה המדידה, ליעד להתייחס עלינו ולכן יחסי, מונח הינו תוקף
כבר קבענו עיקרה שאת ביל"ד, הטיפול איכות את מודדים אנו הנוכחי במחקר
איזון ולמצב הסיקור לטיב הרופא, להמלצות הקשיש היענות למידת כהתייחסות

הדם. לחץ
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הנתונים אי0וף כלי תוקף א.
ולתוקף (face validity) נראה לתוקף מתייחס הנתונים איסוף כלי של התוקף
בפרקים .(Kane and Kane 1981) הטיפול איכות במדידת (content validity) מבנה
ממצאי נביא הטיפול, לאיכות ביטוי שנותנים התלויים במשתנים הדנים
תוקף אלה למדדים ואיזון. סיקור היענות, למדידת במדדים העוסקים מחקרים
מוסכם המקצוע. אנשי בין גבוה (consensual validity) מוסכם ותוקף גבוה נראה
איכות עיקרי את שמהווים שתארנו, הנושאים את מודדים אלה שמדדים גם
בנוגע ביל"ד לטיפול במומחים נועצנו בספרות לעיון בנוסף ביל"ד. הטיפול
איכות של השונים ההיבטים למדידת ובאינדקסים במשתנים במדדים, לשימוש

ביל"ד. הטיפול

(Criterion Validity) שנאספו הנתונים תוקף ב.
לדוגמה, אחד, בקריטריון שמתקבלים שונים, נתונים בין משווים כלל בדרך
או הרפואי מהתיק שהתקבלו נתונים עם הקשיש מדיווח שהתקבלו נתונים
במקורות הגדרות לפי יל"ד הימצאויות את להשוות יכולנו זו בצורה מהסינון.
קיימת המידע מקורות שבכל הבעייתית, בעובדה התחשבות תוך שונים, מידע

הטיה. של מסוימת מידה
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הבלת'תלויים: המשתנים הי: פרק
מאפייני הדם, לחץ מצב הקשיש, מאפייני
לקשיש הרופא בין הגומלין ויחסי הרופא

00000000000000000000

הקשיש מאפייני .1

ביל"ד הטיפול בתהליך במיוחד חשוב גורם מהווים ועמדותיו הקשיש מאפייני
התנהגותו מהיות אחד, מצד נובעת, ועמדותיו הקשיש מאפייני חשיבות ובהצלחתו.
הקשיש שרק חיוני ממידע שני, ומצד ותוצאותיו, הטיפול תהליך על המשפיע גורם
מן לוואי תופעות על שונים, סימפטומים על שלו, חיים הרגלי על לספק יכול
תוצאות להשגת הנחוצות פעולות, יש ועוד. מהטיפול רצונו שביעות על התרופות,
המלצות ביצוע לרופא, רלוונטי מידע מסירת כגון, לבצע, יכול הקשיש שרק רצויות,
של הסוציודמוגרפיים המשתנים את נתאר זה, בפרק במרפאה. וביקורים הרופא
(ובכללם הקשיש של החברתיים הקשרים על המצביעים המשתנים ואת הקשיש
הרפואי הטיפול כלפי הקשיש עמדות את נביא בנוסף, הלאפורמאלית). התמיכה
השונים הרופאים בין ההבדלים את נבחן לבסוף, בפרט. ביל"ד הטיפול וכלפי בכלל

ומוצא. גיל מין, לפי הקשישים בהתפלגות

המידע מקור 1.1
מובנה, שאלון באמצעות שרואיין הקשיש שימש הקשיש למשתני מידע כמקור
משלושה משתנים לקשיש בשאלון .(4 נספח (ראה סגורות שאלות ברובו המכיל

נושאים:

ומצב לימוד שנות מספר מוצא, גיל, מין, הקשיש: של סוצ'ודסוגרפ"ם משתנים א.
המצויינת הלידה בשנת השתמשנו גילו את ידע לא שהקשיש במקרה כלכלי.

הזהות. בתעודת
לאפורמלית ותמיכה מגורים הסדר ילדים, מספר משפחתי, מצב קשריםתברת"ם: ב.

לא "תמיכה מהמחקר נלקחו הלאפורמלית לתמיכה המשתנים בקשיש.
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אותם של מייצג מדגם על שנערך בירושלים", אחת בשכונה בקשישים פורמלית
האינסטרומנטאלי החוזק במשתנה בעיקר התעניינו (Shuvaictal. 1982) קשישים
לסייע החברתית הרשת ליכולת המתייחס הקשיש, של החברתית הרשת של
חוזק את שנוצרות. לבעיות בנוגע לו ולייעץ בבית היומיום בפעולות לקשיש

.(5 נספח (ראה (Likcrt) ליקרט סולם באמצעות מדדנו הקשיש של התמיכה
פנייה המחלה, לסכנות הקשיש מודעות הרפואי: והטיפול המחלה כלפי הקשיש עמדות ג

של הרצון שביעות בקופ"ח, המרפאה לרופא פונה אינו מדוע הרפואי, לטיפול
רצון. לאישביעות וסיבות במרפאה מקבל שהוא השוטף הטיפול מרמת הקשיש

המשתנים 1.2
הסוציודמוגרפיים, המאפיינים ביל"ד, הטיפול איכות להסברת במודל שהצענו כפי
בצורה משפיעים שלו הלאפורמלית התמיכה ומערכת הקשיש חברתייםשל הקשרים
במשתנים משמשים הקשיש משתני ותוצאותיו. הטיפול תהליך על אחרת או זו
הקשיש, של הסוציודמוגרפיים המאפיינים את כוללים והם במודל, בלתיתלויים

הרפואי. הטיפול כלפי עמדותיו ואת שלו החברתיים הקשרים את

הקשיש של הסוציודמוגרפיים המאפיינים 1.2.1
כלכלי מצב מוצא, מין, גיל, כגון, הקשיש, של הסוציודמוגרפיים המאפיינים
שהם הרופא, לבין בינו הגומלין יחסי ועל היענותו על להשפיע יכולים והשכלה

(Chandy et al. 1987 ;Brook et al. 1980) הטיפול באיכות מרכזיים גורמים

הלאפורמלית והתמיכה הקשיש של החברתיים הקשרים 1 .2.2
משפחתי, מצב הבאים: במשתנים ביטוי לידי באים הקשיש של החברתיים הקשרים
של העדרו או קיומו על אלה משתנים מצביעים ביחד מגורים. והסדר ילדים קיום
הקשיש של התמיכה מערכת הערכת .(5 נספח (ראה החברתיים הקשרים מבנה

הקשיש. של החברתיים הקשרים של הכמותי, ולא האיכותי, בהיבט התמקדה

להשפיע יכולה היא הטיפולי: במפגש ומגוון חשוב תפקיד ממלאת הקשיש משפחת
וטיב הקשיש היענות להעלאת ולתרום הרופא לבין הקשיש בין הגומלין יחסי על
תהליך את המשלימים תפקידים מספר הקשיש למשפחת (Herstcin 1986) הסיקור

הטיפול:
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הרופא אצל בביקורו הקשיש ליווי א.
שונות שליחויות ביצוע ב.

הרופא עם עימות במצבי הקשיש על הגנה ג.
תקשורת קשיי של במקרה הרופא לבין הקשיש בין תיווך ד.

הצורך. במידת במקומו והחלטה לקשיש ייעוץ ה.

לעיתים, אולם, במחלה. הטיפול בתהליך בחולה תומכת המשפחה עלפירוב,
בנושא למשל, למשפחה, החולה בין אינטרסים זהות ואין דיעות חילוקי קיימים
לדעת בניגוד לפעול אף המשפחה עשויה מסויימים במקרים מיסוד. או אשפוז

.(Silverstone 1978) המטפל הרופא עם פעולה שיתוף תוך הקשיש,

ביל"ד והטיפול הרפואי הטיפול כלפי vj'vjpn Jinny 1.2.3
הטיפול וכלפי יל"ד כלפי הקשיש עמדות את המבטאים משתנים, שלושה הגדרנו
ושביעות הרפואי, הטיפול כלפי עמדתו המחלה, לסכנות הקשיש מודעות הרפואי:
למאפייניו, בדומה הקשיש, עמדות קופ"ח. במרפאת השוטף הרפואי מהטיפול רצונו
הרופא להוראות היענותו ועל הרופא, לבין בינו הגומלין יחסי טיב על משפיעות
לסכנות החולה הקשיש של גבוהה מודעות לדוגמה: .(Bulpitt and Fletcher 1988)
אצל יותר קרובות לעיתים לבקר אותו יובילו המטפל ברופא ואמונתו המחלה

(Fedder 1982) הטיפולי במפגש יותר פעיל תפקיד וליטול הרופא,

הקשיש ראיון ממצאי 1 .3
הקשיש של סוציודמוגרפיים משתנים 1.3.1

ומוצא גיל מין, א.
לראות וניתן ומוצא, גיל מין, לפי במדגם הקשישים התפלגות מופיעה 5 בתרשים
הקשישים כי מהתרשים, לראות ניתן עוד ומין. מוצא במשתני שווה כמעט חלוקה
מהקשישים מ^80 למעלה וכי ,(70 הוא הממוצע (הגיל יחסית, צעירים במדגם

.74 עד הגיל לקבוצת שייכים

ומוצא גיל במין, השונים הרופאים בין ההבדלים את גם בדקנו הניתוח במסגרת
בלבד הקשיש במוצא מובהקים הבדלים ומצאנו ידם, על המטופלים הקשישים
"ט", רופא אצל אסיהאפריקה ממוצא מהקשישים ו£ל21 בין נע הטווח .(2 (לוח
אירופה ממוצא כמובן, (היתר, "ה" רופא אצל מוצא מאותו קשישים 7696 לבין

אמריקהישראל).
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(באחוזים) ומוצא גיל מין, לפי במדגם הקשישים התפלגות :5 תרשים
אחתים

100 1

82.4
80  1 |

60 

51.1 S2.0 Aan^^^^^ 48.9 j|^^^j 48.0

40  ^^^1  ^^^H

אסיה אירופה ומעלה 75 74 ^^ trim גברים
אפריקה אמריקה

ישראל
מוצא גיל מין
(N3S2) (N352) (N352)

הקשיש מוצא לפי מטפל רופא כל אצל במדגם הקשישים התפלגות :2 לוח
(באחוזים)

מוצא
אירופה אסיה הקשישים מס'

אמריקהישראל ארפיקה סה"כ הרופא אצל המטופלים הרופא
48.9 51.1 100.0 523 0הכ
54.5 45.5 100.0 33 א'
29.2 70.8 100.0 48 ב'
47.4 52.6 100.0 57 ג'

73.7 26.3 100.0 91 ד'
24.1 75.9 100.0 29 ה'
60.0 40.0 100.0 30 י
33.3 66.7 100.0 21 ז'
47.1 52.9 100.0 34 ח'
79.1 20.9 100.0 43 ט'
44/7 55.3 100.0 38 יי
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השכלה ב.
כלל למדו לא מהקשישים כשליש שנים, שמונה בממוצע למדו במדגם הקשישים
129 למדו כרבע המדגם, קשישי מיתר שנים. לשמונה שנה בין למדו נוסף ושליש
כי גם, לראות ניתן .(3 לוח (ראה עלתיכונית השכלה על דיווחו ו^13 שנים
רמת והמין: המוצא קבוצות בין הלימוד בשנות מובהקים הבדלים קיימים
(שש הנשים לעומת לימוד) שנות (כשמונה הגברים בקבוצת יותר גבוהה ההשכלה

לימוד). שנות

(באחוזים) ומוצא מין השכלה, לפי במדגם הקשישים התפלגות :3 לוח

לימוד) (שנות השכלה
מס'

ממוצע 2013 129 81 0 ס"הכ קשישים מין/מוצא
7.99 13.3 23.9 30.5 32.3 100.0 347 0הכ

אסיה
5.14 3.3 13.6 26.6 56.5 100.0 177 אפריקה

אירופה
אמריקה

10.97 23.5 34.7 34.7 7.1 100.0 170 ישראל
גברים

7.98 18.1 26.5 37.3 18.1 100.0 166 סה"כ
אסיה

8.26 7.5 23.8 37.5 31.3 100.0 80 אפריקה
אירופה
אמריקה

11.21 27.9 29.1 37.2 5.8 100.0 86 ישראל
נשים

6.34 8.8 21.5 24.3 45.3 100.0 181 סה"כ
אסיה

2.53 0.0 5.2 17.5 77.3 100.0 97 אפריקה
אירופה
אמריקה

10.74 19.0 40.5 32.1 8.3 100.0 84 ישראל
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קבוצות בין הלימוד בשנות ומובהקים יותר גדולים בהבדלים להבחין ניתן 3 בלוח
השכלה אין אירופהאמריקהישראל ממוצא מהקשישים ל^7 השונות: המוצא
יוצאי בין £249 ל במקביל, אסיהאפריקה. ילידי הקשישים ממחצית יותר לעומת
אסיהאפריקה. יוצאי בין 390 לעומת עלתיכונית השכלה אירופהאמריקהישראל
בממוצע למדו אסיהאפריקה ממוצא קשישות יותר: ברורים הפערים הנשים בקרב
10.7 בממוצע שלמדו אירופהאמריקהישראל, ממוצא הקשישות לעומת שנים 2.5

גיל לפי הלימוד בשנות מובהקים הבדלים נמצאו בלוח, לאמור בנוסף שנים.
יותר, המבוגרים לעומת שנים 11.5 בממוצע למדו ומטה 74 בני הקשישים הקשיש:

שנים. 7.2 בממוצע שלמדו

כלכלי מצב ג.
טוב או טוב כלכלי מצב על דיווחו מהקשישים 65^1 כי לראות, ניתן 6 בתרשים
נמצאו לא שערכנו, בבדיקה גרוע. או טוב לאכלכך שמצבם שציינו ו3596 מאד

ומוצא. גיל מין, לפי הקשישים של הכלכלי במצבם מובהקים הבדלים

(באחוזים) במדגם הקשישים דיווח לפי הכלכלי המצב :6 תרשים

/\ [J מאד טוב
/ T~x^^r\^d2396 (8> 3£ טוב

/^^^^*BBfj₪/K₪₪₪^ י |§ טוב כך כל לא

I\ y/ /j B iKDin

^^^^ ^^^^30.1 It(106)

54



הקשיש של החברתיים הקשרים 1.3.2
משפחתי מצב א.

לשליש כי נמצא ומין, גיל ולפי משפחתי מצב לפי הקשישים התפלגות בבדיקת
מובהק הבדל נמצא רווקים). או גרושים (אלמנים, בניזוג אין המדגם מקשישי
מהנשים 519& לעומת מהגברים ל>$14 נשים: לבין גברים בין המשפחתי במצב
בין המשפחתי במצב מובהק הבדל מצאנו במקביל, .(4 לוח (ראה זוג בני אין
ול^44 74 גיל עד מהקשישים ל3196 הקשישים: של הגיל קבוצות שתי
ההבדלים מין, לפי בקרה אחרי אבל, בניזוג. אין ומעלה 75 מגיל מהקשישים
ל^47 (0.05>ק): הנשים בקבוצת רק מובהקים נשארים המשפחתי במצב
בני אין ומעלה, 75 הגיל בקבוצת מהקשישות ול>£709 ומטה 74 בגיל מהקשישות
במצב הבדלים מצאנו לא הגברים. בקרב בהתאמה ו>$23 119& לעומת זוג,

המוצא. קבוצות בין המשפחתי

(באחוזים) וגיל מין לפי הקשיש של המשפחתי המצב :4 לוח

משפחתי מצב
מס'

זוג בן עם זוג בן ללא ס"הכ קשישים מין/גיל

67.0 9.23 100.0 352 0הכ
69.3 30.7* 100.0 290 74 עד
56.5 43.5* 100.0 62 ומעלה 75

גברים

86.4 13.6** 100.0 169 סהייכ

88.8 11.2 100.0 134 74 עד
77.1 22.9 100.0 35 ומעלה 75

נשים

49.2 50.8** 100.0 183 0הכ
52.6 47.4* 100.0 156 74 עד
29.7 70.3* 100.0 27 ומעלה 75

p<0.05 *
p<0.001 **
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ילדים ב.
את מציג 5 לוח כלל. ילדים אין מהקשישים ל1196 כי נמצא, שערכנו מניתוח
ילדים ללא הקשישים אחוז ומוצא. גיל ילדים, קיום לפי המדגם קשישי התפלגות
קבוצת בין מובהק הבדל מצאנו הניתוח במסגרת הגיל. לעליית בהתאמה עולה
ול ומטה 74 בני מהקשישים (ל496 אסיהאפריקה ממוצא הקשישים של הגיל
בקבוצת מובהק לא הבדל לעומת ילדים), אין ומעלה 74 בני מהקשישים \6J0
מבני ול^28 ומטה 74 ('%4tמ1בני אירופהאמריקהישראל ממוצא הקשישים

הקשיש. מין לפי ילדים בקיום הבדל מצאנו לא ילדים). אין ומעלה 75

הקשיש ומוצא גיל ילדים, קיום לפי במדגם הקשישים התפלגות :5 לוח
(באחוזים)

יש אין מס'
ילדים ילדים סה"כ קשישים גיל/מוצא
89.0 11.0 100.0 346 0היכ
91.3 8.7* 100.0 286 47 עד
78.4 21.6* 100.0 60 ומעלה מ75

אסיהאפר'קה
93.8 6.2* 100.0 178 0הכ
95.9 4.1* 100.0 147 74 עד
83.9 16.1* 100.0 31 ומעלה מ75

א'רופהאסריקהשראל

83.9 16.1* 100.0 168 0הכ
86.3 13.7 100.0 139 74 עד
72.4 27.6 1000 29 ומעלה מ75

p<0.05 *

מגורים ה0דו ג.
בלבד, זוגם בני עם מתגוררים 3^ ,(22^ לבדם מתגוררים מהקשישים כרבע
בני עם גרים הנותרים ר6ל11 אחרים, משפחה ובני זוגם בני עם מתגוררים 3696

של המגורים הסדר בנושא שערכנו בניתוחים אחרים. אנשים עם או משפחה
הקשישים אחוז הקשיש. ומין מוצא לגיל, מובהק קשר מצאנו במדגם, הקשישים
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לבד, גרים £179 ומטה 74 בני שבקרב בשעה לגיל: בהתאמה גדל לבדם שגרים
לבדם. גרים 289S ומעלה 75 בני בקרב

מהקשישות (שליש הקשיש מין לפי גם מובהקים בהבדלים להבחין ניתן 6 בלוח
הקשישים אחוז הקשיש: מוצא לפי וגם מהקשישים), 1196 לעומת לבדן מתגוררות
מזה גדול אירופהאמריקהישראל ממוצא קשישים בקרב לבדם שגרים
מין לפי בבקרה בהתאמה). ו$17 $28) אסיהאפריקה המוצא שבקבוצת
בקבוצת רק מובהק נשאר הקשיש מוצא לפי המגורים במצב ההבדל הקשיש,
אירופהאמריקה ממוצא ו4496 אסיהאפריקה ממוצא מהנשים £249. הנשים:

הגברים. בקבוצת בהתאמה \?<^ 996 לעומת לבדן, גרות ישראל

(באחוזים) הקשיש ומוצא מין לפי מגורים הסדר :6 לוח
מגורים הסדר

מישהו עם מס'
אחר לבד סה"כ הקשישים מין/מוצא
77.8 22.2 100.0 352 0הכ
83.3 16.6* 100.0 180 אסיהאפריקה
72.1 27.9 100.0 172 אירופהאמריקהישראל

גבר'ם
89.3 10.7* 100.0 169 0היכ
91.5 8.5 100.0 82 אסיהאפריקה
87.4 12.6 100.0 87 אירופהאמריקהישראל

נשים

67.2 32.8* 100.0 183 0ה"כ
76.5 23.5* 100.0 98 אסיהאפריקה
56.5 43.5* 1000 85 אירופהאמריקהישראל

p<0.05 *
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בקשיש לאפורמלית תמיכה ד.
הרשת לבין הקשיש בין האפקטיבי הקשר (לעומת האינסטרומנטאלי הקשר
מדובר מטרה. להשגת כאמצעי המשמש קשר הוא בו) התומכת הלאפורמלית
חפיפה נמצאה אולם, ביתית. עזרה כגון שונים, בצרכים לקשיש המסייע בקשר
(1982) וחבריה shuval של זה לבין הנוכחי המחקר בין בלבד מקרים 139 של
לגבי יהיה לתמיכה הקשורים במשתנים המידע כל סך לכן, התבססנו. שעליו
הלאפורמלית בתמיכה האינסטרומנטאלי החוזק סולם בלבד. אלה מקרים
המשתנה ערכי הידועים. בפריטים הציונים של משוקלל לא כממוצע בנוי בקשיש
ניתוח באמצעות חזקה. תמיכה מציין הגבוה הציון כאשר ל5, 1 בין נעים
תוכן. עולם לאותו שייכים הסולם את המרכיבים הפריטים שכל גילינו גורמים,
,Cronbach Alpha באמצעות נבדקה בסולם המשתנים של ההומוגניות מידת

גבוהה. הומוגניות מידת דהיינו, ,0=0.84 כי ונמצא

החוזק את המסכם הציון לפי הקשישים התפלגות את מתאר 7 תרשים
אחוזים עשר ארבעה הקשיש. של הלאפורמלית התמיכה של האינסטרומנטלי
יחסית. חזקה תמיכה שהביעו 2296 לעומת חלשה תמיכה הביעו מהקשישים
בחוזק מובהקים הבדלים נמצאו לא .3.14 הוא התמיכה לחוזק הממוצע הציון

הקשיש. ומין גיל מוצא, לפי בקשיש הלאפורמלית התמיכה

הרפואי והסיפול המחלה כלפי הקשיש עמדות 1.3.3
המחלה לסכנות הקשיש מודעות א.

מודעות מצאנו ביל"ד. הכרוכות לסכנות מודעים הם האם נשאלו הקשישים
וגילו, מינו לבין הקשיש מודעות בין קשר כל נמצא לא .(89??<) כללי באופן גבוהה
לסכנות הקשיש מודעות מתוארת 8 בתרשים מוצא. לפי מובהק הבדל מצאנו אך
($94<) אירופהאמריקהישראל ממוצא יותר רבים קשישים מוצא. לפי המחלה

.(839?<) אסיהאפריקה ממוצא קשישים לעומת לסכנות, מודעים

לרופא לאיפנ'ה וסיבות הרפואי הסיפול לגבי הקשיש עמדות ב.
לעזרה הצורך בשעת בפנייתו ביטוי לידי באה הרפואי הטיפול כלפי הקשיש עמדת
טיפול קבלת לשם פונה הוא למי הקשיש נשאל כך, משום .(9 (תרשים רפואית
פנייה על דיווחו מהקשישים אחוזים ואחד שבעים בטוב. חש אינו כאשר  רפואי
אליל), (רופאי קונבנציונאלים לא למרפאים לילדיהם, פונים היתר קופ"ח. לרופא
לא רופאים. שאינם משפחה לבני או לשכנים אלה, במחלות ניסיון עם לאנשים
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לרופא פונות נשים כי מצאנו אך הקשיש, ומוצא גיל לפי הבדלים כל מצאנו
מובהק. הוא וההבדל (769?<) מגברים יותר קופ"רו

קשישים 101 קופ"רו. לרופא מפנייה להימנעות הסיבות מתוארות 10 בתרשים
$62< מהם בטוב, חשים כשאינם קופ"רו לרופא פונים שאינם דיווחו הכל בסך
בשל ו^17 ברופא איאמונה עקב 2196 אליהם, הרופא התייחסות אופן עקב
מין, לפי הקשישים בעמדות מובהקים הבדלים מצאנו לא לרופא. ההמתנה משך

ומוצא. גיל

החוזק את המסכם הציון לפי במדגם הקשישים התפלגות :7 תרשים
התמיכה של האינסטרומנטלי
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(באחוזים) מוצא לפי המחלה לסכנות הקשיש מודעות :8 תרשים
אחוזים
1001 94.2* 1

90  * 1 ;■<: : : \63.3 ::■,,;;;■ ;■■ ±
80  1 . ;:1 :\ ■,:.■■■;. ¥י

70  11111:: :::; ;

60  W^S■W: ■: ::

50  lllllv llM;:::■:!
40  ;IW^lll §11111
30  :M^^MF lllill
20  ll;v^>:ll: 16.7 IlllPli
10  .;: ^^H ;;:; ■.;■■" ' \^■^
01 1  ^M^^■ l_ ^^^^H

אםיהאפריקה אירופהאנזריקהישראל
מוצא
(N=352)

ם מ1רע ■ לאמיר" P<a05.

הקשיש מין לפי רפואי, טיפול לגבי הקשישים של עמדותיהם :9 תרשים

אחוזים
100 . .

90 

80  76.0 *

70  ■■ 66.3 *
60 

50  ,

33.7

^  ■■ \ 24:0
20  ^^^^h ^^^m
10  ^^^^H ^^^^H
01 1 ^^^^" ' ^^^^™

D'ini crnij
מין

א) = 352)
₪ ק1פ"ח לרופא פער. ■ נסיו! עם לארור או אייל לתפא פונה
***** ^*O.Oo
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קופ"רו לרופא מפניה להימנעות סיבות :10 תרשים

.1e%8 (17)

/^1N^ ^^^^^^^^^^208* (21)

[ \ ^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^j^ §§ צרךלהכותהרבה

I J] 3£ נעים אינו ר.ר1פא on.

_
624'X> (63)

במרפאת מקבל שהוא השוסף הרפואי מהטיפול הקשיש של רצונו שביעות ג.

קופ"ח
המשפחה מרופא שקיבל השוטף, הרפואי הטיפול את להעריך נתבקש קשיש כל
מרוצים שהם ציינו מהקשישים £ל70 האחרונות: בשנים קופ"ח במרפאת שלו
או מרוצים לא מרוצים, כך כל לא  והיתר שקיבלו מהטיפול מרוצים או מאוד
ומוצא הרצון שביעות בין מובהק קשר קיים .(7 (לוח מהטיפול מרוצים לא מאוד
מהטיפול יותר מרוצים אירופהאמריקהישראל ממוצא קשישים הקשיש:
בנוסף, בהתאמה). ו6096 ו£809 אסיהאפריקה ממוצא מהקשישים הרפואי
בני מהקשישים 6ל74 גיל: לפי הקשיש רצון בשביעות מובהקים הבדלים מצאנו
לאחר אולם, מהטיפול. מרוצים ומעלה 75 בני מהקשישים ו^50 ומטה 74
הקשישים בקבוצת רק מובהק ההבדל נותר המוצא, משתנה את קבוע שהחזקנו
ומעלה 75 מבני וו£43 ומטה 74 מבני 8796 אירופהאמריקהישראל: ממוצא

מהטיפול. מרוצים

איאמון ,(£529) טוב לא טיפול רצון: לאישביעות סיבות מספר העלו הקשישים
,(£49) הביורוקרטיה קשיי ,(11^) טיפול העדר ,(£139) הרופא יחס ,(£199) ברופא

.(£59) הרופאים ותחלופת
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ומוצא גיל לפי הרפואי מהטיפול המדגם קשישי של הרצון שביעות :7 לוח
(באחוזים)

שבע אינו מס'
רצון רצון שבע סה"כ קשישים מוצא/גיל
29.8 70.2 100.0 452 0הכ

26.1 73.9* 100.0 207 74 עד

50.0 50.0* 100.0 38 75+ מ
אסיהאפריקה

40.5 59.5* 100.0 116 0הכ
40.0 59.6 100.0 99 74 עד

41.2 58.8 100.0 17 75+ מ
אירופהאמריקהישראל

20.2 79.8* 100.0 129 0הכ
13.0 87.0** 100.0 108 74 עד
57.1 42.9** 100.0 21 75+ מ

p<0.05 *

p<0.001 **

ודיון dd'0 1 .4
גברים מחציתם כי הסתבר, הקשישים של הסוציודמוגרפיים המשתנים מבדיקת
יחסית: צעירים במדגם הקשישים כי התברר עוד אסיהאפריקה. ממוצא וכמחציתם
הבדלים מצאנו לא שנה. 70 הוא הממוצע וגילם ומטה 74 בני מהקשישים כ^80
שנים, 7.9 הקשישים למדו בממוצע לנשים. גברים בין ובמוצא בגיל מובהקים
יותר למדו אירופהאמריקהישראל ממוצא וקשישים יותר מלומדים כשהגברים
2.5) ביותר הנמוכה ההשכלה כבעלות נמצאו אסיהאפריקה ממוצא קשישות שנים.

בממוצע). לימוד שנות

סכנות את יותר מבין יותר משכיל שקשיש משום רבה, חשיבות אלה למשתנים
משום במחלה. לטיפול הנוגעות החלטות בקבלת הרופא עם פעולה ומשתף המחלה
גבוהה הרופא להוראות ההיענות תהיה יותר, המשכילים שבקרב להניח ניתן גם כך,
אסיהאפריקה ממוצא הנשים קבוצת כי להניח גם ניתן סיבה מאותה יותר.
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הרופא. להוראות ייענו גא גם כך, ומשום לאיהבנה, ביותר הגבוה בסיכון נמצאת
מאוזן. לא לחץדם היא הנמוכה וההיענות המודעות חוסר של ישירה תוצאה

בטיפול חשוב תפקיד הלאפורמלית ולתמיכה הקשיש של החברתיים לקשרים
נבדקו הקשיש של החברתיים הקשרים על המצביעים משתנים שלושה במחלה.
המבני הבסיס את מהווים והם מגורים, והסדר ילדים קיום משפחתי, מצב במחקר:
מללכת נמנע לבדו שגר קשיש קרובות, לעיתים שלו. הלאפורמלית התמיכה לבדיקת
לקשיש אין לכך, בנוסף אם ליווי. לו שאין מפני או הפיזית, מוגבלותו בגלל לרופא
נשים, בקרב במיוחד גבוה זוג, בני חסרי אחוז במדגם, יותר. גבוה הסיכון  ילדים
בקרב נמצאו ילדים, ללא קשישים של ביותר הגבוהים האחוזים .(70^ 75 גיל מעל
הקשישים אחוז .75 גיל מעל וקשישים אירופהאמריקהישראל ממוצא קשישים
נשים יותר מובהק.  המינים בין וההבדל לגיל, בהתאמה עולה לבדם המתגוררים
יתכן .(44??<) אירופהאמריקהישראל ממוצא אלו בעיקר לבדן, מתגוררות מגברים
בקרב יותר הרווחת תופעה נוספת, פעם או יותר צעירות לנשים נישאים שגברים
בקרב הגבוה ההורות העדר אחוז בצד אלו, עובדות אסיהאפריקה. ממוצא קשישים
מאפשרות הנשים, בקבוצת הגבוהה החיים ותוחלת מאירופהאמריקהישראל נשים
לבדן. מתגוררות אירופהאמריקהישראל ממוצא נשים שיותר העובדה את להסביר

היא לקשיש. הרופא בין בתיווך חשוב צד מהווה בקשישים הלאפורמלית התמיכה
מפני המשפחה, רופא עם הפעולה שיתוף את המעודד חיובי, גורם להוות יכולה
אשר מהוריהם, יותר ברובם משכילים הארץ, ילידי יחסית, צעירים באנשים שמדובר
שהם ייתכן כן, כמו הרפואי. בטיפול שיתוף של בעולם הרווחת הגישה את קלטו
הטיפול, איכות בהעלאת בריאות שרותי של הצרכנים תפקיד לחשיבות מודעים
הלאפורמלית התמיכה חוזק הטיפול. בתהליך פעיל חלק לוקחים הם כך, ומשום
תמיכה של רשתות על הצביעו מהקשישים 609?< יחסית: גבוה המדגם קשישי בקרב

נקודות. 51 של בסולם 3.14 הוא הממוצע והציון חזקות,

הרפואי, הטיפול כלפי ועמדותיו המחלה לסכנות הקשיש מודעות כמו גורמים,
מודעים הקשישים רוב הטיפול. בתהליך הקשיש התנהגות להסברת הם גם חשובים
נותר עדיין זאת, עם בטוב. חשים אינם כאשר קופ"ח לרופא ופונים המחלה, לסכנות
חשים אינם כאשר בקופ"ח המשפחה לרופא פונים שאינם קשישים של גבוה אחוז
שהתייחסות ציינו קופ"ח לרופא מפנייה הנמנעים הקשישים מרבית .(30^ בטוב
המרפאה. באותה מקבלים שהם מהטיפול מרוצים שאינם או נעימה לא הרופא
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ממחצית שיותר מוצאים, אנו במרפאה מהטיפול רצון לאישביעות הסיבות בין
שאין טוענים מהם ובחמישית טוב, לא שהטיפול טוענים הלאמרוצים מהמטופלים
לשתי התשובות הבירוקרטים. לקשיים מתייחס יותר קטן מספר ברופא. אמון להם
מתייחסים בשתיהן ב^50. רק חופפות הרפואי השירות את המעריכות השאלות
(האם הרופא עלידי הניתן הטכני הטיפול בטיפול: היבטים לשני בעיקר הקשישים
(האם והחולה הרופא שבין היחסים ואיכות ואפקטיבי) עדכני טוב, טיפול נותן הוא
הרפואי לשירות מתייחס הקשיש איך לדעת חשוב נעימים). הרופא לבין בינו היחסים
השירות את לשפר עלמנת במיוחד, לו חשובים מהטיפול מסוימים היבטים ואילו
שביעות ולחוסר לאיפנייה הסיבות בין המטופלים. הקשישים לצרכי אותו ולהתאים
המטפל, הרופא לבין בינם היחסים חשיבות את הקשישים הדגישו מהשירות, רצון

בהמשך. הטיפול באיכות השונות בהסברת גם חשוב משתנה שישמשו

לרוץהדם מצב .2
הטיפול הערכת את לאפשר עלמנת ברורה, בצורה היל"ד תחומי את לקבוע חשוב
הרופאים כאמור, הטיפול. תוצאות ואת המעקב את מספקות), ותוצאות (התאמתו
מחלה יל"ד היות משום המחלה, תחומי הגדרת לגבי בדיעותיהם חלוקים
הגדרת על התבססנו הנוכחי במחקר רציפה. תופעה הדם לחץ ורמת אסימפטומטית
מ"מ 160 הוא הסיסטולי הדם לחץ כאשר יל"ד קיום קובעת אשר ,(1978) who
קביעת יותר. או כספית מ"מ 95 הדיאסטולי הדם לחץ כאשר או יותר, או כספית
מעשיו את להעריך מאפשרת הרופא שבאחריות באוכלוסייה יל"ד הימצאות
לחץ למצב נתייחס הנוכחי, במחקר אפידמיולוגית. מבחינה הרפואית בפרקטיקה

מישורים: בשני הדם

מידע מקורות אילו ועלפי מיל"ד סובל הקשיש האם כפרס: הקשיש א.
מידע מקורות אילו ועלפי המחקר באוכלוסיית יל"ד הימצאות המחקר: אוכלוסיית ב.

