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תקצ>ר

פרטיים חולים בתי על המפקחות סיעודי שטח מרכזות לאחיות המיועדת סדנה נערכה ,1990 ביולי ב45
פיקוח שיטת של מוקדם ממבחן ומסקנות ממצאים הוצגו בסדנה הבריאות. לשכות מטעם כרוניים לחולים
המסמנים גישת על מבוססת החדשה השיטה כרוניים. לחולים הפרטיים המוסדות על חדשה

ברוקדייל. מכון ידי על סיעודייםחברתיים לתחומים שהותאמה (Kessner, 1973)

של הפיקוח מערכת לשיפור נסיונית בתוכנית מתאימה, פיקוח כשיטת עצמה את הוכיחה המסמנים שיטת
והרווחה. העבודה במשרד לזקן השירות

עיקריות: מטרות שתי היו לסדנה
החדשה, הפיקוח שיטת של הכלים ניסוי ועל המוקדם המבחן ביצוע על מהמפקחות חוזר היזון קבלת א.

השטח. מן העולים הממצאים על דיווח וקבלת
הפיקוח מערכת לשיפור התוכנית יישום המשך לגבי החלטות וקבלת המוקדם מהמבחן לקחים הפקת ב.

כרוניים. לחולים הפרטיים החולים בתי על השוטף
תיאור ומובא החדשה השיטה של עקרונותיה מוצגים בתחילה זו. סדנה של סיכום מביאה שלפנינו העבודה
תוצאות של פירוט מובא מכן לאחר והרווחה. העבודה משרד של הפיקוח בעבודת השיטה יישום של
שנדגמו כרוניים, לחולים פרטיים חולים בתי 17 של במדגם והשיטה הכלים נוסו שבו המוקדם המבחן

בארץ. הקיימים פרטיים חולים בתי 45 מתוך
הינת החדשה הפיקוח שיטת כי היתה המוקדם המבחן ממצאי לאור הסדנה של המרכזית המסקנה

לביצוע. וניתנת אחידה אובייקטיבית, אמינה,



תודות

לחולים פרטיים בתיחולים על המפקחות סיעודי שטח המרכזות האחיות לכל מיועדת היתח הסדנח
בתוכנית. המשתתפים תודת כך ועל ברוקדייל למכון הודות התאפשר הסדנה קיום כרוניים.

בבריאות הסיעוד על הארצית המפקחת לוי, ולבתשבע ברוקדייל מכון מנהל חביב, לג'ק מיוחדת תודח
את שאפשרו כך ועל הפיקוח, כלי פיתוח בתהליך שגילו והמעורבות הגיבוי העניין, הפתיחות, על הציבור,

התכנית. יישום המשך
על הבריאות, משרד למנכ"ל המשנה הבר, ולשרגא הציבור בריאות שירותי ראש אדלר, לורה תודה

הפיקוח. כלי פיתוח בתהליך תמיכתם
הנושא. בחשיבות וההכרה ההתעניינות על ארצית, ראשית אחות דב, בן לנורית תודה

הכלים בפיתוח שהשקיעו והמחשבה הזמן על המאומצת, העבודה על חמה תודה שלוחה הגרעין לצוות
הנפתיות למפקחות לב מקרב תודות התהליך. כל לאורך הפעולה ושיתוף הנעימה האווירה על והשיטה,

ו הפעולה, שיתוף על הבריאות, מלשכות מיקנה ממושכות למחלות סיעודי שטח ולמרכזות והמחוזיות
1 בשטח. שהשקיעו המצויינת והעבודה ההיענות

פיקוח שיטת בהנחלת לסייע והפתיחות הנכונות ועל הפעולה שיתוף על תודה וצוותיהם, המוסדות למנהלי
בלשכות המחוזיים/נפתיים לרופאים שלוחה תודה במוסדות. הטיפול איכות את להעלות במטרה חדשה,

המוקדם. המבחן בביצוע שתמכו וזיקנה, ממושכות למחלות האגף ראש  חבוט בנו ולד"ר הבריאות

י\ והסדנה. החומר ובהכנת בייעוץ לנו שעזרו ברוקדייל, מכון ולאנשי יהושע לאתי תודה
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מבוא

ברוך דליה
הבריאות משרד

הבריאות משרד עלידי מבוצע ישראל, במדינת כרוניים לחולים פרטיים בתיחולים על השוטף הפיקוח
שבועות. 86 ל אחת הבריאות, מלשכות רבמקצועי צוות באמצעות

שלבי וארגונית, פיזית סביבה היבטיו: כל על הסיעודי, הטיפול לתחום מוקדש הפיקוח של הגדול חלקו
הטיפול. תוצאות ובדיקת הסיעודי הטיפול

מקורות: משני לטיפול סטנדרטים על מבוסס הפיקוח

.1948 העם, בריאות פקודת א.

במשרד וזיקנה ממושכות למחלות האגף ידי על ועודכן שהוצא סיעודיים, לבתיחולים נוחלים קובץ ב.
.1988 הבריאות,

מעבר אולם, הטיפול. איכות על לבקרה מובנים פיקוח כלי לבנות נסיונות נעשו שחלפו השנים במרוצת
אצל לתחושה גרמה זו עובדה ומובנה. שיטתי פיקוח הליך היום בידינו אין ספציפים, תחומים למספר
חלק רק נבדקו ביקור בכל השוטף. הפיקוח בעת ביטוי לידי באו לא האמיתיים שהליקויים המפקחים,
באוביקטיביות שפגם דבר ספציפית, בבעיה להתמקד היה ניתן שלא וכמעט הטיפול מתחומי

הפיקוח. של ובאפקטיביות
בפתוח לייעץ בבקשה ברוקדייל, למכון הבריאות במשרד הציבור בריאות שירותי ראש פנתה ,1987 בשנת
הצוות בידי שוטף לפיקוח כאמצעי ישמשו אשר כלים ובבנית ויישומית מדעית אוביקטיבית, שיטה
הטיפול לשיפור שתתרום שיטה לפתח היתה המטרה כרוניים. לחולים הפרטיים בבתיהחולים המפקח

אלה. בבתיחולים השוהים במטופלים הטיפול איכות את ותעלה

העבודה מטרת ברוקדייל. מכון ושל הבריאות משרד של משותפת בעבודה פותחה החדשה השיטה
סיעודיים מסמנים על המבוססת חדשה, שיטה עלפי ממשלתית, פיקוח מערכת לבנות היתה המשותפת
מסוגלים נהיה בעזרתה ואשר ומהימנה תקפה שתהיה שיטה היטב). ומוגדרות שכיחות סיעודיות (בעיות
ולהביא ומוסדית אינדיבידואלית ברמה בטיפול ליקויים לאתר הניתן, הטיפול את ולהעריך לבחון

לתיקונם.

הטיפול איכות רמת של מדוקדקת ולבחינה לעיון הוקדשו המשותפת העבודה של הראשונות השנתיים
הממצאים הקיימת. השיטה עלפי הבריאות משרד שבפיקוח כרוניים לחולים הפרטיים בבתיהחולים
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של נחיצותו את הדגישו הקיימים, מהכלים המפקחים של רצון שביעות לחוסר בנוסף זו, בתקופה שנאספו
השינוי.

