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פו בי אבי בתל והקשישים האשפוז שירותי

8 מס' דו"ח

לורנס דוד

ו רוז ברוך

אביביפויפו תל בעיר שיקומיגריאטרי יום וטיפול אשפוז שירותי

9 מס' דו"ח

ים רז ו כ מלכה

ברנע תמרה

1987 ירושלים,

af* ^J



תודה דברי

המחקר: בביצוע לנו שעזרו אלה לכל להודות לנו היא נעימה חובה
תודה חבים אנו שלביו בכל המחקר את ליוו אשר ההיגוי ועדות לחברי

המקצועית. תרומתם ועל הערותיהם על המידע, בעיבוד עזרתם על מיוחדת
בבתיהחולים הראיונות בביצוע הרבה תרומתה על מודים אנו סלדו למרים

אביביפו. בתל

שסייעו פקטור, חיים ולמר כורזים מלכה לגב' חביב, גיק לד"ר מודים אנו
השונים. המחקר בשלבי ובהדרכה בייעוץ הנתונים, בניתוח רבות לנו

דו"ח בהדפסת עזרתן על תודתנו רוזנפלד, ולגיני בוביס סו אלון, לבלהה
ובעריכתו. הדו"ח בתרגום קשות עמלה אשר יהב, לכאורה המיוחדת תודתנו זה.



אביביפו בתל והקשישים האשפוז שירותי  תקציר
לתעד במטרה נבדקו אביביפו תל תושבי לקשישים הזמינים האשפוז שירותי
והחסרונות היתרונות על עמידה תוך השירותים, בניצול בעבר שרווחו המגמות את

השירותים היצע בין בעתיד הצפוי האיזון וניתוח כיום, הניתנים השירותים של

עם ראיונות ועל שוטפים סטטיסטיים נתונים על מבוסס הדו"ח להם. והביקוש
המטפלים.

עובדה אביביפו. בתל נמצא בארץ ביותר הגדולים הקשישים מריכוזי אחד

הגבוה היחס ואת הממוצע מן הגבוה השחרורים שיעור את חלקי באופן מסבירה זו
מכל #84 כ הקשישים תפסו 1984 ב לאוכלוסייה. המיטות שיעור בין הממוצע מן

אביביפו. לתל האחריות מירב את הנושא אביב, תל הרפואי במרכז האשפוז ימי
מזורז, בגידול נמצא הקשישים שתופסים ביתהחולים של הפעילות כלל שיעור

הפנימית. במחלקה במיוחד בולט והוא
מבית חולים בשחרור וקשיים לקהילה ביתהחולים בין נאותים בלתי קשרים

ביותר החמורים הליקויים מן כשניים ביתהחולים צוות עלידי צוינו החולים
כיום. בביתהחולים לקשישים שירותים בהספקת

האשפוז צורכי עם להתמודד מסוגלת תהיה אביביפו תל העיר התחזית, לפי
ימשיכו השחרור ושיעורי השהות אורך לגבי הרווחות שהמגמות בהנחה תושביה, של

בשיעורי העלייה ומגמת תיפסק, השהות באורך הירידה אם אולם, שהן. כפי
הדרישה. את לספק יוכל לא העיר של המיטות שהיצע ייתכן אזי תזורז, השחרורים

אביביפו תל בעיר שיקומיגריאטרי יום וטיפול אשפוז שירותי  תקציר
בקשיש. הטיפול ברצף חשובה חוליה מהווים גריאטריים שיקום שירותי

השירות הידרדרות. למנוע או הקשיש של התפקודי מצבו את לשפר העיקרית מטרתם

במסגרות ומופעל בדיבור ומרפא בעיסוק מרפא פיזיוטרפיסט, עלידי ניתן
גריאטריים שיקום שירותי של הקיים ההיצע את סוקר הדו"ח שונות. טיפוליות

ובתיחולים אשפוזיות במערכות הן הניתן לשיקום התייחסות תוך אביביפו בתל

יום מרכז יום, (ביתחולים קהילתיות במערכות והן ושיקומיים כלליים
הבאות. ובשנים היום, אלה לשירותים הצרכים את ומציג ומכונים)



ינים העני תוכן

עמוד

הקדמה

* המחקר מטרות .1

3 כיום הזמינים האשפוז שירותי סקירת .2

7 מטפלים עם ראיונות .3
7 גריאטריים ורופאים גריאטריים שירותים זמינות א.

7 שחרור תכנון ב.

8 הקהילה עם קשרים ג.
10 אביב תל הרפואי במרכז האחרונה בעת שימוש בדפוסי מגמות .4

16 המחלקות בין הבדלים א.
13 שונות גיל קבוצות בין הבדלים ב.
21 ומחלקות גיל לפי התפלגות ג. /

25 אותה המשרתים ובתיהחולים אביביפו תל העיר .5

33 1990 בשנת וביקוש להצע תחזיות .6
33 . מתודולוגית הערה א.

3^ יות תחז שתי ב.

35 אביב תל הרפואי המרכז של האשפוז אזור לגבי תחזיות ג.
את המשרתות המיטות כל לגבי וביקוש הצע תחזיות ד.

39 אביביפו תל העיר
45 מסקנות .7

ו



לוחות רשימת

עמוד

של האשפוז באזורי המתגוררים אביביפו, תל תושבי :1 לוח
שיבא עזם על הרפואי המרכז אביב, תל הרפואי המרכז

11 גיל קבוצות לפי בילינסון, וביתהחולים

ואחוזי המיטות מספר הקרובה: וסביבתה אביב תל העיר :2 לוח
12 כלליות מיטות המיטות, במספר השינוי

האשפוז אזור אוכלוסיית אביב: תל הרפואי המרכז :3 לוח
13 נפש אלף לכל המיטות ומספר הרשמי

השחרורים בשיעורי מגמות אביב: תל הרפואי המרכז :4 לוח
14 כלליות מיטות  גיל קבוצות
14 19841977 השימוש, על נתונים אביב: תל הרפואי המרכז :5 לוח
16 מחלקות לפי מיטות התפלגות אביב: תל הרפואי המרכז :6 לוח

 תפוסה באחוזי מגמות אביב: תל הרפואי המרכז :7 לוח
17 נבחרות מחלקות

75+ ו 65+ בני חולים שחרור אביב: תל הרפואי המרכז :8 לוח
18 כלליות) (מיטות השחרורים מסה"כ

חולים של האשפוז ימי אחוז אביב: תל הרפואי המרכז :9 לוח
19 האשפוז ימי מסה"כ 75+ ו 65+ בני

 19811977 ממוצעת שהייה אביב: תל הרפואי המרכז :10 לוח
19 כלליות מיטות

שהייה בין ביחס מגמות ורוקח: איכילוב בתיהחולים :11 לוח
 לאקשישים של ממוצעת לשהייה קשישים של ממוצעת

20 כלליות מיטות
שהייה בין ביחס מגמות ורוקח: איכילוב בתיהחולים :12 לוח
 לאקשישים של ממוצעת לשהייה קשישים של ממוצעת

21 פנימית מחלקה
65+ בני של השחרורים אחוז אביב: תל הרפואי המרכז :13 לוח

22 (באחוזים) נבחרות מחלקות  השחרורים סה"כ מתוך
קשישים של האשפוז ימי אחוז אביב: תל הרפואי המרכז :14 לוח

22 (באחוזים) נבחרות מחלקות 

במחלקה השימוש מגמות אביב: תל הרפואי המרכז :15 לוח
23 19841979 הגריאטרית

24 1984 ב פנימיות מחלקות ורוקח: איכילוב בתיחולים :16 לוח
אזורי לפי האוכלוסייה גידול אביביפו: תל העיר :17 לוח

25 אשפוז



ו

המשך  לוחות רשימת
עמוד

אשפוז בימי מגמות הרפואיים: המרכזים בין השוואה :18 לוח
26 כלליות מיטות 

בשהייה מגמות הרפואיים: המרכזים בין השוואה :19 לוח
26 כלליות מיטות  ממוצעת
27 התפוסה אחוזי אביביפו: תל את המשרתים בתיהחולים :20 לוח

שיעור אביביפו: בתל הרפואיים המרכזים בין השוואה :21 לוח
28 1983 בשנת נפש אלף לכל ושחרורים המיטות

ממשלתיים בבתיחולים גיל לפי האשפוז ריכוזיות מדד :22 לוח
28 כלליות מיטות 

וסביבותיה: אביביפו בתל הרפואיים המרכזים ביו השוואה :23 לוח
29 כלליות מיטות  1983 גיל, לפי שחרורים שיעורי

וסביבותיה: אביביפו בתל הרפואיים המרכזים בין השוואה :24 לוח
30 (1983) גיל לפי מיטות, תיקנון שיעורי

וסביבותיה: אביביפו בתל הרפואיים המרכזים בין השוואה :25 לוח
31 1983 גיל, לפי שחרורים תיקנון
35 אי) (תחזית הראשית התחזית הנחות :26 לוח

תחזיות אביב: תל הרפואי המרכז של האשפוז אזור :27 לוח
36 אוכלוסייה
37 בי) (תחזית המשנית התחזית הנחות :28 לוח

תפוסה אחוזי לפי אקוטיות, מיטות  1990 לשנת תחזיות :29 לוח
38 שונים
38 %100 של תפוסה לפי נבחרות מחלקות  1990 ל תחזיות :30 לוח

 הקשישים של האשפוז ימי אחוז :1990 לשנת תחזיות :31 לוח
39 נבחרות מחלקות

אזורי עלפי האוכלוסייה גידול אביביפו: תל העיר :32 לוח
40 האשפוז

אזור בכל אביביפו תל לתושבי שיידרשו האשפוז ימי :33 לוח
41 אי תחזית  1990 בשנת אשפוז

 אביביפו תל תושבי לגבי למיטות וביקוש הצע השוואת :34 לוח
41 נוכחיים תפוסה אחוזי אי תחזית

 אביביפו תל תושבי לגבי למיטות וביקוש הצע השוואת :35 לוח
42 שונים תפוסה אחוזי אי תחזית



המשך  לוחות רשימת
עמוד

אזור בכל אביביפו תל לתושבי שיידרשו האשפוז ימי :36 לוח
42 ב' תחזית  1990 בשנת אשפוז

 אביביפו תל תושבי לגבי למיטות וביקוש הצע השוואת :37 לוח
43 נוכחיים תפוסה אחוזי ב' תחזית

 אביביפו תל תושבי לגבי למיטות וביקוש הצע השוואת :38 לוח
43 נים ו ש תפוסה י ז אחו ב' ת תחזי

שרטוטים רשימת

לשטח ביחס אביב תל הרפואי המרכז של האשפוז אזור :1 שרטוט
4 אביביפו תל העירוני



 א 

הקדמה
אביביפו תל עיריית עלידי ברוקדייל מכון הוזמן ,1985 נובמבר בסוף

פיתוח אביביפו. תל בעיר לקשישים לשירותים אב תכנית ובגיבוש בפיתוח לסייע
מיחידות נציגים בה השתתפו אשר כללעירונית, היגוי ועדת על הוטל האב תכנית

ים, נטרי ולו והו הציבוריים הממשלתיים, הגורמים ונציגי בעירייה שונות
את לרכז המשימה הוטלה המכון על אביביפו. בתל הקשישים בתחום הפועלים

השירותים לפיתוח העדיפויות סידרי לקביעת בסיס לספק נועד אשר הדרוש המידע
בין מוסכמת עבודה חלוקת היתה העבודה תהליך כל במשך הבאות. בשנים לקשישים
ולהציג המידע את לספק היה החוקרים תפקיד ההיגוי. ועדת חברי לבין החוקרים

את לבקר היה ההיגוי ועדת חברי תפקיד השלכותיהן. ואת שונות ואופציות גישות
תפקידים חלוקת העדיפויות. סידרי את ולגבש האופציות בהבהרת לעזור המידע,
לעומת בעיקרה, מקצועית פעולה הוא אופציות שניתוח התפיסה על התבססה זו

לנציגי עניין שהן ערכיות, קביעות המחייב עדיפויות סידרי קביעת של התהליך

המוסמכים. הציבור

לתרום העשויים עיקריים תחומים במספר יתרכז ברוקדייל מכון כי סוכם

התכנית: לגיבוש

על אביביפו תל בעיר הקשישים אוכלוסיית של הדמוגרפי המבנה ניתוח א.

הקשישה האוכלוסייה של האיפיונים על לעמוד היתה המטרה השונים. רבעיה
ההזדקקות על השלכות להן שיש תכונות באותן התרכזות תוך בעיר,

לשירותים.

ודרך היקפם ובחינת העיר לקשישי הקיימים השירותים של מקיף מיפוי ב.

בעיר הקיימים השירותים מכלול את לתאר נועד המיפוי ואספקתם. ארגונם
עלידם. המשורתים הקשישים והיקף האזורית פריסתם על ולעמוד

קיימים מודלים על התבססה אשר היום הניתנים לשירותים הצרכים הערכת ג.
קשישים בקרב השירותים צריכת של בנושא עלידו שבוצעו וסקרים במכון
על שירותים במתן העוסקים העובדים של הערכות עם יחד אביב, תל בעיר

בעיר. היום השירותים באספקת וכמותיות ארגוניות בעיות
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העיר כלל של ברמה הקיימים, השירותים לבין הצרכים בין הפערים הערכת ד.
שנאספו הנתונים בין להשוות היתה המטרה השונים. העיר אזורי ולפי

הקיימים. הצרכים על שגובש המידע לבין במיפוי

שהם כפי אספקתם, ואופן ארגונם מבחינת הקיימים השירותים יעילות הערכת ה.

השונים. בשירותים העובדים בעמדות ביטוי לידי באים

על והשלכותיהם אביביפו תל העיר באוכלוסיית הצפויים השינויים בחינת ו.

ומוסדיים. קהילתיים השונים, לשירותים הצרכים

ובארגונים. השונים בשירותים הקיימות הפיתוח תכניות איתור ז.

עם התמודדות שיאפשרו בעתיד, השירותים לפיתוח מנחים קווים גיבוש ח.

הבאות. בשנים אביביפו תל בעיר הקשישים צורכי

הובאו האב תכנית גיבוש בתהליך שנאספו וההערכתיים הכמותיים הנתונים

ההמלצות. לגיבוש בסיס ושימשו השונות ההיגוי בוועדות לדיונים

מכון צוות עלידי שהוגשו דוחו"ת תשעה מבין אחד חינו זה דו"ח
של מסוימים בהיבטים עוסק מהם אחד כל אשר הדוחו"ת פירוט להלן ברוקדייל.

בעיר. לקשישים לשירותים הקיימים והמענים הצרכים

אביב תל בעיר מוסדיים לשירותים והצרכים הקיים ההיצע את סוקר 1 מס' דו"ח
דיור (כולל לעצמאיים למוסדות בנפרד מתייחסת הסקירה ובעתיד. בהווה יפו,

ותשושים). נפש תשושי (סיעודיים, מוגבלים לקשישים ולמוסדות מוגן)

חלקים: לארבעה מחולק הדו"ח בקהילה. הניתנים השירותים את סוקר 2 מס' דו"ח
דן השני החלק הקהילתיים; השירותים של הארגוני במערך מתרכז הראשון החלק

זה בחלק ובעתיד. בהווה אלה לשירותים והצרכים כיום הניתנים השירותים בהיקף

העיר רובעי בין ההבדלים ומוצגים השירותים של האזורית הפריסה נבחנת
באספקת לבעיות באשר העובדים הערכות את מביא השלישי החלק השונים;

השירותים היקף לבין הצרכים בין הפערים את מסכם האחרון והחלק השירותים,
בעתיד. השירותים לפיתוח שונות גישות ומציג הקיים,
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אביב. תל בעיר חברתיים ובמועדונים למוגבלים יום במרכזי מתמקד 3 מס' דוייח
לשוני התייחסות תוך היום מרכזי של השונים הדגמים את בהרחבה סוקר ו"ח הד

הארגון ובדרכי הניתנים, בשירותים המשורתת, האוכלוסייה בסוג ביניהם הקיים
יום במרכזי הצרכים להערכת שונים אומדנים מציג הדוייח המרכזים. של וההפעלה
המרכזים של הגיאוגרפית הפריסה המשורתים, היקף מבחינת הבאות ובשנים בהווה

הרצויים. והדגמים

היקף מבחינת הקיים ההיצע בהצגת מתרכז החברתיים במועדונים הדיון
השירותים וסוגי הפעלתם דרכי שלהם, הגיאוגרפית הפריסה במועדונים, המשורתים

בהווה אלה לשירותים לצרכים נרחבת התייחסות ישנה כאן גם בהם. הניתנים
השירותים וסוגי בעיר המועדונים של המיקום המשורתים, היקף מבחינת ובעתיד

בהם. שדרושים

תחזיות ומציג בעיר הקשישים של הדמוגרפיים המאפיינים את סוקר 4 מסי דו"ח
העיר. רובעי תשעת לפי אזורית, ברמה והן העיר כלל של ברמה הן  2000 לשנת

קהילתיים לשירותים ובעתיד בהווה הצרכים להערכת בסיס שימשו בדוי'ח הנתונים
 ■ A ^W't^ /^■■ ■,. ■ ■  :. ",' ■

,, ים. ומוסדי

בשיתוף ברוקדייל מכון עלידי שבוצע מחקר מתוך הממצאים את מסכם 5 מס' דו"ח
עבורם הולמים שירותים ופיתוח בקהילה המוגבלים הקשישים בנושא אש"ל,

הפערים להערכת בסיס שימש זה דו"ח מוסדיים. לשירותים הזדקקות על וההשלכות
השונים. לשירותים הצרכים היקף לבין הניתנים השירותים היקף בין

בסיס על הניתנים השירותים איכות על השדה עובדי הערכת את מציג 6 מס' דו"ח
אלה נתונים בארץ. ערים בארבע ברוקדייל מכון עלידי 1983 ב שבוצע מחקר

השירותים ובארגון בהספקה הקיימים הקשיים להבנת נוסף מידע מקור שימשו

בעיר.
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ארגוניים, הליכים  לקשישים בשירותים הטיפול ניהול בנושא עוסק 7 מסי "ח דו
הערים בארבעת 1984 ב ביצע ברוקדייל שמכון מחקר על הוא אף ומבוסס

ביו הקשרים ולהבנת בעיר בקשיש הטיפול תהליך להבנת תרם זה דו"רו הגדולות.