יל"ד של והימצאותו קיומו לקביעת השתמשנו שבהם המידע, ממקורות אחד בכל
שהקשה דבר וחסרים, סטיות קיימים הקשיש), וראיון סינון סקר רפואית, (רשומה
ובפתרונן, המידע ממקורות אחד שבכל בבעיות נדון זה בפרק המחקר. מהלך על
מידת הרפואית: ברשומה השימוש של מתודולוגיים להיבטים במיוחד ונתייחס
נוספים. מידע מקורות באמצעות שברשומה המידע והשלמת הרשומה שלמות
באוכלוסיית יל"ד הימצאות על האפידמולוגים הנתונים את גם נציג בהמשך

הנחקרת. הקשישים
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המידע מקורות 2.1
הקשיש של המחלה מצב קביעת 2.1.1

לגבי הרופא של האופרטיבית מההגדרה מושפעת הקשיש של מחלתו מצב קביעת
קיימים ציינו, שכבר כפי למצבו. הקשיש וממודעות הרשומה, מטיב המחלה, תחומי
יל"ד. של קיומו הקובעים לחץהדם ערכי לגבי דעות חילוקי המטפלים הרופאים בין
לבין סיסטולי, כספית מ"מ דיאסטולי/160 כספית מ"מ 95 בין נעים הקריטריונים
של נמנעת בלתי תוצאה סיסטולי. כספית מ"מ דיאסטולי/190 כספית מ"מ 110

הטיפול. תחילת מועד לגבי אחידות העדר היא השונים הקריטריונים

על: להצביע יכול יל"ד לקיום בנוגע רפואית רשומה של העדרה
תקינים) ערכים נרשמו לא אך נמדד הקשיש של הדם (לחץ תקין דם לחץ א.

המחלה) לקיום מודעות (חוסר לחץדם מדידות העדר ב.

ניתן שהטיפול עלאף והטיפול, המחלה על רשומה העדר ג.

במידע המחלה לקיום החולה מודעות תלויה המחלה, של האסימפטומטיות בגלל
של העצמי הדיווח חסרה, או לקוייה רשומה של במצב מהרופא. קיבל שהוא

חשיבות. משנה מקבל הקשיש

המחלה הימצאות קביעת 2.1.2
ורק יל"ד, נגד תרופות על ניסויים של בשורה בספרות מופיעה יל"ד הימצאות קביעת
רופא אצל שגרתי באופן המטופלת שלמה לאוכלוסייה מתייחסים מעטים מחקרים
הימצאות את לקבוע מקובל ביל"ד הטיפול את הבודקים במחקרים המשפחה.
בתרופות השימוש אחר מעקב סמך ועל המטפל הרופא אבחנת עלפי המחלה
להשתמש נהוג ובניסויים במדגמים הימצאות לקביעת .(Croog et al. 1986) מסוימות
Amery et al. 1983; ;Amery 1988) שנה מדי המחקר באוכלוסיית סינון בסקר גם
ההימצאות לקביעת עצמי בדיווח משתמשים גדולים בסקרים .(Amery et al. 1982

.(NCHS 1986) הנדונה ברמה

מאד: מגוון שהמידע מפני ביותר החשוב המידע מקור היא הרפואית הרשומה
מכיוון שני, מצד הלוואי. ותופעות הניתן הטיפול הדם, לחץ ערכי רפואיות, אבחנות
שלמות את גם במקביל בדקנו חשוב, כה מידע מקור מהווה הרפואית שהרשומה
בלבד. חלקית שהיא או חסרה הרשומה קרובות שלעתים ומצאנו בה המופיע המידע
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בתנאי שלמה, באוכלוסייה לווץהדם מצב את לבדוק מאפשר הסינון סקר
לחץ בהערכת לסטיות לב לשים יש אולם, והמכשיר. המדידה שיטת את שמתקננים
או ביממה שונות בשעות אדם כל אצל הדם לחץ של מהשונות הנובעות הדם,
.(false negative1 false positive) עליהן דווח שלא ביל"ד לטיפול תרופות מנטילת

המתקבל המידע ובייחודיות בזמינות הוא הקשיש של העצמי הדיווח של יתרונו
לעתים זאת, עם הרופא). להמלצות והענות הרגלים לוואי, תופעות (כגון, מהקשיש
הבנה, מחוסר או קוגניטיבית מירידה בזיכרון, מליקויים המידע העברת מושפעת

.(Davis and Robins 1989) סובייקטיבי במידע כשמדובר במיוחד

שונים מידע מקורות שילוב 2.1.3
מאפשר שהוא בכך משמעותי יתרון שונים מידע מקורות לשילוב יש שציינו, כפי
שימוש זאת, עם הנחקרת. באוכלוסייה מיל"ד הסובלים כל את במדויק לאתר
מבחינת דוקא (ולאו בכללותו המחקר מבחינת בעייתי משולבים מידע במקורות
כסובלים המוגדרים הקשישים איהתאמות. שנוצרות בכך ההימצאות), אומדן
ענו, לא מיל"ד, סובלים שאינם בריאיון דיווחו אך הרפואית, הרשומה לפי מיל"ד
בקשר או הרופא, להמלצות להיענות בקשר ביל"ד, לטיפול בקשר שאלות על כמובן,
לפי מיל"ד הסובלים קשישים בקרב נוצרת דומה איהתאמה יל"ד. נגד לתרופות

שלהם. הדם לחץ ערכי על או כך על דיווח ברשומה אין אך הגדרתם,

ניתן ביותר הרב המשקל כאשר מידע, מקורות שלושה על התבססנו זה במחקר
ולא תקינים לחץדם ערכי רשומים היו שברשומה המקרים בכל הרפואית: לרשומה
הוא הקשיש), אצל התרופות של בדיקה (לפי תרופות נטל שהקשיש הוכחה היתה
הקשיש מודעות חוסר של רשומה, העדר של במקרים תקין. דם לחץ כבעל נחשב
בצירוף לרופא הקשיש הופנה הסינון, בסקר גבוהים דם לחץ ערכי ושל למחלתו
מיל"ד סובל הקשיש אם נקבע הרופא הערכת לפי ורק דם, לחץ למדידות בקשה

.(Fleishman et al 1992)

המידע מקורות בין n9'9n 2.1.4
סינון סקר רפואית, (רשומה המידע מקורות שלושת בין החפיפה את מציג 11 תרשים
המחקר. באוכלוסיית יל"ד הימצאות נקבעה שעלפיהם הקשיש), של עצמי ודיווח
מקרים ב75 כאשר מקרים, ב59 נמצאה המקורות שלושת בין מלאה חפיפה
מיל"ד סובלים קשישים 271 בסה"כ, בלבד. מקורות שני בין חפיפה היתה נוספים
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יל"ד אובחן לא הקשישים) מכל (6ל23 קשישים ול81 לפחות. אחד מידע מקור עלפי
מהמקורות. אחד באף

יל"ד* הימצאות לקביעת המידע מקורות שלושת בין חפיפה :11 תרשים

כרכר רשומה
n130 ~^^ ילד ללא
36.9v. ^~~^^^ ^~ ^ nmpnn nmnnn/^ ^\ Ne1/ 21 \ 23.0%

I 52 \/ ^s(
f\\25 / 64 I \/ \ ו / / ביבר סע1ן סקר

עצמי ריו1ח לכי __^^^ו;מצאוח \_^/ / n165
N'169 "\^ ./ 4י46.9
4e.0x \^^ ./

קשישים) 352) האוכלוסייה סה"כ מתוך הם מידע מקור כל לגבי החישובים *

המשתנים הגדרת 2.2
ילד קיום 2.2.1

הרפואי. בתיקו לכך עדות מופיעה אם מסוימת בשנה מיל"ד כסובל מוגדר קשיש
הבאים: מהנתונים אחד לפחות לשמש יכול כעדות ן

הנדונה בשנה יל"ד של רפואית אבחנה א.
מ"מ 95 של דיאסטולי דם לחץ או לפחות, כספית מ"מ 160 של סיסטולי דם לחץ ב.

הנדונה בשנה שנתי), (בממוצע לפחות כספית
לדוגמה, לחץדם, יתר נגד תרופות בעזרת הנדונה השנה במשך מטופל הקשיש ג.
(רוזנפלד קופ"ח הנחיות לפי וכדומה Diuretics central action drugs, Betablockers

.(1991 ,1977
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דם לחץ נתגלה הסינון בסקר אם מיל"ד כסובל הוגדר הקשיש רשומה, בהעדר
כספית מ"מ 95 של דיאסטולי דם לחץ או לפחות כספית מ"מ 160 של סיסטולי
תקינים נמצאו הדם לחץ שערכי או שבסינון); המדידות שתי של (בממוצע לפחות
את להראות התבקשו (הקשישים ביל"ד לטיפול תרופות נטילת על דיווח הקשיש אך
ציין שהקשיש או מקופ"ח); התרופות כרטיס את ו/או לוקחים שהם התרופות
לרופא הקשיש הופנה זה, (במקרה ביל"ד לוקה שהוא פעמים כמה לו אמר שהרופא

יל"ד). לקיום לאבחון

יליד הימצאות 2.2.2
(לפי ביל"ד הלוקים המחקר באוכלוסיית הקשישים כאחוז מוגדרת יל"ד הימצאות
עלפי יל"ד ההמצאות את קבענו הנוכחי, במחקר לעיל). שצוינו הקריטריונים

.(19811978) המחקר תקופת במשך בנפרד, שנה בכל הרפואית הרשומה

הרפואי, בתיק ליל"ד בקשר הרשומה שלמות 2.3
19781981 בשנים

שני של הופעתם את בנפרד שנה בכל בדקנו הרשומה, שלמות מידת הערכת לשם
יל"ד נגד תרופות נטילת ו(2) המחקר; בשנות הדם לחץ ערכי (1) הכרחיים: פריטים
בתיקי צוינו כאשר כשלמה, הוגדרה הרשומה ביל"ד. כלוקים שהוגדרו אלה עלידי
שנה, בכל והאחרון הראשון בביקור לפחות הפריטים שני מיל"ד הסובלים הקשישים
קופ"ח של לנורמות בהתאם ולסופה. השנה לתחילת קרובים ביקורים בשני או
בשנה. פעם לפחות מטופל לכל דם לחץ מדידת דרושה (1991 שימושית (תרפיה

אחד לפחות חסר היה מיל"ד הסובלים בתיקי כאשר כחלקית הוגדרה הרשומה
נרשמה אך השנה, כל במשך הדם לחץ ערכי נרשמו לא בהם במקרים או מהפריטים,
תיק כלל היה לא לקשיש כאשר כחסרה הוגדרה הרשומה בלבד. יל"ד אבחנת

ביל"ד. הקשור פריט כל נרשם שלא או ריק, תיק לו שהיה או רפואי,

הרשומה של השלמות מידת לפי הרפואיים התיקים התפלגות את מציג 12 תרשים
רשומה עם התיקים בשיעור משמעותית בעלייה להבחין ניתן זה בתרשים שנה. בכל
משמעותיים הבדלים מצאנו כי רק, נציין .(1981) ל^58 (1978) מ^39 מלאה:
הוא הרופאים בין באחוזים הטווח כאשר ב1981, הרופאים בין הרשומה בשלמות
מחצית אצל המטופלים תיקי ממחצית שבפחות גם לראות ניתן מהלוח .34.285.3 70

בין הרשומה שלמות במידת ההבדלים מלאה. רשומה נמצאה שלהם מהרופאים
גם ואולי רישום של שונים דפוסים קיום על ומצביעים מובהקים,  השונים הרופאים
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בין נע 1981 בשנת השונים הרופאים אצל הלקויות הרשומות אחוז טיפול. נוהלי של
השימוש את מצדיקים הרפואית הרשומה שלמות בדיקת ממצאי לפיכך, .£65.814.79

מידע. מקורות בשילוב

יל"ד, נגד תרופות ונטילת הדם לחץ מדידות עלפי הרשומה שלמות :12 תרשים
(19811978) שנה לפי

אחוזים
100 1  ו

90

80

70

60 57:7

60 1 44.6
40 40 י ...3.9...9 |||... 39.3 406

* |21.3 21.0 \ יי 2110■^ י 196^H 20.11^
20 ! TS^■ ■SI^H >. :Hgg^■"' !12§■^

1981 1980 1979 1978
(N=352) (N352) (N352) (N352)

שנה
11 מלא רישום ■ חלקי רישום ■ חסר רישום

ממצאים 2.4
יל"ד הימצאות אומתי 2.4.1

צירוף ועל שונים מידע מקורות על המבוססים יל"ד, הימצאות של אומדנים חישבנו
המבוססים יל"ד, הימצאות של שונים אומדנים על מצביע 8 לוח מקורות. מספר של
כי עולה מהלוח המשפחה. רופאי לפי הטווחים את ומציין מקורות מספר על
של העצמי והדיווח הרשומה הם ביותר הנמוכה ההימצאות את שמראים המקורות
קטנה בינהם שהחפיפה למרות המקורות, יתר בין גדולים הבדלים אין הקשיש.

.(11 תרשים (ראה יחסית
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סובלים ב1981, רשומה להם שהיתה קשישים 235 מתוך אחוזים ושבעה שלושים
רשומה להם היתה שלא הקשישים כל למדגם כשנוספו בלבד. הרשומה לפי מיל"ד
דם לחץ ערכי עם הקשישים וכן דם, לחץ של גבוהים ערכים סינון בסקר להם ושהיו
עלתה ממושכת, תקופה במשך יל"ד נגד תרופות נטלו דיווחם שלפי תקינים,
מצביע מיל"ד סובל היותו על הקשיש של עצמי דיווח משולב). ל(6496 ההימצאות
כסובלים הוגדרו הסינון שבסקר מהקשישים 46?£ המחלה: לקיום שלו המודעות על
שלפי מספיק שבה ביותר, הרחבה ההגדרה במסגרת למצבם. מודעים היו לא מיל"ד,

.7796 היא ההימצאות מיל"ד, כסובל מוגדר הקשיש המידע ממקורות אחד

הרופאים, בין והטווחים שונים מידע מקורות לפי יל"ד של הימצאות אומדני :8 לוח
(באחוזים) 1981

מקרים בין טווחים כל
ידועים הרופאים הרופאים מידע מקור

רשומה, אין ואם רשומה, לפי יל"ד משולב:
523 68.4553.3 63.6 נגד תרופות לקיחת על ודיווח סינון סקר לפי

יל"ד

גבוה, דם לחץ ערכי X) בלבד רשומה לפי יל"ד
235 59.128.6 36.9 יל"ד) נגד תרופות או רפואית אבחנה או

352 58.747.7 52.9 לקיחת על ברור (עם סינון סקר לפי יל"ד
תרופות)

בלבד הקשיש של עצמי דיווח לפי יל"ד
352 63.237.9 48.0 מיל"ד) סובל שהוא אמר (הקשיש

מהמקורות: אחד לפחות לפי יל"ד
352 78.966.7 76.9 עצמי דיווח או סינון סקר או רשומה

בהימצאות מובהקים הבדלים מצאנו לא בנפרד, רופא כל אצל המטופלים בקרב
שילוב לפי וכן המידע, ממקורות אחד באף הקשיש ומוצא גיל מין, לפי יל"ד,
כי מצאנו הרופאים, בין להפריד בלי הכללית, באוכלוסייה המידע. מקורות
על התבססות תוך הקשיש, וגיל מין לפי מובהקים יל"ד, בהימצאות ההבדלים
נשים מוצאו. לפי לא אך ,(13 תרשים (ראה בלבד הקשיש של העצמי הדיווח
429S לעומת 5496) גברים מאשר יל"ד של יותר גבוהה הימצאות על מדווחות
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יותר נמוכה המצאות על מדווחים (75 גיל (מעל יותר מבוגרים קשישים בהתאמה).
.(5296  74 גיל (עד יותר הצעירים מאשר ,(32^ יל"ד של

ומין גיל לפי הקשיש של עצמי דיווח עלפי יל'יד הימצאות :13 תרשים
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ודיון dd'0 2.5
הסובלים איתור בה. הטיפול איכות להערכת מוצא נקודת היא מחלה הימצאות
cross) חדפעמי במחקר הימצאות לחשב כדי או בהם לטפל במטרה מיל"ד
אי לקוי; או חסר רפואי רישום סיבות: מכמה בעייתי רטרוספקטיבי, או (sectional
הדם לחץ ערכי של רבה שונות מהמטופלים; חלק אצל המצב קיום על הרופא ידיעת
בסקר false negative1 false positive של למצבים מביאה השונות היממה בשעות
בגלל למצבם, קשישים) (במיוחד ביל"ד הלוקים של מודעות וחוסר סינון;

יל"ד. של האסימפטומטיות
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אינם לכשעצמם עצמי) ודווח סינון סקר רפואית, (רשומה המקובלים המידע מקורות
$429. נמצאו הנוכחי במחקר לדוגמה, יל"ד. הימצאות על שלם מידע מספקים
להשיג ניתן הימצאות על מדויק יותר מידע לקוי. רישום עם הרפואיים מהתיקים
זו בשיטה השימוש כלל בדרך אבל ,(longitudinal research) הזמן לאורך במעקב
חדפעמי מידע להשיג שניתן במקרה הגבוהה. העלות בגלל אפשרי בלתי כמעט
למציאות. ביותר הקרובות לתוצאות יביא המידע מקורות שלושת שילוב בלבד,
של עצמי דיווח על או סינון סקרי על כלל בדרך יל"ד הימצאות מבוססת בספרות,
בספרות המופיעות מאלו גבוהות הימצאויות התגלו שערכנו הסינון בסקר הקשיש.
Amery) למשל בסקנדינביה, 404390 לעומת הנוכחי במחקר $53< קשישים: חולים על
על משולבים מידע במקורות להשתמש שכדאי להסיק ניתן אלה מכל .(et ai. 1981

שנותן ראשוני רפואי בשירות מדובר כאשר המחלה, הימצאות של אומדן לחשב מנת
את ולשפר המידע את להשלים אפשר זו בצורה מוגדרת. לאוכלוסייה שגרתי טיפול

אמינותו.

לנו תספק הקשישים אוכלוסיית בקרב והימצאותו יל"ד של קיומו קביעת כאמור,
רמת המחלה, ואבחון הסובלים איתור ביל"ד: הטיפול איכות להערכת מוצא נקודת

הטיפול. והתאמת למחלה המטפל ושל הקשיש של המודעות

הרופא מאפייני .3
זאת, עם גומלין. בקשרי מחויבים והם והמטופל הרופא משתתפים הטיפול בתהליך
הטיפולי, למפגש מספיק זמן הקצאת יותר: כבדה אחריות הרופא על מוטלת
המטופל ועידוד רפואיות בבעיות בטיפול מסירותו הוכחת במטופל, התעניינות
להתעדכן אמור הרופא .(Meyboom de Jong 1989 ;Fisher 1971) להוראותיו להשמע
לטיב גם טוב, טכני טיפול מתן מלבד ולדאוג, המדעיים, ובחידושים מקצועי במידע

.(Evans et al. 1986) המטופל עם הרגשית התקשורת

כרופא לאחריותו לקשישים, בנוגע ועמדותיו גישותיו הרופא, של הרקע מאפייני
לבין בינו הגומלין קשרי על הן להשפיע עשויים ביל"ד, הרצוי ולטיפול בקהילה
הגומלין וביחסי המקצועי במישור הרופא התנהגות הטיפול. איכות על והן המטופל
.(Mathews 1983) הטיפול ובתוצאות הסיקור ברמת תשתקף יחד, גם הקשיש עם

ממצאי את ונביא המידע מקורות את נתאר הרופא, משתני את נגדיר זה בפרק
של המרפאות בשלוש השכונה בקשישי שטיפלו המשפחה, רופאי עשרת ריאיון

המחקר. בתקופת הכללית קופ"ח
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המידע מקור 3.1
הרקע משתני חלקים: ארבעה ובו מובנה שאלון באמצעות בדקנו הרופא משתני את
וגישתו הרופא של הקהילתית הגישה הקשישים, כלפי הרופא עמדות הרופא, של

.(7 נספח (ראה ביל"ד הטיפול לגבי
הרפואית, ההסמכה קבלת ארץ הרופא, ומוצא גיל מין, הרופא: של הרקע משתני א.

נוספת. ועבודה הנוכחית בעבודה ותק בארץ, ותק התמחות,
Kogan שבסולם ההיגדים 17 הקשישים: כלפי הרופא עמדות ב.

לקשישים רק הרופא של אחריותו תחום הגדרת הקהילתי: לסיפול בנוגע הרופא גישת ג.
הקשישים לכל או במרפאה, אצלו הרשומים לקשישים רק טיפול, לקבל הפונים

ידו על המטופל באזור המתגוררים קופ"ח, חברי
בצעירים, טיפול לבין בקשישים טיפול בין ההבדל בילד: לטיפול הרופא גישת ד.
לרופא והפניה התרופתי הטיפול התחלת מועד הדם, לחץ מדידות תדירות

מומחה.

המשתנים 3.2
להסברת המוצע במודל בלתיתלויים במשתנים הם גם משמשים הרופא משתני
הרופא, של הדמוגרפיים במאפיינים מתמקדים והם ביל"ד, הטיפול באיכות השונות
כלפי ובגישותיו שלו הקהילתית באוריינטציה והקשישים, הזיקנה כלפי בעמדותיו

ביל"ד. הטיפול

הרופא של הרקע משתני 3.2.1
התמחות גיל, מין, כגון, סוציודמוגרפים, משתנים כוללים הרופא של הרקע משתני
למשתנים גם הקשיש של הסוציודמוגרפיים למשתנים כמו ובעבודה. בארץ וותק
ובטיב ביל"ד הטיפול באופן לקשיש הרופא בין הגומלין ביחסי חשיבות אלה

הטיפול.

הקשישים כלפי הרופא עמדות 3.2.2
לעברית מתורגם Kogan סולם באמצעות נמדדו הקשישים כלפי הרופא עמדות
המקצוע אנשי של עמדותיהם את המודדים היגדים מ17 בנוי הסולם (Kogan 1961)

.(11 בנספח ראה (פירוט תפקידם במסגרת עלידם המטופלים קשישים כלפי
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הקהילתי הסיפול כלפי הרופא גישת 3.2.3
מיל"ד, הסובלים איתור לשם בטיפול במיוחד חשובה הרופא של הקהילתית הגישה
באשר הרופא עמדת יל"ד. של האסימפטומטי האופי בגלל למצבם מודעים שאינם
כאשר רק מעקב המבצעים רופאים יש הסיקור: טיב על משפיעה אחריותו לגבולות
שלהם, המטופלים את המזמנים רופאים ויש ביוזמתו, במרפאה מבקר המטופל

.(Mathews 1983) מזומנות לעתים במרפאה מבקרים שאינם אלה את ובמיוחד

ביל"ד לטיפול הרופא גישת 3.2.4
הזמן פרקי נבדקו ביל"ד. הרצויים והטיפול הסיקור לרמת ביחס הרופא לגישת בנוגע
הסובלים לאלה מדידות לבין בריאים לקשישים לחץדם מדידות בין לדעתו הרצויים
והגורמים התרופתי הטיפול תחילת מועד המרשם, חידוש מועד נבדקו כן כמו מיל"ד.

הטיפול. קביעת בעת להתחשב יש בהם

ממצאים 3.3
רקע משתני 3.3.1

שבעה במדגם הרופאים: של הרקע מאפייני של הגולמיים הנתונים מוצגים 9 בלוח
הארץ, ילידי אינם הרופאים כל .49 הוא הממוצע שגילם רופאות, ושלוש רופאים

השכונה בקשישי המטפלים המשפחה רופאי של הרקע מאפייני :9 לוח
בעבודה ותק
הנוכחית בארץ ותק סיום ארץ
(בשנים) (בשנים) הלימודים מוצא גיל מין רופא

12 12 רומניה רומניה 63 ז א
1 3 צרפת אלג'יר 33 ז ב

משנה פחות 26 ישראל ארה"ב 28 נ ג
1 11 רומניה רומניה 54 ז ד

8 8 צרפת אלג'יר 43 ז ה
7 11 בריה"מ רומניה 53 ז ו

10 19 שוויץ פרס 48 ז ז

משנה פחות 21 רומניה רומניה 66 נ ח
2 9 בריה"מ בריה"מ 49 ז ט
13 34 בלגיה רומניה 50 נ י
5.6 15.5   48.7  ממוצע
4.5 5^_נ  49.5  חציון
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המערבית באירופה ארבעה המזרחית, באירופה לימודיהם את סיימו מהם חמישה
התגוררו בממוצע פנימית. ברפואה התמחו בלבד רופאים שלושה בישראל.  ואחד
עבדו רופאים שלושה במרפאה. שנים 5.6 בממוצע ועבדו שנים, 15.5 בארץ הרופאים

פרטית. בפרקטיקה  וחמישה חולים, בבית במקביל

הקשישים כלפי המשפחה רופאי עמדות 3.3.2
היגדים זוגות ב17 הציונים של התקן וסטיות הממוצעים מופיעים 11 בנספח
הפריט ובין (א)(ב)) (שאלות ומשלימו פריט כל בין התאמה תוך וחיוביים), (שליליים
השלילי הסולם בין השוואה לערוך עלמנת ולכן, קטגוריות, 6 שאלה לכל לסה"כ.
יותר גבוהים שממוצעים כך מ7, השליליים הממוצעים כל את חיסרנו לחיובי,

קשישים. כלפי יותר שליליות עמדות על מצביעים

האפשרי המרבי מהציון כאחוז וחיוביים שליליים לפריטים מסכמים ציונים :10 לוח
המשפחה* רופאי אצל

(+) לפריטים ציונים () לפריטים ציונים
המרבי מהציון כאחוז המרבי מהציון כאחוז

רופא כל אצל רופא כל אצל
.9 05 44.1

54.9 47.0 (2)

57.8 48.0

58.8 56.8

59.8 (2) 57.8 (2)

61.7 59.8

62.7 63.7
64/7 83^

יותר. השליליים הם יותר הגבוהים הציונים *

58.3 56.6 הממוצע אחוז
4.6 11.6 תקן סטיית

10 מספר

הפריטים ממוצע לבין (3.30) השליליים הפריטים ממוצע בין בלבד קטן הבדל מצאנו
ושאלה חיובית (שאלה ומשלימיהם הפריטים בין המתאמים .(3.58) החיוביים
שבסדרה, הפריטים כל ציון לבין הפריט ציון בין והמתאמים תואמת) שלילית
מיתאמים מצאנו (10,1,7 ,13 ,6,17 (מס' שאלות בשש השאלות. תוקף את קובעים
בקבוצה .(0.40 עד 0.84) השאלה אותה של והשלילי החיובי הנוסח בין גבוהים
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.  1

0.25 בין הנעים יותר, נמוכים מיתאמים נמצאו (14 ,15 ,11 (מס' שאלות של אחרת
באשר .0.08 לבין 0.17 בין הנעים נמוכים, מיתאמים השאלות וביתר ;0.20 לבין
גבוהים סולם כל בתוך המיתאם האם בדקנו הסה"כ, לבין הפריט בין למיתאמים
השליליים בפריטים כי ומצאנו, והשלילי, החיובי הסולם בין הבדלים יש והאם

החיוביים. בפריטים מאשר הסה"כ עם יותר גבוהים מתאמים נמצאו

של מקוצר משתנה נבנה הטיפול, איכות להסברת המוצע במודל שימוש לצורך
את מצאנו בהן שאלות, תשע על המבוסס הקשישים, כלפי הרופאים עמדות
התפלגות מופיעה 10 בלוח Kogan סולם ציוני סה"כ עם ביותר הגבוהים המיתאמים
הרופאים המקרים בשני החיוביים. ולפריטים שליליים לפריטים המסכמים הציונים
חיוביים לפריטים ו>$57 שליליים לפריטים ו£589 האפשרי: הטווח אמצע מעל נשארים

.(10217 של (בטווח

ומוצאו. מינו הרופא, גיל לפי המסכמים בציונים בלבד קטנים הבדלים נמצאו
רב מקצועי ותק בעלי רופאים במקצוע: ותק לפי למצוא ניתן יותר גדולים הבדלים
פחות או ותק שנות עשר בעלי מרופאים זקנים כלפי יותר שליליות בעמדות נוקטים

בהתאמה). 46.0 לעומת 58.8)

הרופא של הקהילתית הגישה 3.3.3
על מבוסס הסולם הרופא. של הקהילתית הגישה את המסכם במדד השתמשנו
הרופאים בין הטווח .153 הוא האפשרי כשהטווח ,51 קטגוריות ובהן שאלות שלוש
בטיפול שדוגלת צרה, גישה על מצביע הנמוך הציון הכל. מהסך ל7370 339J בין נע
גישה, על מצביע הגבוה, הציון  ולעומתו לרופא; הפונים לאנשים בעיקר המצטמצם
באיזור המתגוררים קופ"ח חברי כל של לבריאותם אחראי להיות אמור הרופא בה

(>£ל47). הסולם למרכז קרוב ממוקמים הרופאים בממוצע, שבטיפולו.

בין המיתאמים כי: מראים לסה"כ שאלה כל ובין השאלות בין פירסון מיתאמי
(0.25)3 ו 1 שאלות בין והמתאם גבוהים (0.42) ו1 2 לשאלות (0.74) ו3 2 שאלות
,(0.83 עד 0.45) גבוהים נמצאו לסה"כ השאלות בין המיתאמים כל יחסית. נמוך

הסולם. שאלות כל את השארנו המוצע במודל שימוש לצורך ולכן,

רופאים רופאות, במקצוע. וותק מוצא ארץ מין, גיל, לפי בציונים הבדלים נמצאו
יותר של ותק בעלי ורופאים אמריקני או אירופי ממוצא רופאים יותר, מבוגרים
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כרופאי אחריותם לתחום באשר יותר רחבה גישה ביטאו במקצוע שנים מעשר
משפחה.

ביל"ד והסיפול הרצויה והסיפול הסיקור רמת לגב1 הרופא עמדות 3.3.4
בקשישים

קשישים יותר: בצעירים הטיפול לבין בקשישים הטיפול בין הבדל ציינו הרופאים כל
בנוסף, נמוך. לטיפול התגובה ושיעור לוואי מתופעות וסובלים לתרופות יותר רגישים
הקשישים, של החיים תוחלת את בהכרח יאריך לא שהטיפול מהרופאים, חלק טענו

לסיבוכים. וגורם תקין אינו כלל בדרך אשר שלהם, והכליות הלב מצב עקב

חודשים, בששה פעם בריאים לקשישים לחץדם למדוד שרצוי ציינו, הרופאים רוב
בקשר התרופות. מרשם חידוש בעת בחודש פעם לפחות מיל"ד הסובלים ולקשישים
במחלות בסימפטומים, מתחשבים שהם רובם העידו הרפואי הטיפול תחילת למועד
חלוקים היו הם סיכון. ובגורמי והלב הכליות במצב מעבדה, בבדיקות נלוות,
נע הטווח כאשר תרופתי טיפול מתן המחייבים הדם, לחץ לערכי בנוגע בדעותיהם
התרופתי לטיפול הוסיפו רובם כספית. מ"מ 180/120 לבין כספית, מ"מ 160/95 בין

דלתמלח. דיאטה

ללחץדם, למומחה הקשישים החולים את להפנות שכדאי סברו לא הרופאים רוב
שרופא לדעתם, יותר, טוב מצליח". אינו "והטיפול מגיבים אינם שהקשישים בטענה

הטיפול. את שיתן זה יהיה היטב, הקשיש את המכיר המשפחה,

ודיון 0'כום 3.4
בגיל כגברים המשפחה רופאי מרבית את לתאר ניתן שהעלנו הממצאים בעזרת
המזרחית באירופה לרפואה שהוסמכו ארצותערב, או מזרחאירופה ילידי העמידה,
התמחו. לא אך במקצוע, ויותר ניסיון שנות עשרים בעלי רובם המערבית. או
במרפאה. יחסית חדשים והם בארץ שנים מ13 פחות של ותק למרביתם
שונות, נמצאה ,Kogan סולם באמצעות שנמדדו כפי קשישים, כלפי בעמדותיהם
דרגה על המצביע דבר הסולם, של הגבוה השליש לבין האמצע בין הממוקמת
Kogan בסולם הציונים ממוצע קשישים. אפליית או שליליות עמדות של מסוימת
,(1961) Kogan של במחקר שהתקבלו לממוצעים מאד דומה הרופאים שקיבלו
60.4 ;64.1 ;61.1 של ממוצעים בארה"ב: סטודנטים קבוצות שלוש בקרב שנערך
(לעומת החיובי בסולם 54.8 ;56.8 ו54.1; שלנו), במחקר 57.8 (לעומת השלילי בסולם
ב6ל17 גבוהה, התאמה נמצאה השאלות מזוגות ב6ל35 שלנו). במחקר 59.5
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כללי, באופן התאמה, כל נמצאה לא מהזוגות וב^47 בינונית, התאמה  מהזוגות
מיתאמים ונמצאו החיובי, הסולם מאשר יותר גבוה ממוצע נראה השלילי בסולם
יש החיובי לסולם שני, מצד .(5296 לעומת 6496) הכל לסך הפריט בין יותר גבוהים
מאשר יותר גבוהה שונות יש השלילי ובסולם בממוצע, גבוהים יותר מעט ציונים
מאשר יותר קשישים כלפי חיוביים למשפטים להתנגד נוטים רופאים החיובי: בסולם
היגדים תשעה על להצביע ניתן דבר, של בסיכומו שליליים. למשפטים להסכים
המקוצר, הסולם את לבנות עלמנת בחרנו בהם יותר, גבוה תוקף כבעלי שליליים
בדבר הרופאים לעמדות בנוגע הטיפול. איכות להסברת המוצע במודל לשימוש
של הגבוה השליש לבין הנמוך השליש בין הציונים נעים בקהילה, אחריותם תחום
את הרואים רופאים יש הרופאים: בין הגבוהה לשונות גם לב לשים יש הסולם.
לבריאותם אחראים עצמם הרואים יש גמור ובניגוד בלבד, הפונים כלפי אחריותם
השלכות הגישות לשתי כי נציין, שבטיפולם. באזור המתגוררים קופ"ח, חברי כל של
יתקשו, הראשונה בגישה הנוקטים כאשר הסיקור, ועל המחלה אבחון על שונות
במרפאה. בתכיפות מבקרים שאינם מהמחלה הסובלים קשישים לאתר ספק, ללא
את ומזמנים המחלה, לאיתור לפעול יותר נוטים יותר רחבה גישה בעלי רופאים
בקרב ביל"ד לטיפול הרווחת הגישה לבדיקות. הסיכון בקבוצת הנכללים הקשישים
ובמסגרתה בצעירים, טיפול לבין בקשישים טיפול בין מבחינה הרופאים מרבית
של לסימפטומים לב תשומת ועל מהמחלה הסובלים אחר צמוד מעקב על מומלץ

נלוות. ומחלות סיבוכים

כל השונות. בעלי הרופא במשתני הטיפול איכות להסברת המוצע במודל השתמשנו
כך, ומשום שונות, ללא נמצאו ביל"ד והטיפול הסיקור טיב בדבר העמדות משתני

למודל. הוכנסו לא

לרופא הקשיש בין יחסיהגומלין סיב .4
בכלל הטיפול מאיכות נפרד בלתי חלק מהווה לחולה הרופא בין יחסיהגומלץ טיב
רבה חשיבות נודעת הרפואי, הטיפול במסגרת בפרט. ביל"ד הטיפול ומאיכות
של הטכנימקצועי הביצוע על השפעתם בגלל בעיקר לחולה, הרופא בין ליחסים
הרופא מן מידע העברת מתנהלת טיפול תהליך בכל .(Donabedian 1980) הטיפול
סוג והתאמת הטיפול בתהליך המשתתפים שני בין התקשורת טיב ולהפך. למטופל
.(Brook et ai. 1980) הטיפול בטיב מרכזי חלק מהווים לצורכיהם, התקשורת
לחצים) (מתחים, הנפשיחברתי ההיבט משמש ביל"ד, ובמיוחד כרוניות, במחלות
רגשיים יחסים ולכן, (Kimbaii 1980 ;Wiener 1980) המחלה של יסודי כמרכיב
אלה יחסים המחלה. חריפות את למתן עשויים המטופל לבין הרופא בין חיוביים
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למרכיב .(Shuval 1970) הקשיש בעבור קתרסיס של סמויה פונקציה גם ממלאים
הזקוקים בקשישים, בטיפול ניכרת חשיבות הקתרסיס, להרגשת ובמיוחד הרגשי,
בשל אצלם, וכרוניות אקוטיות מחלות ריבוי בשל זה, מסוג לחיזוקים במיוחד
שהטיפול העובדה ובשל רבים, קשישים כלל בדרך נמצאים בה החברתית הבדידות
אפוא, יכולים, הרופא עם רגשיים יחסים .(Eisdorfer 1973) ממושך תהליך הוא
ועלידי הרופא להמלצות החולה היענות דרך הרצויות, התוצאות השגת על להשפיע

.(Stretcher 1983) הטיפול בתהליך המשתתפים שני בין משוב מערכת

המבוססת הקשיש, לחולה הרופא בין יחסיהגומלין הערכת בממצאי נדון זה בפרק
עשרת אצל השכונה קשישי של ביקורים בזמן תצפיות ועל הקשיש ראיון על
ואת לקשיש הרופא בין יחסיהגומלין של השונים ההבטים את נציג הרופאים.
נתאר לכך, בנוסף ומוצא). גיל (מין, הקשיש של הדמוגרפיים למשתנים שלהם הקשר

ליחסיהגומלין. בנוגע המחקר באוכלוסיית הרופאים בין ההבדלים את

המידע מקורות 4.1
בתהליך מעורבותו למידת בנוגע הקשיש עם ריאיון מידע: מקורות בשני השתמשנו
הביקור. בעת רופא כל על ותצפית המטפל; הרופא לבין בינו היחסים ולטיב הטיפול
קשרי את המאפיין הדומיננטי הדפוס את לאתר לנו אפשרו אלה מידע מקורות

לקשיש. הרופא בין הגומלין

כל שעות שלוש של תצפיות (חמש תצפיות 50 ונערכו קשישים 352 רואיינו בסה"כ
הרופא בהתעניינות במיוחד והתרכזנו מובנות היו התצפיות רופא). כל על אחת
לקשיש הרופא בין בשיחה ובפרטיות הפיזית הבדיקה בפרטיות הפיזי, במגע בקשיש,

.(8 נספח (ראה

לקשיש הרופא בין יחסיהגומלין משתני הגדרת 4.2
בשלושה התמקדנו לחולה הרופא בין יחסיהגומלין טיב את להעריך עלמנת
התייחסות אופן דיווחו), (לפי הטיפול בתהליך הקשיש מעורבות מידת היבטים:
(לפי לרופא הקשיש בין היחסים ותיאור תצפית) (לפי הביקור בזמן לקשיש הרופא
בין הקשר מלבד המשתנים, שלושת בין מובהק קשר נמצא לא הקשיש). דיווח
שנמצא הרופא, עם יחסיו את הקשיש תיאור לבין הטיפול בתהליך הקשיש מעורבות
אחד כל בניתוח השארנו אלא מסכם, מדד נבנה לא כך, משום (0.001<ק). מובהק
מוגבל הביקור בעת לקשיש הרופא התייחסות המשתנה עצמו. בפני כמשתנה מהם
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נתון רופא של חוליו לכל נזקף שהוא מפני הנמוכה, השונות בגלל הממצאים בניתוח
האינדיבידואלי. החולה את מאפיין ואינו

הסיפול בתהליך הקשיש מעורבות 4.2.1
בנוי והיה הטיפול בתהליך ופעילותו הקשיש התעניינות מידת את בדק המשתנה

:>5 בנספח לקשיש (מהשאלון שאלות משתי
לחץ את לו מודדים כאשר שלו הדם לחץ בערכי מתעניין או שואל הוא האם א.