המורכב פליישמן, רחל וגב' ברוך דליה גב' בראשות גרעין צוות הוקם החדשה, הפיקוח מערכת בנית לצורך
ממכון ומחוקרים הציבור בריאות מלשכות תיקנה ממושכות במחלות סיעודי שטח מרכזות מאחיות
שיטת להציע המוקדם: הניסוי שלבי את לבנות היה זה מוביל צוות של תפקידו לגרונטולוגיה. ברוקדייל
הערכתו. את ולבצע הניסוי את לתכנן סיעודי, בקשיש לטיפול חשובות (מסמנים) הבעיות את לקבוע וכלים,
או לתקן משוב, ולקבל המפקחים פורום בפני להציגה ושלב, שלב לכל הצעה להכין היתח: הפעולה דרך

סופי. נוסח לקבלת לשם בהתאם, לשנות

החדשה: הפיקוח בשיטת כמסמנים לשמש נבחרו סיעודיות בעיות 12

התייבשות .2 באכילה קושי ,1

השתן סוגר על אישליטה .4 לחץ פצעי .3

תאונות .6 הצואה סוגר על אישליטח .5

כלכלית תשתית תחום: .8 תרופות בחלוקת ליקויים .7

בניידות קושי .10 ברחצה קושי .9

י בשמיעה קושי .12 בראייה קושי .11

בנוהלי המוגדרים הבסיסי, הסיעודי הטיפול תחומי כל את מקיפים היותם עקב נבחרו הללו המסמנים 12

הוכנסו השוטף בפיקוח כה עד נכללו לא אשר  בשמיעה וקושי בראייה קושי  מסמנים שני הסיעוד.
בראייה לקושי הסיעודי הצוות של וההתייחסות המודעות  הסיבה חשיבותם. מפאת המסמנים לרשימת
השפעתם בשל וזאת למטופל, הניתן הכוללני הסיעודי הטיפול של אינטגראלי חלק מהוות בשמיעה ולקושי

היומיומי. תפקודו על והשלכותיהם הסביבה עם לתקשר המטופל יכולת על
הטיפול. תוצאות ומדדי תהליך מדדי מבנה, מדדי הכוללת: רבממדית, גישה מתוך פותחה החדשה השיטה

מישורים: בשני מידע מקורות במספר שימוש נעשה זו בשיטת

האישי: במישור א.

ובדיקתם שבמדגם המטופלים ריאיון 
שבמדגם מטופל כל לגבי המטפלת האחות ריאיון 

רשומה בדיקת 

המוסדי: במישור ב.

הטיפול אופן על במחלקה תצפית 
עבודה ונוהלי מדיניות על ביתהחולים הראשית/מנהל האחות ריאיון 

סיעודיות רשומות בדיקת 
ביישום הראשון השלב נסיונית. חומש כתכנית תוכננה השוטף הפיקוח מערכת לשיפור החדשה התכנית
הפיקוח מערכת לצורכי השיטה התאמת את לבדוק העיקרית במטרה מוקדם, מבחן ביצוע היה התכנית

ארצית. תכנית הפעלת לצורך בעתיד הלקחים את וליישם

2



שיטת של הארצי היישום ותיאור המסמנים שיטת עלפי הפיקוח שיטת של תיאור כולל: שלפנינו המסמך
במשרד לזקן השירות עלידי ותשושים עצמאיים לקשישים המעונות על הפיקוח במערכת המסמנים
והשיטה הכלים של המוקדם המבחן תוצאות תוצגנה פיקוח. במערכת בשיטה לשימוש כדוגמה הרווחה,
בנווה שנערכה סדנה תוצאות על נדווח כן כמו כרוניים. לחולים פרטיים בתיחולים של במדגם החדשה
מממצאי לקחים להפיק למטרה לה שמה אשר ,(45.7.90 (בתאריך סיעודי שטח מרכזות אחיות עם אילן
בתיחולים על השוטף הפיקוח מערכת לשיפור התכנית יישום המשך לגבי החלטות ולקבל המוקדם המבחן

כרוניים. לחולים פרטיים
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המסמנים שיטת פי על הפ>ק1ח מערכת
pvmVd רחל

גרוקדייל גמגון בגירה חוקרת
לקשישים מוסדות על הפיקוח מערגות לשיפור התכניות על אחראית

רווחה בשירותי טיפול איכות להערכת שיטה בפיתוח ברוקדייל מכון של צוות עוסק שנים עשר מזה
ואחרים, פליישמן ;1986 ואחרים, פליישמן (ראה המסמנים'' ''שיטת נקראת זאת שיטה לקשישים, ובריאות

.(Fleishman et al, 1988 ;1987

והשני מסמנים, שלושה ובדק קהילתית במסגרת נערך האחד מחקרים: שני בוצעו זו שיטה פיתוח במהלך
להערכת מתאימה שהשיטה הראו, המחקר ממצאי מסמנים. אחדעשר ובדק מוסדית במסגרת נערך
במוסדות גם המוסדי הטיפול איכות בהעלאת צורך יש כי המחקר הראה ,p כמו הטיפול. איכות
במערכות השיטה יישום של לתהליכים הצוות נכנס האחרונות בשנים הפיקוח. ע''י כ''טובים'' המוערכים
באמצעות המוסדי הטיפול איכות על להשפיע שניתן מחשבה מתוך בארץ, לקשישים המוסדות על הבקרה

הפיקוח. מערכת שיפור

מערכת לשיפור נסיונית חומש תכנית בשיתופם נבנתה הרווחה, במשרד לזקן השרות של לפנייה בתשובה
התכנית התכנית. של ליישומה השלישית בשנה מצויים אנו כיום, המסמנים. שיטת על המבוססת הפיקוח,

התכנית. יישום בעקבות הטיפול באיכות שיפור לראות כבר וניתן בארץ אבות בתי 140 בכ מופעלת

השיטה של והמושגי המתודולוגי הפיתוח כאשר שינוי, \y\v2 תפקידו את רואה ברוקדייל ממכון הצוות
הקשישים. של החיים ואיכות הטיפול איכות להעלאת תרומתו ועם יישומו עם משמעות מקבל

המסמנים שיטת .1

על משמעותית השפעה לה שיש לאבחנה, יחסית קלה היטב, מוגדרת שכיחה, מחלה או בעייה הוא מסמן
של הפעלה ודרושה מקובלים נוחלים דרושים מסויימת בעיה עם להתמודדות רווחתו. על או הפרט תפקוד

שיקום. או טיפול אבחון, מניעת, הבאים: התהליכים אחד

את יספק מסויים שמטפל ההנחה כלומר,  המטפל עקביות הנחת על מתבסס המסמנים בשיטת השימוש
סיעודי צוות כי מניחים הסיעודי: בתחום למשל טיפול. תחום מאותו בעיות לשתי טיפול רמת אותה

בניידות. בקושי איכות באותה יטפל ברחצה בקושי מסויימת באיכות המטפל
ברוקדייל: מכון ידי על שפותחה כפי השיטה מאפייני להלן
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בשירות הניתן הטיפול, של הכוללת האיכות להערכת בסיס משמש נבחרים מסמנים של מוגדר מספר א.
תחומים. של מכלול להקיף וכך מסמנים של (סבב) רוטציה לבצע ניתן המסויים.

(הליכים, הט*9ול תהליד של מדדים טוב), טיפול לתת השירות (יכולת מבנה מדדי בין משלבת השיטה ב.
שילוב וכוי). נקיון רצון, שביעות המחלה, (איזון הטיפול תוצאות של ומדדים מגעים) בדיקות, פעולות,

תיקונם. תהליך ועל לליקו"ם הסיגות איתור על מקל זה
ותצפיות. ברשומה עיון המטפל, ריאיון המטופל, ריאיון מידע: מקורות במספר שימוש עושה השיטה ג.
המצב בחינת מאפשר וכן הניתן, הטיפול על יותר מדויקת תמונה מספק מידע מקורות במספר שימוש

שונות, ראות מנקודות

כלל על תמונה שמתקבלת כך השירות, או המוסד ורמת הפרט רמת רמות: *r\v* המידע א*סוף ד.
הטיפול. מערכות

מוצע השיטה במסגרת הארץ. בכל אח*דח בצורה ליישמה וניתן מובנית שיטה היא המסמנים שיטת ח.
מוסדות/ בין להשוות יהיה ניתן זח, באופן מרכזי. מידע מאגר ולהקים הנתונים כלל את למחשב

זמן. לאורך במוסד הטיפול איכות את ולבדוק שיתתים,
תוך במוסד, או בשירות כולו הטיפול תהליך של כוללנית תמונה נותן בפיקוח המסמנים בשיטת שימוש

הפיקוח. מערכת לרשות העומדים במשאבים וגמיש ממוקד שימוש

הפיקוח במערכת זו בשיטה משתמשים וכעת המסמנים בשיטת יותר רחבה הכרה ישנה 80 ח שנות מאז
תכנית בביצוע האירופית הקהיליה החלה לאחרונה, הברית. בארצות נוספות ובמדינות ניויורק במדינת
פצעי מניעת מסמנים: בארבעה המתמקדת כלליים, חולים בבתי הפנימית הפיקוח מערכת לשיפור נסיונית
לפני באנטיביוטיקה מניעתי וטיפול ניתוח לפני החולה מצב הערכת תקינה, רשומה בהם, וטיפול לחץ

ניתוח.