שירותים. המספקים השונים הארגונים

הטיפול עם התמודדותם את ובוחן הכלליים, האשפוז שירותי את סוקר 8 מסי דו"ח

ובעתיד. בהווה הקשישה באוכלוסייה

במסגרות הניתנים הגריאטריים השיקום שירותי את בקצרה סוקר 9 מס' "ח דו

של תפקודי בשיקום מתרכז הדו"ח בקהילה. יום לטיפול ובמסגרות האשפוזיות

שיקום טווח; וארוך קצר שיקום שונים: שיקומיים צרכים בין הבחנה תוך הקשיש,

אחזקתימניעתי. שיעדו שיקום לעומת הקשיש של תפקודו רמת את לשפר שנועד

וכלים מידע לספק היה תפקידם האב. לתכנית המלצות מציגים אינם הדו"חות

עדיפויות סדרי בגיבוש ולעזור בעיר השירותים של ההתפתחות כיווני להערכת

כדי אלה בדוחו"ת המובא המידע על התבססו ההיגוי ועדות חברי הבאות. לשנים

תל עיריית של מיוחד בפרסום הופיעו ההמלצות האב. לתכנית ההמלצות את לגבש

אביביפו. תל בעיר לקשיש לשירותים אב תכנית בשם אביביפו
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המחקר מטרות .1
בבתיחולים לקשישים הזמינים האשפוז שירותי את לתאר בא זה דו"רו

אלה שירותים של והחסרונות מהיתרונות כמה להאיר אניביפו, בתל כלליים
של הביקוש את לספק הנוכחית השירותים למערכת שיאפשרו התנאים את ולנתח

בעתיד. האזור אוכלוסיית

לקשישים לשירותים האב תכנית של ההיגוי לוועדת רקע כחומר הוכן המאמר

סטטיסטיקה על מבוססים הנתונים התכנון. במאמצי לה לסייע כדי אביביפו, בתל

מטפלים. עם ראיונות ועל זמינה שגרתית
כיוון מסוימת, במידה מסובך זה בדו"ח המוצג והשירותים הצרכים ניתוח

הגבולות ,1 בשרטוט שמוצג כפי חדמשמעית. אינה אביביפו" "תל שההגדרה
המרכז של האשפוז כאזור המוגדרים מהגבולות שונים אביביפו תל של העירוניים

בצורה קופתחולים. של אביב תל מחוז גבולות שונים כן אביב. תל הרפואי
שאחרים בעוד אביב, תל לעיר מתייחסים לניתוח הדרושים מהנתונים כמה גולמית,

שלהם. האשפוז ובאזורי אביב תל באזור בתיהחולים על מתבססים
מסבכת שונים בארגונים שונים גבולות יש אביביפו" "תל שלאזור העובדה

מהשותפים כמה ההחלטות. קבלת תהליך את אף אלא הנתונים, ניתוח את רק לא

לאזור מתייחסים שאחרים בעוד אביביפו, תל לעיר מתכוונים התכנון בתהליך
הצרכים את לספק מאמץ כל נעשה זה בדו"ח אביב. תל הרפואי המרכז של האשפוז
באופן המפתח מסוגיות רבות נבחנו בהתאם, התכנון. בתהליך המשתתפים כל של

את מאריך הדבר אמנם אביביפו. תל אזור של האמורות התפיסות שתי לפי מקביל,
כדאית. זו שהארכה לקוות יש אך הדו"ח,

דן הוא כלליים, בבתיחולים בקשישים בטיפול בעיקר מתמקד שהדו"ח למרות
לשירותים. ובהזדקקותם יותר בצעירים גם

בארץ בבתיהחולים המיטות רוב שכן להטעות, עלולה מהלאקשישים התעלמות
שונות. גיל מקבוצות חולים בהן שמאושפזים במחלקות, נמצאות

המיועדות שבמחלקות נמצא ,1984 משנת ביותר, המעודכנים הנתונים לפי
המיטות מכלל 233; רק נמצאו גריאטרית), יולדות, (ילדים, מסוימים לגילים

נמצאות מהמיטות %77 ששאר מהעובדה כתוצאה אביב. תל הרפואי שבמרכז האקוטיות
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בביקוש הגידול מכך וכתוצאה האוכלוסייה, הזדקנות עלולה מעורבות, במחלקות

גם אלא הקשישים, צורכי עם להתמודד המערכת יכולת את רק לא להחליש למיטות,
האחרות. הגיל קבוצות צורכי עם

של היו כלליים ממשלתיים בבתיחולים האשפוז מימי 23\ ,1983 בשנת
האשפוז מימי $50; כ קשישים, של גבוה ריכוז יש שבה אביביפו, בתל קשישים;

קשישים. של היו הכלליים בבתיהחולים

של האשפוז צורכי עם להתמודד אביביפו תל העיר של היכולת גיסא, מאידך
ומדפוסי זו גיל קבוצת של בגודלה משינויים רק לא מושפעת תהיה קשישיה

ניתוח בעת לכן, הלאקשישים. בקרב דומים משינויים גם אלא שלה, השימוש
שונות. גיל קבוצות של בביקוש בנפרד לדון אין בתיחולים, שירותי

בהחלט שבהם הממושך, הטיפול שירותי לגבי לניתוחים בניגוד עומד זה כל
לטיפול במוסדות מהמאושפזים $95; מ יותר  בקשישים להתמקדות הצדקה יש

קשישים. היו 1983 בשנת ממושך
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כיום הזמיינם האשפוז שירותי סקירת .2
של אזורי לארגון מדיניות הבריאות משרד קבע השמונים שנות בתחילת

לפי כאחד. ולאממשלתיים ממשלתיים בתיחולים המקיפה הכללי, האשפוז שירותי
הממשלה של המטרה גיאוגרפי. לאזור בארץ ביתחולים כל מיועד }r מדיניות
האשפוז, שירותי כל לקבלת שבאזורם לביתהחולים יפנו אזור כל שתושבי היא,
בבית בארץ החולים רוב מאושפזים כלל בדרך התמחותעל. הדורשים לאלה פרט

מספר גם מקבלים בתיהחולים כל כי אם מגוריהם, מקום של האזורי החולים
נם הי האשפוז אזורי שלהם. הרשמי האשפוז מאזור שאינם פונים של מסוים

והן ממשלתית, מדיניות של יעדים משקפים שהם כיוון הן כן, אם משמעותיים,
האזוריים. השימוש דפוסי על כיום כבר משפיעים שהם משום

שונים. אשפוז אזורי לשלושה מחולקת אביביפו תל העיר
האחראים הרפואיים המרכזים שלושת בין העיר חלוקת את מראה 1 שרטוט

והמרכז בילינסון ביתהחולים שיבא, חיים שם על הרפואי המרכז אלה: לאזורים
(מרת"א). אביב תל הרפואי

השומר, בתל נמצא ,1984 ב מיטות 965 שכלל שיבא, שם על הרפואי המרכז
שכלל בילינסון, ביתהחולים העיר). מזרח (בדרום 9 מרובע חלק על אחראי והוא

מזרח (בצפון 2 רובע על אחראי והוא תקוה, בפתח נמצא ,1984 ב מיטות 820

קרוב היותו למרות ים, בבת גיבורים בתל הנמצא וולפסון, ביתהחולים העיר).
אזור שום על רשמית אחריות לו איו ובילינסון, שיבא מאשר אביביפו לתל יותר

בעיר.

אביב תל לתושבי רבים חשובים שירותים מספקים ובילינסון ששיבא בעוד
תל הרפואי המרכז על העיר חלקי לרוב אשפוז שירותי למתן האחריות מוטלת יפו,

כלליים: ציבוריים בתיחולים משלושה מורכב אביב תל הרפואי המרכז אביב.
מיטות; 211 ובו רוקח, ביתהחולים מיטות; 525 ובו ב, ו ל כי אי ביתהחולים
המרכז כולל בסךהכל מיטות. 152 שבו (הקריה), סרלין שם על היולדות ובית

כאחד. והממשלה העירייה בבעלות הינם האלה בתיהחולים כל מיטות. 888 הרפואי
 קטן פרטי ביתחולים גם נמצא אביב תל הרפואי המרכז של האשפוז באזור

במחלקות רשמי באופן המוגדרות באסותא, המחלקות ארבע מתוך בשלוש אסותא.
3



אביביפו תל מעירוני לשטח ביחס אביב תל הרפואי המרכז של האשפוז אזור ;1 שרטוט
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לכלול האם השאלה, עלתה כן על ושיקומי. סיעודי טיפול ניתן פנימית, לרפואה
בתל הכלליים בבתיהחולים הטיפול ניתוח של במסגרת אסותא ביתהחולים את

שהמחלקה הראתה, אסותא בביתהרוולים הממוצעת השהייה על הנתונים בדיקת אביב.
שביתהחולים למרות ממושך, לטיפול כמחלקה רבה במידה מתפקדת בו הפנימית

בית את להכליל לא הוחלט בהתאם, אקוטי. כללי כביתחולים רשמי באופן מוגדר
בבתי ולהתמקד זה, במחקר המוצגות ובמסקנות הניתוחים ברוב אסותא החולים

אביב. תל אשפוז אזור את המשרתים הכלליים, הציבוריים החולים
זוכים משרת שהוא והאזור אביב תל הרפואי שהמרכז לכך סיבות כמה יש

סרלין היולדות ובית רוקח איכילוב, ראשית, הזה. בניתוח יתרה להדגשה
! אביב תל העיר בתוך הנמצאים היחידים הציבוריים ם בתיהחולי נם הי (הקריה)

העירייה. של ממדיניותה ביותר המושפעים להיות עשויים הם כך ומשום יפו,
תל אוכלוסיית של הארי חלק על האחראי הוא אביב תל הרפואי המרכז שנית,
.J%5 ל  ושיבא העיר מתושבי l(tt ל אחראי שבילינסון בעוד ,(75^ אביביפו

מהם.

אביביפו, לתל מחוץ רבה אחריות יש ולבילינסון שלשיבא בעוד  שלישית
הרבה קל זו מסיבה העיר. תושבי כלפי ורק אך אביב תל הרפואי המרכז אחראי

אביב תל הרפואי למרכז המשתייכים באזורים השימוש דפוסי את ולנתח לתאר יותר
אחרים. באזורים מאשר

אביב, תל הרפואי למרכז המשתייכים אביביפו, תל של באזורים ולבסוף,
ולשיבא. לבילינסון המשתייכים באזורים מאשר קשישים של יותר גבוה ריכוז יש

831 למרת"א המשתייכים (75+ (בני הישישים היוו 1983 בשנת ,1 מלוח שנראה כפי
הישישים היוו ולשיבא לבילינסון המשתייכים שבקרב בעוד אביביפו, תל מתושבי
ממרת"א. שירות מקבלים אביביפו בתל הקשישים מכל 823; בהתאמה. A* ו £3 רק

אביביפו בתל לקשישים האשפוז שירותי עתיד יותר קשור הללו הסיבות מכל

העיר. את המשרתים האחרים בתיהחולים של בעתידם מאשר מרת"א של בעתידו
הקשישים: צורכי עם להתמודדות המכוונים שירותים כמה מפעיל מרת"א

קצר. לטווח ולשיקום רבמקצועי לאבחון המשמשת מיטות, 24 של גריאטרית יחידה
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אך אלא מיון, מחדר או הקהילה מן ישירות זו ליחידה מתקבלים אינם הפונים
הפרואי. במרכז אחרות ממחלקות ורק

חדשות: גריאטריות מחלקות שלוש באיכילוב הוקמו לאחרונה לכך, נוסף
ולשיקום מיטות) 12) פסיכוגריאטרי לטיפול מיטות), 12) סיעודי לטיפול

פסיכוגריאטרית. מרפאה הקמה בתהליך עתה נמצאת כן מיטות). 20 (כ ממושך

לבית מחוץ הניתנים לקשישים, שונים לשירותים כבסיס גם משמש המרכז
מיועדות מהן 15 יום, לאשפוז מיטות 77 מוקצות הפנימית במחלקה החולים,

לטיפול נרחבת יחידה איכילוב ביתהחולים במסגרת מופעלת לכך נוסף לקשישים.
ביחידה הבית מטפלי צוות תוגבר לאחרונה כרוניות. במחלות לחולים בית

שירותיה. זמינות והוגדלה

מיטות, 90 ובה גריאטרית מחלקה יש שיבא חיים שם על הרפואי במרכז
ממושך, שיקום קצר, לטווח שיקום שונים: שימושים לשלושה שווה בצורה המוקצות
הם פוניו שרוב יום, ביתחולים גם מפעיל שיבא הרפואי המרכז סיעודי. וטיפול
חולים. 32 כ יום בביתהחולים רשומים היו 1986 בתחילת הגריאטרית. מהמחלקה

נוטה והוא משלו, מאוד מוגבלים בית טיפול שירותי יש שיבא הרפואי למרכז

אחרים. לארגונים המשך לטיפול הנזקקים חולים להפנות

למען במיוחד המכוונים מעטים שירותים כיום יש בילינסון לביתהחולים
לבית תכנית ולא בית טיפול שירותי אין גריאטרית, מחלקה בו אין הקשיש.

ביתחולים  שבשכנותו רבקה" "בית עם הדוקים קשרים לו יש אולם יום. חולים
בביתהחולים שיקום. ושירותי פסיכוגריאטרית מרפאה בו שיש שיקומי, גריאטרי
קשורה שתהיה מיטות, 10 בת אקוטית גריאטרית מחלקה להקים מתכננים בילינסון

רבקה". ת ב"בי המחלקה לאחת
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ים מטפל עם ראיונוח .3
סוגיות לזהות וכדי אביביפו, בתל לקשישים השירותים את הבנתנו להעמקת

של העובדים בצוות מפתח אנשי עם ראיונות נערכו הטיפול, של הנוכחית במערכת
גריאטרים רופאים זמינות על חשוב איכותי מידע סיפקו נות ו הראי מרת"א.

לכך נוסף לרשותנו. שעמדו הנתונים את השלים אשר מידע גריאטריים, ושירותים
וקשרים קשישים, חולים לשחרור בהליכים הקושי עיקריות: סוגיות שתי זוהו

בקהילה. והשירותים ביתהחולים בין מדי רופפים

גריאטריים ורופאים גריאטריים שירותים זמינות א.

והסיבות הגריאטריים השירותים זמינות של מהמגבלות כמה הועלו בראיונות
המרפאה על גם הממונה איכילוב, בביתהחולים יום לאשפוז המחלקה מנהל להן.
השירותים זמינות כי דיווח, זו, למחלקה המסונפת פנימית לרפואה המייעצת

השקעה להצדיק כדי מספיק, ביקוש אמנם שהיה ציין, הוא גדלה. אינה שבאחריותו
מקצועי. אדם בכוח מחסור בגלל נעשה, לא הדבר אך כך, לשם כספית

ואיכותם, לקשיש השירותים היקף על השיקולים בין החשובים הגורמים אחד

בביתחולים העובד יום, לאשפוז היחידה מנהל הגריאטרים. הרופאים זמינות הוא
הגריאטרים מילאו לא שלו שביחידה הודה מבוססת, גריאטרית מחלקה בו שיש

הגריאטרים שתפקיד הוא, אף ציין רוקח ביתהחולים של המנהל מכריע. תפקיד
מהחולים מי ההחלטה על משפיעים שהגריאטרים בעוד מוגבל. שלו בביתהחולים
לדעתו, שגרתי. ייעוץ תפקיד להם איו באיכילוב, הגריאטרית למחלקה יעבור

יותר. רחב ייעוצי תפקיד לגריאטרים יינתן אם מאוד, רב עזר בכך יהיה

שחרור ן ו תכנ ב.