במרפאה? הדם
מיועדת זו (שאלה התרופה? את לשנות לרופא הציע או ביקש איפעם האם ב.
מתרופה לוואי מתופעות שסבלו ולאלה מאוזנים אינם אך בתרופות למטופלים

מסוימת)

אך בלבד, הראשונה בשאלה השתמשנו קשיש כל של מעורבותו את להעריך עלמנת
השאלות. שתי של בשילוב השתמשנו מיל"ד, הסובל הקשיש מעורבות הערכת לשם

קטגוריות: שלוש הטיפול" בתהליך הקשיש "מעורבות למשתנה
השאלות. שתי על בשלילה ענה הקשיש כאשר כלל, מעורב אינו הקשיש (1)

משתי לאחת רק בחיוב ענה הקשיש כאשר חלקי, באופן מעורב הקשיש (2)

השאלות.
השאלות. לשתי בחיוב ענה כאשר מלא, באופן מעורב הקשיש (3)

הביקור בעת לקשיש הרופא יחס 4.2.2
שנערכו התצפיות על המבוססים גולמיים, משתנים מארבעה נבנה זה משתנה
ההיבטים מן אחד בכל הוערך מהרופאים אחד כל הרופא. אצל הביקור בשעות

:(7 נספח (ראה שנצפו
אישיים בעניינים או במשפחה התעניינות למחלתו: מעבר בקשיש הרופא התעניינות א.

אחרים
ליטוף חיבה, סימני או לקשיש, הרופא בין יד מגע פ1י: מגע ב.

לחדר מכניס או בנפרד קשיש כל מקבל הרופא האם הפיזית: בבדיקה פרטיות נ.
בבתאחת אנשים מספר

גם ההמתנה, מחדר השיחה את לשמוע ניתן האם לקשיש: הרופא בין השיחה פרסיות ד.
הקשיש. של אנטימיים בעניינים כשמדובר
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המשפחה רופא עם יחסיו את הקשיש תיאור 4.2.3
רופא לבין בינו היחסים דפוס את לתאר הקשיש התבקש בריאיון, פתוחה בשאלה
בנינו .(4 נספח (ראה אותם ולהסביר שליליים) או (חיוביים בו שמטפל המשפחה

תשובה. בכל הדומיננטי לדפוס בהתאם קטגוריות ארבע עם משתנה

בו מתעניין אינו כלל בדרך הרופא לרופא: הקשיש בין שליליים יחסים של קבוע דפוס א.
להסביר מוכן לא לשאלות, עונה לא כעוס, החולה, את מכיר אינו במחלתו, או
נעים לא שלקשיש או לקשיש סבלנות לו אין טיפול, על או המחלה על לו

בחברתו
כלל בדרך לקשיש מתייחס הרופא ח'וב"ם: ביסודות המעורב שלילי. דוסיננסי דפו0 ב.

בינהם חיוביים יחסים גם מתקיימים לפעם מפעם אך שלילי, באופן
חיובי, לקשיש הרופא יחס כלל בדרך שליליים: ביסודות המעורב חיובי, דוסיננסי דפוס ג.

שלילי היחס לפעם מפעם אולם
כועס, לא סבלני, מסביר, מתעניין, כלל בדרך הרופא חיוביים: יחסים של קבוע דפוס ד.

הרופא בחברת נעים ולקשיש ביניהם אישי קשר יש

לקשיש הרופא בין יחסיהגומלין סיב הערכת ממצאי 4.3
יחסי טיב על המצביעים המשתנים שלושת של הניתוח ממצאי את נביא להלן
הרופא התייחסות הטיפול, בתהליך הקשיש מעורבות לקשיש: הרופא בין הגומלין
לא כי להזכיר, חשוב הרופא. עם יחסיו את הקשיש ותיאור הביקור בעת לקשיש
בין מובהק קשר נמצא שלא מפני יחסיהגומלין, טיב את המסכם משתנה בנינו

הללו. המשתנים שלושת

הטיפול בתהליך הקשיש מעורבות 4.3.1
בזמן שלהם הדם לחץ בערכי מתעניינים לשאלה, שענו 83£9מהקשישים, כי נמצא
וגילו. מינו לבין לחץהדם בערכי הקשיש התעניינות בין קשר מצאנו לא הביקור.
לבין הקשיש התעניינות בין מובהק קשר יש אך מובהק, אינו הרופאים בין ההבדל
לחץ בערכי מתעניינים אירופהאמריקהישראל ממוצא יותר רבים קשישים מוצאו:
(7796) אסיהאפריקה ממוצא קשישים לעומת ($89,) הביקור בזמן שלהם הדם

.(p<0.05)

התרופה את לשנות ביקשו האם השאלה רלוונטית היתה מהקשישים (191) לן$54
במחלה). מאוזנים היו שלא או יל"ד נגד מהתרופות לוואי מתופעות איפעם (סבלו
בין קשר מצאנו לא בתרופה. שינוי מהרופא ביקשו כ3796 רק אלה, קשישים מבין
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בין מובהק הבדל מצאנו אך, ומוצאו. גילו מינו, לבין התרופה לשינוי הקשיש בקשת
.(p<0.05) הרופאים

הטיפול בתהליך הקשיש מעורבות מידת המשתנה, התפלגויות מתוארות 11 בלוח
כלל מעורבים היו לא מהקשישים 139?< המטפלים. הרופאים בין והטווחים ביל"ד
מהקשישים $34 לעומת ל6ל26), 096 בין נע הרופאים בין (הטווח הטיפול בתהליך
בין ההבדלים .(%89%8 בין נע הרופאים בין (הטווח מלא באופן מעורבים שהיו
קשר נמצא לא וכן, מובהקים, אינם הטיפול בתהליך הקשיש במעורבות הרופאים

הקשיש. ומוצא גיל מין, לפי הטיפול בתהליך הקשיש במעורבות מובהק

הרופאים בין והטווחים ביל"ד הטיפול בתהליך הקשיש מעורבות מידת :11 לוח
(באחוזים) השונים

בין טווח בתהליך הקשיש מעורבות
הרופאים אחוז קשישים מספר הטיפול

100.0 181 0ןהכל
77.88.0 33.7 61 מלא באופן מעורב

72.00.0 53.0 96 חלקי באופן מעורב

26.30.0 13.3 24 כלל מעורב לא

הביקור בעת לקשיש הרופא התייחסות 4.3.2
לקשיש הרופא התייחסות המשתנה מרכיבי לפי הקשישים התפלגות מוצגת 12 בלוח
הרופא התעניינות היתה בהם בתנאים נבדקו מהקשישים £409 רק הביקור. בעת

בבדיקה. פרטיות בתנאי  וכ$65 איתו, יד ומגע

ארבעת על המבוסס הביקור, בעת לקשיש הרופא התייחסות את המסכם במדד
$26 מ40); (בסולם האוכלוסייה לכל 1.92 של ממוצע חושב הללו, המרכיבים
התייחסות קיבלו 6ל62 מדדים, בשלושה לפחות שלילית התייחסות קבלו מהקשישים
בשלושה לפחות חיובית התייחסות קבלו הנותרים ו$12 מדדים בשני שלילית

מדדים.
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(באחוזים) הביקור בעת לקשיש הרופא התייחסות לפי הקשישים התפלגות :12 לוח
שלילי חיובי הכל סך מספר הרופא התייחסות מרכיבי
(לא) (כן) הקשישים
59.4 40.6 100.0 352 בקשיש הרופא התעניינות
58.5 41.5 100.0 352 הקשיש עם יד מגע
34.4 65.6 100.0 352 פיזית בבדיקה פרטיות

48.9 51.1 100.0 352 הרופא עם בשיחה פרטיות

מוצא לפי ההבדלים אך מובהקות, נמצאה לא ומין גיל לפי ההבדלים בבדיקת
התייחסו אסיהאפריקה, ממוצא מהקשישים ל^95 .(13 (לוח מובהקים נמצאו
אירופהאמריקהישראל ממוצא מהקשישים של^80 בעוד בינוני, או שלילי באופן
הקשישים בין שונות נמצאה לא (0.001<ק). בינונית או שלילית התייחסות נצפתה

התצפיות. ביצוע אופן בגלל רופא, אותו אצל שמטופלים

הקשיש מוצא לפי הביקור בעת לקשיש הרופא התייחסות מסכם מדד :13 לוח
(באחוזים)*

התייחסות התייחסות התייחסות מספר
חיובית בינונית שלילית הקשישים הקשיש של מוצא

12.2 62.2 25.6 523 סןהכל
5.0 72.2 22.8 180 אסיהאפריקה
19.8 51.7 28.5 172 אירופהאמריקה

ישראל

שליליים מדדים 3 לפחות שלילית: התייחסות *

שליליים מדדים 2 בינונית: התייחסות
חיוביים מדדים 3 לפחות חיובית: התייחסות

המשפחה רופא עם יחסיו את הקשיש תאור 4.3.3
גם וציינו תמיד, כחיוביים היחסים את תיארו מהקשישים אחוזים וארבעה עשרים
למחלה מעבר נושאים על בשיחה המתבטא הרופא, עם אישי קשר להם שיש
של דפוס על דיווחו נוספים £249 הרופא; בחברת הנעימה בהרגשה או ספציפית,
שליליים יחסים של דפוס תיארו מהקשישים ו£419 חיובייםמעורבים; יחסים
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הרופאים בין הטווח תמיד. שלילי יחס תארו מהקשישים ו6ל11 מעורבים;
חיובי או מעורב (שלילי מעורב או שלילי יחס כבעלי הקשישים עלידי המתוארים

ל£699. 4196 בין נע מעורב)

גיל מין, לבין הרופא, לבין בינו היחסים את הקשיש תיאור בין קשר מצאנו לא
המטפלים. הרופאים בין מובהקים הבדלים נמצאו לא וכן הקשיש, ומוצא

1196^ נראה לרופא, הקשיש בין יחסיגומלין את המעריכים המשתנים כל מסיכום
הביקור, בעת הרופא עם לחלוטין שליליים יחסיגומלין על מצביעים מהקשישים
יחסים על מצביע וכרבע מעורבים או בינוניים יחסים על מצביעים מ^50 יותר
הטיפול, בתהליך הקשיש מעורבות המשתנה הוא דופן יוצא .(14 (לוח חיוביים
בתהליך מעורבות להם שהיתה אמרו מהקשישים $83, בלבד: אחד מדד על המבוסס

הטיפול.

(באחוזים) לרופא הקשיש בין יחסיהגומלין סיכום :14 לוח
חלקיים שליליים

חיוביים בינוניים או שלילים

82.6  17.4 הטיפול בתהליך הקשיש מעורבות
האוכלוסייה בכל

33.7 53.0 13.3 מיל"ד שסובל הקשיש מעורבות
2.21 62.2 25.6 בעת לקשיש הרופא התייחסות

הביקור
23.9 64.7 11.4 עם יחסיו את הקשיש תיאור

הרופא

ודיון סיכום 4.4
בטיפול ביותר חשוב גורם מהווים לחולה רופא בין חיוביים יחסיגומלין כאמור,
להיבטים הקשור חזק יסוד קיים יל"ד של באטיולוגיה בקשישים. במיוחד ביל"ד
התייחסות דורש ביל"ד טוב טיפול כך, ומשום ,(stress) החולה בחיי נפשייםחברתיים
מסבירה מתחשבת, התייחסות וכן הללו, להיבטים המטפל הרופא מצד מיוחדת
בתהליך חשיבות משנה אלה לממדים החולה. לבין בינו ביחסיגומלין ורגישה
ורגש. כבוד התחשבות, יחסי לפתח הקשישים של הצורך מפאת בקשישים, הטיפול

84



הפחות) לכל (חלקי שליליים יחסים של דפוס לזהות ניתן הנוכחי המחקר מממצאי
משליש פחות לעומת המחקר, מאוכלוסיית כ3/4 אצל לקשיש הרופא בין
כ£529 כי להעיר, יש מלאים. חיוביים יחסים דפוס לזהות ניתן שבקבוצתם
חלקי (באופן כשליליים המטפל הרופא עם היחסים דפוס את תארו מהקשישים
בקשיש, התעניינות וחוסר כעס הסברים, לתת הרופא של הסבלנות חוסר לפחות):

הרופא. בחברת להם נעים שלא ציינו אף וחלקם

מקבלים שאינם מהקשישים ממחצית למעלה על מצביעות התצפית תוצאות
פרטיות ולא פיזי מגע התקיים לא הבריאותי, למצבם מעבר מהרופא התייחסות
נתגלה בנוסף, נוספים. חולים בנוכחות התבצעה רבים שבמקרים הרופא, עם בשיחה

הפיזית. בבדיקה אף הפרטיות נשמרה לא מהקשישים שליש עבור כי

המניעתי; הטיפול בתהליך כלל מעורבים אינם הקשישים מכל אחוזים עשר שבעה
בערכי (מתעניינים בלבד חלקי באופן בטיפול מעורבים מיל"ד, מהסובלים כמחצית
כלל מעורבים %3nא1ינם הצורך); במידת בתרופה שינוי מבקשים או לחץהדם

בטיפולם.
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הקשיש היענות התלויים: המשתנים וי: פרק
ביל"ד, הסיקור סיב הרופא, להמלצות

לחץהדם איזון ומצב
00000000000000000000

הרופא להמלצות הקשיש היענות .1
הרופאים ובקרב החוקרים בקרב מקובלת המטפל הרופא להמלצות החולה היענות
חשובה ההיענות .(3 סעיף ג', פרק (ראה הטיפול להצלחת הכרחי כתנאי המטפלים
מאד נדירה ספונטנית שהחלמה מפני כרוניות, במחלות מדובר כאשר יותר עוד
גבוהה היענות בין לקשר הוכחה בספרות מצאנו לא ,nn)0K .(Bohnstedt et al. 1987)
לזכור יש אך, ,(Epstein and ciuss 1982) המטופל של הבריאותי במצב שיפור לבין
המשתנים מכלול בגלל לתוצאותיו טיפול תהליכי בין הכרחי קשר שאין הטענה את
Donabedian) ספציפית מוגדרים לא המדדים כאשר ובמיוחד, המעורבים, והגורמים

.(1982

האופרטיבית ובהגדרה במדידה הכרוכות ובבעיות ההיענות בהערכת נדון זה בפרק
דמוגרפיים מדדים לפי ההענות משתני תיאור ממצאי את נציג כן, כמו הענות. של
בהיענות השונות את המסביר המודל בדיקת ממצאי ואת המחלה מצב ולפי

בממצאים. ונדון הקשיש,

הרופא להמלצות הקשיש היענות הערכת .1.1
רשומה עלפי תצפית, עלפי ביל"ד: לטיפול ההיענות להערכת דרכים מספר קיימות
היא ההיענות מידת לקביעת ביותר המקובלת הדרך החולה. של עצמי דיווח ועלפי

.(Maddison 1980) החולה ריאיון באמצעות

הרופא להמלצות ד מיל" שסובלים הקשישים היענות את הערכנו הנוכחי במחקר
לטיפול הרופא להמלצות מהמדגם הקשישים יתר היענות ואת במחלה לטיפול
הרופאים אבחנות את לבדוק צורך היה כך לשם דם. וכלי לב מחלות למניעת
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אחד בכל הרופא, והמלצות הקשישים התנהגות בין הקשר ואת והמלצותיהם
שומרים האםהם מעשנים, הם האם נשאלו שבמדגם הקשישים כל הטיפול. מתחומי
הטיפול נבדק כן, כמו גופנית. פעילות מבצעים הם והאם דלתמלח דיאטה על

עצמה. התרופה או התרופות כרטיס בדיקת עלידי שקיבלו, התרופתי

ביל"ד: טיפול תחומי ארבעה נבדקו
תרופות נטילת א.

דלתמלח דיאטה על שמירה ב.
גופנית פעילות ביצוע ג.

מעישון הימנעות ד.

המידע מקור 1.2
שיש אחות או רופא ידי על לו נאמר האם (1) הקשיש: נשאל בנפרד תחום כל לגבי
האם ו(2) במחלתו?; מהטיפול או מונע מטיפול כחלק המתאים, בצעד לנקוט צורך

מהאחות? או מהרופא שקיבל המלצות אחר ממלא הוא

הרופא להמלצות הקשיש היענות של אופר0יבית הגדרה 1.3
היה יכול בהם תחומים מספר לפי קשיש כל היענות של ממוצע כציון נבנה המשתנה
חושב אחרות, במילים לשאלות. ענה הוא ושעליהם הרופא, להוראות להיענות
למספר וחולק המלצות שקבל דיווח הקשיש שבהם בתחומים ההיענות ציוני סיכום
נמוכה) (היענות 1 בין נע ערכיו שטווח רציף משתנה זהו קיבל. שהקשיש המלצות
הקוטביים הציונים את קיבלו מעישון להימנעות התשובות גבוהה). (היענות 5 לבין

.(51)

ממצאים 1.4
ביל"ד לטיפול הקשיש היענות הערכת 1.4.1

ביל"ד השונים הטיפול לתחומי היענות א.
עלינו היה הצוות, או הרופא להמלצות המטופל היענות הערכת לשם כאמור,
המלצות שקיבלו הקשישים אחוז המלצות. קיבל אמנם שהמטופל לוודא
ביל"ד. המניעתי או הקורטיבי הטיפול מהתחומי אחד כל לגבי הרפואי מהצוות
עישון, מניעת או להפסקת המלצה קיבל הקשישים מכלל אחוזים ואחד שישים
כ^32 תרופתי, לטיפול המלצה קיבלו מיל"ד שסובלים הקשישים מכל 5296

.(15 (לוח גופנית לפעילות l^oA דלתמלח לדיאטה המלצה קיבלו מהקשישים
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גיל לפי תרופתי לטיפול בהמלצות מובהק הבדל נמצא המחקר, באוכלוסיית
הבדלים אין לתרופות. המלצות קיבלו 75 גיל מעל יותר רבים קשישים הקשיש:
גבוה אחוז הקשיש. ומוצא מין לפי תרופתי לטיפול הרופא בהמלצות מובהקים
שסובלים ומאלה אירופהאמריקהישראל ממוצא קשישים של נשים, של יותר
מובהקים הבדלים אין אך, מהרופא, דלתמלח לדיאטה המלצה קיבלו מיל"ד,
אין אך גופנית לפעילות המלצות קיבלו 74 גיל עד וקשישים גברים יותר גיל. לפי
למניעת או להפסקת בהמלצות המחלה. ומצב מוצא לפי מובהקים הבדלים

הקשיש. ממאפייני אחד באף מובהקים הבדלים נמצאו לא עישון

הטיפול תחומי לארבעת היענותם לפי הקשישים התפלגות מתוארת 16 בלוח
השונים התחומים שבכל בלוח לראות ניתן ההיענות. דרגות חמשת לפי ביל"ד
הענות על דיווחו מהרופא המלצות שקבלו הקשישים מרבית ביל"ד, בטיפול
קשישים יותר השונים. התחומים בין הבדלים עם מלאה", "כמעט או "מלאה"
עישון מניעת או ולהפסקת (779?<) תרופתי לטיפול מלאה היענות על דיווחו
האחוז בולט זה בתחום .(3596) גופנית בפעילות או (459?<) לדיאטה מאשר ,(£789)

או להפסקת בקשר (229S) הענות חוסר על שדיווחו קשישים של יחסית הגבוה
עישון. מניעת

השונים בתחומים הרפואי מהצוות המלצות שקיבלו הקשישים התפלגות :15 לוח
(באחוזים)' המחלה ומצב הקשיש מאפייני לפי ביל"ד, לטיפול

המחלה2 מצב מוצא גיל מין
לא אירופה המלצות

סובל סובל אסיה אמריקה בתחומי
מיל"ד מיל"ד אפריקה ישראל 75 מעל 74 עד אישה גבר הטיפול

52.4 41.7 39.4 54.8* 37.9* 35.8 47.1 טיפול
תרופתי

13.3* 42.9* 27.8* 37.8* 24.2 33.8 37.7* 26.0* דיאטה
דלתמלח

39.8 34.3 31.7 42.1 24.2* 39.0* 30.6* 42.6* פעילות
גופנית

63.3 48.9 57.7 64.0 58.1 61.0 56.8 64.5 הפסקת
עישון

אלה  הספציפי המאפיין של קטגוריה כל בתוך המלצות שקיבלו הקשישים סה"כ הם האחוזים
.100 ב מסתכמים אינם האחוזים ולכן מופיעים לא המלצות קיבלו שלא

מקורות שילוב לפי 2

P<0.05 *
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תחומי לפי הרפואי מהצוות המלצות שקיבלו במחקר הקשישים התפלגות :16 לוח
(באחוזים) סיכון גורמי ולמניעת ביל"ד לטיפול היענותם

היענות היענות
סה''כ סה"כ חוסר חלקית היענות כמעט היענות

במספרים (£9) היענות ביותר חלקית מלאה מלאה היענות תחומי

*94 100 0.0 2.1 3.2 18.1 76.6 תרופתי טיפול

311 100 5.3 4.4 8.8 36.3 45.1 דלתמלח דיאטה
512 100 12.8 4.0 8.8 39.2 35.2 גופנית פעילות

212 100 22.0 0.0 0.0 0.0 78.0 מניעת או הפסקת
עישון

היענות. לשאלות וענו תרופות לנטילת המלצה שקבלו מקורות, שילוב לפי מיל"ד הסובלים קשישים *

לבין ביל"ד, הטיפול מתחומי אחד בכל מלא באופן היענות בין הקשר בבדיקת
בהיענות רק מובהק הבדל נמצא המחלה, ומצב הקשיש מוצא גיל, מין,
נשים מאשר גברים יותר הקשיש: מין לפי עישון מניעת או להפסקת להמלצה

מובהקים. הבדלים אין הטיפול תחומי ביתר הרופא. להמלצת נענו

הקשיש היענות את המסכם המדד ב.
2.96 הוא הקשיש של היענותו את המסכם המדד ציוני של הכללי הממוצע
17 בלוח גבוהה). היענות  ו5 נמוכה היענות  1) 5 עד מ1 בסולם נקודות
של המחלה ומצב דמוגרפים אפיונים לפי המסכם המדד ממוצעי מוצגים

הקשיש.

ביל"ד. בטיפול הרופא להמלצות מנשים יותר בממוצע נענו שגברים נמצא
יותר נענו שנים ל12 תשע בין או שנים לשמונה אחת שנה בין שלמדו קשישים
יוצאי בין גם נמצאה יותר גבוהה היענות גבוהה. השכלה ומבעלי השכלה מחסרי
הרופא להמלצות יותר נענו מיל"ד הסובלים כמצופה, אירופהאמריקהישראל.
לא עישון). להפסקת המלצות על לדוגמה, נשאלו, (אשר סובלים שלא מאלה
היענות את המסכם במדד הטווח גיל. לפי הקשיש היענות ברמת הבדלים מצאנו
מובהקים. אינם וההבדלים 3.472.37 בין נע השונים הרופאים אצל הקשישים
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המחלה ומצב דמוגרפיים משתנים לפי המטופל להיענות מסכם מדד :17 לוח

תקן סטית ממוצע הקשישים מספר דמוגרפיים משתנים

1.48 2.96 309י סןהכל
מין

1.50 3.13* 148 גברים
1.44 2.79* 161 נשים

גיל
1.46 2.99 259 74 עד
1.56 2.80 50 75 מעל

ליסוד שנות
1.49 2.55* 97 0
1.47 3.33* 92 18

1.42 3.17* 74 912

1.34 2.80* 42 1320

מוצא
1.56 2.75* 155 אסיהאפריקה
1.34 3.23* 147 אירופהאמריקהישראל

משולב) מדד (לפי המחלה מצב
1.41 3.06* 206 סובל
1.58 2.76* 103 סובל א ל

p<0.05 הענות* על לשאלות וענו המלצות שקבלו הקשישים מספר 1

הרופא להוראות הקשיש היענות ניבוי 1.4.2
לניבוי תתמודל ובינהם התלויים מהמשתנים אחד כל עם תתימודלים שלושה בנינו
במשוואה משוואות. שלוש תתמודל ובכל הרופא, להוראות הקשיש היענות
בין ויחסיהגומלין המחלה מצב הקשיש, משתני השפעת בעיקר נבדקת הראשונה
משתני השפעת נבדקת השניה במשוואה התלוי. המשתנה על שלו, והרופא קשיש
במשוואה ויחסיהגומלין. המחלה מצב הקשיש, משתני להשפעת מעבר הרופא
המשוואה עם לחלופין דמה), (כמשתני רופא, כל של השפעתו את בדקנו השלישית

הסטטיסטי). הניתוח אסטרטגית :10 נספח (ראה השניה.
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(18 לוח (ראה ראשונה משוואה א.
האלה: המשתנים של הניבוי יכולת נבדקה זו, במשוואה

דיווח לפי כלכלי מצב מוצא, גיל, מין, הקשיש: ועמדות דסוגרפים משתנים (1)

מודעות ילדים, קיום מגורים, הסדר משפחתי, מצב לימוד, שנות הקשיש,
מהטיפול רצון שביעות לאפורמלית, תמיכה יל"ד, של לסכנות הקשיש

רפואי. לטיפול ופנייה בעבר במרפאה שקיבל

של ומוצא מין המשתנים מובהקת השפעה כבעלי נמצאו אלה מבין
במובהקותה: גבולית נמצאה יל"ד לסכנות הקשיש מודעות ואילו הקשיש,
,0.42 הינו הממוצע ההבדל כאשר הרופא, להמלצות מנשים יותר נענו גברים
אסיהאפריקה ממוצא מאלה יותר נענו אירופהאמריקה ממוצא קשישים
מודעים שהיו הקשישים ,1.37 הוא במוצא הממוצע כשההבדל ישראל, או

.(0.55 (בממוצע מודעים היו שלא מאלה יותר נענו המחלה, לסכנות

מידע מקורות ולפי עצמי דיווח לפי יל"ד מצב לחץהדם: מצב משתני (2)
עצמי). ודיווח רשומה (סינון, משולבים

המשתנה גם והוא מובהק, נמצא הקשיש דיווח לפי יל"ד מצב המשתנה רק
יל"ד כחולי עצמם את שהגדירו הקשישים כמצופה, ברגרסיה. ביותר החזק

.(0.74 הוא הממוצע (ההבדל הרופא להוראות יותר נענו

אופן הטיפול, במהלך הקשיש מעורבות לקש'ש: הרופא בין יח0יהגוסלין (3)
בינו היחסים את הקשיש תיאור הביקור, בעת לקשיש הרופא התייחסות

הרופא. לבין

(נמצאו ההיענות לניבוי תרם לא אלה ממשתנים אחד אף לציפיות, בניגוד
מובהקים). לא

יל"ד ומצב מוצא (מין, המובהקים המשתנים שלושת מסבירים הכל, בסך
הרופא. להמלצות הקשיש בהיענות השונות מן אחוז עשרה עצמי) דיווח לפי

.(F=4.8; df=7; p<0.00l) מובהק R2 שה מורה F מבחן
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ראשונה משוואה  הקשיש היענות לניבוי מרובה רגרסיה :18 לוח

R2=0.13*

מקדמי מקדמי
מובהקות רגרסיה הרגרסיה

t t מבחן /3 מתוקנן (b) תלויים בלתי משתנים
0.000 9.02  2.98 קבוע

הקשיש משתני
0.024 2.27 0.14 0.42 1זכר) (0נקבה, מין

לישראל) (ביח0 מוצא
0.112 1.60 0.09 0.99 0אסיהאפריקה
0.047 2.00 0.13 0.37 1איתפהאמריקה

. 0.067 1.85 0.12 0.55 לסכנות הקשיש מודעות
יל"ד

יל"ד מצב
עצמי דיווח לפי יל"ד מצב

0.000 3.95 0.25 0.74 מיל"ד, סובל (0לא
מיל"ד) 1סובל

הקשיש בין יחסיהגוסלין
לרופא

0.678 0.42 0.30 0.05 במהלך הקשיש מעורבות
הטיפול

0.732 0.34 0.02 0.08 היחסים את הקשיש תיאור
הרופא לבין בינו

F=4.789; df7; p<0.001*

שניה משוואה ב.
שיצאו למשתנים ומעבר מעל הרופאים, משתני של השפעתם נבדקה זו במשוואה
כלפי הרופא עמדות הם: שנבדקו הרופא משתני הראשונה. במשוואה מובהקים
גילו הרופא, מוצא במקצוע, הרופא ותק קהילתי, טיפול כלפי אוריינטציה זיקנה,
מ0.13 עלה ה112 מובהק. נמצא לא הללו מהמשתנים אחד אף והתמחותו.

.(F=4.54; df=11; p<0.001) מובהק הוא F מבחן ולפי ל0.14,
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שלישית משוואה ג.
בהענות השונות את מסבירה הרופאים בין השונות האם לבדוק עלמנת
דמה משתני של סידרה זו במשוואה נכללה ידם, על שמטופלים הקשישים
במשוואה מובהקים שנמצאו למשתנים בנוסף השונים, הרופאים את המציינים
גבוליים  ו"ב" "א" ורופאים מובהק נמצא "ו" רופא כי עולה מהלוח הראשונה.
אחד כל על השערה כאן בודק t שמבחן להעיר =t).יש 1.74276) במובהקותם
זו. תוצאה לגבי למובהקות רב משקל ליחס אין ולכן הרופאים, תשעת מתוך
שונה שה^ מורה f מבחן ל0.16. מ0.13 R2 את העלתה הדמה משתני הכנסת
המשוואה בין ההפרש אבל ,(F=3.95; df=14; p<0.0010 מ( מובהק באופן
.(df=9;p=0.24) Test מבחן לפי מובהק לא השלישית המשוואה לבין הראשונה

דיון 1.5
הטיפול מתחומי הנובעים מדדים ארבעה בחרנו הקשיש היענות את להעריך עלמנת
לדיאטה להמלצה היענות תרופתי, לטיפול הרופא להמלצות היענות ביל"ד: השונים
או עישון למניעת להמלצה והיענות גופנית לפעילות להמלצה היענות דלתמלח,
קשישים חולים של היענות בין ההבדלים מעניינים: ממצאים בשני הבחנו הפסקתו.
וההבדלים תרופתי לטיפול להמלצות יותר צעירים קשישים חולים ושל יותר מבוגרים
ביל"ד. לאתרופתי לטיפול היענות לבין תרופתי לטיפול להמלצות היענות בין
להמלצות הקשישים בקרב גבוהה הענות על הכל בסך מצביעים המחקר ממצאי
ולפעילות לדיאטה המלאה ההיענות מלאה. היענות על דיווחו £779 תרופתי: לטיפול

בהתאמה). ו3496 45^ יחסית נמוכה היתה גופנית

המופיעים מהאומדנים יותר גבוהה הנוכחי במחקר תרופתי לטיפול ההיענות מידת
Medical Research Council) ל^68 (Silverberg et al. 1979) £509 בין הנעים בספרות,
היא המחקר שאוכלוסיית היא לכך אפשרית סיבה .(Working Party Study 1985

יותר נענים שקשישים הוכח כבר והרי אחרים מחקרים מאוכלוסיות יותר קשישה
אצל חיים דפוס להיות הופכת תרופות שנטילת אף וייתכן תרופתי, לטיפול מצעירים
למחקרים תואמים המחקר ממצאי ביל"ד, האחרים הטיפול תחומי לגבי הקשיש.

.(DiMatteo and Dinicola 1982) אחרים

על לשמירה היענות לבין תרופות לנטילת היענות בין להבדלים סיבות מספר ייתכנו
גופנית: ופעילות דיאטה

Wartman et al.) תרופות בנטילת מהקיים גבוהה היענות על לדווח חולים נטיית א.
.(1983
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ובהרגלי בהתנהגות שינוי בהפנמת כרוכות גופנית פעילות או דיאטה שמירת ב.