תהליך מבנה, הימצאות, עיקריים: מימדים ארבעה על מבוססת המסמנים באמצעות הפיקוח שיטת
ותוצאות. וטיפול) (מודעות

הימצאות .2

המצאות .(Pervalence) הבעיה הימצאות היא המסמנים, שיטת לפי טיפול איכות להערכת המוצא נקודת
אצל המתגלה הנפשיתחברתית, או הסיעודית הרפואית, הבעיה כאשר וזאת הטיפול לאיכות מדד חינה
עם מטופלים של הימצאותם דוגמא: הולם. מניעה מאמץ העדר או לקוי טיפול של תוצאה הינה המטופל,

בבעיה. נאות מניעתי טיפול העדר על להצביע עלולה במוסד לחץ פצעי

אינה אשר מסויימת, מבעיה הסובלים במוסד המטופלים מספר הינה  הבעיה להיקף כמדד ההימצאות
ממדיו, שלושת על הטיפול במתן המוסד של ההתמודדות יכולת על משפיעה ההימצאות לריפוי. נתנת
הסובל קשיש ברחצה: קושי לדוגמה, מהבעיה. הסובלת במוסד האוכלוסייה בבדיקת המפקח את וממקדת
הזולת. של מלאה או חלקית לעזרה וזקוק בעצמו להתרחץ מסוגל שאינו כאדם חוגדר ברחצה מקושי
להמצאות המדדים המטופלים. כלל מתוך ברחצה מקושי הסובלים כשיעור הוגדרה הבעיה הימצאות
הבעיה. ורישום ברחצה, בעזרה הצורך על דיווחו הקשיש או והאחות סובל, שהקשיש העובדה הבעיה.

תפקודית. הערכה ורישום רפואי התיק האחות, ריאיון הקשיש, ריאיון הם: המידע מקורות

6



מבנה .3

אופנים: בשני המוסדות של המבניים ליסודות להתייחס ניתן
במערכת לייעודם האדם וכה המבנים התאמת המוסד: של הכללי המבני ההיבט של הראות מנקודת א.

המקובלים. ולסטנדרטים

ברחצה קושי במסמן תקין מבנה של לקיומו המדדים למשל ספציפיים: מסמנים של ראות מנקודת ב.
וחדרי ציוד המטפלים, הדרכת אדם, כח בתקני עמידה ברחצה, שגרתי לסיוע נוחלים של קיומם הם:
ראיונות תצפית, הם: זה במקרה המידע מקורות בחורף. וחימום חמים מים לתקן, בהתאם אמבטיה

ורשומח.

חמש6ל הצתת מודעות .4

כהכרת מודעות הוגדרה ברחצה, קושי של בדוגמה טיפול. למתן הכרחי תנאי היא בעיה לקיום מודעות
המטפלת, האחות ריאיון הם: מודעות על המידע מקורות ברחצה. מקושי הסובלים את המטפלת האחות

ברשומה. ועיון המטופל ריאיון

טיפול .5

תוך ורחצה הרחצה אופן הרחצה, תדירות כמו: מקובלים, טיפול הליכי על כשמירה מוגדר הטיפול תהליך
ופרטיות. כבוד על שמירח

תוצאה .6

לתוצאה המדדים הרחצה. בסיום המטופל של נקיון לדוגמה: בו, הטיפול תהליכי בתום המטופל של מצבו
העור ניקיון בדיקת הציפורניים, גזיזת בדיקת הרגליים, ואצבעות הרגליים כפות ניקיון בדיקת הם:

מהטיפול. הקשיש של רצונו ושביעות האוזניים מאחורי
ותוצאות תהליכים בדיקת על גם אלא מבניים, מדדים על רק לא המבוססת המסמנים, גישת לסיכום,
על ידובר הבאות בהרצאות פיקוח. כשיטת גם כיעילה עצמה הוכיחה בטיפול, ספציפיות לבעיות הקשורים
השירות  והרווחה העבודה משרד מטעם ותשושים עצמאיים למוסדות הפיקוח במערכת השיטה יישום

כרוניים. לחולים פרטיים בבתיחולים הבריאות במשרד המוקדם המבחן על 7כן לזקן,
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בפיקוח המסמנים שיטת בהפעלת והתנסויות לקחים
ארצי יישום האבות: בתי על

רונן רויטל
ברוקד"ל מכון

ברוקדייל מכון בין בשיתוף המופעלת בתכנית שנרכש הנסיון את בתמציתיות לתאר ההרצאה מטרת
הקשיים מההתלבטויות, במקצת הקורא את לשתף ברצוננו כן והרווחה. העבודה במשרד לזקן, והשירות

התכנית. הפעלת במהלך שעלו והפתרונות
עצמאיים לקשישים האבות בתי על הפיקוח מערכת לשיפור נסיונית תכנית מפעילים אנו שנים כשלוש מזה
תיאור ארצית. וכלל ישומיית תכנית והינה פיקוח כשיטת המסמנים שיטת על מבוססת התכנית ותשושים.

'.(1991 ואחרים, (פליישמן למפקחים במדריך מצוי ועקרונותיה התכנית של מפורט

לזקן חשיתת מטעם הפיקוח מערכת .1

ותשושים. עצמאיים לקשישים ומחלקות מוסדות 140 כ על מפקחת לזקן השירות מטעם הפיקוח מערכת
עוסקים המפקחים אחד. כל בממוצע, מוסדות כ20 על פיקוח מנהלים אשר מפקחים שבעה כוללת היא
מתבצע מוסד בכל הביקור כאשר וברישוי, והרווחה העבודה ממשרד המופנים קשישים בהשמת בפיקוח,

ואחות. סוציאלי עובד במשותף: מפקחים שני עלידי מתבצע מוסד כל על הפיקוח רשיון. חידוש לפני

כלליים בקווים שנה. של במחזוריות פיקוח עובר מוסד וכל בתכנית, להיכלל מיועדים בפיקוח המוסדות כל
הבאים: מהשלבים מורכב הפיקוח

המעון. צוות עלידי הדיירים כלל על ובריאותיים דמוגרפיים פרטים מילוי א.
לבדיקה. דיירים מדגם הוצאת ב.

המפקחים. ידי על מקיף פיקוח ביקור ביצוע ג.

למנהל. ושליחתו ממצאים לדו"ח השאלונים עיבוד ד.

עלידו. תיקונים תכנית והגדרת הממצאים דו"ח על המנהל חתימת ה.
התיקונים. תכנית על והמפקחים המנהל בין והתדיינות מו"מ תהליך ו.

הליקויים. תיקון לבדיקת מעקב ביקורי ארבעה או שלושה ביצוע ז.

סנקציות. הפעלת או רשיון חידוש ח.

ותשושים עצמאיים לזקנים מעונות על פיקווו .1991 א. ישי, ר.; רונן, מ.; ברגיורא, ג., סנדלסון, א.; שפירא, ר.; פליישמן, .1
הציבור. בריאות שרותי  הבריאות משרד לגרונטולוגיה, ברוקדייל ג'וינטמכון למפקווים. מדריך המסמנים: שיטת לפי

ירושלים.
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בתכנית. המתבצעת הפעילות היקף את מציג 1 לוח

הפיקוח* מחזורי משלושת אחד בכל השונים הביצוע שלבי לפי בתכנית הטעונות מספר :1 לוח
(1.9.87  2.6.90 (התקופה:

פיקוח מחזור

111 11 1 הביצוע שלבי

17 48 97 למנהלים 5 טופס שליחת

9 51 87 המנהלים עלידי 5 טופס מילוי
. 51 7$ דיירים דגימת
2 43 81 חדשנתי פיקוח ביקור

2 43 81 ממצאים דו"ח הוצאת
1 22 *4 למנהל ממצאים דו"ח שליחת

מאושר ממצאים דו"ח קבלת
0 7 5 המנהל עלידי
0 3 22 מעקב ביקור

מעקב בביקור ומסתיים למנהלים 5 טופס של בשליחתו מתחיל הפיקוח מחזור י

כאשר לתכנית, נכנסו כבר מוסדות 97 ארצי. יישום של מתקדם בשלב נמצאת התכנית לראות, שניתן כפי
התכנית החדשה. השיטה לפי שלישי פיקוח מחזור החלו אף 17 וב שני פיקוח מחזור החל מהם 68 ב
הליקויים תיקון על המנהלים עם ההתדיינות תהליך הוא עתה המוקד כאשר בפיתוח, נמצאת עדיין

תיקונם. אחר והמעקב

הנסיוגית התכנית במסגרת העבודה שיטת .2

התכנית. פיתוח ולהמשך שוטפות סוגיות לליבון המפקחים, כל בהשתתפות דוחודשיים, עיון ימי א.