המחסור את המרואיינים כל מנו חולים, בשחרור לקשיים הסיבות בין
לטיפול נוספות במיטות הצורך את ציין איכילוב מנהל טיפול. להמשך בשירותים

סופני לטיפול בשירותים קהילתיים, פסיכוגריאטריים בשירותים ממושך,
של בתוספת הצורך על דיבר רוקח ביתחולים של המנהל נייד. רפואי ובשירות

הצורך את הדגישה בתיהחולים בשני הסוציאליים השירותים מנהלת ביתית. עזרה
7



בבתי הצורך ואת מביתם, רב לא במרחק אביביפו מתל לתשושים נוספות במיטות

ועל קהילתיים, פסיכוגריאטריים בשירותים הצורך על דיברה כן זולים. הבראה

ביתית. ולעזרה בבית לפיזיותרפיה המימון את להגדיל הצורך
את המרואיינים הזכירו בשירותים, מחסור בגלל הנוצרות לבעיות נוסף

רוקח ביתהחולים מנהל שחרורים. בעיכוב הביורוקרטיים הגורמים של תפקידם
לעבור יוכלו שהחולים כדי ההכרחיים האישורים בהשגת העיכובים על דיבר

ממושך. לטיפול למוסדות

השחרורים, בעיית על להקל כדי שננקטו אמצעים כמה הזכירו המרואיינים

בבתיהחולים. מוצדקת הבלתי בשהייה להפחית כדי יותר, כללי ובאופן
אחד סוציאלי עובד יש מחלקה שבכל ציינה, הסוציאליים השירותים מנהלת

אחד לו יש אשר חולה למחלקה מגיע כאשר מיד מידע מקבלים והם שניים, או

באיכילוב הגריאטרית שבמחלקה הוסיפה, היא טיפול. המשך המחייבים מהמאפיינים
ובני החולים עם השחרור באפשרויות לדון הסוציאליים העובדים מתחילים

החשיבות את הדגיש איכילוב מנהל לאשפוז. הראשון השבוע במשך כבר משפחותיהם

חייבים היו הזה, השירות שאילולי באמרו, באיכילוב בית לטיפול היחידה של

ביחידה. המשתמשים מהחולים 50* אשפוז

הקהילה עם קשרים ג.

ביתהחולים בין מספיק קשר שאין וטען, חזר בביתהחולים העובדים צוות
שאין ציינו, הסוציאליים השירותים ומנהלת רוקח ביתהחולים מנהל והקהילה.
הסוציאליים והעובדים הסגל אנשי בין השחרור תכנון בתהליך פעולה שיתוף די

היחידה מנהל שני. מצד בקהילה, המרפאות צוות ובין אחד, מצד ביתהחולים, של

הייעוץ ומרפאת בראשה עומד שהוא היחידה בין הפעולה ששיתוף טען, יום לאשפוז

שהם כך על הצביע הוא כי אם למדי, מוגבל הוא אף המשפחה רופאי לבין שלו
איכילוב מנהל בטיפול. הממשיך לרופא מכתב לשלוח אצלם, הטיפול בתום נוהגים,

קופתחולים; ומרפאות בתיהחולים בין רשמית קשרים מערכת לפתח צורך ראה

במרפאות, רופאים עם אישיים קשרים על להסתמך ביתהחולים רופאי נאלצים כיום
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י שרופאי מקווה, הוא עוד לקהילה. החוזרים בחולים נאות טיפול המשך לוודא כדי
יהיו ביתהחולים ורופאי ביתהחולים, במחלקות יותר מעורבים יהיו המשפחה

שקשר הוא, הראיונות מן העולה הכללי הרושם במרפאות, בנעשה יותר מעורבים

יכולת ואת השחרור תהליך את ישפר המשפחה רופאי ועם המשפחות עם יותר הדוק
עצמו. ביתהחולים של הטיפול

ו

יל

י "
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אביב תל הרפואי במרכז האחרונה בעת שימוש בדפוסי /77/jj/j .4

במרת"א בשינויים בדיון פותרו השימוש, דפוסי של סקירה המביא זה, פרק

מפורטת אך יותר, נרחבת בסקירה ממשיך ואחרכך אביב), תל הרפואי (המרכז
תל את המשרתים הרפואיים המרכזים שלושת בכל העיקריים השינויים של פחות,
שיידונו הביקוש לתחזיות היסודות את מניחה זו דוכיוונית גישה אביביפו.

.5 בפרק

המאמר ואחרים. מיכאלי של במאמר רבה במידה הסתייע להלך המוצג הניתוח

דגש מתוך האחרונה, בעת אביביפו בתל האשפוז בשירותי המגמות את סוקר שלהם

כמה מעדכן שלנו הדו"ח אלה. מגמות על האוכלוסייה הזדקנות השפעת על מיוחד
פרטים בו ניתנים לכך נוסף יותר. מאוחרים נתונים סמך על שלהם מהניתוחים

מחלקות. ולפי בתיחולים לפי השימוש, בדפוסי שינויים על יותר רבים
בשנים במרת"א האשפוז בדפוסי העיקריים השינויים סיכום ניתן להלן

זה, ממרכז שירות המקבלת האוכלוסייה קטנה וכן פחת, המיטות מספר .19841977
השחרורים בשיעורי הגידול בצירוף האוכלוסייה, הזדקנות הזדקנה. גם היא אולם
ימי פחתו התקופה כל במשך השחרורים. בסךכל לגידול גרמו הגיל, קבוצות בכל

י בסוף השנים. כל במשך אחידה היתה לא הירידה אולם .£5 ב השנתיים האשפוז
;. לעלייה המיטות במספר וירידה אשפוז בימי גידול של המצב גרם השבעים שנות

השהייה משמעותי באופן פחתה השמונים שנות של הראשונה במחצית התפוסה. באחוז

שוב פחתו התפוסה אחוזי מכך, כתוצאה בשחרורים, מתונה עלייה תה והי הממוצעת,
שנת של מזו נמוכה לרמה הגיעו האשפוז וימי , 1977 בשנת שהיו לרמות בערך

.1977

הנתונים יותר. רב בפירוט התופעות מן אחת כל מוצגת שלהלן בלוחות
שנת על מבוססים גיל לפי הנתונים ואילו האזרחית, השנה על מתבססים הכלליים

התקציב.

של אוכלוסייה "הזדקנות .1984 הרפז. וח. מור ג. פיקו, י. מיכאלי, ד. 1
הציבור בריאות אביביפו, תל אשפוז". שירותי על והשלכותיה עיר

.449446:96
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האשפוז באזורי המתגוררים אביביפו, תל תושבי :1 לוח
על^ם הרפואי המרכז אביב, תל הרפואי המרכז של
גיל קבוצות לפי נילינסון, וביתהחולים שיבא

סה"כ שיבא בילינסון מרת"אב גיל קבוצות

במספרים

265,227 42,743 30,627 191,857 640
39,485 3,551 2,055 33,879 7465
22,553 1,811 929 19,813 +75
327,265 48,105 33,611 245,549 סה"כ

ים ז באחו

81 89 91 78 640
12 7 6 14 7465
7 4 3 8 75 +

100 100 100 100 סה"כ

(1985) למ"ס א.
אביב. תל הרפואי המרכז  מרת"א ב.

1977 ב 928 מ פחת במרת"א אקוטי לטיפול המיטות שמספר מראה, 2 לוח
היתר. לו תלולה, יותר עוד היתה הירידה .$4? של ירידה שהיא ,1984 ב 888 ל

הקיצוצים, של הארי חלק את ספג רוקח ביתהחולים .19801978 בתקופה נבדקת
,1980 אחרי הוא. אף צומצם (הקריה) סרלין היולדות בית של המיטות תקן כי אם

שלושת בין גדולים לא שינויים כמה היו אך קבוע, נשאר במרת"א המיטות סךכל
במרת"א המיטות בתקן שהצמצום לציין, כדאי המרכז. את המרכיבים בתיהחולים

מכוונת ממשלתית במדיניות אופיינה התקופה הארצי. במישור דומה לצמצום מקביל
הכלליים. בבתיהחולים המיטות מספר את לצמצם
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המיטות מספר הקרובה: וסביבתה אביב תל העיר :2 לוח
י י . כלליות מיטות המיטות. במספר השינוי ואחוזי

שינוי י ז אחו ה נ ש

198184 197784 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 ביתחולים

י מרת"א:ב
%4 #7 525 525 510 503 510 532 528 492 איכילוב
%8 21* 211 211 226 229 226 245 285 266 רוקח
1* $11; 152 152 152 154 154 164 170 170 סרלין
C^ %4 888 888 888 886 890 925 983 928 סה"כ

#0 1* 820 820 820 820 820 888 896 878 בילינסון
\* %5 965 962 962 957 957 1,017 1,017 1,017 שיבא

שלושת
המרכזים

אביב בתל
#5 2,673 2,670 2,670 2,663 2,667 2,830 2,896 2,823 סה"כ 

%9 483; 490 490 490 450 414 339 339 331 וולפסוןג
(19861979א). הבריאות משרד א.

איכילוב,  בתיחולים שלושה כולל אביב) תל הרפואי (המרכז מרת"א ב.
(הקריה). סרלין יולדות בית רוקח,

ביפו. הממשלתי ביתהחולים במקום 1980 ב בא וולפסון ביתהחולים ג.

בשנים מרת"א של האשפוז אזור של באוכלוסייה השינויים את מסכם 3 לוח

שהיא ,245,549 ל 271,972 של מאומדן האוכלוסייה פחתה בסךהכל .19831977
נפש אלף לכל המיטות שיעור במעט, רק פחת המיטות שמספר בעוד .9.1* של ירידה
האשפוז ימי מספר תקופה באותה נפש. לאלף מיטות 3.6 ל 3.4 מ למעשה, עלה,

.1,129 ל 1,059 מ עלה נפש אלף לכל

במידה שונה היה גיל קבוצות בין באוכלוסייה השינוי ששיעור העובדה
הלא שאוכלוסיית בעוד פחתה. האוכלוסייה שכלל מהעובדה פחות לא חשובה רבה,

ב רק (7465) הקשישים אוכלוסיית פחתה ,$14.3; ב פחתה (640) קשישים

מדהימים, נראים ההבדלים .$44.5? ב גדלה 75+ בני הקשישים ואוכלוסיית ,1.831

גיל, לפי השחרור (ובשיעורי אלה בנתונים בהשתמשנו זהירים להיות עלינו אולם
הזהירות, במרב נעשה גיל קבוצות לפי 1977 אוכלוסיית מיון בהם). התלויים

שנה. אותה של הנתונים למהימנות ביחס מה ספק נותר אולם
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האשפוז אזור אוכלוסיית אביב: תל הרפואי המרכז :3 לוח
נפש אלף לכל המיטות ומספר הרשמי

1983ב 1977א גיל קבוצות

$14.3; 191,857 223,772 64_0
$1.8; 33,879 34,493 ף6!74
44.53; 19,813 13,707 75 +

%9.7 245,549 271,972 סה,.כ

.e%0 3.62 3.41 נפש* לאלף מיטות

המרכזית הלשכה האוכלוסייה. כלל לגבי  (1978) אביביפו תל עיריית א
הגיל. קבוצות לגבי  (1981) לסטטיסטיקה

(1985) למ"ס ב.
.2 לוח ראה ג.

מרת"א של האשפוז אזור של השחרורים לשיעור האומדן ,4 בלוח שמוצג כפי
ממצא נפש, אלף לכל שחרורים 158 ל 127 מ  19841977 בתקופה בהתמדה עלה

הגיל. קבוצות כל את שאפיין
הלא קבוצת בקרב השחרורים בשיעור %53 ב העלייה היא ביותר מפתיעה

שאין לציין, יש .(254) האוכלוסייה כלל בקרב מהעלייה בהרבה החורג" ק,ישים,

א בשיעורי מגמות אביב: תל הרפואי המרכז 4 כלליותלוח מיטות  גיל קבוצות לפי השחרורים

19831977י 1983ג 1977ב הגיל קבוצות

53* 132 86 640m 200 170 74_652^ 337 277 75!
%25 158 127

.(1981) למ"ס ;(1978) אביביפו תל עיריית ב
(1985) למ"ס גי.
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המונח מתייחס כלל בדרך המונח. של הקלאסי במובן מעשיים שחרורים שיעורי אלה

כל את המייצגים למספרים מחולק מסוימת אוכלוסייה של גודלה שבהם למצבים

השחרורים כל הוא המונה כאן בלבד. ושלה אוכלוסייה, אותה של השחרורים

בעוד  מרת"א אשפוז לאזור מחוץ שהתגוררו חולים של השחרורים כולל  ממרת"א

מרת"א. של האשפוז אזור אוכלוסיית הוא שהמכנה

\ר\ כ היו 1984 בשנת עלאזורי. כביתחולים רשמי באופן מסווג מרת"א
של מהאשפוזים 1^ שלפחות ברור אחרים, אשפוז אזורי תושבי מרת"א ממאושפזי

יותר עוד המצב לאזורם. מחוץ בבתיחולים היו מרת"א של האשפוז מאזור תושבים

בין החולים ותנועות בהדרגה, הוכנסה האזורי האשפוז ששיטת כיוון מסובר,
.1977 בשנת שונות ודאי היו השונים האשפוז אזורי

תפוסה. ואחוז ממוצעת שהייה שחרורים, אשפוז, ימי על מידע מוסר 5 לוח

בדפוסי נמצא זה לדפוס ההסבר ירד. ואז ,1980 עד גדל האשפוז ימי מספר

אולם התקופה, במשך פחתה הממוצעת השהייה בלוח. המשתנים שאר של השינוי

העלייה שיעור היה השבעים שנות סוף במשך .1981 עד הדרגתי היה הירידה שיעור

19841977א השימוש, על נתונים אביב: תל הרפואי המרכז :5 לוח
'ימי ~ יה שהי ז אחו

אשפוז שחרורים ממוצעת תפוסה שנה

285,827 34,437 8.3 83^ 1977

282,752 34,482 8.283. It 1978

284,658 35,143 8.1 82^ 1979

300,161 37,995 7.9 95^ 1980

298,288 37,286 8.094. C^ 1981

296,020 38,950 7.691. 3% 1982

275,666 38,287 7.2 86.^ 1983

275,665 40,539 6J3 85.83; 1984

ינוארדצמבר. האזרחית לשנה מתייחסים הנתונים כל א.
(19861978א). הבריאות משרד ב.
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סךכל מכך וכתוצאה הממוצעת, השהייה של הירידה משיעור יותר גבוה בשחרורים
מ התפוסה אחוז עלה פחת, הזמינות המיטות שסךכל כיוון עלה. האשפוז ימי
השהייה בהרבה פחתה 19841981 בין .1980 .95ב 6t של לשיא 1977 ב 83.4^^

ב $85.8; ל והגיע הוא, גם פחת התפוסה אחוז .6.8 ל 8.0 מ הממוצעת,
.1984

,19841977 בשנים במרת"א הנעשה על כללית סקירה ניתנה לעיל בניתוח
בתי ובין הגיל קבוצות בין המחלקות, בין הקיימים ההבדלים יידונו ולהלן
מעלה (166 (לוחות אלה להבדלים התייחסות במרת"א. הנכללים השונים החולים

חשובים: ממצאים מספר

לשינויים בהתאמה משמעותי, באופן עלה במרת"א המאושפזים החולים גיל
המרכז. של האשפוז באזור שחלו

אחרות. על מאשר יותר מסוימות מחלקות על השפיעה החולים בגיל העלייה
למחלקות. המיטות בהקצאת תואם לשינוי גרם לא הגיל במבנה השינוי

במחלקה במיוחד מסוימות, במחלקות מאוד גבוהים התפוסה אחוזי
האורתופדית.

1981 בשנים פחת באיכילוב הגריאטרית מהמחלקה ששוחררו החולים מספר
בביתהחולים. מהממוצע יותר נמוכים היו 1984 ב התפוסה אחוזי .1984

אלה לעומת באיכילוב, הגריאטריים השירותים של יותר הרבה הזמינות
באיכילוב. הפנימית במחלקה הממוצעת השהייה לקיצור גרמה לא שברוקח,

בין השימוש בדפוסי ההבדלים א. נושאים: לשלושה מחולק להלן הדיון
בין השימוש בדפוסי ההבדלים ב. גיל. לקבוצות התייחסות ללא השונות, המחלקות
השונות המחלקות לפי ההתפלגות ג. אביב. תל הרפואי המרכז בכל הגיל קבוצות

השונות. הגיל וקבוצות
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המחלקות בין הבדלים א.
בכל אחידה היתה לא לעיל המוזכר המיטות תקן שהקטנת מראה, 6 לוח
הזמינות המיטות שמספר בעוד גדל, נמרץ לטיפול המיטות מספר המחלקות.