על להשפעתו בקשר החולה באמונת ותלוי ממושך תהליך שהוא קבועים, החיים
.(Kirscht et al. 1981) המחלה מהלך

בגלל בעיקר ביל"ד, תרופתי לא טיפול של ביעילותו מאמינים לא הרופאים רוב ג.
על שלילי באופן משפיע כמובן וזה החולה, על הנוספים הנפשי והלחץ המאמץ

החולה. היענות

בשינוי כרוכה שאינה משום תרופתי לטיפול גבוהה היענות מצאנו לסיכום,
הטיפול ליעילות בקשר והסביבה הרופא עמדות ומשום החולה, בהתנהגות משמעותי
מעישון להימנע המלצה קבלו מהקשישים ש£609 הוא נוסף מפתיע ממצא התרופתי.
קיבלו 3732 96 רק הטיפול תחומי ביתר (כאשר מאחות או מהרופא להפסיקו או
שקבלת יתכן לעשן. שהפסיקו או שנמנעו הסקר, בזמן דיווחו 7896 ומהם, המלצה),
על רבה במידה משפיעה התקשורת מאמצעי עישון למניעת או להפסקת מידע

זה. טיפול בתחום היענות

לפי המחלה ומצב מוצא מין, היו: ההיענות לניבוי משמעותיים שנמצאו המשתנים
אירופהאמריקה ממוצא וקשישים הרופא, להמלצות יותר נענו גברים עצמי. דיווח
שתרבות מפני אולי ישראל, או אסיהאפריקה ממוצא מקשישים יותר נענו
שהגדירו קשישים הטיפול. בתהליך יותר פעילה התנהגות מעודדת אירופהאמריקה
עצמם את הגדירו שלא מאלה גבוה בשיעור נענו מיל"ד כסובלים עצמם את
הרופא להמלצות ונענים כחולים מתפקדים שהראשונים ייתכן מיל"ד. כסובלים
ייתכן הרופא. המלצות ביצוע לחשיבות מודעים אינם  והאחרונים מתפקידם, כחלק
להשיג דוחף כוח לקשיש מקנה ולסכנותיה המחלה לקיום הקשיש שמודעות גם
יותר לפעילים דווקא טיפול תחומי יותר על ימליץ רופא שני, מצד יותר. טוב טיפול
עלידי יותר מתוגמל מרגיש שרופא להיות יכולה לכך הסיבה הטיפול. במהלך

.(Danet 1981) להמלצותיו יותר שמגיבים מטופלים

גילוי בנושא משמעותית תרומה מהווה כמטופל הקשיש של העצמי הדיווח בחינת
העצמי והדיווח הקשיש מודעות כי נראה ביל"ד. בטיפול החולה היענות מנגנוני
מנגנון על מאשר ("היצמדות") הרופא בהמלצות דבקות של מנגנון על יותר מצביעים
שהוא עצמי, דיווח לפי המחלה מצב המשתנה ואכן, .(3.2 סעיף ב', פרק (ראה ציות
ולא מובהק שנמצא זה הוא המחלה, למצב הסובייקטיבית ההגדרה למעשה
האובייקטיבית. ההגדרה את שמהווה מקורות, שילוב לפי המחלה מצב המשתנה
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הרופא ומשתני יחסיהגומלין משתני יל"ד, מצב משתני הקשיש, שמשתני שיערנו
מוצא הקשיש, מין שהמשתנים עולה המחקר מממצאי הקשיש. היענות על ישפיעו
נמצאו עצמי דיווח לפי המחלה ומצב המחלה, לסכנות הקשיש מודעות הקשיש,
הקשיש תיאור המשתנים לציפיות, בניגוד הקשיש. היענות על ומשפיעים מובהקים
מפני כנראה מובהקים, אינם הביקור בעת לקשיש הרופא ויחס הרופא עם יחסיו את
מעורבות המשתנה גם כך לרופא. הקשיש בין שלילים יחסים על מצביעים שהם
הקשיש מודעות שהמשתנים מפני כנראה וזאת מובהק, נמצא לא בטיפול הקשיש
הרופא משתני כל להתבטא. לו אפשרו לא עצמי דיווח לפי יל"ד ומצב יל"ד לסכנות
לסכנות המודעות דרך ההיענות על משפיעים כנראה והם מובהקים יצאו לא

לרופא. הקשיש בין חיוביים ויחסים המחלה

בילייד סיקור סיב .2
לבין (סיקור) הטיפול תהליך בין להבחין רצוי ביל"ד, הטיפול איכות נושא בניתוח
מחלה, של מצב על מתמשך מעקב הוא סיקור לחץהדם). איזון (מצב תוצאותיו
להערכת בסיס ומשמש החולה, של משתנים או חדשים צרכים על מידע המספק
לוודא נועד הסיקור .(Abramson 1985) החולה של הבריאות מצב על הטיפול השפעות
מבוקרת שהמחלה דהיינו, המחלה, של הטבעי המהלך את משבש אכן שהטיפול
.(Joint National Committee, 1984) מזיקות לוואי לתופעות גורמות אינן ושהתרופות

המחלה של האסימפטומטי האופי לאור במיוחד ניכרת חשיבות ביל"ד לסיקור
אין קרובות לעתים אשר המחלה, לטיפול התרופות של הרבות הלוואי תופעות ולאור
בגלל קשישים, בחולים בטיפול יותר עוד רבה חשיבות לסיקור בהן. חשים

זו: אוכלוסייה של המיוחדים המאפיינים
70 גיל מעל קשישים אצל במיוחד קשות יל"ד נגד מהתרופות הלואי תופעות א.

.(Gifford 1987)

מדויק בביצוע הפוגם דבר בזיכרון, מירידה סובלים מהקשישים מסוים אחוז ב.
Root 1987 ;Haug and Ory) הלוואי תופעות על ובדיווח הרופא הוראות של

.(1987
(disengagement) שלהם החברתיים מהמעגלים יוצאים שהקשישים מאחר ג.

שנועד הביקור את מנצלים הם בבעיות, לשתף מי את אין מהם ניכר ולחלק
משמעות שלקתרסיס נראה .(Shuval et al. 1967) קתרסיס להשגת גם לסיקור
המתח, הורדת על להשפיע יכולתו בגלל קשישים, אצל לחץהדם באיזון

.(Kimbali 1980 ;Wiener 1980) ליל"ד אטיולוגי גורם מהווה שכאמור
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בדיקת המקובלת, בתדירות לרוץדם מדידות לכלול אמור כן, אם טוב, סיקור
שימוש מהתרופה), לוואי תופעות והעדר לחץהדם (איזון הניתן הטיפול התאמת
פעילות ביצוע דלתמלח, דיאטה על (שמירה וריפוי למניעה תרופתי לא בטיפול
כי רק, נציין החולה. של הכללי הבריאותי המצב ובדיקת עישון) ומניעת גופנית
לא סיקור או סיקור העדר רצויות, טיפול תוצאות מבטיח אינו טוב שסיקור למרות

רצויות. לא תוצאות כלל בדרך גוררים סדיר

ביקורים העדר כגון, הטיפול, בתהליך ליקויים איתור מאפשרת הסיקור טיב הערכת
מצב הערכת והעדר החולה, איהענות לחץדם, מדידות העדר המשפחה, רופא אצל

הרופא. עלידי החולה

ונתאר הסיקור טיב את המסכם המדד את שמרכיבים המדדים את נציג זה בפרק
בין הסיקור בטיב בהבדלים התמקדות תוך המחקר, באוכלוסיית הסיקור מצב את

הסיקור. בטיב השונות את המסבירים הגורמים את נציג לבסוף, הרופאים.

ביל"ד הסיקור סיב הערכת .2.1
אחרי ומקיף סדיר מעקב מבצע הרופא שבו מורכב, תהליך הוא סיקור כאמור,
לשיתוף הרופא זקוק טוב, לסיקור להגיע עלמנת ותוצאותיו. הטיפול המחלה, מהלך
את למדוד עלמנת משתנים במספר השתמשנו הנוכחי במחקר המטופל. של פעולה
לחץהדם, מדידות שיעור המשפחה, רופא אצל לשנה ביקורים מספר הסיקור: טיב

המדידות. ותדירות הפער

המשפחה רופא אצל לשנה ביקורים מספר 2.1.1
הקשיש אם כלומר, לחץהדם, מדידות מספר על כמובן, משפיע, הביקורים מספר
למרות לחץדם, לו שימדדו סיכויים יותר יש הרופא, אצל קרובות לעתים מבקר

הבא. למשתנה בסיס מהווה זה משתנה המציאות. מחויב זה שאין

שיעור (להלן: המשפחה רופא אצל לביקור מדידותלחץהדם מספר 2.1.2
(19811978) בנפרד שנה בכל לחץהדם), מדידות

הרפואי) בתיק (הרשומות לחץהדם מדידות מספר הוא לחץהדם מדידות שיעור
בחודש, אחד מביקור יותר נרשם אם שנה. באותה שנרשמו הביקורים, למספר ביחס
טווח זה. בחודש המדידות כל של כממוצע אחת, כיחידה המדידות את חישבנו
בין או ביקור) בכל מדידות (יש ל1 ביקור) באף מדידות (אין 0 בין נע המשתנה
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הקשישים לכל מחושב השיעור ביקורים. ל100 מחושב השיעור כאשר ,0100
מוגדר). שלהם לחץהדם (ומצב המשפחה רופא אצל שביקרו המחקר, באוכלוסיית

(להלן: רצופות לחץדם מדידות שתי בין בימים, ביותר הגדול הפער 2.1.3
.(19811978) המחקר תקופת לכל הפער)

השנה לפי כלומר, התחיל, שבה השנה לפי מחושב לחץדם מדידות שתי בין הפער
כך, הפער, אחרי הראשונה המדידה עד הפער לפני האחרונה המדידה התבצעה שבה
של העדרן את משקף זה משתנה יום. מ365 גדול להיות יכול מסוימת בשנה שהפער
הרישום העדר ואת המשפחה רופא אצל מביקורים ההימנעות את לחץהדם, מדידות

הרפואי. בתיק

(להלן: לחץהדם מדידות תדירות על הקשיש של עצמי דיווח 2.1.4
המדידות) תדירות

השימוש קופ"ח. במרפאת מבקר כשהוא לחץדם לו מודדים האם נשאל הקשיש
מהחוסר הנובעת ההטיה, את להשלים נסיון מהווה בקשיש, שמקורו זה, במשתנה

הרפואי. ברישום

מידע מקורות 2.2
הרפואית הרשומה מידע: מקורות ממספר נתקבלו הסיקור טיב להערכת הממצאים
שנערך סינון וסקר הקשיש של העצמי הדיווח ,(19811978) המחקר שנות מארבע

.(1982) המחקר בסוף

מסכם מדד הסיקור: טיב של אופרסיבית הגדרה 2.3
הקשיש. של לחץהדם ערכי אחר סדיר כמעקב הסיקור טיב את הגדרנו זה במחקר
The Joint עלידי המומלצים אלה הם לחץהדם מדידות לתדירות הסטנדרטים
National Committee on Detection Evaluation and Treatment of High Blood Pressure
על הקשיש של העצמי הדיווח ואת הרפואית הרשומה את בחשבון הבאנו .(1980)
הרופא. אצל לביקורים ביחס לחץהדם מדידות מספר את וכן, המדידות, תדירות
לכל הקשיש, של הסיקור טיב את המסכם המדד סמך על הסיקור טיב את מדדנו

.(19811978) המחקר תקופת

לחץהדם, ערכי אחר המעקב בסדירות בחרנו הסיקור, טיב להערכת המרכזי כמדד
ביסודות בחרנו לא גם כך, משום המעקב. חשיבות נושא הרופאים על שמוסכם מפני
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נושאים שאלה גם מה לוואי), בתופעות טיפול התרופה, סוג (כמו בסיקור נוספים
גרידא. הרפואיים

הסיקור לטיב הקשורים הטיפול תהליך מדדי של (Loadings) טעינויות :19 לוח
גורמים בניתוח

:2 גורם :1 גורם
ביקורים מדידות
במרפאה לחץדם ^ מדדים

0.368 0.770 מדידות שתי בין ביותר הגדול הפער
19811978 במשך רצופות לחץדם

0.216 0.630 1978  לביקור לחץדם מדידות מספר
0.363 0.780 1979  לביקור לחץדם מדידות מספר
0.077 0.656 1980  לביקור לחץדם מדידות מספר
0.029 0.531 1981 לביקור לחץדם מדידות מספר
0.497 0.154 19811978 למרפאה ממוצע ביקורים מספר
0.168 0.505 הקשיש דיווח לפי לחץדם מדידות תדירות

משתני לארבעת גורמים ניתוח שערכנו לאחר בנינו הסיקור לטיב המסכם המדד את
המדידות תדירות לחץהדם, מדידות שיעור הפער, הסיקור: לטיב הקשורים התהליך,

.(19 לוח (ראה המשפחה רופא אצל ביקורים ומספר

לחץ מדידות מספר (הגורם: תוכן עולם לאותו שייכים הראשונים ששלושת נמצא
נבנה הסיקור) טיב (להלן: קשישים אצל ד ביל" הסיקור טיב את המסכם המדז דם).
הביקורים מספר שהמשתנה רק, נציין הללו. המשתנים של משוקלל בלתי כממוצע

בנפרד. אותו ניתחנו ולכן תוכן עולם לאותו שייך אינו

ממצאים 2.4
הסיקור סיב הערכת 2.4.1

המשפחה רופא אצל לשנה ביקורים מספר א.
ככל טוב. סיקור של לקיומו הכרחי תנאי הנם המשפחה רופא אצל ביקורים
לנורמה, קרוב לחץדם מדידות ומספר יותר גדול בשנה הביקורים שמספר
הרשומים לביקורים השנתי הממוצע טוב. לסיקור שיובילו טובים תנאים ייווצרו
.19811978 השנים בין המחקר אוכלוסיית לכל חמישה הוא הרופא אצל
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הארצי, השנתי לממוצע בהשוואה בולט לרופא ביקורים של המועט המספר
לעומת ובמיוחד ,(1981 לסטטיסטיקה המכזית (הלשכה ביקורים 14 שהוא
מהביקורים גדול שחלק ייתכן, יותר. עוד גבוה שהוא ,+65 לגיל הממוצע
גדול הממוצעים בין הפער כך, ומשום הרפואי, בתיק מצוינים אינם במרפאה

ראיונות). על מתבסס האוכלוסין (סקר כך כל

מבקרים מידע) מקורות שילוב (לפי מיל"ד הסובלים קשישים שלנו, במחקר
מצאנו לא פעמים. 4.9  מיל"ד סובלים שלא ואלה בשנה, פעמים 5.2 בממוצע
מצאנו זאת, לעומת הקשיש. וגיל מין לפי הביקורים בממוצע מובהק הבדל
מבקרים אסיהאפריקה ממוצא קשישים מוצא: לפי מובהקים הבדלים
בקרב פעמים 5.8 של ממוצע לעומת הרופא, אצל בשנה פעמים 4.4 בממוצע
מובהקים הבדלים מצאנו .(p<0.05) אירופהאמריקהישראל ממוצא קשישים
נע לרופא לשנה הביקורים ממוצע הרופאים: בין גם ביקורים של שנתי בממוצע

.(p<0.001) בין2.4ל11.0

המשפחה רופא אצל ביקורים למאה לחץדם מדידות שיעור ב.
במשך שבוצעו לחץהדם, מדידות למספר להתייחס די לא לעיל, שציינו כמו
המדידות ולמספר סובלים, שלא אלה לעומת מיל"ד הסובלים לקשישים השנה
במרפאה. המועט הביקורים ממספר כתוצאה המקובל, הסטנדרט מן הנמוך
לחץהדם את להם מודדים ולא במרפאה, המבקרים קשישים שיש לעובדה
מאשר יותר רבה משמעות יש מיל"ד, סובלים שהם למרות השנה במשך
מהביקורים כמחצית השנה. במשך במרפאה מבקר לא הקשיש בהם למקרים
שיפור חל זו תקופה במשך כי לציין, יש אך לחץדם, מדידות כללו ב19811978
מ עלה לחץדם מדידות שכללו הביקורים אחוז לחץהדם: מדידות במספר

.(1981 (בשנת %60n ליותר (1978 (בשנת £439

הרופא אצל בשנה ביקורים למאה לחץהדם מדידות שיעור על מצביע 20 לוח
את ומציג הקשיש, של מקורות) שילוב (לפי לחץהדם ומצב מוצא גיל, מין, לפי
שכללו הביקורים שיעור כי עולה מהלוח .1981 בשנת הרופאים בין הטווח
לעומת 66^ מיל"ד הסובלים בקרב מובהק באופן יותר גבוה לחץדם, מדידות

.(4870

לחץהדם מדידות בשיעורי מובהק הבדל נמצא לא 19811978 השנים לגבי גם
השונים הרופאים בין מובהקים הבדלים שיש בעוד הקשיש, ומוצא גיל מין, לפי
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הטווח המחקר. משנות אחת בכל ביקורים למאה לחץדם מדידות בשיעורי
ל$84. $36 בין נע ב1981 לחץהדם מדידות בשיעור

כלל נרשמו לא במרפאה שביקרו המחקר באוכלוסיית הקשישים מן ל£ל40
הסובלים בין זה בנושא מובהק הבדל ומצאנו ,1981 במהלך לחץדם מדידות
חשיבות זה לנתון (0.001<ק). ($52) סובלים שאינם אלה לבין ($34) מיל"ד
כבסיס לשמש יכול והוא הטיפול, איכות על ישירות מצביע שהוא מפני רבה,
ואת לחץהדם ומדידות הרשומה שיפור את שתעודד התערבות לתכנית

שלו. לחץהדם בערכי הקשיש התעניינות

לחץהדם ומצב מוצא גיל, מין, לפי ביקורים למאה לחץדם מדידות שיעור :20 לוח
(1981) הרופאים בין והטווח הקשיש של

מדידות שיעור מספר וטווח הקשיש מאפייני
תקן סטיית ל100 לחץהדם הקשישים הרופאים בין

ביקורים

37.7 60.3 1266 J'ftO

m
38.6 55.9 122 נשים
36.6 64.1 144 גברים

ג'ל
37.4 59.8 222 74 עד
39.4 63.1 44 75 מעל

מוצא

36.7 59.2 133 אסיהאפריקה
39.0 60.8 133 איתפהאמריקהישראל

לחץהדם מצב

36.6 66.2* 180 מיל"ד סובל
37.1 48.0* 86 מיל"ד סובל לא

84.036.0' הרופאים בין niio

p<0.001 *
השיעור לחישוב רלוונטי מידע היה שלגביהם הקשישים מספר 1
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רצופות לחץדם מדידות שתי בין בימים ביותר הגדול הפער ג.
אחרת, מזווית הסדיר המעקב את בוחן רצופות דם לחץ מדידות שתי בין הפער
שתי בין המרבי הזמן טווח כאמור, לחץהדם. מדידות שיעור את ומשלים
סובלים שאינם לקשישים יום 360 הוא סביר שנחשב במעקב לחץדם מדידות
של הממוצע מוצג 21 בלוח מיל"ד. שסובלים קשישים עבור יום ו90 מיל"ד
מוצא גיל, מין, לפי רצופות לחץדם מדידות שתי בין בימים ביותר הגדול הפער
במדגם ביותר הגדול הפער ממוצע השונים. הרופאים בין והטווח המחלה ומצב
בפער מאופיינים גברים .(19811978) המחקר לתקופת ימים 909 הוא שלנו
גם וקיים ,(853 לעומת ימים 970) מנשים מובהק באופן יותר גבוה ממוצע
לבין ימים) 811 הוא הממוצע הגדול (הפער מיל"ד הסובלים בין מובהק הבדל
הפער בין דומה מובהק הבדל מצאנו ימים). 1,081) סובלים שאינם אלה
לא אך ,(1,030 לעומת 884) ומעלה 75 בני ואצל ומטה 74 בני אצל הממוצע
בין גם קיימים מובהקים הבדלים המוצא. קבוצות בין מובהק הבדל נמצא
506 בין נע הממוצעים כשטווח ביותר, הגדול הממוצע בפער השונים הרופאים

יום. ל1,241 יום

ב19811978 הקשיש של לחץהדם ומצב גיל מין, לפי בימים, הפער ממוצע :21 לוח
הרופאים בין והטווח

הפער ממוצע הקשיש מאפייני
N תקו סטיית ביותר הגדול הרופאים ביו והטווח

352 485.0 909.6 0הכ
מיו

183 483.5 *853.1 נשים
169 480.6 *970.8 גברים

ג'ל
62 487.8 *884.0 74 עד
164 456.7 *1,029.3 75 מעל

מוצא

164 468.3 938.0 אסיהאפריקה
188 502.4 870.0 אירופהאמריקהישראל

לחץהדם מצב
224 461.5 *811.1 מיל"ד סובל
128 478.7 *1,081.9 מיל"ד סובל לא

*5061,241 הרופאים בין הטווח
p<;0.001 *
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לחץהדם מדידות תדירות על הקשיש של עצמי דיווח ד.
בכל כמעט או ביקור בכל לחץהדם מדידות על דיווחו מהקשישים כ^68
מודדים שלא דיווחו ו1596 פעם מדי לחץדם מדידות על דיווחו 1770 ביקור,
14 בתרשים בלבד: הראשונה הקטגוריה אל נתייחס להלן כלל. לחץדם להם
לחץהדם מדידות של גבוהה בתדירות המחקר אוכלוסיית התפלגות מוצגת
£759 הקשיש. של לחץהדם ומצב גיל מין, לפי הקשיש) עלידי (כמדווח
מהגברים. 599?< לעומת  ביקור בכל כמעט לחץדם מדידות על דיווחו מהנשים
שאינם מאלה מדידות של יותר גבוה אחוז על דיווחו מיל"ד הסובלים קשישים
בין בדיווח מובהק הבדל מצאנו לא 54בהתאמה. % לעומת 1590 סובלים:

המשפחה. רופא לפי הקשישים קבוצות בין ולא והמוצא, הגיל קבוצות

לפי לחץדם מדידות של גבוהה' תדירות על המדווחים הקשישים אחוז :14 תרשים
הקשיש של לחץהדם ומצב מוצא גיל מין,

אחהים
100 ו .

90 

80 ץ^~ ""76"2♦

70 ""^H 65:5 r67.■9^ njjjjpEi: WM
60 ^^B_£££* ■■ ...^■™™l ^H
50 <<<<<^^■ ^^B '"^^H ^^H | .

40 "'^^H ^^H .^^H ^^lf
30 ^^^נ~ ^^H ^^^H ^^H
20 ^^^ ^^^ 1^^ 1^^
10 ~ ■^^ ^^נ י ^^נ 1^^

נשים גברים 75 מעל 74 ער אסיה אירופה ס1בל סוכל לא
אפריקה אמ,ריכןר;ל מיל"ר מיליד

מין גיל מוצא הדם לחץ מצב .0.001<ק

ביקור בכל כמעט או ביקור בכל 1
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הסיקור טיב את המ0כם המדד ה.
המסכם מדד של ממוצע בציון המחקר אוכלוסיית התפלגות מוצגת 22 בלוח
הבדיקה בתקופת הקשיש, של לחץהדם ומצב גיל מין, לפי הסיקור טיב את
 1) 01 של בטווח 0.51 הוא המחקר אוכלוסיית לכל הממוצע .(19781981)
אלה בין הסיקור בטיב מובהק הבדל יש טוב). לא סיקור  ו0 טוב סיקור

.(0.38) סובלים שלא אלה לבין (0.58) מהמחלה שסובלים

לחץ ומצב מוצא גיל, מין, לפי ב19811978, הסיקור טיב את מסכם מדד :22 לוח
הקשישים של הדם

N תקן סטיית מסכם מדד הקשיש מאפייני
352 0.27 0.51 0הכ

מין
169 0.27 *0.55 נשים

183 0.27 *0.46 גברים
ניל

290 0.27 0.51 74 עד
62 0.27 0.47 75 מעל

מוצא

180 0.26 0.50 אסיהאפריקה
172 0.28 0.51 אירופהאמריקהישראל

לחץהדם מצב
224 0.26 *0.58 מיל"ד סובל
128 025 *0.38 מיל"ד סובל לא

.pso001 *

טובה באיכות סיקור מקבלות נשים כאשר לנשים, גברים בין גם מובהק הבדל קיים
הבדלים מצאנו לא .(0.46) הגברים אצל התהליך לאיכות בהשוואה ,(0.55) יותר
הבדלים מצאנו זאת, לעומת המוצא. קבוצות בין וכן, הגיל, קבוצות בין מובהקים

.0.64 לבין 0.32 בין נע והטווח השונים, הרופאים בין המסכם במדד מובהקים
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הסיקור סיב את המסכם המדד ניבוי 2.4.2
.(2 נספח (ראה משוואות משלוש נבנה הסיקור טיב את המסביר תתהמודל
ויחסי לחץהדם מצב הקשיש, משתני של השפעתם את בודקת הראשונה המשוואה
הרופא להמלצות הקשיש היענות  התהליך ומשתנה לרופא הקשיש בין הגומלין
מעבר הרופא משתני השפעת את בודקת השנייה המשוואה הקשיש); משתני (להלן
רופא כל של השפעתו את בודקת השלישית והמשוואה הקשיש; משתני להשפעת

השנייה. המשוואה עם לחלופין דמה) (כמשתנה

היותו מפאת מרובה, רגרסיה באמצעות נעשה הסיקור טיב התלוי המשתנה ניבוי
רציף. משתנה

(23 (לוח ראשונה משוואה א.
הבאים: המשתנים של הניבוי יכולת נבדקה זו במשואה

לימוד, שנות הקשיש, דיווח לפי כלכלי מצב מוצא, גיל, מין, הקשיש: משתני (1)
לסכנות הקשיש מודעות ילדים, קיום מגורים, הסדר משפחתי, מצב
הקשיש פניית מהמרפאה, רצון שביעות לאפורמלית, תמיכה המחלה,

הרפואי. לטיפול
לטיפול ופנייה ילדים קיום מין, מובהקים: נמצאו הללו המשתנים מבין
מגברים יותר גבוה סיקור בטיב מאופיינות נשים כי גם, נראה רפואי.
בטיב מאופיינים וקשישיםהורים ,(10 של בסולם נקודות 0.06 (בממוצע
מצאנו כן, כמו .(0.10 (בממוצע ילדים להם שאין מאלה יותר גבוה סיקור
יותר טוב סיקור מקבלים הצורך בשעת קופ"ח לרופא שפונים שקשישים

ועוד). אליל רופא (שכנים, לאקונבנציונאלי לטיפול שפונים מאלה
(לפי לחץהדם מצב את המגדירים המשתנים שני לחץהדם: מצב משתני (2)

ממשתנים מובהקים. נמצאו הקשיש) של עצמי דיווח ולפי מקורות שילוב
לפי והסובלים מקורות שילוב לפי מיל"ד (הסובלים חולים כי נראה, אלה

עצמי) דיווח
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ראשונה משוואה  הסיקור טיב לניבוי מרובה רגרסיה :23 לוח

מקדם
רגרסיה מקדם

מובהקות מבחן מתוקנן רגרסיה
t t /3 (b) תלויים בלתי משתנים

R20.40*

0.006 2.759  0.22 ynp
הקשיש משתני

0.028 2.212 0.12 0.06 1זכר) (0נקבה, מין
0.029 2.195 0.11 0.10 ילדים) (1יש ילדים קיום
0.000 3.978 0.21 0.13 רפואי לטיפול פנייה

קונבנציונאלי, (1רופא
0אחר)

לחץהדם מצב
0.012 2.520 0.15 0.08 שילוב לפי לחץהדם מצב

(1חולה) מקורות
0.000 5.254 0.31 0.17 דיווח לפי לחץהדם מצב

(1חולה) הקשיש של עצמי
לרופא הקשיש בין 'ח0יגוסלין

0.003 2.951 0.16 0.06 בטיפול הקשיש מעורבות
0.000 3.942 0.21 0.07 הרופא התייחסות אופן

הביקור בזמן לקשיש
0.199 1.288 0.07 0.04 היחסים את הקשיש תיאור

הרופא לבין בינו
הסיפול תהלין

0.807 0.244 0.01 0.02 להמלצות הקשיש היענות
הרופא

F17.205; df9; p<0.001 *
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שלהגדרת להעיר, יש חולים. שאינם מאלה יותר טוב סיקור בקבלת מאופיינים
ומעבר מעל הסיקור טיב לניבוי תלויה בלתי תרומה הקשיש, עלידי המחלה
חזק הסובייקטיבית התפיסה שאפקט אלא בלבד, זו לא המשולבת. להגדרה
ומהווה ,(0.08 (מקדם המשולבת ההגדרה של מזה (0.17 הרגרסיה (מקדם יותר

זו. במשוואה ביותר החזק האפקט את
הטיפול, במהלך הקשיש מעורבות המשתנים נבדקו לקשיש: הרופא בין יחסיהנוסלין (3)

בינו היחסים את הקשיש ותיאור הטיפול, בזמן לקשיש הרופא התייחסות אופן
אחד וכל ברגרסיה, מובהקים נמצאו הראשונים המשתנים שני הרופא. לבין

בהתאמה). ו0.07 0.06 (בממוצע הסיקור טיב לניבוי תורם בנפרד
הסיקור. טיב על משפיעה אינה הקשיש: היענות (4)

הסי בטיב השונות מן £409. המובהקים המשתנים חמשת מסבירים הכל, בסך
.0(F= 17.20; df=7; p<0.00l) מ0 מובהק באופן שונה שה# מורה F מבחן קור.

(24 (לוח שנייה משוואה ב.
טיפול כלפי אוריינטציה זקנה, כלפי (עמדה הרופאים משתני השפעת את בדקנו
למשתני ומעבר מעל וגילו), הרופא התמחות מוצא, במקצוע, הרופא ותק קהילתי,
הראשונה. במשוואה מובהקים שנמצאו וליחסיהגומלין, לחץהדם למצב הקשיש,

זו. במשוואה גם מובהקים היו הראשונה במשוואה מובהקים שהיו המשתנים כל
אוריינטציה במקצוע, ותק מוצא, אלה: משתנים מובהקים נמצאו הרופא ממשתני
ממוצא משפחה רופא אצל שמטופלים קשישים הזקנה. כלפי ועמדה קהילתי לטיפול
בעל רופא או במקצוע, שנים עשר מעל של ותק עם רופא או אירופימערבי
וזקנה, קשישים כלפי חיובית גישה בעל רופא או קהילתי לטיפול חיובית אוריינטציה

הקשישים. מיתר יותר טוב מסיקור הכל בסך נהנו

הסיקור. בטיב השונות מן £449. המובהקים המשתנים 11 מסבירים הכל בסך
של קהילתי הטיפול כלפי אוריינטציה המשתנה של הוא ביותר החזק האפקט
מ0 מובהק באופן שונה שה112 מורה F מבחן .(0.35 הרגרסיה (מקדם הרופא

.(F=15.17 ;df13 p<0.001)
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שנייה משוואה  הסיקור טיב לניבוי מרובה רגרסיה :24 לוח

מקדם מקדם
מובהקות מבחן רגרסיה רגרסיה

t t # מתוקנן (b) תלויים בלתי משתנים
R20.44*

0.000 4.160  0.47 קבוע
הקשיש סשתני

0.014 2.479 0.12 0.07 1זכר) (0נקבה, מין
0.027 2.225 0.11 0.10 ילדים) (1יש ילדים קיום
0.000 4.506 0.22 0.14 רפואי לטיפול פנייה

0אחר) קונבנציונאלי, (1רופא
לרוץהדם מצב

0.005 2.803 0.15 0.09 שילוב לפי לחץהדם מצב
(1חולה) מקורות

0.000 5.435 0.29 0.16 דיווח לפי לחץהדם מצב
(1חולה) הקשיש של עצמי
לרופא הקשיש בין .חסיגוסלץ

0.000 3.355 0.17 0.06 בטיפול הקשיש מעורבות
0.076 1.780 0.47 0.15 הרופא התייחסות אופן

לקשיש
הביקור בזמן
הרופא משתני

0.679 0.414 0.03 0.02 גיל
0.003 3.023 0.37 0.23 מוצא

0.132 1.513 0.15 0.10 התמחות
0.009 2.652 0.46 0.25 במקצוע ותק
0.020 2.342 0.63 0.35 טיפול כלפי אוריינטציה

קהילתי
0.006 2.797 045 025 הזקנה כלפי עמדות

F15.17; df13; p<0.001 *
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שלישית משוואה  הסיקור טיב לניבוי מרובה רגרסיה :25 לוח
מקדם מקדם

מובהקות רגרסיה רגרסיה
t t מבחן /3 מתוקנן (b) תלויים בלתי משתנים

R2=0.44*

0.000 4.026  0.26 קבוע
wwpn משתני

0.015 2.440 0.12 0.07 1זכר) (0נקבה, מין
0.027 2.223 0.11 0.10 ילדים) (1יש ילדים קיום
0.000 4.487 0.22 0.13 קונב (1רופא רפואי לטיפול פניה

0אחר) נציונאלי,
לחץהדם מצב

0.006 2.758 0.15 0.09 שילוב לפי לחץהדם מצב
מקורות

0.000 5.415 0.29 0.16 דיווח לפי לחץהדם מצב
הקשיש של עצמי

לרופא הקשיש בין .חס'גוסל'ן
0.001 3.339 0.17 0.06 בטיפול הקשיש מעורבות

הרופאים משתני
(0 = "י" רופא של (האפקט

0.334 0.968 0.06 0.05 א רופא
0.004 2.922 0.18 0.14 ב רופא
0.291 1.057 0.06 0.07 ג רופא
0.014 2.465 0.14 0.14 ד רופא
0.005 2.808 0.16 0.16 ה רופא
0.066 1.846 0.10 0.12 ו רופא
0.005 2.833 0.16 0.15 ז רופא
0.000 4.388 0.26 0.22 ח רופא
0.218 1.235 0.07 0.06 ט רופא

F13.04;df15;p<0.001 *
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(25 (לוח שלישית משוואה ג.
 ויחסיהגומלין לחץהדם מצב הקשיש, משתני מלבד נכנסו, זו במשוואה
הרופאים את המציינים דמה, משתני של סדרה הראשונה, במשוואה המובהקים
בטיב השונות את מסבירה הרופאים בין השונות האם לבדוק עלמנת וזאת, השונים;
"ה", "ר", "ב", הרופאים: של הדמה משתני השנייה. המשוואה עם לחלופין הסיקור

מובהקים. נמצאו "ח" ו "ז", "ו",

השוואה ד.
(לוח 0.44 ל (23 מס' בלוח (כמדווה 0.40 מ R2 את העלתה הדמה משתני הכנסת
(F= 11.75; df=15;n מובהק באופן שונה זו במשוואה R2 ש מראה F מבחן (25

.(df=9; p<0.001) מובהק והשלישית הראשונה המשוואה בין ההפרש .p<0.00l) 0
את שיפרה לא הרופאים של הדמה משתני הוספת השנייה, למשוואה בהשוואה

הסיקור. בטיב השונות של ההסבר רמת

מודעות הקשיש, מוצא הסיקור: טיב לניבוי כלל תרמו לא הבאים, המשתנים
יחסיו את הקשיש תיאור המשתנים והתמחותו. הרופא גיל המחלה, לסכנות הקשיש
הסופית הראשונה במשוואה הושארו הרופא, להמלצות הקשיש והיענות הרופא עם
שמשתנה מפני עקיפות השפעות אין במודל. מושגית מבחינה חשיבותם בגלל

מובהק. אינו ההיענות

דיון 2.5
הסיקור טיב את המסכם המדד ביל"ד. בסיקור ליקויים מגלים המחקר ממצאי
המרבי מהניקוד 0.51 של סיקור מקבלת במחקר המדגם שאוכלוסיית כך, על מצביע
המדד ממרכיבי אחד בכל ליקויים לזהות ניתן בינונית. איכות דהיינו, ,1.00 של