מאמינים אנו בשיטה. מרכיב כל של משותף בפיתוח למפקחים המכון צוות בין משותפת עבודה ב.
המפקחים ניסיון בסיס על מתקבלות עצמן ההחלטות אך ולכוון, לייעץ הוא החוקר של שתפקידו

השונים. ולאילוצים עבודתם לתנאי התאמה תוך בשטח
בדיקת כולל תקופתית כוללת והערכה השונים, התכנית מרכיבי של הפעלה, כדי תוך הערכה, ג.

הפיקוח. כלי של ותוקף מהיימנות
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המכון. צוות ידי על הממוחשב ועיבודו המידע קליטת שירותי מתן ד.

מהמוסדות. העובדים וצוותי למנהלים עיון ימי בעזרת לתכנית המוסדות מחוייבות הרחבת ה.

התכנית הפעלת במחלן שעלו קש"ס .3

דוגמאות: שונים. קשיים ועולים עלו התכנית במהלך

הפיקוח. תהליך של השונים בשלבים ועיכובים השאלונים, של תקין לא מילוי כגון,  הרצה קשיי א.

ועמוס. אינטנסיבי פיקוח ליום להתרגל המפקחים של קושי ב.

הפיקוח. ביום המפקחים של המאסיבית לנוכחות מוסדות מנהלי של התנגדות ג.

אופן למשל, הבדיקה. של הלאמספקת העומק וממידת הנבדקים מהנושאים מפקחים בקרב אינחת ד.
הסוציאלי. הטיפול של הבדיקה

עם לראיונות היתר ולמתן בפרטיות) לפגיעה (מחשש דייר כל על מידע לספק המנהלים התנגדות ה.
המטפל. הצוות נוכחות ללא קשישים

הפעלה כרי תון וש*פור>0 o"w*v ,4

דוגמאות: ולשיפורים. לשינויים מתמידים ונסיונות בהצעות לוו בתכנית וההתנסויות הקשיים

הדיירים, פרטי מילוי לטופס לואי כמוצר ולמנהל, למפקחים מעון כל של נתונים ריכוז הוצאת א.
הביקור. לפני רקע תמונת למפקח המשמש

הפיקוח. מערכת על העומס את להקטין מגמה מתוך קטנים, למעונות מקוצרים כלים בניית ב.

מהם אחד (כל האחיות לבין הסוציאליים העובדים המפקחים בין לקשישים הראיונות מספר חלוקת ג.
כדי וסיעודי, סוציאלי הנושאים, שני על גולל ראיון מראיין אחד שכל כך שונים), דיירים 5 מראיין

שבמדגם. הדיירים על להקל

ולדעת להבין והצוותים המנהלים של לצורך תשובה ולמתן למנהל הדיווח ליעול ממצאים דו"ח מחשוב ד.
והממצאים. הנבדקים הנושאים על לעומק

מעון. בכל ייחודיים לליקויים ביטוי מתן לשם לשאלונים מובנה לא חלק הוספת ה.

אבות בת> על הפיקוח מעיכת לשיפור התכגית של תתמתח .5

והחיים. הטיפול איכות בתחום ותרומה ארגונית תרומה התכנית: תרומות של סוגים שני על להצביע ניתן

הבא: באופן ביטוי לידי באח הארגונית התרומה
פיקוח תדירות ולמוסדות, פנימי דיווח אופני פיקוח, תהליך פיקוח, (כלי אחידה פיקוח מערכת הקמת א.

וכו').
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תדמיתו ושל עבודה תהליכי של מתמיד בפיתוח העוסקת המפקחים, של וגיבוי עבודה קבוצת גיבוש ב.

המפקח. של ותפקידו

מנהלי מצד המפקחים כלפי וההערכה הכבוד הגדלת למפקח, המנהל בין מפגשים שגרת הסדרת ג.

המוסדות.

מתמיד. לשיפור שאיפה תוך יותר ברורים יעדים קביעת הפיקוח, מערכת גיבוש ד.

וניתוחים. נתונים מאגר הקמת באמצעות ההחלטות קבלת בסיס הגדלת ח.

הפיקוח. לשיטות מדעי גיבוי מתן ו.

הבא: באופן ביטוי לידי באח והטיפול החיים איכות בתחום התרומה
.(2 לוח (ראח שאותרו ליקויים תיקון א.

זכויות כגון, היומיומי לטיפול מעבר שחינם לנושאים במוסדות העובדים צוותי מודעות העלאת ב.
המשפחות. עם והקשר המוסד בחיי הדייר מעורבות הקשישים,

מתמדת. ביקורת להפעלת ועידודם בפועל הפיקוח בתהליך הקשישים הכללת ג.

לפי הפיקוח שנים. שלוש מזה בפועל מיושמת האבות בתי על הפיקוח מערכת לשיפור התכנית לסיכום,
בנויה אשר דינמית תכנית זו כי להדגיש, ראוי הפיקוח. במערכת אינטגרלי לחלק הפך החדשה השיטה
גבוהת מעורבות מצריכה כך ומשום חלק, בה שלוקחים אלה ולצרכי בשדה לשינויים מתמדת רגישות מתוך

מפעיליה. של
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נבחרים פריטים לגבי פיקוח מחזורי שני בין ליקויים תיקון :2 לוח
ל3.7.90) מעודכן 38 האבות בתי (מספר

הליקויים אחוז פריטים
שתוקנו

רחצה בקש" ט>פול
100.0 רחצה לקשיי הצוות מודעות
66.7 ברחצה בסיסית עזרה מתן
77.8 ברגליים וטיפול נקיון
11.1 חרחצח בחדר לעזרה לקריאה אמצעי

תרופות חלוקת
90.9 אחיות עלידי תרופות חלוקת
87.5 רופא להוראות בהתאם תרופות קבלת
53.8 טע77כ( תרופות גליון

ד"רימ זגויות
 אוכל לתוספת אפשרות

28.6 היכנסו לפני הדלת על מקיש הצוות
50.0 החדר דלת את לסגור אפשרות
37.1 לבד להיות אפשרות
90.9 חדרם דלת על הדיירים שמות

ורפוא"מ סיעוד"ס שירותים
57.1 שוטף רפואי מעקב
46.2 פיזיותרפי טיפול
21.7 סיעודית אישית טיפול תכנית
28.6 מוטורית הפעלה

מניעת פעולות
75.0 לחודש אחת לחץדם מדידת
75.0 חודשים לשלושה אחת שקילה
40.9 לשנה אחת עיניים רופא עלידי בדיקה

אדם כוח
14.3 התקן לפי רופא
37.5 התקן לפי אחיות
30.0 התקן לפי עזר כוח
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 הבריאות משרד עם המוקדם המבחן ממצא* סיכום
הציבור בר>אות
פלגאולבסק* עדנה

ברוקד"ל מגון

הקדמה

ואת יתרונותיה את החדשה, הפיקוח שיטת את מתאר הראשון חלקו עיקריים. נושאים בשני דן *ה סיכום
החדשים, הפיקוח וכלי השיטה לניסוי המוקדם המבחן ביצוע מתוארים השני בחלק יישומה. תהליכי

המוקדם, המבחן וממצאי
ומתבצע הבריאות משרד באחריות נתון כרוניים לחולים פרטיים בתיחולים על הפיקוח ישראל במדינת
שירותי עלידי שבועות, שישה ומדי וזיקנה, ממושכות למחלות האגף עלידי לשנה, אחת רמות: בשתי

הציבור. בריאות

בשיטת שינויים בתכנון לשתפו בבקשה לגרונטולוגיה ברוקדייל למכון פנייה הבריאות משרד יזם 1987 ב
להעלות על וכמטרת הפיקוח מערכת של האפקטיביות את לשפר נועדו השינויים הנוכחי. השוטף הפיקוח

בבתיהחולים. הטיפול איכות את

החדשה הפיקוח שיטת על*ד> המוצעים העיקר"מ השינו"ם .1

הם: החדשה הפיקוח שיטת עלידי המוצעים העיקריים השינויים
אחידות. פיקוח ובשיטות מובנים פיקוח בכלי שימוש א.