שמספר במיוחד, לציין יש ניכר. באופן פחת ובאורתופדיה כללית בכירורגיה
(1985) ואחרים מיכאלי קבוע. כמעט נשאר בילדים לטיפול המוקצות המיטות

ההסבר ילדים. במחלקת המיטות במספר ירידה המראה במקצת, שונה תמונה הציגו
בעוד ילדים, כירורגית והן ילדים מחלקת הן נכללו 6 שבלוח הוא, זה להבדל

בלבד. ילדים למחלקת מתייחסים מיכאלי שנתוני
של בתתהתמחויות מיטות בתקן שינויים בזהירות לפרש יש כללי, באופן
בתפקידן למעשה, לשמש, ממשיכות מיטות מסוימים במקרים מסוימות. מחלקות

מחלקות לפי מיטות התפלגות אביב: תל הרפואי המרכז :6 לוח
שינוי ז אחו 

19841977 1984 1981 1977 מחלקה

. י #8 287 281 312 פנ>מית
. 2C^ 24 24 30 נוירולוגית
25* 15 15 20 אונקולוגית

C^ 15 15 15 ומין עור
$100; 20 16 10 כללי נמרץ טיפול
50*r 15 15 10 לב נמרץ טיפול

$31; 48 54 70 >לדים
.  23 15 0 ילדים כירורגית

%25 30 30 24 תינוקות נמרץ ^3טיפול 98 106 143 כללית כירורגית
$33; 30 35 45 אורתופדית
*ר\ 35 31 30 אורולוגית
%33 24 24 18 ירוכירורגית ו נ
 21 15 0 ולב חזה כירורגית
 12 15 0 פלאסטית כירורגיה

#0 20 20 20 עיניים
10* 20 20 20 גרון אוזן, אף,

4 0 0 ולסת פה
$22; 36 42 46 נשים
2C^ 80 80 100 ולדות י

9 9 0 מוגדר לא מיון,
$60; 24 24 15 שיקומית אקוטית גריאטריה
%4 888 886 928 כלליות מיטות סר."כ

(19861978א). הבריאות משרד א.
.1977 בשנת נפרד באופן קיימת היתה לא זו שמחלקה משמעותו, [] הסימן ב.
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בכירורגית המיטות במספר הירידה למשל, שונתה. שלהן ההגדרה ורק הקודם,
וכדומה, פלאסטית כירורגית חזה, בכירורגית המיטות במספר והעלייה כללית

בביתהחולים. המקרים בהרכב שינוי ולא חדשה הגדרה אולי, משקפות,
אוכלוסיית שכן לציון, ראויה קבוע נשאר לילדים המיטות שסךכל העובדה
התקופה במשך 63,129 ל 76,552 מ פחתה 15 לגיל שמתחת אביביפו תל העיר

המיטות במערך שינוי צפוי היה בלבד, הדמוגרפיה בסיס על .19821973
למעשה, אולם, יותר. למבוגרים לשירותים צעירות גיל לקבוצות משירותים

אביביפו. בתל הילדים באוכלוסיית הירידה למרות עלה לילדים במיטות השימוש
,1984 ב 3,702 ל 1977 ב 3,110 מ השחרורים מספר עלה הילדים במחלקת

הירידה לולא שחרורים. 185 נוספו חדשה, מחלקה שהיא ילדים, שבכירורגית בעוד
למחלקת המיטות על הלחץ ניכר באופן גדל היה הממוצעת, בשהייה המשמעותית
התקופה במשך 3.8 ל 6.2 מ פחתה ילדים במחלקת הממוצעת השהייה ילדים.

הנדונה.

משמעותיים והבדלים מחלקה לפי תפוסה אחוזי על נתונים מציג 7 לוח

נבחרות מחלקות  תפוסה באחוזי מגמות אביב; תל הרפואי המרכז :7 לוח

שינוי ז אחו ~~
19841977 1984 1981 1977 מחלקה

3* 84.6 107.1 82.0 פנימית
3^ 94.5 105.9 72.2 נוירולוגית
$42; 59.9 51.5 42.3 כללי נמרץ טיפול
%28 94.6 58.9 73.8 לב נמרץ טיפול
$8 97.8 93.0 90.2 כללית כירורגית

88.7 65.0 0 ולב חזה כירורגית
$20; 75.6 83.8 95.0 אורולוגית
1* 84.2 86.3 90.8 עיניים

193, 83.9 73.2 70.6 ילדים
22.3 0 0 ילדים כירורגית

4* 87.5 94.2 84.3 יולדות
9* 82.9 86.5 91.5 נשים
$19; 78.9 83.8 97.9 שיקומית אקוטית גריאטריה
$3 85.8 94.0 83.4 כלליות מיטות סה"כ

(19861978א). הבריאות משרד א.
.1977 בשנת נפרד באופן קיימת היתה לא זו שמחלקה משמעותו, [] הסימן ב.
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בעוד ,1223, של תפוסה אחוז היה האורתופדית במחלקה .1984 שנת לגבי ביניהם
במספר שהצמצום ייתכן, .$60; היה כללי נמרץ טיפול במחלקות התפוסה שאחוז
(6 (לוח 1986 ב 30 ל 1977 ב מיטות 45 מ האורתופדית במחלקה המיטות

אלה נתונים אולם .%122 ל £80 מ בתפוסה העלייה על מסוימת במידה השפיע

היתה האורתופדית במחלקה המיטות במספר לצמצם ההחלטה אם ספקות, מעוררים

בעתיד. אורתופדיה בשירותי השימוש דפוסי לגבי סבירות הנחות על מבוססת

שונות גיל קבוצות בין הבדלים ב.

 אחר ממד לפי הנתונים את לנתח ניתן מחלקות, עלפי לחלוקה נוסף

.(128 (לוחות השונות הגיל קבוצות

היוו 1977 שב בעוד עלה. במרת"א החולים שגיל העובדה את מדגיש 8 לוח
35. %7 היוו הם 1984 ב השחרורים, מכלל .IQ%1 רק (65+) הקשישים החולים

תלולה, בצורה הוא גם עלה 75+ בני קשישים של השחרורים אחוז השחרורים. מכלל
הנדונה. התקופה במשך $18.6; ל $11.0; מ

65+ בני חולים שחרור אביב: תל הרפואי המרכז :8 לוח
כלליות) (מיטות השחרורים מסה"כ 75+ ו

1^84 1983 19E52 19131 79י19 1978 1977

40,409 38,887 39,170 37,903 36,238 34,619 34,437 שחרורים סה"כ
של שחרורים £

35.7 34.6 34.3 33.17 29.6 29.0 28.1 65+ בני
של שחרורים £

18.6 17.2 16.3 15.0 12.2 11.6 11.0 75+ בני

גיל. לפי נתונים לנו היו לא 1980 לשנת (19861979ב). הבריאות משרד א.

1977 ב יותר. עוד גדול האשפוז ימי בקרב הקשישים ששיעור מראה, 9 לוח
מימי #15 היוו 75+ בני קשישים .#48  1984 וב האשפוז, מימי #39 היוו הם

.1984 ב %26 ו ,1977 ב האשפוז
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של האשפוז ימי אחוז אביב: תל הרפואי המרכז :9 לוח
האשפוז ימי מסה"כ 75+ ו 65+ בני חולים

"1984 1983 1982 1981 1979 1^78 1977

271,768 272,125 283,489 291,170 290,896 283,734 286,902 ימיכאשפוזב
.00 אשפוז ימי $
%48 %47 %46 473; %42 4U 39cf 65+ בני של

,,_ אשפוז ימי %
%26 2W 22% 22% 18% 17% 15t 75+ בני של

גיל. לפי נתונים לנו היו לא 1980 לשנת (19861979ב). הבריאות משרד א.
.5 בלוח הנתונים את תואמים אינם זה בלוח אשפוז ימי סה"כ על הנתונים ב.
לעומת כלליים. נתונים רק שכלל כיוון האזרחית, השנה על התבסס 5 לוח

התקציב. שנת לפי רק הניתנים גיל, לפי נתונים על גם מתבסס 9 לוח זאת,
התקציב. משנת נתונים על מבוסס הלוח כל לכן

שונה היה 19841977 ב הממוצעת בשהייה הירידה ששיעור מראה, 10 לוח
,(7564 (בני קשישים של היה ביותר החדה הירידה שיעור שונות. גיל בקבוצות
לא של הממוצעת השהייה שיעור .%36 ב ירדה בביתהחולים הממוצעת ששהייתם
בשנת .$22; ב  75+ בני קשישים ושל ,3C^ ב ירד ומטה) 64 (בני קשישים

לעומת ומעלה. 75 בני של לזו שווה 7465 בני של הממוצעת השהות היתר, 1977

 מאוד קשישים ושל 8.5  קשישים של הממוצעת השהייה היתר. 1984 בשנת זאת,

.9.5

כלליות מיטות  19811977 ממוצעת שהייה אביב: תל הרפואי המרכז :10 לוח
1984 1983 1982 1981 1979 1978 1977 גיל קבוצות

5.5 5.7 6.0 6.1 6.6 6.8 7.1 640
8.5 9.1 9.5 10.6 11.4 11.5 11.6 7465
9.5 9.8 9.9 11.1 11.5 11.7 11.6 +75

6.7 7.0 7.2 7.7 8.0 8.2 8.3 סה"כ

גיל. לפי נתונים לנו היו לא 1980 לשנת (19861979ב). הבריאות משרד א.
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לאקשישים של לזו קשישים של הממוצעת השהייה בין היחס את מראה 11 לוח
ניתן ממוצעת), (שהייה ש"מ יחס כאן המכונה זה, ביחס שונות. זמן בתקופות

לקשישים, מיוחדת תופעה היא קשישים של ממושכת שהייה אבו להעריך כדי להשתמש

הממוצעת השהייה חלוקה עלידי מחושב זה יחס ביתהחולים. ממאפייני שהיא או

המיטות כלל לגבי הלאקשישה. האוכלוסייה של הממוצעת בשהייה הקשישים של

1.30 ו רוקח בביתחולים 1.85 1984 ב ממוצעת שהייה יחס היה הכלליות
9.2) באיכילוב יותר גדולה הקשישים של הממוצעת שהשהייה למרות באיכילוב.
הקשישים של הממוצעת בשהייה לקצר מיוחד קושי יש שברוקח נראה ,(8.7 לעומת

לאקשישים. של ממוצעת שהייה לקיצור המקביל בקצב

ממוצות שהייה בין ביחס מגמות ורוקח: איכילוב בתיהחולים :11 לוח
כלליות מיטות  לאקשישים של ממוצעת לשהייה קשישים של

1984 1983 1982 1981 1979 1978 1977 

איכילוב ביתחולים
9.2 9.8 10.1 11.4 12.1 12.2 11.2 65+ בני של ממוצעת שהייה
7.1 7.3 7.7 7.8 8.8 9.6 9.2 64 בני של ממוצעת שהייה
1.30 1.34 1.31 1.46 1.38 1.27 1.22 ש"מ יחס

רוקח ביתחולים

8.7 8.4 8.6 9.7 9.7 10.4 12.5 65+ בני של ממוצעת שהייה
4.7 5.0 4.9 4.7 6.7 7.2 8.1 64 בני של ממוצעת שהייה
1.85 1.68 1.76 2.06 1.45 1.44 1.54 ש"מ יחס

(19861979ב). הבריאות משרד א.
ממוצעת. שהייה יחס  ש"מ יחס ב.

המיטות כל לגבי ש"מ ביחס הזמו במשך שחלו השינויים את לפרש קשה

לבדוק החלטנו לכו ביתחולים. בכל שונה המחלקות שמיגוון כיוון האקוטיות,
במחלקה ש"מ יחס של התוצאות מוצגות 12 בלוח מחלקות. לפי ש"מ יחס של מגמות
היתה 19841977 בתקופה .(1.29) ובאיכילוב (1.34) ברוקח 1984 ב פנימית

ירידה הסתמנה ואחר ,19811977 בשנים ש"מ יחס עלה בתיהחולים בשני 1
מיוחד. מחקר מחייב זו לתופעה ההסבר כללי. באופן
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ו

מגמה הצטיירה לא 19841981 בשנים אולם המיטות), בכל (כמו טי'מ ביחס עלייה
מרמזת, ש"מ ביחס העלייה השונים. בתיהחולים בין התאמה היתה לא ואף ברורה,

לאקשישים. של בשהיות מאשר הקשישים של בשהיות לקצר קל יותר שהיה

ממוצות שהייה בין ביחס מגמות ורוקח; איכילוב בתיהחולים :12 פנימיתלוח מחלקה  לאקשישים של ממוצעת לשהייה קשישים של

1984 1983 1982 1981 1979 1978 1977

איכילוב ביתחולים
6.6 7.0 7.5 9.6 8.8 9.3 8.4 65+ בני של ממוצעת שהייה
5.1 5.7 6 2 7.5 7.4 8.8 7.9 64 בני של ממוצעת שהייה
1.29 1.23 1.21 1.28 1.19 1.06 1.06 ש"מ >חס

רוקח ביתחולים

7.8 7.9 7.9 8.2 9.0 8.8 10.1 65+ בני של ממוצעת שהייה
)£.כ 5.8 6.1 6.3 7.7 8.0 9.3 64 בני של ממוצעת שהייה
1.34 1.36 1.30 1.30 1.17 1.10 1.09 שיימ חס

(19861979ב). הבריאות משרד א.
ממוצעת. שהייה יחס  ש"מ יחס ב.

ומחלקות גיל לפי התפלגות ג.
השונות, הגיל קבוצות בין וההבדלים המחלקות ביו ההבדלים שנבדקו לאחר

השונות. המחלקות בתוך גיל לפי ההתפלגות את ולבחון הממדים שני את לשלב יש

.13 בלוח שמוצג כפי המחלקות, בכל אחידה היתה לא החולים בגיל העלייה
הקשישים, החולים בשיעור ביותר המהירה העלייה היתה הנוירוכירורגית במחלקה

שיעור עלה ובפנימית בכירורגית זאת, לעומת .1984 ב *י47 ל 1977 ב 33^* מ
e

האמורה. התקופה במשך במעט רק 0<u)>1i)pn

ימי על נתונים המציג ,14 ולוח שחרורים, על נתונים המציג ,13 לוח
החולים כלל בקרב הקשישים שיעור היה 1984 שב כך על גם מצביעים אשפוז,
1984 בשנת היה הפנימית במחלקה באחרות. מאשר מסוימות במחלקות יותר גבוה
של היו האשפוז מימי $72; ו מהשחרור*ם 6(H  קשישים של מאוד גבוה שיעור
מימי 6C^ ול מהשחרור*ם %58 ל אחראים הקשישים היו באורולוגיר. קשישים;
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253; ו מהשחרורים 24>h שנה באותה היו ולב חזה בכירורגיה זאת לעומת האשפוז;

קשישים. של האשפוז מימי

65+ בני של השחרורים אחוז אביב: תל הרפואי המרכז :13 לוח
(באחוזים) נבחרות מחלקות  השחרורים סה"כ מתור

■ שינוי ז אחו
19841977 1984 1981 1977 שנה

10.0 66 62 60 פנימית
42.4 47 43 33 נוירולוגית

, .  57 65 0 כללי נמרץ טיפול
 49 0 0 לב נמרץ טיפול

■ . ■ 18.8 38 38 32 כללית כירורגית
י , 22.9 43 32 35 אורתופדית

24 0 0 ולב חזה כירורגית
16.0 58 50 50 אורולוגית
12.7 62 61 55 עיניים
15.7 96 98 83 שיקומית אקוטית גריאטריה

. 28.6 36 33 28 כלליות מיטות סה"כ

(19861978ב). הבריאות משרד א.
.1977 בשנת נפרד באופן קיימת היתה לא זו שמחלקה משמעותו, [] הסימן ב.

. ■ האשפוז ימי אחוז אביב: תל הרפואי המרכז :14 לוח
(באחוזים) נבחרות מחלקות  קשישים של

______יי
19841977 1984 1981 1977 שנה

16.9 72 67 61 פנימית
50.0 55 49 37 נוירולוגית

 45 66 0 כללי נמרץ טיפול
 47 0 0 לב נמרץ טיפול

21.2 52 47 43 כללית כירורגית
 25 0 0 ולב חזה כירורגית

40.8 58 49 41 אורתופדית
9.9 66 58 60 אורולוגית
19.2 63 61 58 עיניים
15.5 96 100 83 שיקומית אקוטית גריאטריה

22.5 48 47 39 כלליות מיטות סה"כ

(19861978ב). הבריאות משרד א.
.1977 בשנת נפרד באופן קיימת היתה לא זו שמחלקה משמעותו, [] הסימן ב.
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התקופה במשך הגריאטרית במחלקה שחלו השינויים על פרטים מספק 15 לוח
אולם ,1979 לפני עוד גריאטרית מחלקה היתה שבמרת"א לציין, יש .19841977
לאיכילוב הועברה 1979 ב ורק רוקח, בביתהחולים אז עד ממוקמת היתה היא
הועברה שהמחלקה מהתקופה לנתונים רק 15 לוח מתייחס הפשטות למען והורחבה.

ואחר 28 ל 21 מ גדל בשימוש המיטות מספר זה, לוח עלפי .(1979) לאיכילוב
ימי מספר עלו 1984 עד המחלקה) פתיחת (עם 1979 מ בתקופה .24 ל פחת

גדלה הממוצעת והשהייה $4.4; ב פחתו השחרורים , ]^ ב בערך במחלקה האשפוז
מ התפוסה פחתה מיטות, 24 ל 21 מ המיטות תקן מהגדלת כתוצאה ..S%7 ב

שהוא במרת"א, הכללי התפוסה מאחוז בהרבה נמוכה תפוסה זוהי *§ר. ל 91*

אינו הדבר אר נוספים, חולים זו במחלקה לאשפז שניתן עולה, מהנתונים *י86.

אדם. כוח מחוסר השאר בין מתבצע,

בתיהחולים, שני את לשרת אמורה באיכילוב הגריאטרית המחלקה אמנם
לחולים יותר נגישה היא וארגונית פיזית מבחינה אולם ורוקח, איכילוב

גריאטריים רופאים של יותר רבה מעורבות גם נובעת מכאן באיכילוב. ולרופאים
המקבילה במחלקה בנעשה מעורבותם מאשר באיכילוב הפנימית במחלקה בנעשה

ברוקח.