הסיקור: טיב את המסכם
רבים קשישים שהיו מפני במיוחד לקוי נמצא לביקור לחץהדם מדידות שיעור א.
למרות נמדד, לא שלהם ולחץהדם המשפחה רופא אצל ביקרו אשר
נציין הסיקור. לפעולת בסיס מהוות לחץהדם ערכי של סדירות שמדידות
5896 ל ב1978 המחקר: שנות ארבע במשך משמעותי שיפור חל כי בשנית,
מדידות על רשומה כל היתה לא המשפחה רופא אצל שביקרו מהקשישים

ל£ל40. זה שיעור ירד 1981 ובשנת השנה, כל במשך לחץהדם
משנתיים למעלה בממוצע הוא רצופות לחץדם מדידות שתי בין ביותר הגדול ה9ער ב.
כאשר מיל"ד, סובלים שלא לקשישים שנים משלוש ולמעלה מיל"ד לסובלים
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שלא לקשישים ושנה לחולים חודשים שלושה הוא המקובל המרבי הטווח
מונע). (כטיפול מיל"ד סובלים

על דיווחו מהקשישים שליש לחץדם: מדידות תדירות על הקשיש של עצמי דיווח ג.
לא. בכלל או פעם מדי לחץדם מדידות

מצביע בלבד) לשנה ביקורים 5) לרופא השנתי הביקורים מספר של הנסוך הממוצע ד.
שרשומה מכיוון בחומרה, זה לליקוי להתייחס יש ברשומה. ליקוי על בהכרח

טוב. ולטיפול לסיקור תנאי מהווה תקינה

ברורה בנטייה המחקר בממצאי להבחין ניתן בסיקור, הליקויים למרות זאת, עם
הסיקור. בטיב לשיפור

הקשיש המשמעותייםשל המשתנים הבאות: ההשערות התקבלו הרבמשתני בניתוח
לטיפול הקשיש פניית ילדים, קיום מין, הם: הסיקור טיב בניבוי ויחסיהגומלין
מעורבות הקשיש, של עצמי דיווח ולפי מקורות שילוב לפי לחץהדם מצב רפואי,
המשמעותי הרופא משתני הביקור. בזמן לקשיש הרופא והתייחסות בטיפול הקשיש
טיפול כלפי אוריינטציה במקצוע, ותק הרופא, מוצא הם: הסיקור טיב בניבוי ים
לסכנות הקשיש מודעות הקשיש, מוצא זאת, לעומת זקנה. כלפי ועמדה קהילתי
לציפיות, בניגוד הסיקור. טיב לניבוי דבר תרמו לא הרופא והתמחות גיל המחלה,
הרופא להמלצות הקשיש והענות הרופא עם יחסיו את הקשיש תיאור המשתנים גם
דיווח לפי המחלה מצב כמו שמשתנים ייתכן הסיקור. טיב להסבר דבר תרמו לא
הקשיש ומעורבות הצורך בשעת רפואי לטיפול הקשיש פניית הקשיש, של עצמי
ואולי ברגרסיה, להתבטא החולה מהיענות שמונעת בצורה במודל פועלים בטיפול,

מובהקת. נמצאה לא ההיענות כך משום

החזקה ההשפעה עם המשתנה הוא הקשיש של העצמי הדיווח לפי לחץהדם מצב
מצוין בספרות הראשונה. במשוואה הסיקור טיב התלוי המשתנה ניבוי על ביותר
הוא לעתים בהתאם: להתנהג נטייה יש גם מיל"ד, כסובל עצמו את המגדיר שקשיש
עלמנת הרופא, עם הפעולה שיתוף ולנחיצות המחלה לסכנות מודעותו את מגביר
מטיפול רצויות תוצאות ולהשיג במחלתו הטיפול בתהליך ולעזור להשתלב

.(Friedson 1970)

מיל"ד, הסובלים קשישים אצל מובהק, באופן יותר, טוב סיקור התגלה בנוסף,
למצב מתייחס שהרופא היא מכך הנובעת המסקנה סובלים. שלא אלה אצל מאשר

הנבדקת. התקופה כל לאורך ורופא רופא כל אצל התקיים וזה לחץהדם,
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יותר הצורך בשעת פונות הן יותר, טוב מסיקור נהנות נשים המחקר ממצאי לפי
אינדיקציה שזו יתכן לאקונבנציונאלי. בטיפול פחות ונעזרות קופ"ח, לרופא מגברים
לרופא פניות ביותר גם שמתבטא ברופא, הקשיש אמון ברופא. יותר רב לאמון
 וכך החולה, כלפי מחויבות ליותר המשפחה רופא את לעודד יכול קונבנציונאלי,

.(McCieiian et al. 1988) יותר גבוהה ברמה סיקור לביצוע

המעורבים קשישים הסיקור: טיב על השפעה לרופא הקשיש בין הגומלין לקשרי גם
שהקשיש מתבטאתבכך המעורבות יותר. טוב סיקור מקבלים הטיפול בתהליך יותר
ועל עצמו על מידע לו מעביר גם זו ובדרך בה, והטיפול מחלתו על הרופא עם משוחח
המשך על החלטה קבלת לפני בדעתו מתחשב בתגובה, הרופא, הטיפול. התאמת
הטיפול בתהליך החולה את לערב שמוכן שרופא, נראה מצבו. על ומדווח הטיפול,
(Nunes הטיפול מתהליך כחלק יותר מדויק מעקב מבצע גם הטיפול, על ובהחלטות
(שמתבטא לקשיש הרופא בין הגומלין קשרי טיב כי נראה כן, כמו .1988)
טובה ובתקשורת בבדיקה בפרטיות הביקור, במשך בחולה הרופא בהתעניינות
הקשיש עם חיובי קשר לבנות שמוכן רופא, הסיקור. טיב על הוא גם משפיע ביניהם)
ליותר הקשיש אצל לגרום שכזה קשר יכול במקביל, טוב. סיקור מבצע גם המטופל,
הסיקור. טיב על להשפיע גם ומכאן, הרופא, של יותר גבוהה ולהערכה והיענות עניין
לתגובה תוביל למחלה ומודעותו הטיפול בתהליך התעניינותו הקשיש, מעורבות
יענה הרופא וממאמציו. מעבודתו תועלת מפיק שהוא שמרגיש הרופא, מצד חיובית
שניתן ייתכן בטיפול. יותר מעורב להיות לו שיאפשר כך עלידי הקשיש לדרישות
ילדיו עלידי להתלוות ההורה הקשיש על השפעה בעזרת החיובי המעגל את לחזק
הרופא הוראות את לבצע היענותו את גם יעודד זה ואולי הרופא, אצל לביקור

.(McClellan et al. 1988)

לטיפול חיובית גישה והקשישים, זיקנה כלפי החיובית הגישה בעלי הרופאים כל
במקצוע ותק השנייה), במשוואה ביותר החזק האפקט את (שמהווה קהילתי
הם שבטיפולם. לקשישים יותר טוב סיקור נותנים המערבית מאירופה ומוצאם
תדירות, לעתים אותם ומזמנים קשישים לחולים יותר חיובית התייחסות מפגינים
.(Reuben and Robertson 1987) הסיקור בתהליך החיובי המעגל את מחזקים וכך,

על המשפיעים לגורמים בקשר בספרות הרווחת הרפואית לגישה כהשלמה לסיכום,
יחסיהגומלין הרופא, משתני הקשיש, במשתני המתחשב מודל בנינו הסיקור, טיב
הסיקור טיב להסברת ביותר שתרמו המשתנים לחץהדם. ומצב לקשיש הרופא בין
הרופא התייחסות אופן הזקנה, וכלפי הקהילתי הטיפול כלפי הרופא גישת הם

הקשיש. דיווח לפי לחץהדם ומצב הרופא ומוצא ותק הביקור, בזמן לקשיש
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לחץהדם איזון מצב .3
איזון מצב ביל"ד: הטיפול של בלבד אחד תוצאה במדד השתמשנו הנוכחי במחקר
הרצויה התוצאה כאל בלחץהדם לאיזון כלל, בדרך מתייחסים, בספרות לחץהדם.
המחלה מגילוי נפרד בלתי חלק כאל וגם ביל"ד הרפואי הטיפול תהליך של

בה. ומהטיפול

ההיבט ביל"ד: הטיפול באיכות ההיבטים שני את משקף הדם לחץ איזון מצב
מבין .(Donabedian 1982) לקשיש הרופא שבין יחסיהגומלין והיבט הטכנימקצועי
הגורמים על בספרות דגש מושם לחץהדם, איזון מצב על המשפיעים הגורמים
הלא לגורמים אלה, לגורמים בנוסף להתייחס, רוצים אנו .(Caris) 1982 הרפואיים
על משמעותי באופן המשפיעים לקשיש, הרופא בין יחסיהגומלין כמו רפואיים,
מאוזנים שחולים ההוכחה לאור במיוחד ,(Kimbaii 1980) לחץהדם איזון השגת

.(Wilson 1991) לב למחלות יותר גבוה בסיכון נמצאים

את המסביר המודל בדיקת ממצאי ואת ביל"ד הטיפול על ממצאים נציג זה, בפרק
ומשמעותם. הממצאים על דיון ונביא לחץהדם איזון במצב השונות

לחץהדם איזון מצב הערכת 3.1
משתנים: בכמה השתמשנו לחץהדם איזון מצב הערכת לשם

לחץהדם מצב 

יל"ד נגד תרופתי טיפול קיום 

לחץהדם איזון מצב 

w.H.on הגדרת על מבוססת לחץהדם איזון מצב של האופרטיבית ההגדרה
.(1987)

לחץהדם מצב 3.1.1
סיסטולי (לחץדם תקינים לחץדם ערכי לו כשהיו מיל"ד, כלאסובל הוגדר קשיש
לא והוא כספית), מ"מ מ95 פחות דיאסטולי ולחץדם כספית מ"מ מ160 פחות
לחץ ערכי לו כשהיו מיל"ד כסובל הוגדר הוא שנה. במשך יל"ד נגד כלל מטופל היה
מ"מ 95 דיאסטולי לחץדם או ויותר כספית מ"מ 160 סיסטולי (לחץדם גבוהים דם
תרופות מקבל שהוא בתיק שנרשם או יל"ד אבחנת בתיקו כשנרשמה ויותר), כספית

.(1977 רוזנפלד קופ"ח: של התרופות רשימת (לפי יל"ד נגד
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המידע מקורות 3.1.2
שלושת על הרפואית הרשומה (1) מידע: מקורות שלושה עלפי מוגדר המשתנה
יל"ד; נגד כלשהו טיפול ורישום יל"ד של רפואית אבחנה לחץהדם, ערכי מרכיביה:
שהוא הטיפול סוג ועל הרופא עלידי מטופל היותו על הקשיש של עצמי דיווח (2)

(1987) who של הסטנדרטים לפי המחלה מצב הגדרת סינון: סקר (3) ו מקבל;
הסקר. בזמן לחץהדם מדידות תוצאות ועלפי

הסיפול קיום 3.1.3
רשימת לפי יל"ד נגד בתרופות מטופל הוא כאשר כמטופל, ייחשב יל"ד חולה
נמצא שהוא בתיקו שמצוין או בארץ בקופ"ח הרופאים משתמשים שבה התרופות
גבוהים שלו לחץהדם ערכי כאשר מטופל, כלא יוגדר החולה לאתרופתי. בטיפול

מהרופא. טיפול כל מקבל אינו והוא

לחץהדם איזון מצב 3.1.4
לחץ מדידות של רישום בהעדר היתה לחץהדם איזון מצב בקביעת העיקרית הבעיה
המידע את להשלים ניסינו תרופתי). לא או (תרופתי מקבל שהקשיש הטיפול ושל דם
המידע, איכות בשיפור סייעו שאמנם לרשומה, נוספים מידע מקורות בעזרת החסר
המחלה, הימצאות בחישוב איהתאמות) (או לאידיוקים גרמו שני, מצד אך
חוסר של במיקרים למשל, כך לחץהדם. איזון מצב בחישוב גם מכך וכתוצאה
העצמי והדיווח הסינון סקר עלידי מיל"ד כסובלים מהקשישים חלק הוגדרו רשומה
פחות הן בלבד) (שתיים סינון בסקר מדידות כי שחשנו לציין, יש בלבד. הקשיש של

המשפחה. רופא אצל ממעקב אמינות

על או הרפואי בתיק המופיעים לחץהדם ערכי עלפי נעשתה לחץהדם איזון קביעת
ועלפי הרפואי שבתיק הרפואית האבחנה עלפי הסינון, בסקר שנמדדו הערכים פי
יתכן הסינון. בסקר הביאו שהמטופלים או הרפואי בתיק שרשומות יל"ד נגד תרופות
שהיתה מפני מאוזנים, שהיו מפני מיל"ד, כלאסובלים שהוגדרו קשישים שהיו
שני, מצד .(false negative) שקיבלו התרופות על דיווחו שלא מפני או רשומה, חסרה
השונות בשעות לחץהדם בערכי הרבה השונות בגלל נכונות לא יל"ד אבחנות ייתכנו

.(False Positive) היממה של

לחץהדם איזון מצב של אופרסיב'ת הגדרה 3.2
רופא, אצל תרופתי בטיפול היה אם כמאוזן מיל"ד שסובל קשיש הגדרנו זה במחקר
כספית מ"מ 160 מ פחות (סיסטולי גבוליים או נורמליים שלו לחץהדם וערכי
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גבוהים שלו לחץהדם ערכי אם  וכלאמאוזן מ"מ); מ95 פחות ודיאסטולי
כספית מ"מ 95) בדיאסטולי או יותר) או כספית מ"מ 160) בסיסטולי  מהנורמלי

.(.W.H0 1987) רופא אצל בטיפול שהוא למרות יותר) או

ממצאים 3.3
לחץהדם איזון מצב הערכת 3.3.1

לקיום לחץהדם, למצב בנוגע המחקר אוכלוסיית כל על נתונים נציג זה בחלק
תרופתי לטיפול כאן מתייחסים אנו לחץהדם. איזון ולמצב במחלה תרופתי טיפול
נציג כן, כמו בלבד. תרופתי לא טיפול שקיבלו מעטים מקרים שמצאנו מכיוון בלבד,
תהליך של שונים מדדים ולפי הקשיש ומוצא גיל מין, לפי לחץהדם איזון מצב את
מדד (19811978) שנה בכל המשפחה לרופא הביקורים מספר ממוצע הטיפול:
להמלצות הקשיש להיענות מסכם ומדד (19811978) הסיקור טיב את המסכם

הרופא.

ומצב תרופתי טיפול קיום לחץהדם, מצב לפי במחקר הקשישים התפלגות :26 לוח
(באחוזים) 1981 בשנת לחץהדם איזון

בין טווח (כל סה"כ מספר
הרופאים הרופאים) הקשישים

לחץהדם מצב
100.0 352 0היכ

53.368.4 63.9 225 מיל"ד סובלים
21.143.3 36.1 127 מיל"ד סובלים לא

תרופת* סיפול קיום

100.0 225 0ה*כ

31.876.0 58.6 132 תרופתי בטיפול
39.168.8 41.4 93 תרופתי בטיפול לא

לחץהדם אתון סצב
100.0 132 0ה*כ

11.157.1 27.3 36 מאוזנים

42.988.9 72.7 96 מאוזנים לא
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קיום לחץהדם, מצב לפי במחקר הקשישים אוכלוסיית התפלגות מתוארת 26 בלוח
סובלים שבמדגם הקשישים מכלל כ>$64 לחץהדם. איזון ומצב תרופתי טיפול
של עצמי ודיווח סינון סקר רפואית, (רשומה המידע מקורות שילוב לפי מיל"ד
לא בינהם ההבדלים אך 68^15396 בין נע השונים הרופאים בין כשהטווח הקשיש),
הרופא; אצל תרופתי בטיפול נמצאו מיל"ד, הסובלים מהקשישים 59?£< מובהקים.
2796 מובהקים. אינם הרופאים בין וההבדלים %76%32 בין נע הרופאים בין הטווח
הרופאים בין הטווח מאוזנים.  בתרופות ומטופלים מיל"ד הסובלים מהקשישים
מובהקים הבדלים מצאנו לא מובהקים. לא וההבדלים %57%11 בין נע זה במקרה

הקשיש. ומוצא גיל מין, לפי תרופתי טיפול וקיום המחלה במצב

ומוצא גיל מין, לפי לחץהדם איזון במצב הקשישים התפלגויות מוצגות 15 בתרשים
הבדל נמצא אך הקשיש, ומוצא מין לפי מובהקים הבדלים נמצאו לא הקשיש.
מאוזנים 75 גיל מעל יותר רבים קשישים הקשיש: גיל לפי האיזון במצב מובהק

.(5396)

הקשיש ומוצא גיל מין, לפי לחץהדם איזון במצב הקשישים התפלגות :15 תרשים
אחוזים
100 ן

90 

80  740 ™* r""
70.9 m^L ■■ 12± 71.470  mam ■J ■B ■H mmr

60  ^H ^M ^H i ^B ^lfB■ B■ B■ 52.6 B■ ^B
60  ^^ ^^ ^^. *^4ףל^ B■ B■
40  |^ ^^ 1^< 1^ 1^ 1^

20 . ^m ^m■ r^■■ ₪^ . ₪^ 1^

נשים גברים 74 ער 75 מעל אסיה איתפה
אפריקה אמרןקך.

מין גיל מוצא
0.05*ן *

₪ /rwa ■ מאתן לא
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איזון ובמצב תרופתי טיפול בקיום לחץהדם, במצב הבדלים מתוארים 27 בלוח
טיב את מסכם מדד ביקורים, של שנתי (ממוצע הטיפול תהליך מדדי לפי לחץהדם
הרופאים, בין הטווחים מוצגים בנוסף, הקשיש). הענות את המסכם ומדד הסיקור

הללו. מהמשתנים אחד בכל

תהליך מדדי לפי לחץהדם איזון ומצב תרופתי טיפול קיום לחץהדם, מצב :27 לוח
הרופאים בין והטווחים הטיפול

הטיפול תתלין מדדי

מסכם מדד המסכם מדד שנתי ממוצע מספר
הקשיש2 הענות את הסיקור1 טיב את ביקורים של

בין טווח כל בין niio כל בין 0ווח כל מספר
הרופאים הרופאים הרופאים הרופאים הרופאים הרופאים קשישים

לחץתדם סצב א.

2.96 0.51 5.06 352 0הכ

3.402.17 3.04 0.690.44* 0.57" 11.082.15" 5.26 225 סובל

4.201.90 2.73 0.520.08" 0.35" 12.502.00" 4.63 127 לא10בל

תחפת1 גימל קיום ב.

 3.04  0.57  0.57 225 0הכ

4.002.80 3.25" 0.840.46" 0.67" 14.811.83" 6.70" 132 תרופתי ב0יפ1ל 

3.441.88 2.75" 0.600.25 0.47" 7.541.61 3.68" 93 תרופתי בסיפול לא 

לחץהזם א'וון סצב נ.

 3.25  0.67  6.70 132 0הכ

4.171.00 3.38* 0.940.56 0.71 20.752.25" 8.30* 36 מאוזן

3.922.91 2.90 0.790.43* 0.66 15.421.78" 6.10* 96 מאוזן לא

p<0.05 *

p<0.001 **

גבוהה) באיכות סיקור על 1(מצביע 01 בץ נע הסיקור טיב את מסכם מדד 1

גבוהה) היענות על מצביע  5) 15 בין נע המטופל היענות את מסכם מדד 2

117



לחץהדם מצב א.
קשישים בין לרופא ביקורים מספר של שנתי בממוצע מובהק הבדל נמצא לא
השונים הרופאים בין ההבדלים אך סובלים, שלא אלה לבין מיל"ד שסובלים
לבין מיל"ד הסובלים קשישים בין הסיקור בטיב מובהק הבדל מצאנו מובהקים.
ההבדלים גם וכך, ,(1 עד מ0 בסולם 0.35 לעומת 0.57) סובלים שאינם קשישים
בין הרופא להמלצות הקשיש היענות ברמת מובהקים הבדלים אין הרופאים. בין

השונים. הרופאים בין לא וגם סובלים, והלא הסובלים

תרופתי טיפול קיום ב.
רופא אצל יותר מבקרים יל"ד נגד תרופתי טיפול המקבלים קשישים שציפינו, כפי
מקשישים הרופא להמלצות יותר ונענים יותר טוב מסיקור נהנים המשפחה,
השונים הרופאים בין ההבדלים גם מובהקים. וההבדלים תרופתי, בטיפול שאינם

ההיענות. בנושא מלבד מובהקים נמצאו

לחץהדם איזון מצב ג.
מקשישים המשפחה רופא אצל מובהק באופן יותר מבקרים מאוזנים קשישים
וההבדלים שנתיים), ביקורים שישה לעומת (שמונה מטופלים אך לאמאוזנים
מאוזנים קשישים בין הסיקור בטיב מובהק הבדל אין מובהקים. הרופאים בין
הבדלים יש בלבד הלאמאוזנים אצל זאת, לעומת מאוזנים. לא קשישים לבין
יותר נענו המאוזנים הקשישים השונים. הרופאים בין הסיקור בטיב מובהקים
לעומת 3.38) מאוזנים לא קשישים מאשר מובהקת, בצורה הרופא להמלצות
השונים הרופאים בין מובהקים הבדלים אין אך היענות), את המסכם במדד 2.90

קשישים. של בהיענות

לחץהדם איזון מצב ניבוי 3.3.2
חלק שהוא תתמודל, באמצעות נעשה לחץהדם איזון מצב התלוי המשתנה ניבוי
ברגרסיה השתמשנו המודל בתת ביל"ד. הטיפול באיכות השונות להסברת מהמודל
ד בפרק (פירוט רציף לא דיכוטומי משתנה הוא התלוי שהמשתנה היות לוגיסטית,
השפעת נבדקת הראשונה במשוואה משוואות; שלוש בתתהמודל .(10 ובנספח
התהליך ומשתני לרופא הקשיש בין ויחסיגומלין לחץהדם מצב הקשיש, משתני
מעבר הרופא משתני השפעת את בדקנו השנייה במשוואה הקשיש"). "משתני (להלן
דמה) (כמשתנה הרופא השפעת את השלישית ובמשוואה הקשיש, משתני להשפעת
הרגרסיה הליך את נפרט להלן השנייה. שבמשוואה הרופא משתני עם לחילופין

לחץהדם. איזון מצב המודל שבתת משוואה בכל ותוצאותיו הלוגיסטית
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(28 (לוח ראשונה משוואה א.
הבאים: המשתנים של הניבוי יכולת נבדקה זו במשוואה

המחלה לסכנות הקשיש מודעות ילדים, קיום מוצא, מין, הקשיש: משתני (1)

בגלל מתתהמודל הושמט רפואי לטיפול פנייה המשתנה רפואי. לטיפול ופנייה
נמצאו לאקונבנציונאלי לטיפול הפונים כל התלוי: המשתנה כלפי השונות חוסר

בלתימאוזנים.
מובהק. נמצא לא שנבדקו הקשיש ממשתני אחד אף

שילוב לפי לחץהדם מצב (המשתנה הקשיש של עצמי דיווח לחץהדם: מצב (2)

עם Colinearity של בעיות בגלל זה בתתמודל לניתוח הוכנס לא מידע מקורות
של יותר גבוה אחוז מצאנו וכן מובהק, נמצא זה משתנה התלוי). המשתנה
הינו הממוצע (ההבדל מיל"ד סובלים שהם שדיווחו הקשישים בקרב מאוזנים

.(1.81

ותיאור הטיפול במהלך הקשיש מעורבות לרופא: הקשיש בין יחסיהגוסלין (3)
לקשיש הרופא התייחסות אופן המשתנה הרופא. לבין בינו היחסים את הקשיש
למשוואה נכנס ולא הראשונות בהרצות מובהק נמצא לא הביקור בזמן
הקשישים בקרב ברגרסיה. מובהקים יצאו המשתנים שני הסופית. הראשונה
המשתנה מאוזנים. של יותר גבוה אחוז מצאנו הטיפול בתהליך המעורבים
(מעורב 1 היו: והקטגוריות דמה, משתני כשני ברגרסיה מחושב הקשיש מעורבות
(ההבדלים כלל) מעורב (לא 0  הקטגוריה מול מלא), (מעורב ו2 חלקי)

ו0.73). 1.74 הממוצעים:
היחסים את שתיארו קשישים, בקרב מאוזנים של יותר גבוה אחוז נמצא כן, כמו
וזהו ,(4.25 הוא הממוצע (ההבדל חיובייםמעורבים או כחיוביים הרופא עם

ברגרסיה. ביותר החזק הקשר
מהמשתנים אחד אף הסיקור. וטיב הקשיש היענות הטיפול: תהליך משתני (4)
במובהקו גבוליים שניהם היו בהן הקודמות, הרצות לעומת מובהק נמצא לא
במשוואה אלה משתנים נשארו המושגית חשיבותם ובגלל גבוליותם משום תם.

הסופית. הראשונה

וההשערה ,(5470) גבוה הראשונה במשוואה המודל התאמת טיב הכל, בסך
,($55<) גבוה נמצא בניבוי השיפור אחוז נדחתה. לא למציאות שווה שהמודל
דיווח לפי לחץהדם מצב משתנים: שלושה עלידי הוסבר לחץהדם איזון ומצב
הרופא. עם יחסיו את הקשיש ותיאור הטיפול בתהליך הקשיש מעורבות עצמי,
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ראשונה משוואה  לחץהדם איזון מצב לניבוי לוגיסטית רגרסיה :28 לוח
רגרסיה מקדם

a* מובהקות wald x2 (b) לוגיסטית תלויים בלתי משתנים
0.027 4.873 3.351 קבוע

לחץהדם מצב משתני
0.721 0.052 3.780 1.817 לפי המחלה מצב

עצמי דיווח
יחסיהנוסלין

0.000 16.881  הקשיש מעורבות
הטיפול במהלך

1.000 0.060 3.381 1.740 0 מול 1 קטגוריה
1.000 0.257 1.282 0.725 0 מול 2 קטגוריה

0.971 0.000 27.552 4.253 את הקשיש תיאור
לבין בינו היחסים

הרופא

הטיפול תהל'ן משתני
0.667 0.185 0.135 הקשיש היענות

הרופא להמלצות
216.0 652.0 949.0 הסיקור טיב

N.S;df116 ;53.73  ההתאמה לטיב \2
54.73  בניבוי שיפור £9

דיכוטומיים למשתנים רק Yule מקדם *

שנייה משוואה ב.
הקשיש למשתני ומעבר מעל הרופא, משתני השפעת נבדקת זו במשוואה
משתני מובהקים. נמצאו כאן גם ואשר הראשונה במשוואה מובהקים שנמצאו
התמחות במקצוע, הרופא וותק הרופא, גיל מוצא, הם: שהכנסנו הרופאים
מהמשתנים אחד אף זקנה. כלפי ועמדה קהילתי טיפול כלפי אוריינטציה הרופא,

הקשיש. למשתני מעבר מובהק באופן המחלה איזון לניבוי תרם לא הללו
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לא למציאות שווה שהמודל וההשערה ,(£55.59) גבוה נמצא המודל התאמת טיב
שיפור אחוזי בין ההבדל .£56.59. של בניבוי שיפור אחוז נמצא כן, כמו נדחתה.

מובהק. אינו המשוואות בשתי הניבוי

שלישית משוואה ג.
במשוואה מובהקים שיצאו הקשיש משתני מלבד הוכנסו, זו במשוואה
השונים, הרופאים את המציינים הרופאים, של דמה משתני של סדרה הראשונה,
השונות את הרופאים בין השונות מסבירה דרגה באיזו לבדוק עלמנת וזאת
הוסיפה לא הרופאים של הדמה משתני הכנסת אולם, לחץהדם. איזון במצב

לחץהדם. איזון מצב המשתנה להסבר דבר

אחוז בין ההבדל .6196  בניבוי השיפור ואחוז ,£599, היה המודל התאמת טיב
מובהק. אינו השלישית המשוואה לבין הראשונה במשוואה הניבוי שיפור

דיון 3.4
חולים של ויותר £509 על מדווח דם לחץ ביתר העוסקים בספרות המחקרים ברוב
נמוך אחוז נמצא הנוכחי במחקר .(Smith et al. 1990 ;Abramson et al. 1981) מאוזנים
מאוזנים בתרופות המטופלים מהקשישים בלבד 2796 מאוזנים: קשישים של יחסית
בין (הטווח מאוזנים לא 7396 לעומת ל5796), 1196 בין נע הרופאים בין (הטווח
בלחץהדם האיזון מצביע הטיפול, תוצאות של כמדד .(8996 ל 4396 בין נע הרופאים
טיב ועל הרופא עלידי הניתן הטכנימקצועי הטיפול איכות על היבטים. שני על

.(Donabedian 1982) לקשיש הרופא בין היחסים

לרופא החולה בין היחסים כי נראה לחץהדם, איזון מצב להסברת המודל מניתוח
איזון במצב השונות את שמסבירים המשתנים, שלושת מבין שניים במיוחד: חשובים
עם יחסיו את הקשיש תיאור הטיפול בתהליך הקשיש (מעורבות במודל לחץהדם
מודעות  השלישי המשתנה לרופא. הקשיש בין ליחסיהגומלין קשורים הרופא),
מפני ליחסיהגומלין, בעקיפין, כי אם הוא, גם קשור  המחלה לקיום הקשיש
ביניהם שיחסיגומלין וככל מהרופא, המחלה קיום על המידע את מקבל שהמטופל
בתהליך יותר המעורבים קשישים יותר. מושלם לקשיש שיגיע המידע יותר, חיוביים
הרופא עם יחסיהם את שתארו קשישים להבריא. יותר רב רצון הפגינו טיפול
שקיבל והרופא הרופא, עם מלא פעולה לשיתוף גבוהה מוטיבציה בעלי היו כחיוביים

הטיפול. להצלחת שלו המוטיבציה את העלה משוב מהם
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המשפיעים גורמים משני מורכב בלחץהדם לאיזון המטופל מגיע שבעזרתו המנגנון
של והצורך יותר) וטוב מתאים טיפול מתן (לשם הרופא מומחיות הטיפול: איכות על
בהחלטות מעורב ולהיות הטיפול בתהליך פעיל חלק לקחת למטופל לגרום הרופא
ביל"ד, בטיפול ובמיוחד קשישים אצל כרוניות במחלות בטיפול בטיפול. הנוגעות
שלה באטיולוגיה נפשיחברתי רקע עם לעין נראים סימנים ללא מחלה שהיא
בקתרסיס: הצורך והוא בחשבון להביא שחשוב נוסף יסוד יש ,(Wiener 1980)

מאזין" של "תפקיד עבורם ממלא והרופא חברים או משפחה אין רבים לקשישים
על הוא גם משפיע זה שמרכיב יתכן .(Shuval 1970) הלב" את "שופך הקשיש ואצלו
שלו לחץהדם במצב עניין להפגין המטופל על שני, מצד .(Kimbali 1980) איזון השגת
הלוואי תופעות ועל ריגשותיו על לרופא מידע להזרים מקבל, שהוא הטיפול ובסוג
טוב בו לטפל לרופא יגרמו אלה פעולות הרופא. להמלצות ולהיענות מהתרופות

.(Waitzkin 1984) יותר

להמלצות המטופל והיענות הסיקור טיב המשתנים למצופה, שבניגוד לציין, יש
הרגרסיה מניתוח לחץהדם. איזון מצב המשתנה לניבוי תורמים אינם הרופא
ניתן תוצאה מדד שבכל למרות לכך. אפשריות סיבות מספר נראות הלוגיסטית
דומשתני. ניתוח על התבססנו עצמו, הטיפול להשפעות מעבר להשפעות לצפות
לחץהדם איזון את המסבירים מהמשתנים אחד היא המטופל שהיענות השערתנו
יחסיהגומלין משתני של ברגרסיה החזקות שההשפעות ייתכן זאת, לעומת אומתה.
הקשיש של עצמי דיווח לפי המחלה מצב המשתנה והשפעת והרופא המטופל בין
שהמשתנה ייתכן הרופא. להמלצות הקשיש היענות המשתנה השפעת את מנטרלים
סיקור ולכן, מעקב), על (בעיקר הטיפול של בלבד אחד היבט על מצביע הסיקור טיב
הרופאים שמשתני לציפיות בניגוד יותר. אפקטיבי לטיפול כאן גורם אינו טוב
התגלה לא ביל"ד, הטיפול באיכות מהשונות נוסף חלק יסבירו דמה) (כמשתני

והשלישית. השנייה המשוואות בין הבדל
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ומסקנות סיכום זי: פרק
0000000000000000000000000

איכות את לתאר  האחת מטרות: שתי בפנינו ניצבו המחקר את שערכנו בעת
במרפאות המשפחה רופאי אצל המטופלת קשישה, אוכלוסייה אצל ביל"ד הטיפול
לא משתנים עלידי ביל"ד הטיפול באיכות השונות את להסביר  והשנייה קופ"ח;

ורפואיים. רפואיים

ומדדי תהליך מדדים מספר עלפי ביל"ד, הטיפול הערכת אופן את נסכם זה בפרק
הטיפול. באיכות השונות להסברת המודל בדיקת תוצאות ואת הטיפול, תוצאות
נביא בשלמותו. למודל וגם שבמודל התלויים מהמשתנים אחד לכל בנפרד נתייחס
את נתאר המשוואות, לשלוש התייחסות תוך התלוי, המשתנה ניבוי ממצאי את
את נביא לבסוף, התלויים. המשתנים מכלול על הבלתיתלויים המשתנים השפעת

היישומיות. המסקנות ואת הסופי המודל

והשיסה המודל .1
תרשים (ראה קשישה באוכלוסייה ביל"ד הטיפול איכות להסברת שהצענו המודל
התלויים מהמשתנים אחד מסביר תתמודל כל תתמודלים. משלושה מורכב (1

ברגרסיה השתמשנו הדם. לחץ איזון ומצב הסיקור טיב הקשיש, היענות במודל:
בסקלה שנמדדו הסיקור, וטיב הקשיש היענות התלויים המשתנים לניבוי מרובה
ברגרסיה השתמשנו הדם לחץ איזון מצב הדיכוטומי התלוי המשתנה לניבוי רציפה.

לוגיסטית.

בלתיתלויים, כמשתנים הוכנסו, הראשונה במשוואה משוואות: שלוש תתמודל בכל
הסדר כלכלי, מצב השכלה, מוצא, גיל, (מין, ועמדותיו הקשיש של הרקע משתני
לסכנות מודעות בלתיפורמאלית, תמיכה ילדים, קיום משפחתי, מצב מגורים,
המחלה מצב משתני בעבר), מהטיפול רצון ושביעות רפואי לטיפול פנייה המחלה,
יחסי משתני מידע), מקורות שילוב ולפי עצמי דיווח לפי מיל"ד סובל הוא (האם
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מעורבות הביקור, בזמן לקשיש הרופא התייחסות (אופן לרופא הקשיש בין גומלין
והמשתנים הרופא) לבין בינו היחסים את הקשיש ותיאור הטיפול במהלך הקשיש
תלוי משתנה הוא שהיענות כך הרלוונטי. התלוי למשתנה במודל שקדמו התלויים
הוא הסיקור וטיב הנוספים תתיהמודלים בשני תלוי ובלתי הראשון בתתהמודל
במשוואה השלישי. בתתהמודל תלוי בלתי ומשתנה השני בתתהמודל תלוי משתנה
מהמשוואה במובהקותם הגבוליים או המובהקים המשתנים הוכנסו השנייה
כלפי אוריינטציה התמחות, במקצוע, וותק מוצא, (גיל, הרופא ומשתני הראשונה
למשוואה חלופית (שהיא השלישית במשוואה הזקנה). כלפי עמדה קהילתי, טיפול
משתני גם הראשונה, במשוואה המובהקים המשתנים מלבד הוכנסו, השנייה)

מהרופאים. אחד כל של הדמה

להגיע במטרה סופית, למשוואה שהגענו עד הרצות כמה הרצנו משוואה בכל
מובהקות ,R2 הקריטריונים: בשלושת התחשבות תוך ביותר הטובה למשוואה
הוצאנו הניתוח במהלך הבלתיתלויים. המשתנים של המושגית במסגרת ורלוונטיות
גבוליים שהיו או מובהקים נמצאו שלא הבלתיתלויים המשתנים את מהמשוואות

במובהקותם.