מבנה. מדדי על ופחות ותוצאה תהליך מדדי על דגש שימת ב.

מוגדרים. כללים עלפי ואיחודם מידע מקורות במספר שימוש ג
בתהליך. הקשיש ריאיון הכללת ד.

הפיקוח. כלי פומביות ח.

הפיקוח. עלידי הנדרשים הטיפול באיכות לשינויים ההענות מידת על ובקרח הפיקוח ממצאי מחשוב ו.

הכללית. האסטרטגיה בתוך המסמנים שיטת שילוב 1
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המסמנים ש*טת >תיונות .2

שיטת של חשיבותה תודגש זה בפרק בפרוטרוט. הקודמים הפרקים באחד תוארה המסמנים שיטת
הפיקוח. לשיטת המסמנים

אבות בתי על בפיקוח ,(1973) Kessner עלידי הטיפול איכות בהערכת יעילה נמצאה המסמנים שיטת
1988 ,1987 ואחרים, פליישמן ;1986 ואחרים, (פליישמן במכון שנערכו ובעבודות ניויורק במדינת
על והרווחה העבודה משרד של בפיקוח המסמנים שיטת שולבה המכון עבודות במסגרת .(,Fleishmanet ai

ותשושים. עצמאיים לקשישים אבות בתי
המסמנים: שיטת של יתרונותיה

אוביקטיבית, איכות הערכת מאפשרת א.

בטיפול. ספיציפים אספקטים על דגש שמח ב.

ותוצאה. תהליך מבנה, מדדי משלבת ג.

טיפול. במתן ליקויים לזהות מסייעת ד.

טיפול. במתן המגמות בבקרת מסייעת זמן, לאורך מיושמת השיטה אם ח.

ביעילות משתמשת השיטה וגמישותה. יעילותה בשל גם הפיקוח למערכת מתאימה המסמנים שיטת
איכות על כוללנית תמונה מספקים ומדדים מסמנים של מוגבל שמספר כיוון לרשותה, העומדים באמצעים
לצרכים בהתאם מוחלפים להיות יכולים הנבדקים שמסמנים משום גמישה השיטה במוסד. הטיפול
לרשות העומדים לאמצעים בהתאם להיבדק יכולים הם כן כמו הפיקוח, מערכת של המשתנות ולעדיפויות

הבדיקה. למטרות ובהתאם המערכת

החדשה הפיקוח תוגנ*ת ב"שום שלגים .3

בריאות לשכות משש סיעודי שטח ממרכזות שהורכב גרעין", "צוות הוקם הפיקוח תוכנית פיתוח לצורך
ברוקדייל. ממכון ומחוקרים הארץ ברחבי

מטפלים מדיניות, קובעי עם ומפגשים דיונים וקיים בבתיהחולים הצוות ביקר השוטפות לפגישות נוסף
העיקריות הבעיות על תמונה לקבל היה ניתן המפקחות עם והפגישות מהביקורים ומפקחים. מקצועיים
שיאפשרו ותוצאה, מבנה תהליך, מדדי לאתר המפקחות נתבקשו כן כמו פיקוחן. שתחת בבתיהחולים

וחומרתן. הבעיות קיום את למדוד

מסמן, לכל מדדים פיתוח המסמנים, פיתוח כמו נושאים, עלו היום סדר כשעל קרובות לעיתים נפגש הצוות
לכל ואחידים מובנים פיקוח כלי ופיתוח הפיקוח מערכת וליכולת לצורכי החדשה הפיקוח שיטת התאמת

בתיהחולים.

המבחן סיום לאחר מוקדם. מבחן נערך החדשה הפיקוח תוכנית ומבנה הפיקוח כלי פיתוח סיום עם
המוקדם, המבחן במסגרת הפיקוח ביקורי את שביצעו המפקחות השתתפו בה סדנה נערכה המוקדם
ברוקדייל. ממכון וחוקרים וזיקנה, ממושכות למחלות האגף נציגי הבריאות, בלשכות סיעודי שטח מרכזות
ולספק להסביר ניסו המפקחים בהם דיונים ולקיים המוקדם המבחן תוצאות את להעריך נועדה הסדנה

המוקדם. המבחן לממצאי חוזר היזון
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המוקדם המבחן .4

מבחן ביצוע היה התוכנית ביישום ראשון כששלב נסיונית, כתכנית תוכננה החדשה הפיקוח תוכנית כאמור
קושי בראייה, קושי המוקדם: המבחן במסגרת נבחנו מסמנים חמישה הפיקוח. וכלי השיטה של מוקדם
ברמה השאלון בנוסף, תרופות. בחלוקת וליקויים השתן סוגר על אישליטח באכילת, קושי ברחצה,

צוותמטופל. יחסי ועל ומבנה), (ציוד תשתית מדדי על שאלות הכיל המקיף המוסדית

מטרות 4.1

היו כן כמו הפיקוח. מערכת לצורכי השיטה התאמת את לבדוק חיה המוקדם המבחן של העיקרי היעד
ספציפיות: מטרות מספר המוקדם למבחן

הביצוע. יכולת בדיקת 
החדשים. הפיקוח כלי של ותקפותם מהימנותם בדיקת 

ושכיחותם. הליקויים זיהוי  בבתיהחולים הליקויים של ראשונית תמונה קבלת 

הביצוע יכולת בדיקת 4.1.1

השאלות את היתר, בין וכללה, בביתהחולים הביקור מהלך תוך נעשתה הביצוע יכולת של הבדיקה עיקר
הבאות:

אחדי עבודה ביום הפיקוח ביקור את לבצע ניתן האם א.

את ומייצגת ביתהחולים אוכלוסיית כלל את מייצגת מטופלים עשרה של מקרית דגימה האם ב.
מסמנים? לפי האוכלוסייה התפלגות

ביותר? האפקטיבי הוא הפיקוח לביקור המוצע היום סדר האם ג.

החיוניים? בתחומים מחריאיון מהימן מידע לקבל ניתן והאם לביצוע, ניתן הקשיש ריאיון האם ד.

היטב? ומנוסחות ברורות השאלות האם ה.