19841979 הגריאטרית במחלקה השימוש מגמות אביב: תל הרפואי המרכז :15 לוח
שינוי ז אחו 1984 1983 1982 1981 19150 1979

.U%1 24 24 24 24 28 21ב מיטות
13.93; 78.1 86.6 88.0 83.8 75.6 90.7 תפוסה אחוזי

.X%1 6,899 8,006 7,511 8,058 7,526 6,824 אשפוז ימי

.S%7 31.5 35.9 32.1 31.6 31.1 29.8 ממוצעת שהייה
.A%4 219 223 234 255 242 229 שחרורים
18.03; 9.1 8.8 9.9 9.7 8.8 11.1 מיטות סבב

(19861979א). הבריאות משרד א.
21 רק השנה במשך הופעלו למעשה אולם מיטות, 28 במחלקה היו רשמי באופן ב.

.1979 בנובמבר רק להפעלה ניתן המלא התקן שכן בממוצע, מיטות
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יותר קצרה תהיה פנימיות במחלקות קשישים של ממוצעת ששתייה שיערנו,
להעביר וניתן גריאטרית, מחלקה יש שבאיכילוב כיוון ברוקח, מאשר באיכילוב

יותר יש שבאיכילוב כיוון לכר, נוסף ולאשפוז. להערכה קשים מקרים אליה
המשך לטיפול מקומות שמציאת לצפות ניתן הפנימית, במחלקה המעורבים גריאטרים

באיכילוב, הצלחה וביתר עניין ביתר ייעשה השחרור לאחר לקשישים
ורוקח, איכילוב מבתיהחולים מעניינים ר\1זוואה נתוני כמה מציג 16 לוח

קשורה באיכילוב גריאטרי טיפול של יותר הרבה הזמינות אם לבדוק, במטרה

בו. הפנימית במחלקה יותר קצרה ממוצעת לשהייה
ישישים של הממוצעת השהייה שהעלינו. המחשבה בקו תומכים אינם הנתונים
.(9.2) רוקח לעומת (9.6) באיכילוב במעט גבוהה היתה הפנימית במחלקה (75+)
הממוצעת השהייה יותר קצרה בכלל הפנימית במחלקה שכן במיוחד, מפתיע הדבר

האמצעים שבזכות הוא, שההסבר ייתכן .(7.2) ברוקח מאשר (6.1) באיכילוב
מורכבות בעיות עם קשישים אליו מגיעים באיכילוב, יותר הזמינים הגריאטריים
היא הקשישים של המיוחדים בצרכים שההתמצאות גם, ייתכן לרוקח. מאשר יותר
רוקח. עם להשוותם שניתן מקרים של גם יותר ארוכה לשהייה גורמת כשלעצמה

1984א ב פנימיות מחלקות ורוקח; איכילוב בתיחולים :16 לוח

רוקח איכילוב

ימים 9.2 ימים 9.6 +75ב בני של ממוצעת שהייה
ימים 7.2 ימים 6.1 החוליםב כלל של ממוצעת שהייה
מיטות 0 מיטות 24 הגריאטריות המיטות מספר

(19861979א). הבריאות משרד א.

(19861979ב). הבריאות משרד ב.
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1

אוחה המשרתים ובתיהחולים אביביפו תל העיר .5

מבהיר, הלוח אביביפו. תל באוכלוסיית השינויים על מידע מביא 17 לוח
מרת"א; של האשפוז שבאזור לזו דומה התמונה ומזדקנת. מצטמצמת זו שאוכלוסייה
האמור. האשפוז באזור מתגוררת העיר מאוכלוסיית *5ד ש כיוון בכך, פלא ואין

הרפואיים המרכזים בשלושת הזמינות המיטות במספר ירידה על הצביע 2 לוח
1977 ב מיטות 2,823 מ אביביפו, תל את המשרתים ושיבא) בילינסון (מרת"א,
בתקופה המרכזים שלושת של בגודלם צמצום נמצא כן .1984 ב מיטות 2,673 ל

של (ירידה בבילינסון, ביותר הגדולה הירידה היתה האחוזים מבחינת הנדונה.
חשוב .1980 ב חלה המרכזים בשלושת המיטות בתקן ההפחתה עיקר מהמיטות). %7

נחשבות אינן הסיעוד ומיטות שיבא בביתחולים ממושך לשיקום שמיטות לציין,
דלעיל. בסטטיסטיקה נכללו ולא אקוטיות מיטות

אשפוז אזורי לפי האוכלוסייה גידול אביביפו: תל העיר :17 לוח

שינוי י ז אחו 1983ב 1977א

9.7*; 245,549 271,972 מרת"א
%22.4 33,611 27,459 בילינסון
#9.9 48,105 43,769 שיבא

4.63; 327,265 343,200 כ סר."

.(1981) למ"ס ;(1978) אביביפו תל עיריית א.
.(1985) למ"ס ב.

בתקופה במרת"א אשפוז בימי שחלו לשינויים רקע נתוני מציג 18 לוח
בכלל 831 של עלייה לעומת ,#5 ב האשפוז ימי פחתו שבמרת"א נמצא, .19841977

עולה שבסביבתו מבתיהחולים וכמה מרת"א בין מהשוואה בארץ. בתיהחולים
בבילינסון האשפוז ימי מספר נשאר האמורה בתקופה יותר. עוד מפתיעה סתירה
.$62; ב  ובוולפסון , 1^ ב מספרם עלה בשיבא ואילו קבוע, יותר או פחות

זה היה התקופה בתחילת ביתהחולים, של בהרחבה מוסברת בוולפסון החדה העלייה
שירותים בו ונוספו ים, לבת הועבר הוא 197980 ב ביפו. קטן ביתחולים

ותר. י מתוחכמים
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כלליותא מיטות  אשפוז בימי מגמות הרפואיים: המרכזים בין השוואה :18 לוח
שינוי ז אחו
19841977 1984 1983 1977

#5 271,768 291,170 286,902 מרת"א
13*; 344,182 336,136 304,427 שיבא
%0 265,928 273,784 266,601 בילינסוןב

623< 169,566 149,850 104,696 וולפסון
בבתיחולים ארציב סה"כ

%8 3,953,882 3,884,816 3,666,205 ממשלתיים

(19861979ב). הבריאות משרד א.

(19861979א). הבריאות משרד ב.

תל תושבי אינם ובילינסון שיבא מאושפזי שרוב שכיוון לציין, חשוב

ימי במספר לעלייה שגרמו הם העיר תושבי שדווקא להסיק איאפשר אביביפו,
ושחרורים ממוצעת שהייה מיטות, על כלליים נתונים לנו שיש בעוד בו. האשפוז

בתי בשירותי השימוש מגמות על בלבד מעט יודעים אנו ובבילינסון, בשיבא

שונים שלהם השימוש שדפוסי ייתכן, אביביפו. תל תושבי עלידי האלה החולים
בתיהחולים. אל אחרים פונים של מאלה

תל את המשרתים בבתיהחולים הממוצעת השהייה מגמות מוצגות 19 בלוח

הירידה אחוז המרכזים. בשלושת קבוע באופן פחתה הממוצעת השהייה אביביפו.

ממוצעת' בשהייה מגמות הרפואיים: המרכזים בין השוואה :19 לוח
ת ו כללי מיטות

שינוי ז ו אח . _
19841977 1984 1983 1977

18^* 6.8 8.0 8.3 מרת"א
9* 8.0 8.3 8.8 שיבא
\7* 6.7 6.8 7.6 בילינסון

2* 6.5 6.5 6.6 וולפסון

. . . (19861979ב). הבריאות משרד א.
(19861979א). הבריאות משרד ב.
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הממוצעת השהייה היתה 1984 ב .(%9) בשיבא והמזערי (18>*) במרת"א היה המרבי

הנדונים. המרכזים שלושת מקרב ביותר הקצרה ימים) 6.7) בבילינסוו
בבילינסון במרת"א, שחלו התפוסה באחוזי השינויים את מראה 20 לוח

; המשיכה 19841981 מ בשלושתם. התפוסה אחוזי עלו 19811977 בשנים ובשיבא.
חלה ובבילינסון במרת"א ואילו שיבא, בביתהחולים התפוסה באחוז העלייה
שלושת מבין ביותר הנמוך התפוסה אחוז במרת"א היה 1984 בשנת קלה. נסיגה

 בוולפסון ,%88  בבילינסוו ,100* מ יותר של תפוסה היתה בשיבא המרכזים.
.($92;) הארצי מהממוצע פחות ,שהם %86  ובמרת"א 100^* כמעט

התפוסה אחוזי אביביפו: תל את המשרתים בתיהחולים :20 לוח
1984 1983 1977 ~

85.8 94.0 83.4 מרת"א
101.6 96.7 88.5 שיבא
88.3 92.3 87.7 בילינסון
99.5 103.2 87.7 וולפסון
921 92.4 84.7 ארצי סה"כ

(19861979א). הבריאות משרד א.

הזמינות המיטות ושיעורי השחרורים שיעורי של השוואה ניתנת 21 בלוח
עולה, מהנתונים ווולפסון. שיבא בילינסון, מרת"א, של האשפוז באזורי

יותר גבוהים המיטות ושיעור השחרורים שיעור היו ממרת"א שירות המקבל שבאזור
נפש, לאלף מיטות 1.86 רק היו וולפסון שבאזור בעוד שכנים. באזורים מאשר

137 משיבא השתחררו 1983 שב בעוד נפש. לאלף מיטות 3.62 מרת"א באזור היו
158 ממרת"א השתחררו ביתהחולים, לאזור המשתייכים תושבים אלף לכל חולים
היו ביותר הגבוהים השיעורים שלו. האשפוז באזור תושבים אלף לכל חולים

אזורים באותם כצפוי, נפש. לאלף שחרורים 195 ן מיטות 3.78  בבילינסוו
,,. השיעורים גם נמצאו לחולים מיטות של ביותר הגבוהים השיעורים היו בהם

שחרורים. של ביותר הגבוהים
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אביביפו: בתל הרפואיים המרכזים בין השוואה :21 לוח
1983 בשנת נפש אלף לכל מיטות שיעור

שחרורים מיטות
נפש לאלף נפש לאלף

158 3.62 מרת"אב
137 3.31 שיבאב
195 3.78 בילינסון
90 1.86 וןב ולפס ו
152 2.86 ארצי סה"כ

(19861979א). הבריאות משרד א.
(19861979ב). הבריאות משרד ב.

ההבדלים עלידי מוסברים להיות יכולים אלה הבדלים מסוים, גבול עד
השימוש ,22 בלוח שמוצג כפי השונים. האזורים אוכלוסיות של הגיל במבנה

ומעלה 75 בני ישישים .(65+) הקשישים בקרב יותר גבוה בישראל בבתיהחולים

גיל לפי האשפוזא ריכוזיות מדד :22 לוח
כלליות מיטות  ממשלתיים בבתיחולים

ריכוזיות מדד גיל קבוצת

100 סה"כ
252 0
54 41
21 95
20 1410
36 1915
75 2420
78 2925
76 3430
69 3935
65 4440
77 4945
110 5450
180 6455
333 7465
560 +75

ובין באשפוזים גיל קבוצת כל של משקלה בין היחס היא האשפוז ריכוזיות א.
באוכלוסייה. משקלה
.(1985) י. קופ, ב.
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לעובדה רבה משמעות יש בהתאם, ממוצע. חולה מאשר אשפוז ימי 5.5 פי צורכים
הגבוהים הקשישים מריכוזי ארור  קשישים הם ממנו %22 ש אזור משרת שמרת"א

יותר גבוה קשישים ריכוז יש מרת"א של האשפוז שבאזור מעניין, בארץ. ביותר
של גבוה מספר מאפיין אותו גם אשר אביביפו, תל של העירוני בשטח מאשר

. (1^) קשישים
שבאזור נמצא, אזורים. עלפי גיל לפי שחרורים שיעורי משווה 23 לוח
128) לאקשישים לגבי ביותר הגבוה השחרורים שיעור היה מרת"א של האשפוז

השחרורים שיעור אולם בוולפסון). 71 ו בשיבא 118 לעומת נפש, לאלף שחרורים
זו איסימטריה אם ברור, לא ביותר. הנמוך היה במרת"א וישישים קשישים של

במדיניות או השונים, האזורים קשישי של לאשפוז בהזדקקות בהבדלים מקורה
ם. יהחולי בת של השונה

א וסביבותיה: אביביפו בתל הרפואיים המרכזים בין השוואה :23 לוח
כלליות מיטות  1983 גיל, לפי נפש לאלף שחרורים שיעורי

הגילים כל 75+ בני 7465 בני 640 בני

158 337 200 128 מרת"א
137 343 224 118 שיבא

90 349 205 71 ן ו לפס ו ו

(19861979ב). הבריאות משרד ;(1985) למ"ס א.

לא תיקנון (עלפי המיטות על הנתונים את מתקננים שכאשר מראה, 24 לוח
היה המיטות של הארציים השיעורים מרת"א באזור רווחים היו שלו נמצא, ישיר1)

למעשה. בו שיש המיטות 888 מ יותר הרבה  מיטות 980 במרת"א שיהיו צפוי
היחס צפויות. מיטות 4.0 לעומת בפועל, מיטות 3.6 במרת"א יש נפש אלף לכל

היחס לעומת ,0.90 הוא במרת"א הצפויות המיטות למספר בפועל המיטות מספר בין

אלף לכל גיל לפי הארציים המיטות שיעורי את מכפילים לאישיר בתיקנון 1
מספר את לקבל כדי זאת, כל המקומית. שבאוכלוסייה הגיל בקבוצות נפש
הגיל קבוצות בכל הצפויות המיטות סכום גיל. קבוצת לכל הצפוי המיטות

הצפוי. המיטות מספר סה"כ את נותן
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אביביפו בתל הרפואיים המרכזים בין השוואה :24 לוח
(1983) גיל לפי מיטות, תיקנון שיעורי וסביבותיה:

מיטות יחס מיטות נפש לאלף מיטות ~ "

בפועל/
צפויות צפויות בפועל צפויות בפועל

0.90 980 888 4.0 3.6 מרת"א
1.02 940 962 3.2 3.3 שיבא
1.28 642 820 3.0 3.8 בילינסון

0.63 778 490 1.6 1.9 וולפסון

1.00 11,791 11,791 19נ2 2^9 ארצי ממוצע
(19861979ב). הבריאות משרד (19861979א); הבריאות משרד א.

מיטות לבין בפועל מיטות בין כשהיחס בבילינסון. 1.28 ו בשיבא 1.02 של

כאשר הארצי. לממוצע בהשוואה במיטות מחסור קיים ,1.0 ל מתחת הוא צפויות
יחסי. עודף קיים ,1.0 ל מעל הוא

למרות שבשכנות, וולפסון ביתהחולים גם בלוח נכלל השוואה לצורכי

778 לעומת בפועל, מיטות 490 יש בוולפסון אביביפו. תל את משרת שאינו
.0.63 של יחס  צפויות מיטות

לו רומח. תמונה מצטיירת ומהם שחרורים של משווים נתונים מספק 25 לוח

היו גיל, לפי שחרורים של הארציים השיעורים מרת"א של האשפוז באזור שררו

לכל הקיימים. השחרורים 38,887 במליוט שחרורים, 38,959 במרת"א להיות צפויים
.1.0 של יחס זהו צפויים; שחרורים 158 ו בפועל שחרורים 158 יש נפש אלף

,1.20 ,0.96 הוא ווולפסון בילינסון בשיבא, בפועל/צפויות המיטות יחס
בהתאמה. ,0.65

דומות לתוצאות מוביל גיל לפי התיקנון שתהליך שבעוד לציין, מעניין /

מיטות לגבי יותר. מתונות הן השחרורים לגבי התוצאות ושחרורים, מיטות לגבי
השימוש דפוסי עלפי צפויות היו מאשר מיטות פחות 1C^ יש שבפועל נמצא,
למספר שווה בפועל השחרורים שמספר נראה שחרורים, לגבי ואילו הארציים,

הצפוי. המיטות

ביתחולים לגבי והימים המיטות בחשבון הובאו לא לעיל שהובא בניתוח
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אביביפ^ בתל הרפואיים המרכזים בין השוואה :25 לוח
1983 גיל, לפי שחרורים תיקנון וסביבותיה:

נפש לאלף שחרורים
שחרורים שחרורים

הגילים כל צפויים בפועל ים י צפו בפועל

1.00 38,959 38,887 158 158 4 מרת"א
0.96 41,773 40,266 142 137 שיבא
1.20 29,853 35,691 137 164 בילינסון
0.65 36,345 23,795 137 90 וולפסון
1.00 563,072 563,072 139 139 ארצי ממוצע

(19861979ב). הבריאות משרד (19861979א); הבריאות משרד א.