ביל"ד הס'פול לאיכות בנוגע ממצאים .2
אחד כל .(29 (לוח מהמודל מדדים מספר לפי ביל"ד הטיפול איכות את הערכנו
תמונה נותנים יחד וכולם הטיפול, איכות של אחר היבט על מצביע מהמדדים

מקיפה.
המחלה גילוי א.

שילוב עלפי מיל"ד סובלים (225) ש£649 נמצא שבמחקר, הקשישים 352 מבין
מאלה הקשיש). של עצמי ודיווח הסינון סקר רפואית, (רשומה המידע מקורות
לרופא מוכרים אינם (90) 4096 ש. נמצא מיל"ד, כסובלים במחקר שהוגדרו

שונות: סיבות לכך להיות יכולות מהמחלה. כסובלים המשפחה
מדידות היו לא שגם וכנראה לחץדם, מדידות כל נרשמו לא מהחולים לשליש
של לקיומו הרופאים של שונות הגדרות שהיו או המחקר; שנות ארבע במשך

יל"ד.
הרפואית הרשומה סיב ב.

בכל כלל רפואית רשומה קיימת לא של^21 נמצא שבמדגם, הקשישים מכל
חלקית רפואית רשומה נמצאה נוספים ולו$21 ,(197881) הבדיקה שנות ארבע

בלבד.
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הקשיש של עצמי דיווח לפי הדם לחץ מצב ג.
היו (162) $72, המידע), מקורות שילוב (לפי מיל"ד שסובלים קשישים 225 מתוך

כחולים. עצמם את והגדירו למצבם מודעים
ביל"ד מונע טיפול ד.

למניעת כפעולות נחשבות מודרכת גופנית ולפעילות מלח דלת לדיאטה המלצות
מיל"ד, סובלים הקשישים באם להתחשב בלי הקשישים. אוכלוסיית לכל יל"ד
?<$5<\ מלח דלת לדיאטה מהרופא המלצה קיבלו שבמדגם 32£9מהקשישים

מודרכת. גופנית לפעילות המלצה קיבלו
ביל"ד תרופתי לא טיפול ה.

סובלים שאינם לקשישים שניתן המניעתי הטיפול נחשב תרופתי לא כטיפול
34קיבלו 9S. המידע), מקורות שילוב (לפי מיל"ד שסובלים הקשישים מכל מיל"ד.
לפעילות המלצה קיבלו מהחולים 43?00 דלתמלח, לדיאטה המלצה מהרופא
טופלו תרופתי לא טיפול שקיבלו הקשישים שכל לציין יש מודרכת. גופנית
כאלטרנטיבה כלל שימש לא תרופתי לא שטיפול מכאן בתרופות, גם במקביל

טיפולית.
הסיקור טיב ו.

לסובלים רצופות לחץדם מדידות שתי בין בימים, ביותר הגדול הממוצע הפער
שאינם לאלה 1,081 לעומת המחקר, שנות ארבע במשך ימים 811 הוא מיל"ד
הקשישים אצל ממוצע ציון מראה הסיקור טיב את המסכם המדד סובלים.
אלה בין משמעותי הבדל יש ביותר). (1=הטוב מ10 בסולם ,0.51 של במחקר

.(0.38) הלאסובלים לבין (0.58) מהמחלה שסובלים
התרופתי הטיפול ז.

המלצה קיבלו 5296 רק המקורות), שילוב (לפי מיל"ד שסובלים אלה מכל
כלל קיבלו לא ביל"ד מהחולים ו?489 ו המשפחה, רופא אצל תרופתי לטיפול

תרופתי). לא או (תרופתי לטיפול המלצה
פיזית בבדיקה פרטיות ח.

בלבד). הרופא (בנוכחות בפרטיות התקיימה הפיזית הבדיקה מהקשישים 6696 ל

בחדר. נוסף מטופל בנוכחות התקיימה מהקשישים 3470 של הפיזית הבדיקה
וכך, בבתאחת, מטופלים מספר למשרדם להזמין נהגו רופאים כמה הסיבה:

מתלבש. או מתפשט  השני אחד, מטופל בודק שהרופא בזמן
לחולה הרופא התייחסות דפו0 ט.

חיובימעורב, חיובי, התייחסות: דפוסי ארבעה נבנו פתוחה שאלה בסיס על
בזמן הרופא עם חיוביים יחסים על דיווחו מהקשישים 2496 ושלילי. שלילימעורב
ועל מחלותיהם על להם מסביר למחלה, מעבר בהם מתעניין הרופא הביקור:
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(352=א) נבחרים מדדים פי על ביל"ד הטיפול איכות הערכת סיכום :29 לוח
הממצאים המדדים

מוכרים לא 40מהחולים 9S. המחלה גילוי
המשפחה רופא אצל

הרפואיים מהתיקים ב>$42 הרשומה טיב
או חלקית רשומה נמצאה

כלל רשומה שאין
לא מיל"ד מהסובלים 2896 הקשיש דיווח לפי הדם לחץ מצב

חולים שהם ידעו
קיבלו לא מהקשישים $68. האוכלוסייה לסה"כ מונע טיפול

לדיאטה המלצה
קיבלו לא מהקשישים 6596
גופנית לפעילות המלצה
קיבלו לא מהחולים £669. מיל"ד לסובלים תרופתי לא טיפול

לדיאטה המלצה
קיבלו לא מהחולים 0י579
גופנית לפעילות המלצה

מיל"ד לסובלים ימים 811 ביותר הגדול הממוצע הפער הסיקור. טיב
4 במשך לחץדם, מדידות שתי בין בימים,

המחקר שנות
מקבלים לא מהחולים $48. תרופתי טיפול

תרופתי טיפול
פרטיות ללא 349Jנבדקו פיזית בבדיקה פרטיות

על דיווחו מהקשישים 529S לחולה הרופא בין היחסים דפוס
שליליים יחסים דפוסי

חלקיים) (לפחות
בהענות 2.6 של ממוצע ציון להמלצות הקשיש היענות את מסכם מדד
מלאה) הענות  5) כללית הרופא

חלקית נענים 2396 תרופתי בטיפול 

לא או חלקית נענים $55< דלתמלח בדיאטה 
כלל נענים

לא או חלקית 65נענים 96 גופנית בפעילות 
כלל נענים

שנתי בממוצע ביקורים 5.2 ביקורים מספר
הקשישים בתיקי רשומים
שבטיפול מהחולים 7370 איזון
מאוזנים אינם  תרופתי
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בעובדה מתחשב כלפיהם, סבלנות מפגין לביקור, מביקור אותם זוכר הטיפול,
בחברת נעימה תחושה יש ולקשיש לשאלות ולענות להתלבש זמן להם שלוקח

הרופא.

כלל בדרך נוספים: £249 דיווחו כחיובימעורב הרופא של התייחסות דפוס על
כשלילית הרופא התייחסות שלילית. לעתים אך חיובית, הרופא התייחסות
לקשיש מתייחס הרופא כלל בדרך מהקשישים: 4196 עלידי תוארה מעורבת

חיובית. ההתייחסות לפעמים אך שלילית, בצורה
עם יחסים של שלילי יחסים דפוס על הצביעו מהקשישים אחוזים עשר אחד
אינו ממושך, זמן כבר בהם מטפל שהוא למרות אותם זוכר לא הרופא הרופא:
גם הטיפול על או מחלותיהם על להם מסביר לא לבדיקה, מעבר בהם מתעניין
בחברתו. להם נעים ולא כלפיו סבלנות חוסר מפגין הרופא שואל, כשהקשיש

הרופא להמלצות הקשיש היענות י.

של חלקית) או (מלאה הכללית ההיענות את המסכם במדד הממוצע הציון
הוא גופנית) ופעילות דיאטה תרופתי, לטיפול הרופא (להמלצות המחקר קשישי
מיל"ד, שסובלים אלה מכל מלאה). כללית (5=היענות מ51 סולם מתוך 2.6

חלקי. באופן נענו ו2396 מלא באופן תרופתי לטיפול הרופא להמלצות נענו £779
להמלצות מלא באופן נענו £459, מונע, לטיפול המלצות שקיבלו הקשישים מכל
באופן נענו ו£359 כלל; נענו לא ו596 חלקי באופן נענו 5O9i דלתמלח, לדיאטה
כלל. נענו לא 1396 ו חלקי באופן נענו 1n.% גופנית, לפעילות להמלצות מלא

במרפאה הקשישים של ביקורים מ0פר של שנתי ממוצע יא.
בין הבדל ללא בשנה, פעמים כחמש בממוצע במרפאה ביקרו במדגם הקשישים
השנתי לממוצע בהשוואה נמוך זה ממוצע סובלים. הלא לבין מיל"ד הסובלים
11 שהוא המשפחה, רופא אצל 65 גיל מעל קשישים של לביקורים הארצי
האפשרות שקיימת לב לשים יש .(1982 לישראל סטטיסטי (שנתון ביקורים

שהתקיימו. ביקורים של רישום מהעדר נובע זה שהבדל
הדם לחץ איזון יב.

בטיפול המשפחה, הרופא אצל ומטופלים מיל"ד שסובלים הקשישים מכל
מאוזנים. נמצאו £279. רק תרופתי,

ביל"ד הסיפול איכות להסברת המודל בדיקת תוצאות .3
ו ,25 ,24 ,23 ,18 בלוחות במלואן מופיעות אשר התוצאות, סיכום מובא 30 בלוח
גבוליים ולא מובהקים היו לא שלהם הרגרסיה שמקדמי משתנים מספר היו .28

,(0.09 ל 0.06 בין :t של במובהקות (גבוליים מתתיהמודלים אחד באף במובהקות
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של פורמאלית הלא התמיכה חוזק השכלה, (גיל, מהניתוח הוצאו כך ומשום
מהטיפול הקשיש רצון ושביעות הקשיש של הכלכלי מצבו מגורים, הסדר הקשיש,
אחד באף אינטראקציה דפוס כל זיהינו לא מהמרפאה). בעבר שקיבל

הניתוח. במהלך אינטראקציה משתני כללנו לא ולכן, מתתיהמודלים.

הרופא להוראות הקשיש היענות 3.1
להמלצות ההיענות את בחשבון המביא ממדי רב כמושג הוגדרה הקשיש היענות
עישון הפסקת גופנית, פעילות דלתמלח, דיאטה הטיפול: תחומי במספר הרופא
משוקלל בלתי ממוצע ציון נבנה יחד התחומים לארבעת יל"ד. נגד תרופות ונטילת
מהרופא המלצה קיבל הוא בהם התחומים על ממוצע ציון קיבל קשיש כל מסכם.

היענות. על לשאלה ענה ושהוא

במשוואה הקשיש היענות את המנבאים המשתנים מהשערותינו, לחלק בהתאם
המחלה ומצב המחלה לסכנות הקשיש מודעות הקשיש, מוצא מין, הם: הראשונה
ואלה אירופהאמריקהישראל ממוצא קשישים קשישים, גברים עצמי. דיווח לפי
אחרים. מקשישים הרופא להמלצות יותר נענים ולסכנותיה, המחלה לקיום המודעים
הוספנו השנייה במשוואה מהשונות. 1396 המסבירים משתנים ארבעה זו במשוואה
המשוואה להסבר. דבר הוסיפה לא זו משוואה אך הרופא, משתני את לרגרסיה
רמת את מעלה הרופאים, של הדמה משתני את לרגרסיה הכנסנו בה השלישית,

ל6ל16. ההסבר

היענות על מובהקת השפעה היתה לא להשערותינו, בניגוד הבאים, למשתנים
מקורות, שילוב לפי המחלה מצב רפואי, לטיפול פנייה ילדים, קיום הקשיש:
הביקור, בזמן לקשיש הרופא התייחסות אופן הטיפול, במהלך הקשיש מעורבות

הרופא. משתני וכל הרופא לבין בינו היחסים את הקשיש תיאור

הסיקור סיב 3.2
אצל לביקור לחץדם מדידות מספר רבממדי: כמושג הוא גם הוגדר הסיקור טיב
בין בימים ביותר הגדול והפער הקשיש דיווח לפי המדידות תדירות המשפחה, רופא
נמדד הסיקור טיב .(19781981) הבדיקה תקופת לכל רצופות לחץדם מדידות שתי
בלתי כממוצע בנוי המסכם המדד הללו. הממדים שלושת של המסכם כמדד

המשתנים. שלושת של משוקלל
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במשוואה הסיקור טיב את המנבאים המשתנים מהשערותינו, לחלק בהתאם
עצמי דיווח לפי הדם לחץ מצב רפואי, לטיפול פניה ילדים, קיום מין, הם: הראשונה
בטיפול הקשיש מעורבות מידע, מקורות שילוב עלפי הדם לחץ מצב הקשיש, של
קשישים נשים, יותר: טוב מסיקור נהנים בסה"כ לקשיש. הרופא התייחסות ואופן
קשישים קופ"ח, לרופא ראשונה בעדיפות הצורך בשעת שפונים אלה ילדים, להם שיש
אצלם, המחלה לקיום שמודעים ואלה מיל"ד כסובלים המשפחה לרופא שמוכרים
חיובי באופן שמתייחס רופא אצל והמטופלים במחלה בטיפול שמעורבים אלה
עם מהשונות. 409& המסבירים משתנים שבעה זו במשוואה אליו. הפונים לקשישים
במשוואה ל6ל44. ההסבר רמת השתפרה השנייה במשוואה הרופא משתני הוספת
אחד: מלבד הראשונה, במשוואה מובהקים שהיו המשתנים מובהקים נשארו השניה
לאפיונים מותאם שכנראה במובהקותו), (גבולי לקשיש הרופא התייחסות אופן
משתני מהשערותינו, לחלק בהתאם השנייה. למשוואה שנכנסו הרופא של אחרים
חיובית אוריינטציה במקצוע, ותק מוצא, הם: זו במשוואה מובהקים שנמצאו הרופא
קשישים יותר טוב מסיקור נהנו בסה"כ זקנה. כלפי ועמדה קהילתי לטיפול
של ותק בעל רופא המערבית, אירופה מארצות באחת שלמד רופא אצל שמטופלים
בעל רופא או קהילתי לטיפול חיובית אורינטציה בעל במקצוע, שנים עשר מעל
במשוואה הרופאים של הדמה משתני הוספת וזקנה. זקנים כלפי חיובית עמדה

הסיקור. בטיב ההסבר רמת את שיפרה לא השלישית

מוצא הסיקור: טיב לניבוי כלל תרמו לא הבאים המשתנים להשערתינו בניגוד
תיאור המשתנים והתמחותו. הרופא גיל המחלה, לסכנות הקשיש מודעות הקשיש,
הסופית, הראשונה במשוואה נותרו הקשיש, והיענות הרופא עם יחסיו את הקשיש
וזה מובהקים היו שלא אףעלפי למודל מושגית מבחינה הרבה משמעותם בגלל
מכיוון היענות המסבירים ממשתנים עקיפות השפעות נמצאו לא להשערותינו. בניגוד

מובהקת. נמצאה לא הקשיש שהיענות

הדם לחץ איזון מצב 3.3
לחץדם ערכי בעל קשיש היא: זה במחקר מאוזן חולה של האופרטיבית ההגדרה
שילוב עלפי מיל"ד כסובל שהוגדר ,(1978) who הגדרת לפי גבוליים או נורמלים
הדם לחץ איזון מצב שלו. המשפחה רופא אצל תרופתי בטיפול והוא מידע, מקורות

מאוזן. לא או מאוזן הקשיש דיכוטומי: משתנה הוא

שלושה מהשערותינו, לחלק בהתאם לוגיסטית. ברגרסיה משוואות שלוש הרצנו
לפי הדם לחץ (מצב ראשונה במשוואה הדם לחץ איזון מצב את המנבאים משתנים
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את הקשיש ותיאור הטיפול, במהלך הקשיש מעורבות הקשיש, של עצמי דיווח
בין התלוי. המשתנה עם וחיובי מובהק בקשר נמצאו הרופא) לבין בינו היחסים
את ושתיארו הטיפול במהלך מעורבים שהיו כחולים, עצמם את שהגדירו הקשישים
בניגוד מאוזנים. של יותר גבוה אחוז נמצא כחיוביים, הרופא עם יחסיהם
ההסבר. רמת את במעט מעלות השלישית והמשוואה השנייה המשוואה להשערתינו,
המשוואות בשלושת £599. ו 55X ,5496 גבוה: הוא המודל של ההתאמה טיב
וטיב הקשיש היענות רפואי, לטיפול פנייה המשתנים להשערתינו, בניגוד בהתאמה.
מופיעים הם במודל המושגית חשיבותם בגלל אך מובהקים, אינם  הסיקור

הסופית. הראשונה במשוואה

להשערתינו: בניגוד וזה הדם, לחץ איזון מצב לניבוי כלל תרמו לא הבאים המשתנים
אופן המחלה, לסכנות הקשיש מודעות ילדים, קיום הקשיש, מוצא הקשיש, מין

הרופא. משתני וכל (תצפית) לקשיש הרופא התייחסות

מכלול (על במודל הבלתיתלויים המשתנים השפעות סיכום 3.4
התלויים) המשתנים

הרגרסיות) ניתוח תוצאות סיכום :30 ולוח הסופי, המודל :16 תרשים (ראה
הקשיש מודעות על מצביע הקשיש של עצמי דיווח לפי המחלה מצב המשתנה א.

התלויים. המשתנים שלושת על מובהקת והשפעתו המחלה לקיום
איזון ומצב הסיקור טיב לגבי בטיפול הקשיש מעורבות המשתנה של השפעתו ב.

הקשיש. היענות לגבי במובהקותה וגבולית מובהקת הדם לחץ
הדם לחץ איזון מצב על הרופא לבין בינו היחסים את הקשיש תיאור השפעת ג.

הסיקור. וטיב היענות על במובהקותה וגבולית מובהקת
טיב ועל חיובי) (בקשר היענות על מובהקת השפעה הקשיש מין למשתנה ד.

שלילי). (בקשר הסיקור
טיב על מובהק באופן משפיע הצורך בשעת רפואי לטיפול פנייה המשתנה ה.

במובהקותה. גבולית הדם לחץ איזון מצב על והשפעתו הסיקור
ההיענות. על רק מובהקת השפעה המחלה לסכנות ומודעות הקשיש למוצא ו.

מובהק באופן השפיעו לקשיש הרופא התייחסות ואופן ילדים קיום המשתנים ז.
בלבד. הסיקור טיב על

שמשתנים יתכן בלבד. הסיקור טיב על מובהק באופן השפיעו הרופא משתני ח.
בין יחסיהגומלין משתני באמצעות התלויים המשתנים יתר על משפיעים אלה

לקשיש. הרופא
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הסופי המודל 3.5
בסךהכל, נתבדו. וחלקן אוששו המוצע במודל שהצגנו מההשערות חלק כאמור,
משתני של הטיפול איכות על השפעה מראה המוצע המודל כמו הסופי, המודל
הקשיש בין הגומלין יחסי ומשתני הרופא משתני הדם, לחץ מצב משתני הקשיש,
התלויים המשתנים של המצטברת ההשפעה את להוכיח הצלחנו לא לרופא.
איזון (מצב התוצאה משתנה ועל הסיקור) טיב על ההיענות (השפעת התהליכיים
של הסיבות על אפשריים הסברים העלינו המחקר מגבלות על 4 בסעיף הדם). לחץ
לדחות שנוכל כדי נוספים מחקרים שיידרשו ייתכן האלה. המשתנים בין הקשר חוסר
להסברת הסופי המודל מוצג 16 בתרשים המוצע. המודל את ודאות ביתר לאשר או
הרגרסיות הרצת לאחר שנשארו המשתנים את כולל והוא ביל"ד, הטיפול איכות
תלויים: משתנים שלושה עם תתימודלים שלושה כולל הסופי המודל הסופיות.

הדם. לחץ איזון ומצב הסיקור טיב הקשיש, היענות

הקשיש ומודעות מוצא, (מין, הקשיש ממשתני חלק משפיעים הקשיש היענות על
טיב על הקשיש. של עצמי דיווח לפי הדם לחץ מצב והמשתנה המחלה), לסכנות
מצב רפואי, לטיפול פנייה ילדים, קיום (מין, הקשיש משתני משפיעים הסיקור
בנוסף מקורות. שילוב לפי המחלה מצב והמשתנה הקשיש) דיווח לפי המחלה
התייחסות (אופן לרופא הקשיש בין יחסיהגומלין משתני הסיקור טיב על משפיעים
הרופא ומאפייני הטיפול) במהלך הקשיש ומעורבות הביקור בזמן לקשיש הרופא

הזקנה). כלפי ועמדה קהילתי טיפול כלפי אוריינטציה במקצוע, ותק (מוצא,

הקשיש, של עצמי דיווח לפי הדם לחץ מצב משפיעים: לחץהדם איזון מצב על
לפי הטיפול. במהלך הקשיש ומעורבות הרופא לבין בינו היחסים את הקשיש תיאור
מצאנו לא לחץהדם. איזון על משפיעים לא הסיקור וטיב הקשיש היענות זה, מודל
משפיעה לא הקשיש היענות התהליכיים: התלויים מהמשתנים אחד אף של השפעות
מצב על משפיע לא הסיקור טיב וגם הדם לחץ איזון מצב על ולא הסיקור טיב על

הדם. לחץ איזון
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0ל"ד הטיפול איםת על המשפדים המשתנים בין הקשרים להסבדת הסופי המודל :16 תושיט
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מקורות שילוב עצמי דווח רפואי המחלה ילדים קיום מוצא ארץ מיו
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המחקר מגבלות .4
במרפאות ביל"ד הטיפול בתהליך לקויים תחומים מספר מגלים המחקר ממצאי
המשתנים על מצביעים ביל"ד הטיפול איכות להסברת המודל ניתוח ממצאי קופ"ח.
תוצאות לגבי ספקות מתעוררים זאת, עם הטיפול. איכות את המנבאים העיקריים
מובהקים נמצאו לא במודל, חשובים משתנים מספר להשערתנו, שבניגוד מפני אלה
להסביר ניתן כללי, באופן מסוימות. ברגרסיות במובהקותם גבוליים שנמצאו או

דרכים: בכמה הללו, המשתנים של המובהקות חוסר את
גם אותו, ומחלישים תחום אותו על המצביעים אחרים משתנים יש במשוואה א.
הרופא התייחסות אופן המשתנים למשל, בינהם. חזק קשר על מדובר כשלא
על מצביעים הרופא לבין בינו היחסים את הקשיש ותיאור הביקור בזמן לקשיש
יצא מהם אחד רק מסוימות ברגרסיות לקשיש. רופא בין יחסיהגומלין תחום

השני. את שניטרל וייתכן מובהק
לדוגמה: רפואית, מבחינה דייה מעודנת אינה מדידתו וצורת המשתנה הגדרת ב.

ועוד. תרופה שינוי תרופה, סוג כמו היבטים כולל לא הסיקור טיב
כולל (המדגם הרופא משתני לגבי במיוחד חשוב וזה גדול, מספיק לא המדגם ג.

המרפאות). משלוש בלבד רופאים עשרה
שונה. משמעות להן שנתנו או השאלות את היטב הבינו לא קשישים ד.

מהנתונים. חלק של באמינותם ספק מטילים ברשומה הליקויים ה.
השפעת כמו בקופ"ח הקשורים הסביבתיים המשתנים השפעת את מדדנו לא ו.
המשפחות ומספר לרופא המתנה זמן קופ"ח, במרפאות הארגוני המבנה

המרפאות. בין הבדלים מצאנו שלא מפני רופא, כל אצל המטופלות

ומסקנות סיכום .5
הטיפול במסגרת ביל"ד הטיפול על השונים הגורמים השפעת את בחנו זה במחקר
של טבעית לא במסגרת שימוש העושים אחרים, למחקרים בניגוד הקהילתי השגרתי
השתמשנו ברשומות), חסרים בגלל (בעיקר הנתונים באיסוף הקושי בגלל ניסוי.
היוותה הרפואית הרשומה כאשר מידע, מקורות מספר של בשילוב הנוכחי במחקר
לבחון עלמנת הקשיש. וראיון הסינון סקר את הוספנו ועליה הראשוני הבסיס את
בזמן תצפיות ערכנו הרופא, את ראיינו הטיפול, בתהליך הקשורות אחרות זויות

המרפאה. של הארגוניים המאפיינים את ובדקנו הביקורים

המשתנים של המדידה לשיטות אחרים היבטים גם מוסיפים הנוכחי המחקר ממצאי
הסיקור טיב הרופא, להמלצות הקשיש היענות הטיפול: באיכות הקשורים המרכזיים
להיבטים היענות של רבממדי מדד יצרנו לקשיש. הרופא בין ויחסיהגומלין
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תרופות). ונטילת עישון מניעת גופנית, פעילות (דיאטה, כאחד וטיפוליים מניעתיים
את גם הרופא. של הספציפיות ההמלצות עם ההיענות את לקשור הקפדנו כן, כמו
לחץ מדידות מספר את בחשבון מביא והוא כרבממדי, הגדרנו הסיקור טיב המדד
לחץדם מדידות שתי בין בימים ביותר הגדול הפער את הרופא, אצל לביקור הדם
הקשיש. דיווח לפי המדידות תדירות ואת (19811978) המחקר לתקופת רצופות

כרבממדי. לקשיש הרופא בין יחסיהגומלין המשתנה את בנינו בנוסף,

שימוש מקוצר. לשימוש להערכה, מדדים 12 של מכלול בנינו המחקר במסגרת
ומסכמת כוללנית תמונה ולקבל האיכות רמת את להעריך מאפשר אלה במדדים
אותם על לחזור זו, בדרך מתאפשר כן הספציפי. בשירות ביל"ד הטיפול איכות של

זמן. לאורך הטיפול במתן השינויים בדיקת לצורך לפעם מפעם המדדים

וליחסי לרופא, לקשיש, הקשורים מדדים משלבת שערכנו האמפירית הבדיקה
כלל נמדדו שלא משתנים מספר גם כללנו רבמשתני. בניתוח ביניהם, הגומלין
לפי יל"ד מצב במשתנה מתבטא אשר יל"ד, לקיום הקשיש מודעות וביניהם בעבר,
לראשונה לגלות מאפשרים אלו מתודולוגיים יתרונות הקשיש. של עצמי דיווח

בספרות. כה עד הועלו שלא וקשרים, השפעות

קיים שהיה כפי למצב מתייחסות היישומיות המסקנות במבוא, כבר שנאמר כפי
במסקנות שאין כך רבים, ושינויים התפתחויות חלו זה במצב שנים. מעשר יותר לפני
המסקנות מן חלק זאת, עם יחד עצמו. הטיפול לרמת באשר רבה משמעות אלה
השתנו לא אלה גורמים הטיפול; ברמת השוני את המסבירים בגורמים עוסקות
אנחנו יל"ד. בנושא ארצית התערבות תכנית הוקמה שטרם גם מה ניכרת, במידה
הבריאות. מדיניות של היום סדר אל היל"ד את להחזיר תעזור זו שעבודה מקווים

משתני של ההשפעה את רבמשתני כוללני במודל לראשונה בודקים אנו זה, במחקר
יחסיהגומלין משתני של הרופא, משתני של לחץהדם, מצב משתני של הקשיש,
השפעות מצאנו ואמנם, ביל"ד. הטיפול איכות על הטיפול, תהליך משתני ושל בינהם

רבות. מעשיות השלכות זה קשר למציאת התלויים. המשתנים על מובהקות
הרופא. אצל כחולים מוכרים אינם מיל"ד שסובלים מהקשישים ניכר מספר א.
סקר באמצעות מוכרים, שאינם החולים הקשישים לאיתור לפעול יש כך לשם

המרפאה. לאזור השייכים הקשישים וריאיון סינון
לחץדם, ערכי האבחנות, רישומי בה וחסרים למדיי לקוייה הרפואית הרשומה ב.
מהתרופות הלוואי תופעות תיעוד תרופתי), ולא (תרופתי הניתן הטיפול תיאור
עלידי הרשומה טיב את לשפר ניתן בכלל. במרפאה הקשיש ביקורי של ורישום
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עלידי תקינה, רשומה של לחשיבותה הרופא מודעות להעלאת תכנית הקמת
בקופ"רו, הרפואית הרשומה לשיפור ארצית ועדה הקמת עלידי או הדרכה

.(quality assurance) איכות הבטחת עקרונות לפי שתפעל
ניתן הדם. לחץ מדידות של הנמוכה בתדירות קשורים בסיקור הליקויים רוב ג.

של יותר גבוהה תדירות הרופא: בגישת שינוי באמצעות הסיקור טיב את לשפר
ושיפור צמוד מעקב לקשיש, הזמנות תכנית עלידי הקשיש של הדם לחץ מדידות

הקשיש. עם יחסיהגומלין
בתדירות שגרתיות לחץדם מדידות עלידי המונע הטיפול את לשפר ניתן ד.

דלת לדיאטה המלצות ועלידי הקשישים, אוכלוסיית לכל ברפואה המקובלת
עישון. והפסקת מודרכת גופנית פעילות ומלח, שומן

המחלה לסכנות ומודעותו המחלה, לקיום הקשיש מודעות את להעלות ניתן ה.
ספציפית. הדרכה ועלידי נכון מידע מתן עלידי הסיכון וגורמי

על הקפדה עלידי הביקור בזמן לחולה הרופא התייחסות את לשפר ניתן ו.
ועלידי וסכנותיה המחלה על הסברים עלידי הפיזית, ובבדיקה בשיחה פרטיות

למטופל. הרופא שבין היחסים בדפוסי חיובי שינוי
הגישה לשינוי תביא הטיפול ובתהליך בהחלטות הקשיש, של יותר רבה מעורבות ז.

הטיפול. בתהליך הקשיש ואצל הרופא אצל הטיפולית
ביחסי ושיפור הדרכה עלידי הרופא להמלצות החולה היענות את לשפר ניתן ח.

השניים. בין הגומלין
אחוז להעלאת יביא הטיפול, תוצאות אחרי למעקב בנוסף הנ"ל, הגורמים שיפור ט.

המאוזנים.

למשל (כמו במרפאות ארגוניים תנאים במספר שינוי ליל"ד, אחידה הגדרה קביעת
באמצעות והקשיש הרופא והתנהגויות ובעמדות מיל"ד) הסובלים לאיתור הזמנות
ממצאי של היקף רחבת הפצה הליקויים. לשיפור יובילו התערבות תכניות הקמת
אצל ביל"ד המטפלים קופ"ח, במרפאות ואחיות רופאים בין הנוכחי המחקר
ביל"ד הטיפול איכות בנושא והאחיות הרופאים מודעות את תעלה קשישים,
שיפור שכל מובן כלשהי. התערבות תכנית הקמת לפני אף זקנה, באוכלוסייה
יהיו שבה קופ"ח, עלידי ארצית תכנית הקמת דורש הטיפול באיכות המוצע מהסוג

והאחיות. הרופאים איגודי ונציגי קופ"ח הנהלת ובראשונה בראש מעורבים

דרמטיים שיפורים חלו שלא העובדה לאור במיוחד רלוונטיות הללו המסקנות
לאור וכן בארץ השגרתי הרפואי בשירות האחרון בעשור ביל"ד הטיפול באיכות
משמעותי באופן תוביל אשר ארצית התערבות תכנית כל הוקמה שלא העובדה

המצב. לשיפור
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שבמודל הסופיים המשתנים התפלגות :1 נספח
רציף משתנה 96 קטגוריות המשתנה שם
ממוצע/סטיית

תקן/טווח

בלתי משתנים ו.
תלויים

הקשיש משתני .1

רקע משתני א.
n=352 מין
52.0 נקבה  0
48.0 זכר  1

352=א הקשיש גיל
70.0 ממוצע:

6.1 תקן: סטיית
9060 טווח:

N=352 הקשיש מוצא
51.1 אסיהאפריקה  1

46.6 אירופהאמריקה  2
2.3 ישראל  3

י N347 לימוד שנות
1 6.7 ממוצע:
r 5.7 תקן: סטיית

200 טווח:

N=352 כלכלי מצב
0.3 מאוד רע  1

4.3 רע  2
30.0 טוב כך כל לא  3
63.1 טוב  4
2.3 מצויץ  5

חברתיים קשרים ב.
352=א מגורים הסדר
22.2 לבד גר  0
77.8 לבד לא  1

352=א משפחתי מצב
33.0 זוג בן ללא  0 רווק גרוש, אלמן, נשוי,
67.0 זוג בן עם  1

352=א ילדים לקשיש יש האם
10.8 ילדים אין  0
87.5 ילדים יש  1

1/7 ענה לא  9
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רציף משתנה 11 קטגוריות המשתנה שם
ממוצע/סטיית

תקן/טווח

N=139 הבלתי התמיכה ח>זק
יי 3.1 ממוצע: פורמלית;

1.0 תקן: סטיית חוזק של הממוצע הציון
51 טווח: של החברתית הרשת

מורכב המדד הקשיש.
יש האם מהמשתנים:
עזרה מקורות לקשיש
או קצר, זמן לפרק

עם לו יש האם ממושך.
והאם להתייעץ, מי
מהי אותו. מבקרים
שלו הרצון שביעות

 5 לו. המוגשת מהעזרה
חזקה חברתית רשת
לא  קשישים 213)

נשאלו).

כלפי הקשיש עמדות ג.
הרפואי הטיפול

והמחלה
N=352 יל"ד לסכנות מודעות

11.1 לא  0 הטיפול ולחשיבות
88.6 כן  1 במחלה
0.3 ענה לא  9

352=א כשהוא פונה הוא למי
71.3 קונבנציונאלי לרופא  1 רפואי לטיפול נזקק
28.7 אחר  2

352=א מהטיפול רצון שביעות
3.4 מרוצה לא מאוד  1 בעבר שקיבל
8.5 מרוצה לא  2
8.8 מרוצה כך כל לא  3
43.2 מרוצה  4
5.7 מאוד מרוצה  5
30.4 ענה לא  9
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רציף משתנה 7 קטגוריות המשתנה שם
ממוצע/סטיית .

תקן/טווח

לחץ מצב משתני .2
הדם

N=352 דיווח לפי הדם לחץ מצב
48.3 מיל''ד סובל  1 הקשיש של עצמי
51.7 סובל אינו  0

N=352 לפי הדם לחץ מצב
63.6 מיל''ד סובל  1 מוגדר מקורות שילוב
36.4 סובל אינו  0 אין אם הרישום, לפי

סינון סקר לפי  רישום
הקשיש. של עצמי ודיווח

יח0י משתני .3
הרופא בין הגומלין

לקשיש
בטיפול החולה מעורבות

! משני בנוי המדד
N=352 החולה האם משתנים:
31.3 מעורבות אץ  0 הדם לחץ מהו שואל
27.3 חלקית מעורבות  1 האוכלוסייה) (לכל שלו
17.3 מלאה מעורבות  2 שינוי מבקש והאם
24.1 ענה לא  9 יעילה לא כשהיא תרופה

תופעות כשמופיעות או
עם (לסובלים לוואי

מלאה מעורבות בעיות).
מגלה כשהחולה נחשבת

משתנים. בשני עניין
באחד  חלקית מעורבות

המשתנים.