החדשים הפיקוח כלי מהימנות בדיקת 4.1.2

הפיקוח מביקור שבוע תוך בתיחולים, בשלושה חוזרים ביקורים עלידי בוצעה המהימנות בדיקת
באותם שיטה, באותה שימוש תוך שונות מפקחות עלידי בוצעו הביקורים המוקדם. המבחן במסגרת

המדגם. ובאותו הכלים

ושכיחותם הליקויים זיהוי  בבתיהחולים הליקויים של ראשונית תמונת 4.1.3

על ולעמוד לזהותם, הליקויים של ראשונית תמונה לקבל היתה המוקדם המבחן של השלישית המטרה
בבתיהחולים. שכיחותם מידת
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מתודולוגיה 4.2

45 מתוך שנדגמו כרוניים, לחולים פרטיים בתיחולים עשר שבעה של מדגם על נערן המוקדם המבוע
פרטיים. בבתיחולים בלבד סיעודיות מחלקות נכללו המוקדם במבחן בארץ. הקיימים פרטיים בתיחולים
והערכה אזור, ביתחחולים, גודל קריטריונים: שלושה פי על בתיהחולים של מייצג מדגם לבחור הוחלט
צוות עלידי נעשתה בבתיהחולים הטיפול איכות הערכת בביתהחולים. הטיפול איכות של אפריורית
הפיקוח על והתבססה 8.5.89 ב שנערך עיון, ביום הציבור בריאות משירותי מפקחות אחיות של מומחים
לחולים פרטיים בתיחולים מצויים פיקוחה שתחת בריאות לשכת לכל בבתיהחולים. הנוכחי השוטף

במדגם. הולם ייצוג ניתן כרוניים
וממנו לעיל שהוזכרו הקריטריונים לפי בארץ כרוניים לחולים הפרטיים בתיהחולים סן את מציג 1 לוח

המוקדם. שבמבחן בתיהחולים נדגמו

ביתהחולים גודל לפי במדגם בתיהחולים ומספר כרוניים לחולים הפרטיים בתיהחולים מספר :1 לוח
המפקחות1 עלידי בתיחחולים והערכת

החולים בית גודל

קטן בינוני 100) גדול
סח''כ מיטות) 149) מיטות) 5099) ומעלה) מיטות בתיהחולים הערכת

(17) 45 20 16 9 סח"ג

(9) 30 (3) 12 (3) 13 (3) 5 טוב  מאוד טוב
(8)15 (3) 8 (3) 3 (2)4 ומטח בינוני

שבטדגם. בתיהחולים מספר את מציינים בסוגריים המספרים 1

כמו בשטח, אילוצים תא. בכל בתיחולים 3 ונבחרו שבלוח, תא בכל לבתיהחולים שווה ייצוג ניתן בדגימה
ל17. מ18 בתיהחולים מספר את הפחיתו סגירה, בפני שעמד ביתחולים

הפיקוח שלבי 4.3

להלן: מתוארים והם הפיקוח בתהליך שלבים מספר עבר למדגם שנכנס ביתחולים כל

ביתהחולים. על יסוד נתוני טופס מילא ביתחולים כל ראשון: שלב

ורשימת השאלונים ביתהחולים. על היסוד נתוני מטופס הוצא מטופלים 10 של מקרי מדגם שנ?: שלב
למפקחת. נשלחו במדגם שעלו המטופלים

מולאו. והשאלונים בוצע, בביתהחולים הפיקוח ביקור שלישי: שלב

למפקחות. נשלח שנמצאו הליקויים את המסכם ודו"ח מוחשבו, הממצאים רביעי: שלב
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כמו בשטח, ולאילוצים היום לסדר מיוחדת לב שימת תוך בקפידה תוכנן בביתהחולים הפיקוח ביקור
הגשת בעת באכילה, קושי בנושא תצפית, ביצוע או ועירני, ער שהוא בשעה המטופל את לראיין הצורך

הצהריים. ארוחת

המוקדם המבחן ביצוע לצורך בביתהחולים ביקור מהלך :1 וגרש*ם

היום סדר להצגת האחראית והאחות ביתהחולים מנהל עם פגישה

1
המטופלים ריאיון

שבמדגם מהמטופלים אחד כל לגבי הסיעודית הרשומה בדיקת

שבמדגם מהמטופלים אחד כל לגבי המטפלת האחות ריאיון

1
ותצפית כללית רשומה בדיקת

1
האחראית והאחות ביתהחולים מנהל ריאיון

1
הביקור סיכום

היום. סדר הצגת לצורך האחראית האחות ועם ביתהחולים מנהל עם בפגישה כלל בדרך מתחיל הביקור 
שלהם. והערנות הערות בשעות הבוקר בשעות מומלצים המטופלים עם הראיונות 

כל לגבי המטפלת האחות ריאיון עם זמנית בו מתבצעת מטופל כל לגבי הסיעודית הרשומה בדיקת 
מטופל.

תפריט, הצהריים: ארוחת ובמהלך בהכנות להתבונן ניתן בה שעה הצהריים, לשעת מומלצת התצפית 
וסו'. והמטבח האוכל חדר האכלה, תהליך האוכל, הגשת לארוחה, המטופלים הכנת

והאחות המנהל עם הראיונות נערכים הביקור ובסוף מכן, לאחר מתבצעת הכללית הרשומה בדיקת 
מאוחר לביתהחולים נשלח ומפורט כתוב דו"ח מהביקור. ורשמים בעלפה סיכום להם וניתן האחראית

יותר.
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87 כלומר מלא, אחד עבודה יום במשך לביצוע הניתנים כשלבים עלידינו הוערכו האלה השלבים כל
עבודה. שעות

הכלים 4.4

המוקדם: במבחן יבדקו אשר כלים מספר פותחו החדשה בשיטה השימוש לקראת
בית מנהל ממלא ובו לביתהחולים הנשלח טופס זהו :(5 (טופס ביתהחולים על יסוד נתוני טופס 
נוספים ופרטים מוצא, גיל, מין, כמו: מטופל כל על דמוגרפיים פרטים האחראית האחות או החולים
הוא (האם הקשיש של הנפשיתיפקודי ומצבו בביתהחולים השחייה משך (מסמן), הבעיה קיום כמו:
באופן נדגמים וממנו למכון הטופס מוחזר המידע, השלמת עם מורכב). סיעודי או סיעודי תשושנפש,

מטופלים. עשרה מקרי

לכל התשובות המטופלים. מדגם על מידע לקבלת מיועד 1 מספר שאלון שאלונים. שני קיימים שאלונים: 
וחרשומת המטפלת האחות עצמו, המטופל במקביל: מידע מקורות משלושה מתקבלות בשאלון שאלה
הנושאים על עונות והן מסמן כל המרכיבים מהמדדים פותחו השאלות למטופל. המתייחסת הסיעודית
ותוצאת הטיפול, תהליך לכך, מודעת המטפלת האחות האם מהבעיה, סובל הקשיש האם הבאים:

זה. מסוג שאלונים עשרה ביתחולים בכל מולאו הכל סן הטיפול.

המוקדם: במבחן ונבדקו החדשה הפיקוח בשיטת לשימוש שפותחו הכלים את מתאר 2 תרשים

המוקדם המבחן שבשימוש הכלים ;2 תר**0

בביתחחולים האוכלוסייה תיאור  5 טופס

מטופלים עשרה של מדגם י

שאלונים

המוסדי במישור שאלון הפרט במישור שאלון
רשומה, בדיקת (תצפיות, המטופל ריאיון (כולל
ביתהחולים מנהל ריאיון מטפלת, אחות ריאיון

אחראית) ואחות רשומה) בדיקת

ביתחולים בכל הליקויים ריכוז דו"ח
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רשומה בדיקת או תצפית אחד: מידע מקור שאלה כשלכל המוסדי, במישור שאלון הוא 2 מספר שאלון
שאלון מולא ביתחולים לכל האחראית. האחות ריאיון או ביתהחולים מנחל ריאיון או כללית, סיעודית

זח. מסוג אחד

לכל ליקויים ריכוז דו"ח מוצא השאלונים ומיחשוב עיבוד לאחר ביתחוליס: בכל הליקויים ריכוז דו''ח
ביתהחולים. למנהל הממצאים את להעביר כיצד המלצה כולל למפקחת, נשלח הדו''ח בנפרד. ביתחולים

משרד נוהלי הפיקוח. מערכת של המינימליות בדרישות בעמידה ביטוי לידי באח הטיפול איכות מדידת
טוב טיפול מהלך על עמדות בנוהלים, למוגדר מעבר טיפול. של לסטנדרטים בסיס משמשים הבריאות

איכות. להערכת בקריטריונים המפקחות את שימשו חולמות, טיפול ותוצאות
קודם שבועות כשלושה בו. שהשתתפו המפקחות לכל עיון ביום 29.10.89 ב רשמית החל המוקדם המבחן

למפקחות. 5 טופסי לחישלח החלו כבר ל^
הציבור. בריאות בשירותי מהמפקחות 6096 כ מפקחות 13 המוקדם במבחן השתתפו סה''כ

ממצאים 4.5

המוקדם. המבחן למטרות בהתאם יוצגו זה בפרק הממצאים

הביצוע יכולת בדיקת 4.5.1

הבאות: השאלות נבדקו הביצוע יכולת בדיקת לצורך
צוות עלידי כנורמה שנקבע זמנים בלוח עמידה תוך השונים הפיקוח שלבי את לבצע ניתן האם א.