אקוטי; לטיפול מופנים אינם זה ביתחולים של המשאבים שרוב כיוון אסותא,
על אקוטית. היא באסותא מהפעילות חלק איזה בדיוק להגדיר איאפשר כמוכן,
כל הכללת הניתוח על תשפיע איר בחנו שבה רגישות, בדיקת ערכנו פנים, כל

המיטות ששיעור מצאנו, אקוטיות. במיטות רשמי באופן המוגדרות באסותא המיטות
היינו אם .(4.0) הצפוי לשיעור שווה מרת"א של האשפוז באזור בפועל נפש לאלף

לצפוי. מתחת נשאר בפועל השיעור היה האקוטיות, המיטות את כוללים
זה: בפרק העיקריים הממצאים להלן

וקטנה. הזדקנה מרת"א עלידי המשורתת האוכלוסייה

סךכל הדמוגרפי. השינוי את שיקפו הרפואי במרכז המגמות כללי, באופן
במהירות. גדל האשפוז בזמן הקשישים של וחלקם פחתו, האשפוז ימי

הירידה ושיעור הגיל, קבוצות כל לגבי פחתה במרת"א הממוצעת השהייה

.7564 ה בני הקשישים בקרב היה ביותר החד

ואורולוגית עיניים פנימית, במחלקות אשפוז ימי חמישה כל מתור שלושה

קשישים. של ו הי

במרת"א הלחץ אזי והביקוש, ההצע בין האיזון על מצביע התפוסה אחוז אם

כמו במרת"א, מחלקות בכמה אולם הסמוכים. בבתיהחולים מאשר יותר קטן

מאוד. גבוהים תפוסה אחוזי נמצאו אורתופדית,
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במרת"א. מאשר יותר הסמוכים בבתיהחולים עלתה המאושפזים כמות

מיטות, של שפע יש מרת"א של האשפוז שבאזור נראה, ראשון שבמבט בעוד
עודף שאין מראה, האזור של המיוחד הגילי למבנה ביחס המצאי בדיקת

מיטות.

/

■ן

1
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1990 לשנת וביקוש להצע תחזיות .6
מתודולוגית הערה א.

בשיטה הבחירה בבתיחולים. מיטות ביקוש לחיזוי שיטות מיגוון יש

הכרח יש בהתאם, הנתונים. ובזמינות הנשאלת המדויקת בשאלה תלויה מסוימת

ומדוע. זה במחקר שימשו מחקר שיטות אילו להסביר

הביקוש את או אשפוז לשירותי ההזדקקות את לחזות אם להחליט יש ראשית,
ימי כמה לדעת, רצינו .1990 ב הצפוי הביקוש נבדק זה במחקר אלה. לשירותים
ב שהיתה השירותים רמת שתישמר כך אביביפו, בתל יידרשו מיטות וכמה אשפוז

העתיד לחיזוי הבסיס לכן שירותים, של "נאותה" רמה לקבוע התכוונו לא .1984

נורמות ולא האשפוז, בשירותי כיום השוטף השימוש ומדפוסי מהעבר הנתונים היו
כלשהן. אידיאליות שימוש

בלי אחד לביתחולים להתייחס אם היתה, להחליט עלינו שהיה נוספת החלטה
באזור הגרים התושבים של הביקוש את לבדוק או בו, המאושפזים מיהם הבחנה

בחרנו זה במקרה משתמשים. הם ביתחולים באיזה הבחנה בלי מסוים, גיאוגרפי
מרת"א, האם ולשאלה לביתהחולים מתייחסת שלנו העיקרית הגישה ביניים: בדרך

ממד גם יש אולם .1990 ב האשפוז צורכי על לענות יוכלו ובילינסון שיבא
לאותן רק מתייחסים אגו ובבילינסון בשיבא בניתוח: גיאוגרפיאוכלוסייתי

תספיק מיטות של זו כמות האם ובודקים אביביפו, תל תושבי את המשרתות מיטות
בעתיד. אביביפו תל תושבי של האשפוז לצורכי

חיוץ על התחזית את לבסס האם לשאלה, התייחסה השלישית הבחירה
יותר, מתוחכמות בשיטות להשתמש או העבר, מגמות של פשוט (אקסטרפולציה)

נבעה והבחירה ביניים, בדרך נקטנו כאן גם איכותי. מידע פעם לא המכילות
לבסס למדי טוב מודל לנו היה האוכלוסייה, את לחזות כדי הנתונים. מזמינות
שהייה לגבי אולם חיוץ. על להסתמך צריכים היינו לא ולכן הניתוח, את עליו
העיקריות לתחזיות כבסיס כזה. מודל לנו היה לא שחרורים ושיעורי ממוצעת
אי). (תחזית בעינם יישארו אלה משתנים של השינוי ששיעורי הנחנו שלנו

מובן, ב1). (תחזית משנית כתחזית מוצגות במקצת שונה הנחות ממערכת ההשלכות

ושיעורי אשפוז ימי של בתחזיות שימוש תוך שוב, מוצג להיות יוכל שהמודל
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בבתיהחולים. המטפלים של הדעות מכלול על המבוססות שחרורים,

ות י תחז שתי ב.

מובא הראשון בחלק חלקים. בשני מוצגות 1990 לשנת וביקוש להצע התחזיות
הינה השנייה התחזיות מערכת משרת. שהוא ולאזור למרת"א המוגבל מעמיק, ניתוח
נית כולל אביביפו, תל אזור לכל מתייחסת והיא יותר, רחבה אך מעמיקה פחות

1 שיבא. חיים שם על הרפואי והמרכז בילינסון חולים

מרת"א לגבי שהתחזיות עולה, אביביפו תל כל לגבי התחזיות עם מהשוואה
על נתונים מחוסר מסובך, היה יותר הרחב הניתוח יותר. ואמינות פשוטות הן
לגבי רק זמינים כאלה נתונים (שכן בילינסון בביתהחולים גיל לפי השימוש

' לגבי לבילינסון התחזית את לבסס ניתן מכך כתוצאה ממשלתיים). בתיחולים
כפי הנחות, של סדרה על רק ממוצעת שהייה ולגבי גיל לפי שימוש שיעורי

בהמשך. שיפורט

ו 2 רבעים לגבי מיטות" "הצע שהמושג העובדה מן נבע בניתוח נוסף קושי
שכל לקבוע, מסובך זה שאין בעוד מסוימת. במידה מלאכותי הוא אביביפו בתל 9

אביביפו, תל תושבי לשירות לפחות, תיאורטי באופן הן, במרת"א המיטות 888

אביביפו תל לתושבי רשמי באופן מוקצות מיטות ובשיבא בבילינסון אין
אלה בתיחולים בשני בעבר שעמדו המיטות מספר אומדן האמורים). (מהרבעים
בו זמין שיהיה המיטות הצע לחיזוי בסיס משמש אביביפו תל תושבי לשירות

העיר. לתושבי בעתיד
לציין חשוב יותר, פשוטות הן מרת"א של האשפוז לאזור שהתחזיות בעוד

מספר על בלבד מוגבל מידע בידינו שיש הוא, העיקרי החסרון בעייתיות. הן שגם

התחשבנו במחקרנו אחרים. אשפוז מאזורי לבתיהחולים המגיעים המאושפזים

תישארנה הן 19901984 שבשנים היא, וההנחה אזורים, בין כאלה חולים בתנועות
קבועות.
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J
אביב תל הרפואי המרכז של האשפוז אזור לגבי תחזיות ג,

נבנה הצפוי, לאשפוז הביקוש על לענות מרת"א יוכל בעתיד אס לבדוק כדי

הכפלת עלידי חושב למיטות הביקוש .1990 בשנת התמקדה התחזית פשוט. מודל
(ימים 365 ב התוצאה וחלוקת הממוצעת והשהייה האוכלוסייה השחרורים, שיעור
 (לאקשישים בנפרד גיל קבוצת כל לגבי תחילה נעשו הביקוש חישובי בשנה).
הביקוש. כלל לגבי סוכמו ואחרכך (75+  ישישים ;7465  קשישים ;640

בעתיד, המרכז לשירותי החזוי הביקוש ובין במרת"א הנוכחי ההצע בין ההשוואה
.1990 ב נוספות במיטות צורך יהיה מידה באיזו מצביעה

שתי פיתחנו שנעשו. בהנחות כמובן, תלויות, המודל מן שעלו התוצאות

בשיעורי השינויים ששיעורי מניחה, הראשית התחזית ומשנית. ראשית  תחזיות

על מתבססת המשנית שהתחזית בעוד בעינם, יישארו הממוצעת והשהייה השחרורים

שתי לגבי בעתיד. אשפוז לשירותי בביקוש העלייה לגבי יותר מחמירה הנחה

שאחוזי ההנחה, סמך על מיטות לתוספת הביקוש את תחילה חישבנו התחזיות

100^ מלא שימוש של ההשלכות את בדקנו ואז .1984 ב ברמתם יישארו התפוסה

תפוסה). $95;) מלא וכמעט תפוסה)

והשהייה השחרורים שיעור (אי). הראשית לתחזית ההנחות מוצגות 26 בלוח
כלל לגבי .19841977 ב מהמגמות חיוץ סמך על חושבו 1990 לשנת הממוצעת
ושיעור ימים 5.3 ל 1990 ב תפחת הממוצעת שהשהייה היא, ההנחה מרת"א

הגיל. קבוצות לכל הממוצע (זהו ימים 199 ל 166 מ יעלה נפש לאלף השחרורים

אי) (תחזית הראשית התחזית הנחות :26 לוח
1990 1^84

לתחזית הבסיס (חזוי) (בפועל)
שינוי אין 888 888 מיטות

על (אקסטרפולציה) חיוץ 5.3 6.7 ממוצעת שהייה
19841977 ב המגמות סמך

" 199 166 נפש לאלף שחרורים
מפורטות תחזיות 213,496 243,379 מרת"א אשפוז באזור אוכלוסייה

(19861979ב). הבריאות משרד א.
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ההנחה בנפרד). גיל קבוצת כל לגבי התוצאות את בלוח ציינו לא הפשטות, למען
.1984 שנת של ברמה יישאר המיטות שהצע היא,

על שנעשו אביביפו, בתל היהודית האוכלוסייה לגבי האוכלוסייה תחזיות
לתחזיות בסיס שימשו בירושלים, העברית מהאוניברסיטה פרידלנדר דב ידי

 תל של הערבית האוכלוסייה לגבי מרת"א. של האשפוז אזור לגבי האוכלוסייה
התאמות. נעשו אביביפו

שאוכלוסיית מראה, התחזית .27 בלוח מופיעות האלה האוכלוסייה תחזיות
בקבוצות ואילו עלייה) $20.2; (שהם 23,823 ל 19,813 מ תגדל (75+) הישישים
האוכלוסייה . (19^  7465 ;.IS%5  640) רבה ירידה צפויה האחרות הגיל
פרידלנדר של שבאומדן ייתכן אולם ,.IS%1 ב התחזית, עלפי תפחת, העיר בכל

נמנעים. בלתי מסוימים דיוקים אי גם יש עלפיהן, שנעשו שלנו, ובהתאמות

אביב: תל הרפואי המרכז של האשפוז אזור :27 לוח
יה אוכלוסי יות תחז

שינוי אחוזי 1990 1983

15^ 162,338 191,857 640
*נ19.3 27,335 33,879 7465
20^ 23,823 19,813 75+

13.:!^ 213,496 245,549 כ סר."

את לנתח תוכננו ,28 בלוח המסוכמות (בי), המשנית לתחזית ההנחות
אי שתחזית בעוד יותר. ארוכה ממוצעת ושהייה יותר גבוה ביקוש של ההשפעה

שהשהייה היא, ב' בתחזית ההנחה לרדת, תמשיך הממוצעת שהשהייה הניחה,
מניחה, אי שתחזית בעוד .1984 של ברמה תישאר גיל קבוצת כל של הממוצעת
ב' בתחזית ההנחה כבעבר, שיעורים באותם לעלות ימשיכו השחרורים ששיעורי
עוונות אינן ההנחות שאר .19841977 ב מאשר יותר 4O* בכ יעלו שהם היא,

יות. התחז בשתי

היא קיצונית, נראית כליל תיעצר הממוצעת בשהייה שהירידה ההנחה אם גם

של בהן השהייה שמשך מחלקות, כמר. היו 19841977 בתקופה אפשרית: בהחלט
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בי) (תחזית הראשית התחזית הנחות :28 לוח
1990 1984

לתחזית הבסיס (חזוי) (בפועל)
שינוי אין 888 888 מיטות

שינוי אין 6.7 6.7 . ממוצעת שהייה
$40  הגידול שיעור 213 166 נפש לאלף שחרורים

.19841977 ב מאשר יותר

מפורטות תחזיות 213,496 243,379 מרת"א אשפוז באזור אוכלוסייה
(19861979ב). הבריאות משרד א.

בשהייה הירידה מידת כן, על יתר מעט. רק התקצר מסוימות גיל מקבוצות חולים
ובתכניות ממושך לטיפול במוסדות בעתיד שיהיה ההצע בגודל תלויה הממוצעת

אביב. בתל בקשיש לטיפול הקהילתיות

לפי יהיה הנוכחית, התפוסה ברמת .29 בלוח מוצגות החישובים תוצאות

כחמישית  אשפוז ימי 62,640 של לעודף השווה מיטות, 172 של עודף א' תחזית
(או מיטות 115 של למחסור גורם יותר רב ביקוש ב', תחזית עלפי כיום. מההצע

273 של עודף על אי תחזית עומדת תפוסה, %100 לפי אשפוז). ימי 42,155
יהיו תפוסה, $95; לפי מיטות. 27 של עודף על מצביעה ב' שתחזית בעוד מיטות,
עדות יש בי. תחזית לפי יתרות מיטות 18 ורק א', תחזית לפי יתרות מיטות 141

מאז לרדת ממשיכה הממוצעת שהשהייה לאחרונה, רק שהופיעו ,1985 מ מנתונים
.1984

,95t של אפילו או $100; של תפוסה להשיג ניתן שאם מראות, אלה תוצאות
אביב בתל האוכלוסייה הזדקנות עם להתמודד כדי במרת"א, הנוכחי ההצע יספיק
אם וגם הממוצעת בשהייה הירידה מגמת תיפסק אם גם אלה, תפוסה באחוזי יפו.

תפוסה בעיית תהיה לא  בעבר מאשר יותר רבה במהירות יעלו המשוחררים שיעורי

האשפוז. באזור

פנימית, נוירולוגית. חשובות: מחלקות ארבע לגבי גם נערכה אי תחזית

שתי שלפי מראות, ,30 בלוח המובאות התוצאות, ואורתופדית. כללית כירורגית
יגרמו כיום המגמות על המסתמך חזוי וביקוש 10031 של תפוסה הנחת התחזיות,
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שונים תפוסה אחוזי לפי אקוטיות, מיטות  1990 ל תחזיות :29 לוח
ב' ית תחז אי ית תחז

888 888 זמינות מיטות
1,003 716 תפוסה) 85^ דרושות מיטות
(115) 172 (מחסור) עודף

324,120 324,120 זמיניםא מיטה ימי
366,275 261,480 תפוסה) $85;) דרושים מיטה ימי
(42,155) 62,640 (מחסור) עודף

888 888 זמינות מיטות
861 615 תפוסה) 100^1) דרושות מיטות
27 273 (מחסור) עודף

324,120 324,120 זמינים מיטה ימי
314,264 224,350 תפוסה) 1003;) דרושים מיטה ימי
9,856 99,770 (מחסור) עודף

888 888 זמינות מיטות
906 647 תפוסה) $95;) דרושות מיטות
(18) 241 (מחסור) עודף

324,120 324,120 זמינים מיטה ימי
330,804 236,158 תפוסה) $95;) דרושים מיטה ימי
(6,684) 87,962 (מחסור) עודף

מחלקים המיטות ימי את לחשב כדי אשפוז. ימי של פונקציה הם מיטות ימי א.
ימי ,100 הוא התפוסה כשאחוז החזוי. התפוסה בשיעור האשפוז ימי את
הדרושות, המיטות את לחשב כדי לזה. זה שווים המיטות וימי האשפוז

.365 ב המיטות ימי את מחלקים

1003; של תפוסה לפי נבחרות מחלקות  1990 ל תחזיות :30 לוח
ז ו אשפ ימי אשפוז ימי ז אשפו ^מי

(חסרים) עודפים דרושים ים נ זמי
(א) ראשית תחזית

34,553 70,202 104,755 פנימית
11,370 24,400 35,770 כללית כירורגית
(1,984) 12,934 10,950 אורתופדית
(691) 9,451 8,760 נוירולוגית

(ב) ראשית ית תחז
943 103,812 104,755 פנימית

2,406 33,364 35,770 כללית כירורגית
(2,918) 13,868 10,950 אורתופדית
(825) 9,585 8,760 נוירולוגית
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של מחסור צפוי באורתופדית ואילו מיטות לעודף לכירורגית פנימית במחלקות
מתוך אך מחסור, צפוי בנוירולוגית גם כיום. הקיימות מהמיטות שליש עד שישית

ותר. י

לפי ,1990 ב הצפוי קשישים של האשפוז ימי אחוז על מידע מספק 31 לוח
1984 ב 483; מ האשפוז בימי הקשישים של חלקם יעלה במרת"א בי. ו אי תחזית
הפנימית, במחלקה המצב במיוחד מפתיע התחזיות. שתי עלפי ,1990 ב $53< ל
בי. תחזית לפי 753; ול אז תחזית לפי %82 ל הקשישים של חלקם יגדל שם אשר

נבחרות מחלקות  הקשישים של האשפוז ימי אחוז :1990 לשנת תחזיות :31 לוח
י ז אחו י ז אחו י ז אחו ~~
שינוי שינוי שינוי