הרופא התייחסות אופן
n=352 הביקור בזמן לקשיש
25.6 טוב לא  1 בנוי המדד (תצפית):
62.2 בינוני  2 דיכוטומיים ממשתנים
12.2 טוב  3 מגע בקשיש, התעניינות

פרטיות הקשיש, עם יד
ופרטיות פיזית בבדיקה
0) הביקור. בעת בשיחה
 1 שלילית, התייחסות 

חיובית) התייחסות
N=352 את הקשיש תאור

11.4 שלילי דפוס  0 לבין בינו היחסים
40.6 מעורב  שלילי דפוס  1 פתוחה). (שאלה הרופא
24.1 מעורב  חיובי דפוס  2
23.9 חיובי דפוס  3
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רציף משתנה >!^ קטגוריות המשתנה שם
ממוצע/סטיית

תקן/טווח

הרופא משתני .4
N=352 הרופא גיל
50.6 (כולל) 49 עד  0
49.4 ומעלה 50  1

49.0 ממוצע:
תקן: סטיית
6628 טווח:

352=א הרופא מוצא
47.4 אירופה מזרח  0
52.6 וארה"ב אירופה מערב  1

352=א במקצוע ותק
54.8 שנים 10 עד  0
45.2 שנים 10 מעל  1

N=352 עבר הרופא האם
76.4 לא  0 התמחות
23.6 כן  1

הרופא אורינטצית
קהילתי: לטיפול

משלוש מורכב המדד
N=352 כלפי אחריות שאלות:
57.4 חיובית אורינטציה בעלי  1 אליו, הפונים הקשישים
42.6 קהילתית אורינטציה ללא  2 כל כלפי אחריות

הרשומים הקשישים
כל כלפי ואחריות אצלו,
קופ"ח, חברי הקשישים

בשכונה. הגרים
חיובית אורינטציה
ענה כאשר מוגדרת

שתי על לפחות בחיוב
שאלות.

כלפי הרופא עמדות
N=352 הזיקנה:
54.8 שלילית עמדה  0 משבע מורכב המדד
45.2 חיובית עמדה  1 Kogan מתוך שאלות

חיובית עמדה Scale
הרוא עמדת כאשר

לפחות חיובית
משתנים. בארבעה
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רציף משתנה £9< קטגוריות המשתנה שם
ממוצע/סטיית

תקן/טווח

תלויים משתנים 11

N=309 המטופל הענות .1
1 1.5 ??ייתתקן הרופא להוראות

15 טווח:
של הממוצע הציון
המטופלים הענות
הרופא להוראות

המנעות בתחומים:
דיאטה, שמירת מעישון,
ונטילת גופנית, פעילות

 גבוהה הענות תרופות.
L קשישים). 43 ענו: (לא .5

\ n e N=352 הסיקור סיב .20.5 ממוצע: 1

03 '^^? לממוצע מסכם מדד
ן0 :n"a של משוקלל בלתי

, שיעור המשתנים:
הדם לחץ מדידות

י, דיווח ביקורים, למספר
על הקשיש של עצמי

1 הפער המדידות, תדירות
בין בימים ביותר הגדול

 לחץדם. מדידות שתי
■: .1  טוב סיקור

; ^f דם לחץ איזון מצב .3
'י 27.3 מאוזנים לא  0 מיל"ד הסובלים קשישים

מאוזנים י י בתרופות. ומטופלים
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הרפואי מהתיק המידע לסיכום רפואי 0910 :2 נספח
jOllj כרטיס: מספר
(12)

ן2ן0ן0ן0ן שאלון: מספר
(36)

|_!_|_|_| רץ: מספר
(710)

המסמל: שם
|_i_i_i__i ן_ן_ן !__!_! הסימול: תאריך

(1013) (1415) (1617)

הקשיש: של משפחה שם

פרטי: שם

|__|_|__|__| קשיש: מספר
(1821)

כתובת:

המשפחה: רופא שם

/_/_/ הרופא: מספר
(2223)

המרפאה: שם

/__/_/ המרפאה. קוד
(2425)

למראיין:
הקשיש מספר את סמל הטופס, בבדיקת הנתונים רישום תום עם .1

המזהים, והפרטים הקשיש שם את והשמט לקשיש לשאלון בהתאם
המרפאה. וקוד לרופא) השאלון (לפי הרופא קוד לגבי כן

הרפואי מהתיק הדרושים הפרטים את במדויק להעתיק יש הבא בדף .2 :
; הקידוד. לדפי מדוייקת העברה לאפשר עלמנת 1
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דם לחץ יתר

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

דם לחץ מדידת תיק
המלצות
נוספות דיאטה תופעות סוג הפניה אבחנה חידוש 1 תאריך ו

של דלת לוואי מינון התרופות למומחה רפואית מרשם דיאסטולי סיסטולי ביקור חרש ישן
הרופא מלח במרפאה



סינון ב0קר דם לחץ למדידת 0910 :3 נספח
jQlll כרטיס: מספר
(12)

j0|0!0!3l שאלון: מספר
(36)

|_|_|_|_| רץ: מספר
(710)

הקשיש: שם

|_j__|_j קשיש: מספר
(1113)

|_|_|_|.|_| סיסטולי ראשונה: פעם .1
(1417)

1__|_|__|.|__| דיאסטולי
(1821)

|_i_i__!l_i סיסטולי שניה: פעם .2
(2225)

L_i__l__ii_i דיאסטולי
(2629)

שנה חודש יום
i_i_i_!_i !__!__! !__j_j דם לחץ מדידת תאריך

(3033) (3435) (3637)

מצורף) הנחיות דף (ראה דם לחץ .3
תקין* .1

גבולי** .2
גבוה*** .3

(38)

לקופתחולים הפנייה .4
1.כן
לא .2

(39)

למראיין:
לשאלון בהתאם הקשיש מספר את סמל השאלון ובדיקת הראיון תום עם

המזהים. והפרטיים הקשיש שם את והשמט לקשיש
9 סמל  עונה לא הקשיש אמ |
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המחקר) (לאחות דם לחץ למדידת 0910 לגילוי הנחיות

כספית מ"מ 139 עד  סיסטולי תקין: דם לחץ *

כספית מ"מ 89 עד  דיאסטולי

כספית מ"מ 140159  סיסטולי גבולי: דם לחץ **
כספית מ"מ 9094  דיאסטולי

כספית מ"מ 160  סיסטולי גבוה: דם לחץ ***
כספית מ"מ 95  דיאסטולי

לחץדם: מדידות שתי על מתבססת לחץהדם מצב על ההחלטה
או גבולי (תקין, קטגוריה לאותה משתייכות המדידות שתי תוצאות אם .1

אותה. סמלי גבוה)
שוב למדוד יש תקינה, או גבולית והשנייה גבוהה הראשונה המדידה אם .2
המתאימה בקטגוריה ולסמל שעה, חצי אחרי הקשיש של לחץהדם את

האחרונה. המדידה לפי
שלו המשפחה לרופא הקשיש את הפני גבוהה, האחרונה המדידה אם .3

לבירור.
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לקשיש שאלון :4 נספח
כלליים מאפ"נים .1

ן1]0ן כרטיס: מספר
(12)

101010141 שאלון: מספר
(36)

|_|_|_|_| רץ: מספר
(710)

בוצע הראיון
בבית היה לא המרואיין
שני בביקור בוצע הראיון

שלישי בביקור בוצע הראיון
שנה חודש יום

ו ו ו ו ו ווו 111 וורדןאריד ו ו ו ו ו ו ו ו ו . 1 '**J/
)3033) (3435) (3637)

משפחה שם .1

פרטי שם .2

האב שם .3

זהות מס' .4

הרחוב שם כתובת: .5

בית מספר .6

כניסה/דירה .7

טלפון .8

j_l_i_j_i קשיש: מספר
(1921)

הקשיש שם את השמט השאלון, ובדיקת הראיון תום עם למראיין '

ן הקשיש קוד או7 וסמל המזהים והפרטימ |
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הקשיש של vjn כנאפ"נ' .11

הזאת? בדירה גר אתה מי עם .9
לבד .1

בלבד זוג בן עם .2
זוג בן עם או בלי משפחה עם .3

משפחה קרובי אינם שהם אנשים עם .4
אחר .5

עונה לא .9
(22)

המרואיין מין .10
1.זכר

נקבה .2
(23)

|............. זהות בתעודת הבאה>ש:לבדוק לשאלה עונה אינו הקשיש אם |למראיין:
|__|__|__| אתה? כמה בן .11
(2426)

אתה: האם .12
נשוי .1

14 לשאלה עבור > אלמן .2
14 לשאלה עבור > בנפרד חי או גרוש .3

15 לשאלה עבור > רווק .4
עונה לא .9

(27)

|_j_j_j שלך? הזוג בן כמה בן .13
(2830)

j_j_j לך? יש בארץ ילדים כמה .14
(3132)

נולדת? ארץ באיזו .15

63)

ארץ שאל בישראל, נולד הקשיש אס הלידה. ארץ את ציין למראיין;
1 :.,,,.., .■.■, . .... בסוגריים. ורשום הוריו של המז3א

ן__ן__ן בחו"ל? או בארץ בביתספר, למדת שנים כמה בסה"כ, .16
(3435)

תיכון, מקצועי, יסודי, ספר בית סיים האם שאל מתקשה, המרואיין אם
i עלתיכומ. או
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הכלכלי? מצבך מהו .17
מצויץ .1
טוב .2

טוב כך כל לא .3
רע .4

מאוד רע .5
יודע עונה/לא לא .9

(36)

הרפואי לטיפול בנוגע vtdi wwpn nrarv ווו

לחץהדם? את לאחרונה לך בדקו האם .18
כן 1

לא .2
(37)

הטיפול? את מקבל אתה מרפאה באיזו .19
המרפאה שם

המרפאה) מספר את (סמל |_ן
(38) .

בך? שמטפל הרופא של שמו מה .20
המשפחה שם

פרטי שם

שלך? המשפחה רופא אצל בקופתחולים מבקר אתה זמן כמה כל .22
בחודש אחת .1

חודשים במספר אחת .2
שנה עד שנה בחצי אחת .3

מבקר לא .4
בכך צורך יש כאשר מבקר .5

(41)

פעם? מדי או ביקור בכל לחץדם לך מודדים האם .23
פעם כל כמעט מודדים .1

פעם מדי מודדים .2
רחוקות לעתים מודדים .3

(42)

כלל? בדרך לחץהדם את לך מודד מי .24
בקופתחולים האחות .1
בקופתחולים הרופא .2

משפחה קרוב .3
בעצמי .4

(43)
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שלך? לרוץהדם מהו לך אומרים האם לחץהדם, את לך כשמורדים .25
כן 1

לא .2
(44)

שלך? לחץהדם מהו שואל אתה האם .26
1.כן
לא .2

(45)

האחרונה? בפעם לחץהדם את לך בדקו מתי .27
האחרונים בשבועיים .1

חודש עד משבועיים למעלה .2

חודשים שלושה עד מחודש למעלה .3
חודשים שישה עד חודשים משלושה למעלה .4

שנה עד חודשים משישה למעלה .5
משנה למעלה .6

זמן הרבה לפני זוכר, לא .7
(46)

גבוה? דם לחץ לך שיש פעם אי לך נאמר האם .28
כן 1
לא .2

(47)

לבריאות? מזיק גבוה דם שלחץ לך ידוע האם .29
פרט כן, .1

לא .2
(48)

גבוה? דם מלחץ סובל אתה האם .30
1.כן
לא .2

לא כבר עכשיו סבלתי, פעם .3
יודע לא .9

(49)

הגבוה? הדם ללחץ בקשר מרופא טיפול מקבל אתה האם .31
33 לשאלה עבור > כן .1

לא .2
(50)
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בטיפול? נמצא אינך מדוע .32
רופא היה לא .1

חזרתי ולא לחזור לי אמרו .2
והפסקתי בטיפול הייתי .3

בזה מאמין לא אני .4
ללכת לאן יודע לא אני .5

גבוה לחץדם של בעיות לי אין .6
(51)

תרופות? מקבל אתה האם .33
1כן

35 לשאלה עבור > לא .2
(51)

למראיין
.34 בשאלה ציץ ושהוא לוקח שהקשיש יל"ד נגד לתרופות התייחס א.

הביא. שהוא ובתרופית הכדורים" של ב"קופסה העזר
^^***x^^*jm£M^jm'J2Pלפי המתאימה הקטגוריה את סמל ב. 1

פרט: כעת? מקבל אתה תרופות אילו .34

(36 לשאלה (עביר ~

U
)53)

פרט: תרופות? מקבל אינך מדוע .35

(42 לשאלה (עבור ~ ~_

U
)54)

לטיפול מקבל שאתה מהתרופות לוואי מתופעות סבלת פעם אי האם .36
ביל"ד?
1.כן
לא .2

(55)

יל"ד? נגד תרופה, שינוי לרופא הצעת או בקשת פעם אי האם .37
1.כן
לא .2

ענה לא .3
(56)
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תרופות לנטילת בקשר לך נתן שהרופא ההוראות כל את מילאת האם .38
מהן? חלק רק שמילאת או גבוה, דם בלחץ לטיפול
40 לשאלה עבור > ההוראות כל את מלאתי .1

40 לשאלה עבור > ההוראות כל את כמעט מלאתי .2
מההוראות חלק רק מלאתי .3

מההוראות קטן חלק רק מלאתי .4
ההוראות אחר מלאתי ולא כמעט .5

(57)

ההוראות? כל אחר מילאת לא מדוע .39
שכחתי .1

( שאומרים מה כל לבצע צריך לא .2
42 לשאלה עבור > ( אפשרי בלתי היה .3

( לי עוזר לא זה .4
( איתן מסכים לא אני .5

פרט אחר. .6
(58)

למראיין:
בתדירות המרשם את לחדש כדי רק עושה שהקשיש הביקורים על שאל :

לרופא. להכנס מבלי יותר, גבוהה
נגד מקבל שאתה התרופות של המרשמים את מחדש אתה זמן כמה כל .40

יל"ד?
שבוע כל .1

חודש עד משבוע למעלה .2
חודשים שלושה עד מחודש למעלה .3

חודשים שישה עד חודשים משלושה למעלה .4
חודשים משישה למעלה .5

גבוה דם לחץ נגד תרופות מקבל לא .6
פרט אחר. .7

תרופות מקבל לא רלוונטי, לא .8
(59)

התרופות? את לך נותן מי .41
חולים בקופת רופא .1

פרטי רוקח .2
שכן .3

טבעוני רופא .4
פרט אחר. .5
רלוונטי לא .8

(60)

מלח? דלת דיאטה כמו מיוחדת, לדיאטה זקוק אתה כי לך נאמר האם .42
1.כן

47 לשאלה עבור > לא .2
(61)

172



מיוחדת? לדיאטה זקוק שאתה לך אמר מי .43
הרופא .1
האחות .2

משפחה בן .3
שכן חבר, .4

בעיתון קראתי הרצאה, שמעתי .5
פרט אחר. .6

(62)

פרט: דיאטה? איזו .44

ו ו
ו ו

(63)

לדיאטה? בהקשר שקבלת ההוראות כל את ממלא אתה האם .45
47 לשאלה עבור > כולן את מבצע .1

47 לשאלה עבור > כולן את כמעט מבצע .2
מההוראות חלק רק מבצע .3

מההוראות קטן חלק רק מבצע .4
ההוראות את מבצע ולא כמעט .5

(64)

ההוראות? את מבצע אינך מדוע .46
בשבילי שיבשל מי אין כי .1

תנאים לי אין כי .2
לי עוזר לא זה כי .3

צריך לא כי .4
(65)

גופנית? לפעילות זקוק שאתה לך אמרו האם .47
גנן 1

52 לשאלה עבור > לא .2
52 לשאלה עבור > זוכר לא .3

(66)

פרט: גופנית? פעילות של סוג איזו .48

ו ו
ו ו

(67)
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גופנית? פעילות לעשות לך אמר מי .49
הרופא .1
האחות .2

משפחה בן .3
חבר שכן, .4

בעיתון קראתי הרצאה, שמעתי .5
פרט אחר. .6

(68)

לעשות? לך שאמרו התרגילים את מבצע אתה האם .50
52 לשאלה עבור > התרגילים כל את מבצע .1

52 לשאלה עבור > התרגילים כל את כמעט מבצע .2
מהתרגילים חלק רק מבצע .3

מהתרגילים קטן חלק רק מבצע .4
התרגילים את מבצע ולא כמעט .5

(69)

גופנית? פעילות מבצע אינך מדוע .51
עוזר לא זה .1
קשה זה .2

כאלה לדברים זמן אין .3
צריך לא כי .4
פרט אחר. .5

(70)

לעשן? לא לך שכדאי לך אמרו האם .52
1.כן

54 לשאלה עבור > לא .2
(71)

לבריאות? טוב אינו שהעישון לך אמר מי .53
הרופא .1
האחות .2

משפחה בן .3
חבר שכן, .4

בעיתון קראתי הרצאה, שמעתי .5
פרט אחר. .6

(72)

כעת? מעשן אתה האם .54
1.כן

57 לשאלה עבור > לא .2
(73)

קודמות? בשנים קבוע באופן עישנת האם .55
1.כן
לא .2

(74)
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/__/__/ ביום? מעשן אתה סיגריות כמה .56
(7576)

במרפאה השנים כל שקיבלת הטיפול מן מרוצה אתה האם כללי, באופן .57
זו?

59 לשאלה עבור > מאוד מרוצה .1

59 לשאלה עבור > מרוצה .2
מרוצה כך כל לא .3

מרוצה לא .4
מרוצה לא בכלל .5

עונה לא .8
(77)

פרט מרוצה? אינך מדוע .58

!__!
(78)

בטוב? חש כשאינך פונה אתה למי .59
61 לשאלה עבור > חולים קופת רופא .1

אחר רופא .2
מסורתי רופא .3

הומאופט רופא .4
רופאים שאינם משפחה בני .5

רופאים שאינם חברים .6
רופאים שאינם שכנים .7

רופא) (שאינו אחר .8
עונה לא .9

(79)

חולים? קופת במרפאת לרופא פונה אינך מדוע .60

!_!
(80)
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המשפחה? רופא עם שלך היחסים את תאר .61

ו ו

וו
(81)

עליהם: אותו שאל הבאים לנושאים מתייחס אינו הקשיש אם למראיין:
דבמחלתו בו מתעניין הרופא האם 

היטב אותו מכיר הרופא האם 
קרובות לעתים כועס או נחמד הרופא האם 

לשאלות עונה הרופא האם 
להסביר מוכן הרופא האם 
לקשישי סבלנות לו יש האם 

הרופא בחברת לקשיש נעים האם  :
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של לאפורמל'ת תמיכה לבדיקת שאלון :5 נספח
הקשיש"

|Oji| כרטיס: מספר
(12)

101010111 שאלון: מספר
(36)

!__!_!_!__! רץ: מספר
(710)

הקשיש: שם

משפחה: שם

|__|__|__|__| קשיש: מספר
(1114)

למראיין:
לשאלון בהתאם הקשיש מספר את סמל השאלון ובדיקת הראיון תום עם

המזהים, והפרטים הקשיש שם את והשמט לקשיש
. 9 סמל  עונה לא הקשיש אם

למראיין:
עזרה על אותו שאל מהמשפחה עזרה לו שאין או משפתה אין לקשיש אס

השאלות. אותן על וענה שכנים, או מחברים
מילדך? כספית עזרה מקבל אתה האם .1

1.כן
לא .2

(15)

מילין? בקניות עזרה מקבל אתה האם .2
כן .1
לא .2

(16) j

מילדך? ואחרים) (קופ"ח בסידורים עזרה מקבל אתה האם .3 1
1.כן
לא .2

(17)

הקשיש, של פורמלית לא תמיכה על המחקר במסגרת המלא בשאלון שימוש נעשה (1)
התייחסנו שאליהן השאלון רק מופיעים כאן (Shuval et ai. 1982) 1981 בשנת שנערך

הנוכחי. במחקר
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חולה? אתה כאשר עזרה מילדך מקבל אתה האם .4
כן .1
לא .2

(18)

איתך? לשוחח כדי אותך מבקרים ילדך האם .5
1.כן
לא .2

(19)

ונקיון)? (בישול הבית בעבודות מילדך עזרה מקבל אתה האם .6
1.כן
לא .2

(20)

לך? לעזור או לבקר הבנים באים זמן כמה כל .7
יום כל .1

בשבוע פעמים מספר .2
בשבוע פעם .3

בשבועיים פעם .4
חודש כל .5

רחוקות לעתים .6
באים לא בכלל .7

(21)

ממשפחה, מקבל שאתה העזרה לגבי שאלות כמה אותך נשאל עכשיו
לה. זקוק אתה כאשר ש3גי3, או חגר*0

קצר לזמן עזרה קבלת על לסמוך יכול אתה האם תזדקק, חלילה אם .8
אקוטיות)? (מחלות

מאוד סומך .1
סומך .2

סומך כך כל לא .3
סומך לא .4

סומך לא מאוד .5
(22)

ממושך לזמן עזרה קבלת על לסמוך יכול אתה האם תזדקק, חלילה אם .9
ירוד)? תפקודי כרוניות/מצב (מחלות

מאוד סומך .1
סומך .2

סומך כך כל לא .3
סומך לא .4

סומך לא מאוד .5
(23)
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י מהמשפחה? ביקורים ליותר כעת זקוק אתה האם .10
/ מאוד זקוק .1

זקוק .2
זקוק כך כל לא .3

זקוק לא .4
כלל זקוק לא .5

(24)

אחרים? מאנשים נוסף ליעוץ כעת זקוק אתה האם .11
מאוד זקוק .1

זקוק .2
זקוק כך כל לא .3

זקוק לא .4
כלל זקוק לא .5

(25)

י שכנים? או חברים המשפחה, עלידי לך שניתנת מהעזרה מרוצה אתה האם .12
י מרוצה מאוד .1

מרוצה .2
מרוצה כך כל לא .3

מרוצה לא .4
מרוצה לא מאוד .5

רלוונטי לא .8
(26)

L
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לרופא שאלון :6 נספרו
כלליים מאפיינים

j_0lii כרטיס: מספר
(12)

51!0ו0ו0ו שאלון: מספר
(36)

פרטי: שם
משפחה: שם

|_|_| הרופא מספר
(78)

למראיין:
(באותיות) הרופא מספר את סמל השאלון, ובדיקת הראיון תום עם

הרופא. שם את והשמט
לא  8 יודע; לא  9 שאלה: בכל ידנית לסמל אפשרות יש הצורך, לפי

ן רלתנגיי J

ס'דעכללי

j_j_| גיל: 1
(910)

מין: .2
1.זכר

נקבה .2
(11)

לידה: ארץ .3

U
)12)

|_|_|_|_ן עלייה: שנת .4
(1316)

l__i_i__i_l ברפואה: הלימודים סיום שנת .5
(1720)

הרפואה? לימודי את סיימת ארץ באיזו .6

! .ו_ו
(21)
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פרט: משפחה? רופא להיותך בנוסף כלשהי התמחות לך יש האם ר.

(22)

ההתמחות? את עברת ארץ באיזו כן, אם .8

ו ו

(23)

|__|_| כרופא? עובד אתה שנים כמה .9
(2425)

ן__ן__ן בקופ"ח? עובד אתה זמן כמה .10
(2425)

|_|__| הנוכחית? במרפאה עובד אתה זמן כמה .11
(2829)

וכו')? בי"ח פרטית, מרפאה (כגון נוספים עבודה במקומות עובד אתה האם .12
פרט: כן, .1

לא .2
(30)

למתן ביחס כלליות להשקפות המתייחסות עמדית מספר מובאות להלן
מהמשפטים אחד כל לגבי יחסך מהו לדעת מעוניעים אנו במרפאה, טיפול

1 הבאיס:
שלו. המשפחה רופא אצל תקופתית שגרתית בדיקה לעבור צריך קשיש כל .13

מאוד מסכים .1
מסכים .2

מסכים כך כל לא .3
מסכים לא .4

מסכים לא לגמרי .5
(31)

קשישים אצל להתבצע צריכה זו תקופתית בדיקה .14
בשנה פעם .1

בשנתיים פעם .2
שנים בשלוש פעם .3

פרט: אחר. .4
שגרתיות בבדיקות צורך אין .5

(32)
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אצלך? הרשומים לקשישים שגרתית בדיקה מבצע אתה זמן כמה כל .15
שגרתיות בדיקות מבצע אינני .1

מדוע?
שנה כל .2

יותר או שנתיים כל .3
(33)

המתאימה) התשובה את (סמן כוללת? זו בדיקה האם .16
לא .2 כן .1

ן דם לחץ מדידת א. (34)
ן כללית אנמנזה ב. (35)
ן כללית גופנית בדיקה ג. (36)

למתן ביחס כלליות להשקפות המתייחסות עמדות מספר מובאות להלן
מהמשפטים אחד כל לגבי יחסך מהו לדעת מעוניינים אנו במרפאה. טיפול

הבאים: 1

הפונים קשישים כלפי רק קיימת במרפאה העובד המשפחה רופא אחריות .17
בריאות. בעיות על ומתלוננים

מאוד מסכים .1

מסכים .2
מסכים כך כל לא .3

מסכים לא .4
מסכים לא לגמרי .5

(37)

חברי הקשישים כל כלפי קיימת במרפאה העובד המשפחה רופא אחריות .18
רשומים שאינם הקשישים כלפי אפילו מטפל, הוא בו באזור הגרים קופ"ח

במרפאתו.
מאוד מסכים .1

מסכים .2
מסכים כך כל לא .3

מסכים לא .4
מסכים לא לגמרי .5

(38)

הקשישים כלפי רק קיימת במרפאה, העובד המשפחה רופא אחריות .19
במרפאה. אצלו הרשומים

מאוד מסכים .1

מסכים .2
מסכים כך כל לא .3

מסכים לא .4
מסכים לא לגמרי .5

(39)
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לחץ בבעיות בטיפול אותך המנחים השיקולים מהם לדעת מעוניינים אט ;

שלך? הקשישים החולים של גבוה דם ;

בריאים? קשישים של הדם לחץ את לבדוק צורך יש תדירות באיזו .20
חודשים שישה כל .1

שנה כל .2
שנתיים כל .3

ליל"ד חשד המעוררות תלונות יש כאשר רק .4
פרט אחר. .5

(40)

הנמצאים קשישים של לחץהדם את לבדוק יש כלל, בדרך תדירות, באיזו .21
יל"ד? נגד בטיפול

לחודש אחת לפחות .1
חודשים לשלושה אחת לפחות .2
חודשים לשישה אחת לפחות .3

אחר.פרט .4
(41)

יל"ד? נגד לתרופות המרשם את לחדש רצוי לדעתך, תדירות באיזו .22
לשבוע אחת לפחות .1
לחודש אחת לפחות .2

שבועות לשישה אחת לפחות .3
שבועות לשמונה אחת לפחות .4

5.אחר.פרט
(42)

נוספת? לחץדם מדידת דורש מרשם חידוש כל האם .23
מרשם חידוש כל לפני לבדוק צריך הרוא כן, .1

לפי לרופא ולהזמין מרשם חידוש כל לפני לבדוק יכולה האחות כן, .2
שיקוליה

כרוניים בחולים מדובר כלל בדרך כי המרשם, את לחדש מספיק לא, .3
תמיד התרופות אותן את שצריכים

פרט אחר. .4
(43)

לבין קשישים שאינם לאלו הניתן ביל"ד טיפול בין הבדל קיים לדעתך, האם, .24
לקשישים? הניתן זה

ההבדל? מהו 1.כן
מדוע? לא .2

(44)

31<rr> 1*a סמן טווח מ*וי>ן am :£$£$£>
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רך ^

לג**.' £**■ "י י * "

יל"ד: הקובע הגבול מהו .25
|__|__|__|.|_| סיסטולי: קשישים: שאינם אנשים אצל א.

(4548)
ן_ן.ן_ן_ן_ן דיאסטולי:

(4952)
i_i_i__ii__i סיסטולי: :6075 בני קשישים אצל ב.

(5356)
i_i__i_ii__i דיאסטולי:

(5760)
i_i_i__i.|_i סיסטולי: :75+ בני קשישים אצל ג.

(6164)
!__!_!__!.!__! דיאסטולי:

(6568)

תקין? לרוץדם גבולות מהם .26
|_i_i_li_i סיסטולי: קשישים: שאינם אנשים אצל א.

(6972)
l__i_l_il__i דיאסטולי:

(7376)
|_|__|__|.|__| סיסטולי: :6075 בני קשישים אצל ב.

(7780)
l_i_i_ii__i דיאסטולי:

(8184)
|_|_|_|.|_| סיסטולי: :75+ בני קשישים אצל ג.

(8588)
i_i_l_ii__l דיאסטולי:

(8992)

גבוה? לחץדם בעל בחולה טיפול בקביעת מתחשב אתה גורמים באילו .27
בהרחבה: פרט

U
)93)

להיות החולה את (לעודד משתמש אתה תרופתיים) (לא טיפול סוגי באילו .28
או גופנית פעילות דלתמלח, דיאטה על לשמור לו להורות יותר? פעיל

לעשן?) להפסיק
פרט:

U
)94)
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מקרים? באילו .29

!_!
(95)

65 בני באנשים ביל"ד בטיפול כלל בדרך משתמש אתה תרופות באילו .30
ומעלה?

פרט:

ו ו ו
ו ו ו

(9697)

משתמש? אתה תרופות באילו התחלתי, לטיפול מגיב לא הקשיש אם .31
פרט:

ו ו ו
ו ו ו

(9899)

אצל לייעוץ מיל"ד הסובלים קשישים להפנות שכדאי חושב אתה האם .32
סבוכים). עם למקרים ולא רגילים למקרים (הכוונה ליל"ד? מומחה

תמיד כן, .1
קרובות לעתים .2

לפעמים .3
לא פעם אף .4

(100)

ליל"ד? מומחה אצל לייעוץ מפנה אתה נסיבות באילו .33
פרט;

(101)

שבטיפולך? קשיש הזמנת ליזום עליך פעם שמידי חושב אתה האם .34
מזמין אני כן, .1

זאת לעשות מעשית אפשרות לי אין אך כן, .2
מספיק באים הם וכה כה בין לא, .3

צורך אין לא, .4
(102)
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;  הקשיש? הזמנת את יוזם אתה נסיבות ובאילו מתי .35
; פרט:

(103)

הבאים מהמשפטים אחד כל עם הזדהותך מידת מה לדעת רוצים אנו
[,, קשישה גאו3ל1סיה לטיפול עמיתך וגישת גישתך את ללמוד גמטרח |
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קסם 18 כרטיס מספר |012ן

הרופא עמדות

_^ המתאימה במשבצת x סמן
מאוד לא נוטה מסכים מסכים
לא מסכים לאי חלקית מסכים מאוד

מסכים הסכמה
שכדאי prp LJ

הקשישים שרוב (1)
ביחידות יגורו
נפרדות דיור

גילם בני לאנשים

המבדיל דבר יש |__|
מאנשים קשישים (2)

קשה אחרים,
גורם מה לדעת
כך לתפקד להם

הקשישים לרוב I_J
הרגלים יש (3)

וקשה קבועים,
לשנותם.

הקשישים תב |__|
להפסיק יעדיפו (4)

ברגע לעבוד
או שהפנסיה
יוכלו בניהם
בהם. לתמוך

הקשישים רוב |_|
את ךהזניח נוטים (5)

ביתם. מראה

לטעון טיפשי LJ
מגיעה שהבינה (6)

הזקנה. עם

יש לקשישים |__|
מדי רבה השפעה (ל)

בעסקים
ובפוליטיקה.
הקשישים רוב 1 1

לנו גורמים (8)
הרגשת בחברתם

אינוחות.

הקשישים רוב 1 1

משעממים (9)
לשוחח בעקשותם

"הימים על
ההם". הטובים
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מאוד לא נוטה מסכים מסכים
לא מסכים לאי חלקית מסכים מאוד

מסכים הסכמה

הקשישים רוב |__|
רב זמן מבזבזים (10)

בחיטוט
של בענייניהם
ובמתן אחרים

בלתי עצות
מבוקשות.

הקשישים אם |__|
למצוא מעונינים (11)

 אחרים, בעיני חן
הראשון צעדם
להפטר יהיה

מחסרונותיהם
המרגיזים.

אזור ליצור כדי |__|
נאה, מגורים (12)

יגורו שלא עדיף
מדיי יותר בו

קשישים.

יוצאי כמה ישנם |__|
בדרך אך דופן, (13)
קשישים כלל

לזה. זה דומים
היו הקשישים רוב 1__|

לדאוג צריכים (14)
להופעתם יותר
הם האישית,
מדי. מרושלים

הקשישים רוב 1__|
פנים, זעומי (15)

ובלתי מרגיזים
נעימים.

הקשישים רוב |__|
תמיד מתלוננים (16)
בני התנהגות על

הצעיר. הדור

הקשישים רוב 1__1
אהבה דורשים (17)
נפשית ותמיכה

_ מופרז. באופן

הקשישים רוב |__|
נבדלים, אעם (18)
מיתר בעצם,
קל האנשים,
אותם להבין
מידה באותה
להבין שקל

צעירים אנשים
מהם.
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מאוד לא נוטה מסכים מסכים
לא מסכים לאי חלקית מסכים מאוד

מסכים הסכמה
הקשישים רוב |__1
בדרך שומרים (19)
ביתם את כלל
ומושך. מסודר
הקשישים רוב |__1
לנו גורמים (20)

הרגשה בחברתם
נעימה.

על חושבים אם LJ
לקשישים כך, (21)
כמו חסרונות

אחר. אחד לכל
התכונות אחת !__|

המעניינות (22)
והמשעשעות
רוב של ביותר
היא הקשישים
את תיאוריהם
בעבר. נסיונם

הקשישים רוב !__!
מסודרים נראים (23)

למדי ונקיים
בהופעתם
האישית.

הקשישים רוב |__1
עצות לתת נוטים (24)
הם כאשר רק

לעשות מתבקשים
כך.

אזור למצוא ניתן !_!
נאה מגורים (25)
בו במקום

אחוז מתגורר
קשישים. של ניכר

רחוקות לעתים |__|
קשישים שומעים (26)
על המתלוננים
בני התנהגות
הצעיר. הדור

רוב כי ברור |__1
שונים הקשישים (27)

מזה. זה
נעשים אנשים L_l

לעת יותר נבונים (28)
זיקנה.
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מאוד לא נוטה מסכים מסכים
לא מסכים לאי חלקית מסכים מאוד

מסכים הסכמה

הקשישים רוב |__|
להתאים יכולים (29)
למצבים עצמם
במידת חדשים

הצורך.

הקשישים רוב LJ
נעימים שמחים, (30)
טוב. מזג ובעלי

הקשישים רוב LJ
להמשיך יעדיפו (31)

הם עוד כל לעבוד
מאשר יכולים,
תלויים להיות

במישהו.