הגרעין?

אחד? עבודה ביום הפיקוח ביקור את לבצע ניתן האם ב.

את ומייצגת בתיהחולים אוכלוסיית כלל את מייצגת מטופלים עשרה של מקרית דגימה האם ג.

מסמניםן לפי האוכלוסייה התפלגות

החיוניים? בתחומים מהימן מידע ממנו לקבל ניתן והאם לביצוע, ניתן הקשיש ריאיון האם ד.

כנורמה. שנקבע זמנים בלוח עמידה תוך הפיקוח שלבי ביצוע ליכולת התייחסה שנשאלה הראשונה השאלה
כמו פעולתח. ודרכי הפיקוח מערכת והכרת לניסיון בהתאם והוערכח הגרעין, צוות עלידי גובשה הנורמה
פיקוח להבטיח כדי סביר הנחשב זמן פרק בתוך השלבים ביצוע חשיבות כמו אלמנטים בחשבון נלקחו p
את מתאר 2 לוח אדם. כוח בנושא בעיקר הפיקוח מערכת אילוצי בחשבון נלקחו שני ומצד ורציף, יעיל
השאלונים הגעת ועד לשדה 5 טופס משליחת החל הפיקוח, בתהליך העיקריים השלבים של הזמנים לוח

ברוקדייל). מכון שלנו (במקרח חנתונים את המרכז לגוף חזרה

משך כנורמה. שנקבע הזמן ממשך ארוך היה המוקדם המבחן שלבי לביצוע הממוצע הזמן משך ככלל,
ארך למרכז חזרה והגעתו בביתהחולים, למילוי העברתו למפקחים, כלומר לשדה, 5 טופס משליחת הזמן
השלבים שבועות. 4 תוך יתבצע זה שלב כי הגרעין, צוות הערכת לעומת שבועות), 5.7) וחצי כחודש
משליחת הזמן משך ידנית. בצורה נעשו שהם כיוון מהירים, היו שאלונים, ומשלוח דגימה במרכז, שבוצעו
בנורמה. שנקבע לזמן הקרוב זמן שזהו שבועות וחצי שלושה ארך פיקוח הביקור ביצוע ועד השאלונים
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נקבע כשבנורמה וחצי, שבועיים ארן למרכז חזרה השאלונים הגעת ועד הפיקוח ב>קור מביצוע הזמן משן
כל הנורמה שלפי בעוד חודשים 3 כ נמשך המוקדם במבחן התהליך כל סך שבוע. תוך יתבצע זח שלב כי

בלבד. חודשיים להימשך היה אמור התהליך

לנורמה1 בהשוואה החדשה הפיקוח בשיטת שלב כל ביצוע של (בשבועות) הזמן משך ממוצע :2 לוח

ממוצע זמן משך
נורמה המוקדם במבחן הפיקוח שלבי

לשדה 5 טופס משליחת
4.0 5.7 למרכז חזרה הגעתו עד

עד למרכז 5 טופס מחגעת
10 0.1 המדגם הכנת

שליחת עד המדגם מהכנת
0.1 0.2 לשדה שאלונים

עד השאלונים משליחת
5.0 3.5 בביתהחולים הביקור ביצוע

פיקוח ביקור מביצוע
10 2.5 למרכז השאלונים הגעת עד

5 טופס משליחת  התהליך משך
9.1 12.0 למרכז הפיקוח שאלוני הגעת עד

הגרעין. צוות עלידי שגובשה הפיקוח תהליך של השונים לשלבים זמן הערכת היא noron .1

ותהיה יתקצר, שלב כל ביצוע משך והכלים, השיטה עם מספקת התנסות תהיה שכאשר מעריכים אנו
טופס משליחת הזמן משך כי מניחים אנו לדוגמה, הנורמה. לבין השלבים ביצוע בין יותר גדולה התאמה
ומנהל לביתהחולים, ישירות יישלחו שהטפסים מכיוון בעתיד יתקצר למרכז חזרה הגעתו ועד לשדה 5

הזמן משך גם למלאו. והמהירה היעילה הדרך ואת הטופס את יכירו האחראית והאחות ביתהחולים
הבאות: מהסיבות בעתיד יותר קצר יהיה למרכז השאלונים הגעת ועד הפיקוח ביקור מביצוע

לבדוק אלא הביקור, תום עם מיד השאלונים את לשלוח לא העדיפו מחמפקחות חלק המוקדם במבחן א.
למפקחות יאפשר שנצבר הנסיון בעתיד, הביקור. לאחר התשובות וניסוח השאלונים שלמות את

עצמו. בביקור והניסוח הכתיבה את לסיים
שליחת קצב את שהאט דבר למכון, יחד ונשלחו רוכזו הבריאות, ללשכות הועברו מהשאלונים חלק ב.

הביקור. תום עם מיד ישירות למכון יישלחו השאלונים בעתיד, השאלונים.

לבצע ניתן האם נבדק עצמו. הפיקוח לביקור מתייחסות הביצוע, יכולת את הבודקות הבאות, השאלות
כוח מבחינת הפיקוח, מערכת לרשות העומדים המקורות כאמור, אחד. עבודה ביום הפיקוח ביקור את
ליישמה היכולת את גם אלא השיטה, אפקטיביות את רק לא לבדוק היה חשוב ולכן מאוד, מוגבלים אדם,
החדשה. הפיקוח בתוכנית המוצעים השינויים את ששקלו למפקחות חשוב היה זה נושא סביר. זמן תוך

בביתחולים. ביקורים בשני היותר לכל או אחד פיקוח בביקור ליישמה שניתן לשיטה היתה ההעדפה
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המטופל, ריאיון הכולל 1 מספר שאלון ביצוע זמן ומשך בביתהחולים הביקור זמן משך את מתאר 3 לוח
קשישים עם לראיונות הממוצע הזמן משך את מתאר גם הלוח רשומה. ובדיקת המטפלת האחות ריאיון
עם ראיונות של הזמן ומשך השאלות, על לענות מסוגלים היו שלא קשה, קוגניטיבית מירידה הסובלים

השאלות. על לענות מסוגלים היו וכן קשה קוגניטיבית מירידה סובלים שלא קשישים

(בשעות) הקשיש וריאיון 1 מספר שאלון ביצוע בביתחולים, הביקור של זמן וטווח ממוצע חציון, :3 לוח

הזמן טווח ממוצע חציון זמנים

5.0  24.0 13.2 14.0 בביתחולים הביקור ביצוע זמן משך
2.06 10.51 5.3 5.0 1 מספר שאלון ביצוע זמן משד

ראיונות: ביצוע זמן משן
0.2  1.10 0.56 0.5 השאלות על שענה קשיש עם
0.2  1.05 0.52 0.5 השאלות על לענות מסוגל שלא קשיש עם

עם יחד מפקחת. של עבודה ימי שני כמעט שזה שעות, 13 כ נמשך בביתחולים לביקור ממוצע *מן משד
שעות בחמש הביקור את שסיימו מפקחות והיו הפיקוח, ביקורי לביצוע הזמן בטווח גדולה שונות היתח זח

בלבד.

הביקורים: בזמני הגדולים הזמן להבדלי המפקחות עלידי ניתנו הסברים מספר

זמנים. לוח בכתיבת אידיוק א.

ביתהחולים. צוות של והן המפקחות של הן השאלונים עם ראשונית התנסות ב.

הביקור. מזמן כחלק זח זמן והכללת בביתהחולים הביקור לאחר השאלונים בדיקת ג.

ברורה. עבודה חלוקת ביניהן כשאין מפקחות שתי עלידי הביקור ביצוע ד.