19901984 19901984 19841977 1990 1990 1984 1977

ב ית תחז א ית תחז ב ית תחז א ית תחז

10 10 23 53 53 48 39 כלליות מיטות
4 14 18 75 82 72 61 פנימית
24 25 49 68 69 55 37 נוירולוגית
4 15 21 54 60 52 43 כללית כירורגית
9 22 41 63 71 58 41 אורתופדית

אביביפו תל העיר את המשרתות המיטות כל לגבי וביקוש הצע תחזיות ד.
דומות תחזיות נעשו במרת"א, המיטות לגבי והביקוש ההצע חיזוי אחרי

אותה ננקטה כללי באופן אביביפו. תל תושבי לרשות העומדות המיטות כל לגבי
לערוך צורר היה מושגיות וסוגיות הנתונים מגבלות מחמת אולם מתודולוגיה,

הבסיסית. למתודולוגיה התאמות

השהייה תולדות על נתונים חייבו ם בי שהחישו תה, הי הראשונה הבעיה
מבילינסון שהנתונים בעוד גיל, קבוצות בסיס על השחרורים ושיעורי הממוצעת
מבילינסון הנוכחי הביקוש את לחייץ עלינו היה לכן כולל. בסיס על רק היו

הנחנו, בעתיד. בבילינסון לשירותים הביקוש את לחזות כדי גיל, קבוצות עלפי
לדפוסים דומים בבילינסון השונות הגיל קבוצות בין היחסיים השימוש ששיעורי

בשיבא.
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בחיזוי רב קושי היה בילינסון, לגבי והן שיבא לגבי הן המושגית, ברמה

מרת"א לגבי .1990 ב אביביפו תל לתושבי זמינות שתהיינה המיטות מספר

נוח והיה ,1990 בשנת גם יישאר (888) 1984 שנת של המיטות שתקן הנחנו,
תקן בידינו אין אולם ושיבא. בילינסון לגבי גם כך להניח יכולנו לו מאוד,
אביביפו תל תושבי לשירות מיטות בין הפרדה לפי ,1984 לשנת שלהם המיטות
המיטות מספר את לאמוד עלינו היה כן על אחרים. אזורים המשרתות ומיטות

כך לשם .1984 בשנת אביביפו תל תושבי עלידי שנוצלו האלה, בבתיהחולים
תל של 9 ו 2 ברבעים הגילים ומבנה 1984 אוכלוסיית על המידע את חיברנו

קבוצות של השחרורים ושיעורי הממוצעת השהייה על הנחות עם אביביפו

במיטות היחסי חלקם את האלה האזורים לתושבי הקצינו כן האמורות. האוכלוסייה

לא כבר ואז ,1984 ב אלה לאזורים שהוקצו המיטות מספר התקבל כך ריקות.
.1984 שב לזה דומה המיטות תקן יהיה 1990 שב להניח, בעיה היתה

אינה מרת"א של האשפוז באזור באוכלוסייה הצפויה שהירידה מראה, 32 לוח
שיבא של האשפוז לאזורי השייכים אביב בתל הרבעים לגבי לתחזית דומה

מאוכלוסייתו, 13. ^ לאבד אמור מרת"א של האשפוז שאזור בעוד ובילינסון.

של באזור והאוכלוסייה מאוכלוסייתו, 2. 1* רק שיבא של האשפוז אזור יאבד

האוכלוסייה של הגדילה בשיעורי אלה להבדלים .19.93; ב למעשה תגדל בילינסון

מיטות. לביקוש התחזית על השפעה יש

האוכלוסייה גידול אביביפו: תל העיר :32 לוח
האשפוז אזורי עלפי

י ו נ השי ז אחו 1990 1983

13. U 213,496 245,549 מרת"א
19. %9 40,285 33,611 בילינסון
1.\* 47,093 48,105 שיבא

.S%1 300,874 327,265 סה"כ
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שבסךהכל מראה, 33 לוח .3533 בלוחות משתקפות א' מתחזית התוצאות
ישישים עבור יידרשו מהם 91,000 כ אשפוז. ימי 319,000 לכ ביקוש יהיה

.(7465) קשישים עבור 56,000 וכ (75+)

בכל אביביפו תל לתושבי שיידרשו האשפוז ימי :33 לוח
א' תחזית  1990 בשנת אשפוז אזור

סה"כ שיבא בילינסון מרת"א

171,610 35,060 31,554 104,996 640
55,908 7,804 6,902 41,202 7465
91,417 8,049 5,218 78,150 +75

318,934 50,912 43,674 224,348 סה"כ

בבילינסון קל מחסור צפוי הנוכחיים התפוסה אחוזי שעלפי מראה, 34 לוח
ביחד, בתיהחולים לשלושת הם כשהחישובים מיטות). 5) ובשיבא מיטות) 14)

מיטות. 153 של עודף נותר

אי תחזית  אביביפו תל תושבי לגבי למיטות וביקוש הצע השוואת :34 לוח
נוכחיים תפוסה אחוזי

סה"כ שיבא ן נסו בילי מרת"א

1,162 152 122 888 מיטות הצע
1,009 157 136 716 כיום התפוסה סמך על דרושות מיטות

153 5 14 172 הפרש

424,252 55,489 44,643 324,120 זמיניםא מיטה ימי
368,401 57,458 49,604 261,480 דרושים מיטה ימי
58,551 1,969 4,960 62,640 הפרש

.29 לוח ראה א

בתפוסה .242 ל הכללי העודף עולה $95; של תפוסה שבהנחת מראה, 35 לוח
מיטות. עודף יהיה בתיהחולים שלושת ובכל ,288 ל העודף מגיע 10C^ של
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א' תחזית  אביביפו תל תושבי לגבי למיטות וביקוש הצע השוואת :35 לוח
שונים תפוסה י ז אחו

סר."כ שיבא ן נסו נילי מרת"א

1,162 152 122 888 מיטות הצע
874 139 120 615 תפוסה) 10031 (עלפי דרושות מיטות
288 13 2 273 הפרש

424,088 55,325 44,643 324,120 זמיניםא מיטה ימי
319,010 50,735 43,800 224,350 דרושים מיטה ימי
105,078 4,590 843 99,770 הפרש

1,162 152 122 888 מיטות הצע
920 146 126 647 תפוסה) 95^ סמך (על דרושות מיטות
242 5 4 241 הפרש *

424,088 55,325 44,643 324,120 זמינים מיטה ימי
335,800 53,405 46,105 236,158 דרושים מיטה ימי
88,288 1,920 1,462 87,962 הפרש

.29 לוח ראה א.

מחמירות שבהנחות מראה, 36 לוח בי. לתחזית מתייחסים 3836 לוחות
שאחוזי ההנחה מוצגת 37 בלוח אשפוז. ימי 434,000 בכ צורך יהיה יותר,

המוסדות, שלושת בכל במיטות מחסור על מצביע הוא ישתנו. לא הנוכחית התפוסה
90 ל יצטמצם שהמחסור מראה, 38 לוח מיטות. 212 ל יגיע הכולל שהמחסור כך

של תפוסה תושג אם מיטות, 27 ול ,953; ל יגיעו התפוסה אחוזי אם מיטות,
.%100

בכל אביביפו תל לתושבי שיידרשו האשפוז ימי :36 לוח
בי תחזית  1990 בשנת אשפוז אזור

סה"כ שיבא ן נסו בילי מרת"א

230,824 42,861 39,613 148,350 640
82,652 10,787 8,719 63,146 7465
120,275 10,908 6,601 102,766 +75

433,751 64,556 54,933 314,262 סה"כ
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בי תחזית  אביביפו תל תושבי לגבי למיטות וביקוש הצע השוואת :37 לוח
נוכחיים תפוסה אחוזי

כ סר." שיבא בילינסון א מרת"

1,162 152 122 888 מיטות הצע
1,374 200 171 1,003 כיום התפוסה סמך על דרושות מיטות
212 48 49 115 הפרש

42,252 55,489 44,643 324,120 זמיניםא מיטה ימי
501,678 731,165 62,418 366,275 דרושים מיטה ימי

77,426 17,677 17,775 42,155 הפרש

.29 לוח ראה א.

ב' תחזית  אביביפו תל תושבי לגבי למיטות וביקוש הצע השוואת :38 לוח
שונים תפוסה י ז אחו

סר."כ שיבא ן נסו בילי מרת"א

1,162 152 122 888 מיטות הצע
1,189 177 151 861 תפוסה) $100; (עלפי דרושות מיטות
27 23 43 27 הפרש

424,088 55,325 44,643 324,120 זמינים* מיטה ימי
433,985 64,605 55,115 314,265 דרושים מיטה ימי
9,897 9,280 10,472 9,855 הפרש

1,162 152 122 888 מיטות הצע
1,252 186 159 906 תפוסה) $95; סמך (על דרושות מיטות
90 35 37 18 הפרש

424,088 55,325 44,643 324,120 זמינים מיטה ימי
456,826 68,005 58,016 330,805 דרושים מיטה ימי
32,738 12,680 13,373 6,685 הפרש

.29 לוח ראה א.
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1990 בשנת יהיה  א' תחזית  יותר המהימנה התחזית לפי ובקיצור,
תל תושבי של הביקוש עם להתמודד כדי מספיק הצע ושיבא בילינסון במרת"א,

אם בעיקר במיטות, ניכר מחסור ייווצר ב', תחזית תתאמת אם אולם אביביפו.
התפוסה. אחוזי יעלו לא

ב מקרה, בכל בתיהחולים. בין משמעותיים הבדלים משקפות התחזיות שתי

. המיטות הצע בין הפער יותר גדול יהיה ובשיבא שבבילינסון צפוי, 1990

במרת"א. הפער מאשר להן הביקוש ובין אביביפו תל תושבי לרשות העומדות
שבית שהאוכלוסייה כיוון במרת"א, מאשר יותר גדול פער צפוי בבילינסון
אחוז 1984 ב שכבר כיוון  ובשיבא יותר. מואץ בקצב גדלה משרת החוליס

במרת"א. מאשר יותר הרבה גבוה היה בו התפוסה

אביב תל תושבי לרשות העומדות המיטות כלל לגבי התמונה פנים, כל על

במרת"א שכן פלא, בכך אין מרת"א; לגבי הקודם בפרק שהוצגה לתמונה דומה יפו
העיר. תושבי לרשות העומדות המיטות רוב נכללות
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ות מסקנ .7
וקטנה הלכה בו שהאוכלוסייה אזור משרת (מרת"א) אביב תל הרפואי המרכז

הריכוז זה באזור יש עתה וגדל. הלך בה הקשישים מספר אך האחרון, בעשור
של הממוצע מן גבוה לשיעור תורמת זו ועובדה במדינה, קשישים של ביותר הגדול
שימוש לשיעורי גרם לא באזור הגיל שמבנה הוא מפליא למעשה, ומיטות. שחרורים
באזור גיל לפי השחרורים ששיעורי הוא, לכך ההסבר שנמצאו. מאלה יותר גבוהים

הקשישים. בקרב בעיקר נמוכים, הם

בחשיבותו הראשון הרפואי המרכז שהוא במרת"א, חשוב גורם הינם הקשישים
לכל 75+ בני של שחרורים 337 יש מרת"א של האשפוז באזור אביביפו. תל באזור

בני של ממוצעת שהייה נפש. לאלף 158 הם השחרורים שכלל בעוד קשישים, אלף
ימים. 7.1 היא המאושפזים כלל של זו ואילו ימים, 9.2 היא במרת"א 65+

הרבה קשישים, של היו במרת"א האשפוז ימי מכלל 48^1 אלה, גורמים משני כתוצאה
מהמחלקות בחלק נוכחותם .(2231) הזר. האשפוז אזור באוכלוסיית לחלקם מעבר

קשישים. של היו האשפוז מימי *2ר למשל, בפנימית יותר. עוד בולטת
התחזית הנחות. שתי לפי תחזיות נעשו בעתיד, הצרכים את לאמוד כדי
השחרורים בשיעור והעלייה הממוצעת בשהייה הירידה שמגמות מניחה, הראשית

ב כמו הממוצעת השהות תישאר המשנית, התחזית לפי הנוכחי. בקצב ימשיכו
בעבר. מאשר יותר רבה במהירות יעלו והשחרורים ,1984

באחוזי גם לאשפוז. הצרכים עם להתמודד מרת"א יוכל הראשית, התחזית לפי
172 שהן בלבד, מיטות 716 ל יגיע שהביקוש התחזית מראה הנוכחיים, התפוסה

למרות אחיד, יהיה לא השונות במחלקות הביקוש לחץ .(888) הנוכחי מההצע פחות
מסוימות, במחלקות כנראה, יורגש, הוא במרת"א, לחץ צפוי לא כללי שבאופן

לא התפוסה ששיעורי ובהנחה התחזית, עלפי ובנוירולוגית. באורתופדית במיוחד
מיטות 1,000 כ הרפואיים המרכזים בשלושת אביב תל לתושבי יידרשו ישתנו,

היום. הקיימות זמינות מיטות 1,162 לעומת בסךהכל,
כיום, לרמתו מעל יעלה לא התפוסה שאחוז ובהנחה המשנית, התחזית עלפי
יעלה זה לפי מיטות). 888 של הצע (לעומת במרת"א מיטות 1,003 ל ביקוש צפוי
אביב תל לתושבי הזמינות המיטות כלל לגבי מיטות. 115 ב ההצע על הביקוש
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כדי מיטות. 212 ב ההצע על הביקוש יעלה הרפואיים, המרכזים בשלושת יפו
.$100; בערר של תפוסה דרושה זה, את זה ו יקזז והביקוש שההצע

להזדקן. תמשיך מרת"א של האשפוז אזור שאוכלוסיית ברור, לעתיד במבט

במחלקה קשישים. של יהיו 1990 ב האשפוז מימי $53; שלנו, הראשית התחזית לפי
האשפוז ימי מכלל $53; יהיו המשנית התחזית לפי גם .%82 ל חלקם יגיע פנימית

.$75, ל חלקם יגיע בפנימית אך קשישים, של
ו

הקיימות ארגוניות לבעיות להתייחס יש בבתיהחולים, הבכיר הסגל לטענת
ובשיפור קשישים בשחרור הכרוכות בבעיות ובעיקר היום, אשפוז שירותי בהפעלת
הקשישים המאושפזים ששיעור שצפוי, כיוון והקהילה. בתיהחולים בין הקשרים

להיות עשויות אלה סוגיות ויעלה, ימשיך אביביפו תל העיר תושבי בקרב
בעתיד. יותר עוד חשובות

6

t
t
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מבוא

הקיימים לקשיש השיקום שירותי על נתונים מספר לרכז ניסינו זה במסמך

אשר (מוטוריים) תפקודיים שיקום לשירותי הכוונה אביביפו. תל בעיר היום
מתמקדים אנו הידרדרות. למנוע או הקשיש של התפקודי מצבו את לשפר נועדו

בדיבור. וריפוי בעיסוק ריפוי פיזיוטרפיה, בשירותי .בעיקר

אשפוזיות במסגרות והן בקהילה הן היום ניתנים גריאטריים שיקום שירותי

סוגים לשני לחלק ניתן בקהילה הניתנים השיקומיים השירותים את שונות.

ולהמשך בית לטיפול היחידות את הכוללות אמבולוטוריות יחידות (1) עיקריים:
יום לטיפול מסגרות (2) בעיסוק. לריפוי ומכונים פיזיקליים מכונים טיפול,
הגריאטרי השיקום יום. ומרכזי יום לטיפול יחידות יום, בתיחולים הכוללות

המצויות שיקומיות גריאטריות וביחידות שיקומיים בבתיחולים ניתן האשפוזי

כלליים. בבתיחולים

גריאטריות. שיקום מערכות לאיפיון המשמשים חשובים ממדים שני קיימים

שמטרתו פרוגרסיבי שיקום בין היא ההבחנה כאשר השיקום ליעדי מתייחס אחד ממד

לשמר שנועד אחזקתימניעתי שיקום ובין הקשיש של פקודו ברמת לשיפור להביא
לפיו, הזמן ממד הוא שני ממד במצבו. הידרדרות ולמנוע הקיימת תפקודו רמת את

טווח קצר שיקום טווח. ארוך שיקום לבין טווח קצר שיקום בין היא ההבחנה

חודשים. שישה עד  ממושך ושיקום חודשים שלושה עד רוב עלפי מוגדר
המסגרת לבין הניתן השיקום אופי או סוג בין קשר קיים כללי, באופן

ועיקר מניעתיאחזקתי בשיקום עוסקות אינן האשפוזיות המערכות אותו. המספקת

ניתן המניעתי השיקום טווח. וקצר ממושך  פרוגרסיבי בשיקום הוא התמקדותו

ובמסגרות השונים המכונים במסגרת הקשיש, של בביתו קהילתיות, במסגרות רק

בקהילה. המופעלות יום לטיפול

ניסינו אביביפו תל בעיר לקשיש השיקומיים השירותים היצע באיפיון

אותוזם. המספקות השונות המסגרות ובין השונים השיקום סוגי בין להבחין
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בקהילה גריאטריים שיקום שירותי א.