שכדאי יתכן LJ
הקשישים שרוב (32)
בירוידות יגורו

גם הכוללות דיור
\ צעירים. אנשים

הקשישים רוב /__/
צריכים אינם (33)
אהבה יותר

; נפשית ותמיכה
אחד כל מאשר

| | אחר.
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הרופא אצל הביקור בעת תצפית 0910 :7 נספח
!__!__! רופא: מספר הרופא: שם

הערות תצפית תצפית תצפית תצפית תצפית השאלה
5 4 3 2_ 1

התפא jwmynn א.
בקשיש

מתעניין הרופא האם
למחלתו מעבר בקשיש
על אותו שואל (האם
או אישיים, עניינים

למחלתו רק מתייחס
בה)? והטיפול

to vm ב.
בין יד מגע יש האם

סימני או לקשיש הרופא
ליטוף. כמו אחרים חיבה

הפחית הבדיקה פרסיות ג
כל מקבל הרופא האם

שמכניס או בנפרד קשיש
בבת אנשים מספר לחדר

אחת?

1a השיחה פרגיות ד
לקשיש Konn

השיחה את שומעים האם
גם ההמתנה, מחדש
בעניינים כשמדובר

הקשיש? של אינטימיים

התצפית תאריך ה.

התצפית תחילת שעת ו.

למראיין:
התשובה כאשר () ו חיובית התשובה כאשר (+) לסמן עליך תא בכל .1

שלילית.
וסמל הרופא שמ את השמט הטופס ובדיקה התצפיות סיום לאחר .2
הרופא. למספר המיועד במקום אותיות לרופא) לשאלון (בהתאם
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המרפאה מאפייני 0910 :8 נספח
ולרופא) המרפאה למזכירת (לאחות,

/__/__/ המרפאה: מספר

/_/_/ רופאים: מספר

/_/_/ אחיות: מספר

|__|__| אחרים: עובדים מספר

/__/__/ בטיפול: משפחות מספר

תיקיה .1

התיקיה מיקום (1
רופא כל אצל .1

מרפאה לכל משותפת תיקיה .2

לארכיב? ומועבר פעיל" ל"לא הורף הרפואי התיק מתי (2

.1

.2

.3

.4

.5

.6

פרט הרפואי? להעברתהתיק הפרוצדורה מהי (3
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הזמנות .11

מראש? החולים את מזמינים האם (4
נסיבות באילו פרט כן, .1

2ללא

שלו? ליל"ד בקשר החולה את מזמנים מתי (5

החולה? את מזמנים איך (6
מכתב .1

הביקור בעת .2

תזכורת? לו שולחים האם ההזמנה בעקבות מגיע לא החולה אם (7
מתי? כן, .1

איך?
לא .2

המתנת זמן .111

היום? במשך החולים רוב באים מתי (8

באים? החולים זמן כמה כל (9

כלל? בדרך המשפחה לרופא ממתינים זמן כמה (10
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לאחות? גם ממתינים האם (11

כלל? בדרך לאחות ממתינים זמן כמה (12

המרקחת? בבית ממתינים האם (13

כלל? בדרך המרקחת בבית ממתינים זמן כמה (14
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המידע מקורות :9 נספח

0ינון 0קר .1

קשישי כל את ולאתר במדגם, יל"ד של הימצאותו את לקבוע נועד הסינון סקר
זומנו מ1979 השכונה מפקד ברשימת שהופיעו הקשישים כל ריאיון. לצורך המדגם
לאחר גם נענו שלא קשישים ובמבדקים: במכתבים לקשיש למרכז התכנון לפי
שרואיינו). קשישים 352 מתוך 38) בביתם ונבדקו רואיינו הזמנות שלוש שקבלו

מוסמכת אחות בידי 1982 במאייוני המקובלים הנהלים עלפי נערכו הבדיקות
מ"מ 160 היה הסיסטולי הלחץ כאשר כגבוה, הוגדר לחץהדם ביל"ד. המתמחה
לחץהדם ומעלה. כספית מ"מ 95 היה הדיאסטולי הלחץ כאשר או ומעלה, כספית
וכשהלחץ כספית, מ"מ 159.9140.0 היה הסיסטולי הלחץ כאשר גבולי הוגדר
נמצאו שלהם לחץהדם שערכי קשישים כספית. מ"מ 94.990.0 היה הדיאסטולי
מיל"ד. כסובלים הם אף הוגדרו יל"ד, נגד תרופות נטילת על דיווחו אך תקינים

האמריקנית האגודה של אלה על התבססנו זה במחקר והנהלים ההגדרות לקביעת
העולמי הבריאות ארגון ושל (American Heart Association 1967) הלב לבריאות
נמדד לחץהדם הימנית, בזרוע השריר על הונח השרוולית מרכז .(WHO 1987,1978)
באמצעות לראשונה צליל הישמע עם נרשמה ורמת ישיר, לא באופן בישיבה
של המוחלטת ההפסקה בנקודת נרשמה הדיאסטולי הלחץ רמת הסטטוסקופ.
מתעמעם. שהצליל בנקודה  הפסקה חלה וכשלא ,(Korotokoff) קורוטוקוף צלילי
פעמיים מדדנו קשיש לכל ובאמצעיתו. הסינון תהליך בתחילת נבדק הכספית עמוד
אצלם שנתגלה קשישים תומו. עם ובשנית הריאיון לפני בראשונה לחץהדם, את
תום עם נוספת. לבדיקה המטפל לרופא לפנות נתבקשו הסינון, בסקר בבדיקה יל"ד
בצירוף המטפלים, לרופאים הסקר בדיקות של התוצאות נשלחו השדה, עבודת

הרשומות. עם אותן להשוות המלצה

הסינון סקר יתרונות א.
שיעור את ולמצוא האוכלוסייה לכל מקיפה בדיקה לערוך היחידה הדרך זו (1)

.(Schnohr 1979) יל"ד) (הימצאות נתונה זמן בנקודת מהמחלה הסובלים
השוואות מאפשרת שבמדגם, הקשישים לכל לחץהדם של בוזמנית מדידה (2)
תנאי כגון, תלוייזמן, גורמים השפעות ללא תתאוכלוסיות, בין מהימנות
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Garbus) התופעה על המשפיעים תקופתיים ואירועים השנה עונות אוויר, מזג
.(and Garbus 1976

בעמדות הקשיש, בהרגשת תלויות ואינן אובייקטיביות לחץהדם מדידות (3)

.(Gross et al. 1984) הרשומה בשלמות או המטפלים
ללא כמעט במדגם, המשתתפים כל של לחץהדם מדדנו הסינון בסקר (4)

שלהם. לחץהדם במצב הקשישים התעניינות בגלל סירובים,

הסינון 0קר מגבלות ב.
הגופני, מהמאמץ ומושפעים היום, במשך משתנים אדם של לחץהדם ערכי (1)

להחשב עלולים לכן, קיצוניים. אוויר מזג מתנאי ואפילו לחץ ממצבי
חולפות מסיבות רק ואשר בה, חולים שאינם קשישים גם במחלה כלוקים

.(False Positive) הבדיקה בעת גבוהים שלהם לחץהדם ערכי היו
ואין במחלה, טיפול עקב מאוזן, שלהם לחץהדם אשר יל"ד, שחולי ייתכן (2)

False) כלאסובלים יוגדרו עצמי), דיווח (רשומה, מחלתם על נוסף מידע
.(Cypress 1979; Beard et al. 1992 ;Davidov 1977) (Negative

הקשישים ריאיון .2
בעת מוסמכת אחות עלידי בו והטיפול יל"ד בנושא קשישים 352 רואינו כאמור,
הריאיון במסגרת אחרים. מראיינים עלידי האחרים ובנושאים הסינון סקר ביצוע

נושאים: ארבעה נבדקו
כלכלי ומצב לימוד שנות מוצא, גיל, מין, הקשיש: של סוציודסונרפ"ם משתנים (1)

(1 חלק  v פרק (ראה
מגורים והסדר ילדים מספר משפחתי, מצב הקשיש: של החברת"ם הקשרים (2)

(1 חלק  v (פרק
של החברתית הרשת של האינסטרומנטלי החוזק בקשיש: פורמלית לא תמיכה (3)

V ובפרק פורמאלית לא תמיכה על לקשיש שאלון :1 בנספח (ראה הקשיש
.(1 חלק

בה הדרך :(1 חלק  V פרק (ראה הרפואי והטיפול המחלה כלפי הקשיש עמדות (4)

(4 חלק  v פרק (ראה המשפחה הרופא עם יחסיו את הקשיש מתאר
.(1 חלק  VI פרק (ראה הרופא להמלצות הקשיש והענות

וללא פרטיות על שמירה תוך נפרד, בחדר שבשכונה, לקשיש במרכז התנהל הריאיון
בעזרת ובערבית בהונגרית ביידיש, רואיינו עברית ידעו שלא קשישים זמן. הגבלת

שבמרכז. הצוות

200



הקשישים ריאיון יתרונות א.
היענותו (כמו אחר אחד מכל בהם לדעת מיטיב שהקשיש נושאים יש (1)
שביעות (כמו במקומו עליהם להענות יכול אינו ואיש הרופא) להוראות

מהרופא). רצונו
מתווכים. ללא לחוקר ישירות עובר המידע ראשון: ממקור ריאיון (2)

הקשיש ריאיון מגבלות ב.
מודעים אינם מהקשישים חלק אסימפטומטית, המחלה היות בגלל (1)

למחלתם.
כתוצאה המחלות, בין לבלבל עלולים מחלות ממספר הסובלים קשישים (2)

דומות. מתרופות לואי תופעות על מהסתמכות
התשובות באמינות הפוגעת קוגניטיבית, ירידה חלה קשישים מספר אצל (3)

.(Davis and Robins 1989) עקביות בחוסר גם והמתבטאת
מידע מהרופא מקבל אינו שהוא משום בחסר, הקשיש תשובת לוקה לעתים (4)

בה. הטיפול ועל מחלתו על
לקוי. זיכרון בגלל (רטרוספקטיבית) העבר על אמין מידע לאסוף קשה (5)

הרפואי בתיק עיון .3
מדידות מספר במרפאה, הביקורים מספר את לבחון נועד הרפואיים בתיקים העיון
הטיפול ואופן (19811978) זמן לאורך המחלה מצב והערכים, קשיש לכל לחץהדם

לוואי. תופעות של וקיומן בתרופה שינוי לאתרופתי), או (תרופתי במחלה

שבמרפאות הרפואי מהתיק נתונים נאספו הקשיש, וריאיון סינון סקר ביצוע אחרי
קשיש, כל של הרפואי תיקו נבדק ובמהלכו שבועות חמישה נמשך האיסוף קופ"ח.
352 נבדקו בסה"כ .19811978 השנים מן נתונים ונאספו הראשון, בשלב שרואיין
מיוחד טופס באמצעות מוסמכת אחות בידי רוכזו מהתיקים הנתונים תיקים.
,1982 לספטמבר אוגוסט בין נערכה התיקים בדיקת .(3 נספח (ראה כך לשם שתוכנן
המידע, וסיכום בתיקים העיון אחרי ואילך. 1978 משנת למפרע נתונים וכללה
מספרים הצבנו ובמקומם המרפאה ושם הרופא שם הקשיש, שם את השמטנו

המידע). סודיות על לשמור (עלמנת ואותיות
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שלבים: בארבעה התבצע בתיק העיון
רופא כל אצל שבמדגם קשישים תיקי איתור (1)

1978 משנת ביקור תאריכי לפי התיק דפי סידור (2)

המידע סיכום לטופס למחקר, הרלוונטיים הפרטים כל של מדויקת העתקה (3)

על לשמור עלמנת הרפואי, מהתיק שסיכמנו הנתונים מהימנות אבטחת (4)

הרפואי מהתיק הנתונים בהעתקת אחידות

הרפואי בתיק העיון יתרונות א.
לגבי מהימן מידע מקור הנה ושלמה סדירה רפואית שרשומה הראו מחקרים (1)

Romm and של במחקרם (Parkin et al. 1979) בחולים והטיפול המחלה אבחון
בעלפה הנמסר מידע לבין הרשומה בין גבוה מיתאם נמצא (1981) Putman

מסוים. טיפולי מפגש לגבי
בזמן, חיסכון תוך עלות, תוספת ללא כמעט למפרע מידע לאסוף ניתן (2)

היות יל"ד, לגבי חשוב יתרון זהו מעקב. כדי תוך מידע לאיסוף בהשוואה
שנים. לכמה מתייחסת היא כאשר יותר אמינה ואבחנתו

הטיפול. טיב ועל המחלה מהלך על מעמיקה תמונה מספק ברשומות עיון (3)

הרפואי בתיק העיון מגבלות ב.
מפני הקשישה, האוכלוסייה בכל המחלה הימצאות את לחשב אפשרות אין (1)
שבאים אלה את (רק הקשישה מהאוכלוסייה חלק רק כוללת שהרשומה
למגבלה אסימפטומטית. מחלה יל"ד והיות הרופא) אצל סדירים לביקורים

מכריע. משקל זו
:(Silverberg et al. 1979) חסרה נמצאה בקופ"ח רבים בתיקים הרשומה (2)
ועל המחלה מצב על האבחנה, על רשומה חסרה מהמקרים בחמישית
המידע מהתיקים אחרת בחמישית כי התגלה הנוכחי במחקר בה. הטיפול

בלבד. חלקי
כנורמליים, לחץהדם ערכי את המטפל הרופא בהגדרת תלויה יל"ד אבחון (3)

ההגדרות. בנושאי הרופאים בין הסכמה ואין גבוהים, או גבוליים
לנבוע עלולים הם לליקוי. ברור מקור מהווים אינם ברשומה חסרים פרטים (4)

של סדירים לא ביקורים של כתוצאה או לקוי מטיפול סדיר, רישום מהעדר
.(Romm and Putman 1981) במרפאה המטופל

הנובעים שונות, זמן בנקודות לחץהדם ערכי בין רבים הבדלים קיימים (5)

המטפלים השונים והאחיות הרופאים בין הבדיקה בנהלי אחידות מחוסר
.(Rubenstein et al. 1984) חולה באותו
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המספל המשפחה רופא ריאיון .4
על הנתונים איסוף בתום נערך המרפאות בשלוש המשפחה רופאי עשרת ריאיון
והשתמשתי קופ"ח, במרפאת הרופא במשרד הריאיונות את ערכתי הקשישים.
את לבדוק נועדו הראיונות .(7 (נספח ופתוחות סגורות שאלות עם מובנה, בשאלון
והקשישים הזקנה כלפי עמדותיהם את ביל"ד, הטיפול כלפי רופאים עמדות
השתמשנו הסטיגמה למדידת שבטיפולם. הקהילה לגבי ואחריותם (סטיגמה)
זה מקור הרופאים). מאפייני :3 חלק  v פרק (ראה (Kogan 1961) קוגן בסולם

הטיפול. ותוצאות בתהליכי השוני להסברת השלמה משמש

הביקור בעת תצפיות .5
טיב להערכת משלים מידע כמקור הרופאים, עם לראיונות במקביל נערכו התצפיות
בין המפגש על תצפיות ערכנו .(8 נספח (ראה לקשיש הרופא בין הגומלין יחסי
עלידי החולים, קבלת בעת במדגם רופא כל על ימים חמישה במשך לקשיש הרופא
עם אך התצפיות, לביצוע הסכמתם הביעו הרופאים ההמתנה. מחדר ותצפית האזנה
רופאים בין מפגשים 383 נצפו בסה"כ הביצוע. תאריכי על מראש יודעו לא זאת,
מעבר בקשיש הרופא התעניינות את בעיקר בדקנו בתצפיות יום. 50 במשך לקשישים
הפיזית בבדיקה הפרטיות נשמרת והאם בינהם פיזי מגע יש האם במחלתו, לנוגע
לקשיש). הרופא בין הגומלין יחסי :4 חלק  v פרק (ראה לקשיש הרופא בין ובשיחה
התבססות תוך רופא, כל של הדומיננטי הדפוס הוגדר הללו מההיבטים אחד בכל
בפרק מופיעות המשתנים של אופרטיביות (הגדרות אצלו שנערכו התצפיות סך על

.(4 חלק  v

המרפאה מאפייני על תצפית .6
המרפאה: של הארגונית המערכת על תצפיות נערכו המחקר, תקופת כל במשך
גם נעזרנו מעבדה. לבדיקות והזמנות תיקיה האחות, תפקיד ההזמנות, מערכת

.(9 (נספח והרופאים הפקידים עם בשיחות
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הסססיססי הניתוח אססרסגית :10 נספרו

הנתונים צמצום .1
:111 בפרק שהוצג המודל (לפי מושגית מבחינה דומים שנראו נתונים, מקבצי עבור
גורמים למצוא כדי ,(Factor Analysis) גורמים ניתוח הרצנו המושגית), המסגרת
מידע. לאבד בלי המשתנים מספר את לצמצם זו ובצורה משתנים, למספר משותפים
(Oblique אורתוגונלית לא וברוטציה Alpha Factor Analysis בשיטת השתמשנו
חושב גורם לכל זה. עם זה מתואמים להיות השונים לגורמים לאפשר כדי ,Rotation)

בגורם. שנכללים המשתנים של ההומוגניות מידת את המודד ,Cronbach a

חסרה בהם מקרים הושמטו ורגרסיות) גורמים (ניתוח הרבמשתניים הניתוחים בכל
כל עלסמך מתאם מקדם כל מחושב שבה ,Pairwise Deletion בשיטת אינפורמציה,
על אפקטיבי באופן שומרת שהיא בכך הינו זו שיטה של יתרונה התצפיות. זוגות
לפחות בהן שחסר התצפיות כל הושמטו לו יותר הרבה נמוך שהיה המדגם, גודל
מבוססים שעליהן באוכלוסיות חלקית איחפיפה קיימת זו בצורה אחד. פריט
למשתנים יחסית שיטתי אינו האינפורמציה העדר אם אך, השונים. המתאמים
קיבוץ של מקרה בכל הניתוח. מסקנות של בהיקפן פגיעה בכך אין  האחרים
היו לפריטים כאשר הפריטים. כל של משוקלל בלתי ממוצע מדד חושב המשתנים
לפי שווים, במרווחים הפריטים, כל של (Recode) מחדש קידוד נעשה שונים, טווחים
חמש עם ופריטים קטגוריות שלוש עם פריטים היו אם לדוגמא, ביותר. הגדול הטווח
במקום 5 ,3 ,1 לערכים הקטגוריות שלוש עם לפריט מחדש קידוד נעשה קטגוריות,

בהתאמה. 3 ,2 ,1

הקשיש של רקע משתני בדיקת .2
הקשיש: של הרקע משתני מול המשתנה של ליווח הוצג במודל תלוי משתנה לכל

ומוצא. גיל מין,

לוגיסטית) ורגרסיה מרובה (רגרסיה רבמשתני ניתוח .3
משלושה מורכב ביל"ד הטיפול איכות להסברת שהצענו, המושגי, המודל
את מרכיבים ושלושתם תתמודל מהווה מהם אחד כל כאשר תלויים, משתנים
התלויים המשתנים לניבוי מיועדים תתיהמודלים מצטבר. באופן הכללי המודל

והם:
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הרופא להמלצות הקשיש הענות :1 תתמודל
יל"ד הסיקור טיב :2 תתמודל

לחץהדם איזון מצב :3 תתמודל

(ליניארית) מרובה רגרסיה א.
רגרסיה באמצעות אמדנו ו2 1 בתתיהמודלים המשתנים בין הקשרים את
המשתנים לבין Y התלוי המשתנה בין הקשר .(Blalock 1979) (מרובה) ליניארית

במשוואה: מובע x(> X2....xk תלויים הבלתי
Y = a+b,+x1+b2+x2+....bk+xk+e

של הרגרסיה מקדם הוא b; הרגרסיה, משוואת של הקבוע הוא a כאשר
המנבאים בין הקשרים .X;....xk מתוך Y בניבוי הטעות הוא e) x, המשתנה
המשוואות ואדיטביים. ליניארים זה במודל הם Y התלוי למשתנה Xi.x,,
ליניארית. רגרסיה של בפרמטריזציה מוצגות השונים בתתיהמודלים השונות
שונות בניתוח השתמשנו לא הפרוצדורות, של (אקוויולנטיות) השקילות למרות
השתמשנו בה התכנית :Anova בתכנית טכניות מגבלות מחמת ,(Anova)

בלבד. תלויים בלתי משתנים לעשרה מוגבלת (PCj xspss)

ההשפעה את לאמוד הכללי) למודל (בהתאם ניסינו מתתיהמודלים אחד בכל
הנתונים לצערנו, התלוי. המשתנה על הרופאים ומשתני הקשיש משתני של
נזקפו אלא מסוים, לקשיש ספציפיים אינם והתצפית רופא מכל שנאספו
הרופא בנתוני הפירוט ורמת מאחר ידו, על המטופלים הקשישים כל במאפייני

הקשישים. מן שנאסף מזה יותר קטנה
כדלהלן: משוואות שלוש באמצעות נעשה הניתוח

הקשיש, משתני השפעת את מצטברת בצורה אמדנו הראשונה במשוואה (1)
התהליך ומשתנה לקשיש רופא בין יחסיגומלין משתני לחץהדם, משתני
הקשיש"). "משתני (להלן התלוי כמשתנה שימש הקודם בתתהמודל אשר
הגבוליים או המובהקים הקשיש משתני של סופית בחירה לאחר (2)

הוספנו הראשונה, במשוואה למודל משמעותיים שהיו או במובהקותם
הרופא". "משתני  (Aggregate Vairables) המצרפים המשתנים את

המשתנה על הרופא של ההשפעה מידת של יותר מהימן אומדן לקבל כדי (3)

נכללה הרופא מאפייני במקום שבה שלישית, משוואה נאמדה התלוי,
השונים. הרופאים עשרת את המייצגים דמה משתני תשעה של סדרה

206



השונות לאחוז אומדן הם והשלישית הראשונה המשוואה בין כ2!/ ההבדלים
בין ב^ ההבדלים הרופאים. בין האישיים ההבדלים עלידי המוסברת
המשתנים בבדיקת המודל, להצלחת מדד מהווים והשלישית השנייה המשוואות

התלוי. למשתנה ביחס הרופאים אצל הרלוונטיים
אחת. פעם רק הרגרסיה הורצה השלישית במשוואה

ערכים (בעלי דמה כמשתני ודיכוטומיים קטגוריאליים משתנים לרגרסיה הכנסנו
דמה משתני של שלמה סדרה של הניבוי מובהקות נבדקה רגרסיה בכל .(0,1 

והמשתנים התלויים המשתנים מוצגים הבא בלוח .F ומבחן R2 השוואת עלידי
.(1 נספח ראה המשתנים (להתפלגות ראשונה במשוואה הבלתיתלויים

הראשונה במשוואה ובלתיתלויים תלויים והמשתנים תתיהמודלים

תלויים בלתי משתנים תלויים משתנים תתמודל

לחץהדם משתני + הקשיש של רקע משתני הקשיש היענות (1)
הגומלין יחסי משתני +

לחץהדם משתני + הקשיש של רקע משתני הסיקור טיב (2)
הקשיש הענות + הגומלין יחסי משתני +

לחץהדם משתני + הקשיש של רקע משתני איזון מצב (3)

+ הקשיש הענות + הגומלין יחסי משתני + לחץהדם
הסיקור טיב

תלויים הבלתי המשתנים בין אינטראקציות בדיקת ב.
לא שונות. ניתוח באמצעות הבלתיתלויים, המשתנים בין אינטראקציות בדקנו
לא לכן, מובהקות. שנמצאו המעטות האינטראקציות בין ברור דפוס מצאנו
אדיטיביים. במודלים מתמקדת כולה והעבודה למודל, אינטראקציות כל הכנסנו
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לוגיססית רגרסיה נ.
דיכוטומי, הוא התלוי המשתנה לרוץהדם) איזון (מצב 3 מספר בתתמודל
את מתארת הלוגיסטית הרגרסיה משוואת לוגיסטית. ברגרסיה שימוש ונעשה
Xi"..xk תלויים הבלתי המשתנים לבין התלוי הדיכוטומי המשתנה בין הקשר
על שלה"חיוביים" הפרופורציה היא p אם הבא: באופן איכותיים), או (כמותיים

אזי: במדגם, מסוימת בקבוצה התלוי המשתנה
logit (p) = log ( p )= a +b,x + bkxk + e

1P

בפרמטר .(Fienberg 1981) לעיל שהוצגה המרובה הלינארית לרגרסיה בדומה
לבין לרוץהדם) איזון (מצב התלוי הדיכוטומי המשתנה בין הקשר את המאפיין
של המקדם את בחרנו אחרים) משתנים קיבוע (תוך ארור דיכוטומי משתנה
or  0DDS) הצולב היחס של פשוטה פונקציה הוא הזה Dipnn .a Yule

.(Ratio
0R 1

A =£J 

0R+ 1

של במצב 0 הערך את ומקבל 01 בין נע הוא רגיל למקדם שבדומה לראות ניתן
הוצגו בנוסף OR של הלוגריתם על מבוססים a של המובהקות מבחני איתלות.
המתייחסים המובהקות ומבחני הלוגיסטית הרגרסיה מקדמי זו בעבודה

כמותיים. בלתיתלויים למשתנים

סטטיסטי באמצעות אומדים לוגיסטית רגרסיה משוואת של ההתאמה אתטיב
שנצפו הפרופורציות עם המודל עלידי המנובאות הפרופורציות את המשווה ,^

במדגם.

למודל, ההתאמה טיב את גם אומדים בניבוי, השיפור מידת את להעריך כדי
נסמן אם התלוי. המשתנה לבין תלויים הבלתי המשתנים בין איתלות המניח
השיפור אחוז ,g2 ב הנבדק המודל של ^ ואת ב^ איהתלות מודל של \2 את

הוא: בניבוי
G,G2

100 x
G,

המשוואות בין המרובה הרגרסיה במשוואת שביצענו ,R2 של להשוואה במקביל
לטיב הסטטיסטים בין לוגיסטית ברגרסיה ההשוואה מתבצעת השונות,

.^ מתפלג ההתאמה לטיב סטטיסטים הפרש ההתאמה.
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הפריסים בין מתאמים תקן, סטיות ממוצעים, :11 נספח
קוגן בסולם הסה"כ לבין הפריסים בין ומתאמים

מתאם מתאם
פריט בין פריט סטיית
ומשלים סה"כ תקן ממוצע פריטים

.046 1.56 3.23 ביחידות יגורו הקשישים שרוב שכדאי יתכן (א) .1
גילם בני לאנשים נפרדות דיור

.942 .202 1.07 2.40 ביחידות יגורו הקשישים שרוב שכדאי יתכן (ב)
יותר צעירים אנשים גם הכוללות דיור

.621 1.26 3.60 אחרים, מאנשים קשישים המבדיל דבר יש (א) .2
כך לתפקד להם גורם מה לדעת קשה

.517 .356 1.39 2.80 מיתר בעצם, נבדלים, אינם הקשישים רוב (ב)
שקל מידה באותה אותם להבין קל האנשים,

מהם צעירים אנשים להבין
.372 1.17 4.40 וקשה קבועים הרגלים יש הקשישים לרוב (א) .3

לשנותם

.123 .709 .91 4.20 עצמם להתאים יכולים הקשישים רוב (ב)
הצורך במידת חדשים למצבים

332 1.25 2.70 ברגע לעבוד להפסיק יעדיפו הקשישים רוב (א) .4
בהם לתמוך יוכלו שבניהם או שהפנסיה

.056 .308 1.41 2.30 כל לעבוד להמשיך יעדיפו הקשישים רוב (ב)
במישהו תלויים להיות מאשר יכולים, הם עוד

.338 1.25 2.70 מראה את להזניח נוטים הקשישים רוב (א) .5
ביתם

.080 .812 1.65 3.50 את כלל בדרך שומרים הקשישים רוב (ב)
ומושך מסודר ביתם

.698 1.50 3.60 הזקנה עם מגיעה שהבינה לטעון טפשי (א) .6

.737 .489 1.11 4.00 זקנה לעת יותר נבונים נעשים אנשים (ב)
.438 1.41 3.00 בעסקים מדי רבה השפעה יש לקשישים (א) .7

ובפוליטיקה
.444 .461 1.41 4.00 יותר רבה השפעה להיות צריכה לקשישים (ב)

ובפוליטיקה בעסקים
.253 1.22 2.80 בחברתם לנו גורמים הקשישים רוב (א) .8

אינוחות הרגשת

.134 .765 1.61 3.80 הרגשה בחברתם לנו גורמים הקשישים רוב (ב)
נעימה

.41 1.36 3.12 בעקשנותם משעממים הקשישים רוב (א) .9
ההם" הטובים "הימים על לשוחח

.062 .187 1.03 2.80 והמשעשעות המעניינות התכונות אחת (ב)
על תיאוריהם היא הקשישים רוב של ביותר

בעבר נסיונם

209



מתאם מתאם סטית ממוצע פריטים
פריט בין פריט תקן
ומשלים סה"כ .

.421 91.4 03.7 בחיטוט מדי רב זמן מבזבזים הקשישים רוב (א) .10
בלתי עצות ובמתן אחרים של בעניניהם

מבוקשות

.400 .602 11.0 44.4 כאשר רק עצות לתת נוטים הקשישים רוב (ב)
כך לעשות מתבקשים הם

.689 01.5 43.3 בעיני חן למצוא מעונינים הקשישים אם (א) .11
להפטר יהיה הראשון צעדם אחרים,

המרגיזים מחסרונותיהם

.259 .509 .97 02.5 כמו חסרונות לקשישים כך, על חושבים אם (ב)
אחר אחד לכל

.022 11.4 03.7 יגורו שלא עדיף נאה, מגורים אזור ליצור כדי (א) .12
קשישים מדי יותר בו

.132 .39 11.4 04.0 בו במקום נאה מגורים אזור למצוא ניתן (ב)
קשישים של ניכר אחוז מתגורר

.630 21.7 03.1 כלל בדרך אך דופן, יוצאי כמה ישנם (א) .13
לזה זה דומים קשישים

.463 .358 71.1 02.5 מזה זה שונים הקשישים רוב כי ברור (ב)

.076 31.3 04.3 יותר לדאוג צריכים היו הקשישים רוב (א) .14
מדי מרושלים הם האישית, להופעתם

.203 .796 01.1 03.9 למדי ונקיים מסודרים נראים הקשישים רוב (ב)
האישית בהופעתם

.796 51.2 02.7 ובלתי מרגיזים פנים, זועמי הקשישים רוב (א) .15
נעימים

.204 .542 .82 04.2 מזג ובעלי נעימים שמחים, הקשישים רוב (ב)
טוב

.046 21.2 03.8 התנהגות על תמיד מתלוננים הקשישים רוב (א) .16
הצעיר הדור בני

.126 .40 81.2 03.9 המתלוננים קשישים שומעים רחוקות לעתים (ב)
הצעיר הדור בני התנהגות על

.607 41.5 03.8 נפשית ותמיכה אהבה דורשים הקשישים רוב (א) .17
מופרז באופן

.840 .294 1.2 04.2 אהבה יותר צריכים אינם הקשישים רוב (ב)
אחר אחד כל מאשר נפשית ותמיכה

91.4 03.3 (א) שליליים פריטים ממוצע
 81.6 83.5 (ב) חיוביים פריטים ממוצע
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The research findings reveal that variables related to the patient's awareness
of the risks of hypertension influence patient compliance with physician
recommendations, the quality of surveillance and the control of hypertension,
while the latter two are also influenced by variables related to physicianpatient
interaction. One of the practical conclusions of the study is that many of the
deficiencies identified can be corrected (and care outcomes thus improved)
through development of a nationwide intervention program by KHC with the
full participation of its management and of representatives of doctors' and
nurses' associations. This intervention program can be made more effective
by consideration and improvement of the interpersonal aspects of the care for
hypertension.



of sources: a screening survey, interviews with the elderly subjects, interviews
with the subjects' family physicians, examination of the subjects' medical
records from 197881, and onthespot observation of subjects' consultations
with their family physicians. By using a variety of sources, we were able to
improve the quality and reliability of the data and examine the process of care
from different angles.

The research findings reveal numerous deficiencies in the quality of care for
hypertension in elderly patients: the hypertension of40 ?£ of the subjects
defined as hypertensive had not been diagnosed by their family physician; the
medical filesof 42$>of the subjects contained either no medical record, or an
incomplete record;48 ^£ of the subjects with hypertension had received no
treatment whatsoever, and only a third were receiving nondrug preventive
treatment (special diet and supervised exercise). The physical examinations
of 3496 of the subjects were conducted with a complete lackof privacy, and
5296of the subjects reported poor (or fairly poor) interaction with their family
physician. Patient compliance with physician recommendations was found to
be high with respect to drug intake(77 9£) but relatively low with respect to
nondrug treatment (4590). Finally, in the case of only 279S> of the subjects
with hypertension receiving treatment from their family physician was the
hypertension under control  an extremely low rate.

According to the ifnal model, constructed after completion of the regression
analyses, patient compliance is significantly inlfuenced by four variables:
gender (men are more compliant), country of origin (patients from Europe
AmericaIsrael are more compliant), awareness of the risks of hypertension,
and selfreporting of hypertension (those who report are more compliant).
These variables explain 1390 of the variance. In the submodel for "quality
of screening", 11 variables significantly explain 4490 of the variance: gender
(women are better screened), diagnosis of hypertension according to multiple
data sources, selfreporting of hypertension, existence of children, the
physician's behavior towards the elderly patient, the patient's active
involvement in the care process, the physician's country of origin (physician's
of Western European origin performed better screening), the physician's
professional seniority, the physician's orientation towards community care, and
the attitude of the physician to aging and the elderly. In the submodel for
"control of hypertension", three variables significantly explained 5490 of the
variance: the patient's reporting of positive interaction with the physician, the
patient's active involvement in the care process, and the selfreporting of
hypertension (the disease is better controlled in those who report
hypertension(.



Abstract

This study examines the quality of the care for hypertensive elderly patients
living in the community. The majority of this population receive the care in
the framework of Kupat Holim Claims regular medical services. The study
focuses on the nonmedical aspects of this care.

The goal of the study was to assess the quality of the care for hypertension
received by elderly patients in Kupat Holim Clalit (KHC) clinics in a
Jerusalem neighborhood.

There are two main dimensions to the quality of medical care: the technical
professional dimension, which relates to the application by the caregiver of the
latest developments and innovations in the diagnosis and treatment of a given
disease; and the interpersonal dimension, which relates to the physicianpatient
interaction and the way in which the physician addresses the patient's personal
needs. Special emphasis is given in this study to the process and outcomes of
the care for hypertension.

The literature on hypertension deals mainly with medical factors such as the
prevalence of the disease, the use of various drugs, and the outcomes of drug
treatment. Interpersonal factors are mentioned as important for patient
compliance, but hardly any attention is given to the importance of these factors
in connection to surveillance (longterm monitoring of the disease), while their
relationship to the control of hypertension was not examined at all. The
literature tends to discuss intervention programs rather than the care for
hypertension provided through regular medical services. We did not find a
comprehensive multivariate model explaining the quality of care for
hypertension that included nonmedical factors.

We constructed a model to explain the quality of care for hypertension in
elderly patients living in the community. The model has three submodels for
explaining three dependent variables: "patient compliance with physician
recommendations", "quality of surveillance", and "controlof hypertension".
It contains four groups of independent variables: patients' background and
attitudes, blood pressure status, physicians' background and attitudes, and
quality of physicianpatient interaction. Multiple regression was used in the
two of the submodels, and logistic regression in the third.

The study population comprised the 352 elderly residents of a Jerusalem
neighborhood who had been neither hospitalized nor institutionalized, who had
resided in the neighborhood for at least four years, and who were registered
with one of the three local KHC clinics. Data were collected from a number