של מיגוון קיים כי נמצא אביביפו תל בעיר הקהילתיים השירותים בסקירת
יום לטיפול ובמסגרות אמבולטוריות במסגרות המסופקים שיקומיים שירותים

מופעלים אביביפו תל בעיר כי מראים, הנתונים .(1987 ובאר, פקטור (כורזים,
יחידות וחמש בעיסוק לריפוי מכונים שני פיזיקליים, מכונים תשעה היום

האוכלוסייה את רק לשרת מיועדות אינן אלה מסגרות טיפול. ולהמשך בית לטיפול
מספקות הן ומעלה. 65 בני הם המשתמשים רוב מהן בחלק אך בעיר, הקשישה

להעריך קשה הקיים המידע לפי כאחד. ואחזקתיים פרוגרסיביים שיקום שירותי
מגיע הללו המסגרות בכל אלה. שיקום סוגי משני אחד כל של הנוכחי ההיקף מהו
לטיפול במסגרות שיקומי טיפול קשישים. לאלף 33 ל המשורתים הקשישים שיעור

המצויים יום בתיחולים בעיר. חדש שירות הוא יום, ביתחולים נוסח יום,
ובית השומר"), "תל רבקה", "בית כץ", ("פרדס אביב תל שבאזור בבתיחולים

היחידה העיר. אוכלוסיית את משרתים אינם בחולון, יאיר" "בן יום חולים
באופיים הדומים שירותים המספקת בעיר היחידה המסגרת היא בשבזי יום לטיפול

40 ל היום מגיע במרכז המשורתים מספר יום. בביתחולים הניתנים לאלה

ביחס מאוד נמוך הוא זה שיעור אלף. לכל 0.6 של שיעור שהוא בחודש קשישים
אלף). לכל 1.2) בירושלים שנמצאו לשיעורים

גריאטרי שיקומי אשפוז ב.

בבתיחולים ממוקמות בשיקום העוסקות האשפוזיות הגריאטריות היחידות
שבבתיהחולים, הגריאטריות היחידות מן בשונה שיקומיים. ובבתיחולים כלליים
זאת, למרות הקשישה. לאוכלוסייה בלעדית מיועדים השיקומיים בתיהחולים אין
נוספת נקודה קשישים. הינם השיקומיים בתיהחולים במסגרת המטופלים מרבית

קצר שיקום בין ההבחנה היא השיקומי, האשפוז במערך בדיון אליה להתייחס שיש

ממושך. שיקום לבין טווח
לשיקום יחידות שתי קיימות אביב תל בעיר כי נמצא הקיימים הנתונים לפי
אוכלוסיית את בלעדית משרתות והן "איכילוב" בביתחולים טווח קצר גריאטרי
קצר לשיקום יחידה קשישים. 40 כ היום משורתים האלה היחידות בשתי העיר.
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היא אין היום, הקיימים הדיווחים לפי אך, השומר" ב"תל גם מצוייה טווח

מגיע זה, הצע לפי .(1987 ורוזן, (לורנס אביב תל העיר אוכלוסיית את משרתת

כמחצית קשישים, לאלף 0.6 ל קצר לשיקום במסגרות המשורתים הקשישים שיעור
לאלף). 2.6) הארצי הממוצע מן ונמוך לאלף) 1.2) ירושלים של השיעור מן

לתושבי זה שירות המספקת מסגרת כיום אין כי נמצא ממושך, לשיקום באשר

הממוקמים השיקומיים בתיהחולים במסגרת היום ניתן ממושך שיקום העיר.
במרכז ממוקמים השיקומיים בתיהחולים ומרבית מאחר לעיר. הסמוכים באזורים
של מזו יותר גבוהה אלה לשירותים אביב תל העיר תושבי של הנגישות הארץ,

מרבית את מספקים שיקומיים בתיחולים ארבעה בארץ. אחרים באזורים התושבים
"בית בגדרה, "הרצפלד" תקוה, בפתח רבקה" "בית  ממושך לשיקום העיר צורכי

הראשונים בתיהחולים שלושת ברק. בבני כץ" ו"פרדס ברעננה לוינשטיין"
כץ" "פרדס ביתהחולים ואילו הכללית קופתהחולים מבוטחי את בעיקר משרתים

האחרות. קופותהחולים של מבוטחים בעיקר משרת

של בשירותים אביב תל תושבי שעושים השימוש היקף את במדויק להעריך קשה

מתוך כי נמצא אלה במסגרות 1984 בשנת שנעשה יום מפקד לפי אלה. בתיחולים
מן 29*; כץ", ב"פרדס המאושפזים מן 3^ אביב תל תושבי היוו שנפקד, המדגם

ב"בית המטופלים מן %23 ו "הרצפלד", י ממאושפז 253r רבקה", ב"בית המאושפזים
אביביפו, מתל המטופלים מספר לחישוב אלה בשיעורים משתמשים אם לוינשטיין".
על תפוסות היו הקיימות המיטות 630 מתוך מיטות 170 כ 1984 בשנת כי נמצא

הצע כי נמצא זה חישוב לפי המיטות). מכלל (*ד2 אביב תל העיר תושבי ידי
ל ומגיע ,(2.6) הארצי לממוצע דומה הוא העיר תושבי לרשות העומד המיטות
בתל בשיעורים בזהירות להשתמש יש קשישים. לאלף גריאטרי לאשפוז מיטות 2.8

זמן בנקודת העיר אוכלוסיית עלידי מיטות תפיסת מייצגים והם מאחר אביב

את סיימו אלה בבתיחולים ששהו הקשישים מן כמחצית כי גם הראה המפקד אחת.

עלידי גם נתמך זה ממצא סיעודי. במוסד לאשפוז בהמתנה והיו השיקום תהליך
מן $70; לפיו אביב, תל בעיר למיסוד הממתינים על 1983 ב שבוצע מחקר

ואחרים, (נאון המתנתם בזמן במוסדות נמצאים הממתינים הסיעודיים הקשישים
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המוסדות על הלחץ את מגביר סיעודיים לחולים במיטות המחסור .(1987
עד שבועיים של בהמתנה כרוכה הללו המוסדות מן אחד לכל הכניסה השיקומיים.

ימים. חודש

עובדים עם בשיחות גם הודגש האשפוזי השיקום מערך על הקיים הלחץ

ומנהל ב"איכילוב" הגריאטרית המחלקה מנהל עלידי וגם טיפול להמשך ביחידות
לשיקום בהפניה הכרוך הארגוני לסרבול גם התייחסו הם "איכילוב". ביתהחולים

הריחוק היא העובדים התייחסו אליה הנוספת הבעיה בתיהחולים. במרבית ממושך

למקום. בתחבורה הקשורים והקשיים העיר מן אלה מוסדות של

סיכום

בנושא עיקריות סוגיות מספר קיימות כי נמצא, לעיל שהובא הניתוח מתוך

אביב: בתל הגריאטרי השיקומי הטיפול
והן פרוגרסיבי שיקום של למטרה הן שיקומי יום לטיפול במסגרות מחסור א.

מניעתי. קתי ז אח שיקום למתן

את לאפשר עלמנת האמבולטוריים השיקומיים השירותים בהרחבת צורך קיים ב.

במסגרת והן בית טיפול במסגרת הן נחוץ הדבר בקהילה. הקשיש של השארותו
במסגרת .(1987 ובאר, פקטור כורזים, (ראה במכונים הניתן הטיפול

לקשיש. נחוץ כטיפול האחזקתימניעתי השיקום הודגש בקהילה, השירותים

בשימוש קושי וקיים ממושך לשיקום לאשפוז מסגרת אביביפו תל בעיר אין ג.
ממושכת, המתנה נגישות, קשיי בשל אביב תל באזור המצויות במסגרות

מערכת על רב עומס יוצר הדבר סבוכים. ביורוקרטיים תהליכים  ולעתים
הוא אף נמוך קצר לשיקום המיטות היצע השחרור. על ומכביד הכללי האשפוז
כוח גיוס בעיות בשל הקיימות המסגרות בהפעלת קשיים ונמצאו אביב, בתל

במסגרות והן בקהילה הן שיקום, שירותי של יותר רחב היצע מקצועי. אדם

העומס על רבה במידה מקל והיה בקשיש בטיפול רצף מאפשר היה אשפוזיות,

כלליות. אשפוזיות במסגרות הקיים
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הגריאטרי השיקום מערך של זרימה תרשים :1 תרשים
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1 i 1 , 1_^<ב;
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1 ^/ /.*
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1 בקהילה י; ^'^
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ום י מרכז ^'^

י <
ביתי טיפול

נים מכו

כניסה
יציאה
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הערכה. בישראל; שיקומייםגריאטריים יום בתיחולים ר. שוורץ, מ., כהן,
.1986 ירושלים, ברוקדייל, מכון

השירותים של והטיפוליים הארגוניים הדפוסים י. מרגולץ, מ., כורזים,
מכון גריאטריים, בשירותים יום מפקד בישראל: לאשפוז הגריאטריים

.1986 ירושלים, ברוקדייל,
אביב תל בעיר לקשיש קהילתיים שירותים ש. באר, רו., פקטור, מ., כורזים,

.1987 ברוקדייל, מכון ירושלים, ,2 מס' רו " דר יפו,
מוגבלים קשישים ט. דולב, ג'., ברודסקי, רו., פקטור, ג'., חביב, ד., נאון,
לשירותים הזדקקות על והשלכות עבורם הולמים שירותים פיתוח  בקהילה

מכון ירושלים, ,5 מס' דו"ח אביביפו, תל על נתונים  מוסדיים
.1987 ברוקדייל,

לקשישים ממושך לטיפול השירותים מיפוי א. קפלן, ש., באר, ח., פקטור,
.1986 ברוקייל, מכון ירושלים, בירושלים,

ממושך לטיפול השירותים מערך מיפוי א. שמואלי, מ., גוטמן, ח., פקטור,
.1982 לאומי, לביטוח והמוסד ברוקדייל מכון ירושלים, בישראל, לקשישים

 ממושכות למחלות לבתיחולים הקבלה לוועדת שהופנו החולים נ. שביט,
אביב, תל ,1984 1983ינואר נובמבר האשפוז, והיקף אבחנות תכונות,

.1984 רפואית, ולכלכלה למחקר המחלקה כללית, קופתחולים
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Abstract

The inpatient services available to the elderly residents of Tel

AvivYafo were studied with the objectives of documenting past trends
in utilization, highlighting the strengths and weaknesses of the
current array of services, and analyzing the future balance between
the supply and demand for services. The report is based on routinely
collected statistical data and interviews with caregivers.

Tel AvivYafo has one of the highest concentrations of elderly
persons in the country, a fact which partially accounts for the city's
above average discharge rate and its above average bed to population
ratio. In 1984, the elderly accounted for 48;cf of all patient days at
the Tel Aviv Medical Center, the hospital with primary responsibility
for Tel AvivYafo. The proportion of total hospital activity
accounted for by the elderly is growing rapidly and is particularly
pronounced in the specialty of internal medicine.

Inadequate linkages between the hospital and the community and

difficulties in discharging the elderly from the hospital were

identified by hospital personnel as two of the major deficiencies in
the current provision of hospital services for the elderly.

Tel AvivYafo is projected to have sufficient capacity to meet

the hospital ization needs of its residents, assuming that recent
trends in length of stay and discharge rates continue. However, if
the decline in length of stay is arrested and the rise in admission
rates accelerates, then the municipality bed supply might not suffice
to meed the demand.
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Preface

Toward the end of November 1985, the Brookdale Institute was

asked by the Tel AvivYafo Municipality to assist in the development
of a master plan for services for the city's elderly. An intracity
steering committee was responsible for developing the plan. It was

composed of representatives from different municipal departments and

from government, public, and voluntary agencies working with the
elderly in Tel AvivYafo.

Throughout the plan development process, there was an agreedupon
division of labor between the Institute and the steering committee.
The role of the researchers was to provide information and present
different options and approaches and their implications. The steering
committee's function was to review the information, assist in
clarifying the options, and determine priorities with respect to the
development of services for the elderly in the coming years. This
division of labor was based on the understanding that the
identification and analysis of options are primarily a professional
activity whereas determining priorities requires valuebased
judgements and is therefore a matter for authorized public
representatives.

It was agreed that the Institute would focus on the following
basic issues:

A. Analysis of the demographic composition of the elderly population
in Tel AvivYafo and its variations by quarters. The purpose of the
analysis was to identify the characteristics of the elderly
population, with emphasis on those characteristics which have an

impact on the need for services.

i



B. Comprehensive mapping of the services currently available to the
city's elderly to determine the extent of service provision and the
patterns of their organization and delivery. This included an

examination of their geographic distribution and the population served
by quarters.
C. Assessment of the need for services currently supplied based on

existing models developed by the Institute, surveys conducted by the
Institute to evaluate the need for services among Tel Aviv's elderly,
and the evaluation of service providers in Tel AvivYafo regarding
organizational and quantitative problems in the current provision of
services.

D. Assessment of the gaps between needs and existing services on a

citywide basis and by geographical areas. The purpose was to compare

the data gathered in the mapping process with the information compiled
regarding current needs.
E. Evaluation of the efficiency in the provision of existing
services as perceived by the professional staff.
F. Analysis of expected changes in the Tel AvivYafo population, and

their implications for the need for community and institutional
services.

G. Identification of existing plans for the development of services
■s

for the elderly in Tel AvivYafo .

H. Formulation of guidelines regarding the future development of
services, which will enable an appropriate response to changes in the
needs of the Tel AvivYafo elderly in the coming years.

The quantitative and qualitative data that were collected during
the formulation of the master plan were presented for discussion in
the various committees and served as a basis for the sterring

ii
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committee's recommendations.

The Brookdale staff prepared nine reports. Each report deals
with specific aspects of the existing need for, and provision of,
services for the elderly in Tel AvivYafo.

Report No. 1 reviews the provision of, and need for, institutional
services in Tel AvivYafo today and in the future. The report deals
separately with institutions for independent elderly (including
sheltered housing) and institutions for disabled elderly (nursing,
mentally frail and frail).

Report No. 2 reviews communitybased services. It is divided into four
parts. The first part focuses on the organizational layout of
community services. The second part deals with the services currently
supplied, and the present and future needs for these services. It
also examines the current distribution of services by geographical
area, and the variations in service gaps within the city's various
quarters. The third part presents the staffs' perceptions regarding
problems in service delivery. The last part, summarizes the gaps
between needs and existing services, and presents various approaches
for future service development.

Report No. 3 focuses on daycare centers for the disabled and on

social clubs in Tel AvivYafo. The report provides a comprehensive
review of the various models of day care centers, and analyzes the
differences among them. It pays special attention to differences
regarding the types of population served, the services provided and

the organization and activities of the centers. The report presents
estimates of the need for day centers today and in the future from the

iii



standpoint of the number of elderly requiring services, the
geographical distribution of the centers, and the desired models of

* day care.
The discussion of social clubs focuses on an analysis of the

current supply. It addresses issues such as the population being
served, the geographical distribution of the clubs, their patterns of
operation, and the types of services offered. Following this section,
the report presents a detailed analysis of the need for clubs at ;'

present and in the future from the standpoint of the population to be

served, the location of the clubs in the city, and the types of
services required.

Report No. 4 reviews the demographic characteristics of the city's
elderly and presents projections for the year 2000  both for the city
as a whole and separately for each of its nine quarters. The data in
this report was used as a basis for the assessment of present and

future needs for community and institutional services.

Report No. 5 summarizes the findings of a study carried out by the
Brookdale Institute and ESHEL concerning disabled elderly in the
community, the development of appropriate services for them, and the
impact on the need for institutional services. This report served as
a basis for evaluating the gaps between existing services and the need
for the different services.

Report No. 6, based on data from a study carried out in 1983 by the
Brookdale Institute in four cities in Israel, presents the evaluations
of field staff on the quality of services provided. These data were
used as an additional source of information for understanding the

iiii
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existing difficulties in the organization and delivery of services in
Tel AvivYafo.

Report No. 7 on case management in services for the elderly and

interorganizational relations, is also based on a study carried out
by the Brookdale Institute in 1984 in the four major cities. This
report describes the process of care in the delivery of services for
the elderly in Tel Aviv and the interorganizational relationships
among service providers.

Report No. 8 reviews the general hospital ization services, and
examines how they are addressing the issues related to the present and

future care of the elderly population.

Report No. 9 reviews briefly the geriatric rehabilitation services
provided in inpatient settings and in the community. The report
focuses on the functional rehabilitation of the elderly patient, while
differentiating between various types of rehabilitative needs: short
versus longterm rehabilitative care, and rehabilitation aimed at
improving the functional level of the elderly versus rehabilitation
aimed at maintenancepreventive care.

The reports do not present recommendations for the master plan.
Their purpose was to provide information and tools to assist in
determining possible avenues for service development and the
establishment of priorities for the future. They were used by the

steering committee to develop and finalize its recommendations which

were published in a special and separate Tel Aviv Municipality
publication, The Masterplan for Services for the Elderly in Tel

AvivYafo. .
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Abstract

, Geriatric rehabilitation services are an important component in
the continuity of care for the elderly. These services are aimed
primarily at improving the functional ability of the elderly and

preventing possible deterioration. They are provided by

physiotherapists, occupational therapists and speech therapists
and operate within various types of settings.

This report reviews the current supply of geriatric
rehabilitation services in Tel AvivYafo. These include inpatient
rehabilitation services (such as general hospitals and rehabilitation
hospitals) and communitybased rehabilitation services (such as day

hospitals, day care centers and rehabilitation institutes). The

report also examines the needs for these services today and in the
future.