קשורות אינן אך המפקחת, של לאחריותה הקשורות משימות הביקור: במהלך משימות שילוב ה.
המטופלים. למשפחות ייעוץ מתן כמו החדשה, הפיקוח לתוכנית

לכך והראיה אחד, עבודה ביום הפיקוח ביקור את לבצע המפקחות תוכלנה זמן תקופת לאחר להערכתנו,
(מפקחות והשאלונים, השיטה עם מוקדמת הכרות להן שהיתה מפקחות, של הביקור זמן שמשך היא,

יותר. קצר חיה הגרעין) מצוות
העיקרי שהצורך חושבים אנו ולכן סביר זמן זהו שעות. 5 היה שאלונים עשרה לביצוע ממוצע זמן משך

שעות. כשמונה שנמשך הכללי השאלון ביצוע זמן משד קיצור הוא
בבחינת גם עניין לנו היה שאלון, כל לביצוע הזמן ומשך בביתהחולים הביקור זמן משך בדיקת מלבד
על לענות מסוגלים ואינם קשה קוגניטיבית מירידה הסובלים קשישים עם ראיונות של הזמן משך
3 בלוח המוצגים מהנתונים השאלות. על לענות שמסוגלים קשישים לריאיון הזמן משך לעומת השאלות,
זהה היה השאלות על לענות מסוגלים שלא קשישים עם לראיונות הממוצע הזמן משך כי לראות, ניתן
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הסבירו, המפקחות דקות. 30 כ ונמשך השאלות, על שענו קשישים עם לראיונות הממוצע הזמן למשך
להשיב לנסות כדי כי יותר, קצר היה לא השאלות על לענות מסוגל היה שלא קשיש עם הריאיון זמן שמשך
ביצוע כמו הקשיש, לתשובת נוסף מידע מקור בחיפוש או הקשיש בדיבוב לעיתים, צורך, חיה השאלות על

גופנית. בדיקה
בית אוכלוסיית כלל את מייצגת מטופלים 10 של מקרית דגימה האם היתח, שנשאלה אחרת שאלה
ביקור את לבצע הצורך בשל גם חשובה זו שאלה הנבדקים. המסמנים על מידע לקבל ומאפשרת החולים,
יהיה ביתחחולים אוכלוסיית את מייצג אינו אנשים 10 של מקרי שמדגם יתברר אם אחד. ביום הפיקוח
מנסים הבאים הלוחות שלושת הפיקוח. זמן משך את להגדיל ובחכרח המדגם את להרחיב בעתיד צורך

המסמנים. שכיחות ומבחינת הדמוגרפית מהבחינה הייצוגיות שאלת את לבחון

ב17 האוכלוסייה לכלל בהשוואת ומוצא, מין גיל, לפי המדגם אוכלוסיית התפלגות את מתאר 4 לוח
אכן המדגם שאוכלוסיית מהלוח, לראות ניתן קשישים). 1,249 של (סך המוקדם שבמבחן בתיהחילים

לדוגמה: בבתיהחולים. האוכלוסייה כלל את מייצגת
שנה. 80 הוא בבתיהחולים הכללית האוכלוסייה ושל המדגם אוכלוסיית של הממוצע הגיל 

שליש כשני מהווה בבתיהחולים הכללית באוכלוסייה והן המדגם באוכלוסיית חן הנשים אחוז
ביתהחולים. מאוכלוסיית

המדגם באוכלוסיית מהקשישים 61.896 האוכלוסיות. שתי בין המוצא בהתפלגות קטנים הבדלים ישנם 
הקשישים בהתפלגות גם בבתיחולים. הכללית באוכלוסייה 56?6 לעומת אירופחאמריקח ממוצא חם
ל בהשוואה המדגם, באוכלוסיית 32.996 האוכלוסיות, בין קטנים הבדלים ישנם אסיהאפריקח ממוצא

הכללית. באוכלוסייה 3896

(באחוזים) ומוצא מין גיל, לפי בתיהחולים לאוכלוסיית בהשוואה המדגם אוכלוסיית :4 לוח

בתיהחולים אוכלוסיית המדגם אוכלוסיית

N = 1,249 N = 173 סח'"כ
ג*ל:

3.6 2.4 60 גיל מתחת
12.6 11.2 6070
31.4 30.0 7180
52.3 56.5 80 מעל
80.9 80.1 ממוצע ג>ל

35.0 32.9 זכר
65.0 66.5 נקבה

מוצא:
38.0 32.9 אסיחאפריקח
56.0 61.8 אירופחאמריקח
3.0 4.0 ישראל
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5 לוח בבתיהחולים. לשהייה הממוצע הזמן משך היה המדגם ייצוגיות בדיקת לצורך שנבחן נוסף נושא
בתיהחולים. לאוכלוסיית בהשוואה המדגם אוכלוסיית של בביתהחולים השחייה זמן משך את מציג

כ לדוגמה, בתיחחולים. אוכלוסיית כלל את מייצגת די המדגם שאוכלוסיית לראות ניתן זח מלוח גם
ובשתי לשנתיים; שנח בין בביתחחולים שוהים בתיהחולים אוכלוסיית ומכלל המדגם מאוכלוסיית 4096

שנים. מ10 למעלה שוהים מהקשישים בלבד 396 כ האוכלוסיות

השהייה משד לפי בתיהחולים אוכלוסיית לכלל בהשוואה המדגם אוכלוסיית :5 לוח
(באחוזים) בביתהחולים

~ שהייח משך
בתיהחולים אוכלוסיית המדגם אוכלוסיית (בשנים) בביתהחולים

N = 1,249 N = 173 סח''ג
0.4 0.0 ומטח שנח
41.6 39.3 11.99
23.3 27.7 22.99

21.0 22.0 34.99

11.1 8.1 59.99

2.6 19 +10

מוצא גיל מין, מבחינת בתיהחולים אוכלוסיית את מייצגת אכן המדגם שאוכלוסיית שהוכחנו לאחר
.6 בלוח המופיעה האוכלוסיות, בשתי המסמנים שכיחות את גם בדקנו בבתיהחולים, השהייה זמן ומשך
המדגם באוכלוסיית הן האוכלוסיות. בשתי המסמנים בשכיחות הבדלים אין ,6 בלוח לראות שניתן כפי
(כ קשישים של גבוה אחוז ברחצה, לעזרה זקוקים הקשישים כל כמעט בתיחחולים באוכלוסיית וחן
באכילה. ומקושי בראייה מקושי סובלים מהקשישים 4096 וכ השתן, סוגר על מאישליטה סובל {7096

בתיהחולים לאוכלוסיית בהשוואה המדגם באוכלוסיית המסמנים שכיחות ;6 לוח

בתיהחולים אוכלוסיית המדגם אוכלוסיית המסמנים1

N = 1,249 N = 173 סח''כ
38.0 42.9 בראיית קושי
98.0 98.3 ברחצח קושי
40.0 41.3 באכילת קושי
68.0 66.9 סוגרהשתן על שליטה אי

המוקדם. במבוון שנבדקו הסיעודיים המסמנים רק מופיעים בלוח .1
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התשובות ורלוונטיות מטופלים של תשובות :7 לוח
_ _

100.0 172 סח''ג
העגות

49.4 85 השאלות כל על ענו
22.7 39 מהשאלות חלק על ענו
27.9 48 השאלות על כלל ענו לא

התשובות רלוונטיות
42.4 71 השאלות כל על לעניין ענו
20.3 35 מהשאלות חלק על לעניין ענו
8.1 14 השאלות מרבית על לעניין ענו לא

או לעניין כלל ענו לא
29.1 50 השאלות על כלל ענו לא

על מידע כמקור המטופל הכללת הוא החדשה הפיקוח שיטת עלידי המוצעים החשובים השינויים אחד
היות בגלל הפרטיים בבתיהחולים במחלוקת שנוי הזה הנושא בביתהחולים. הניתנת הטיפול איכות
המטופלים. תגובות את לבחון המוקדם במבחן היה חשוב מאוד ולכן קשה, בצורה מוגבלת האוכלוסייה
האם ניתן, אכן ואם השאלון, את ולהשלים מטופלים לראיין ניתן האם זה: בהקשר נשאלו שאלות שתי
כך על נתונים התשובות. לתוקף ראשונית עדות לספק ויכולות שנשאלו לשאלות מתאימות התשובות

.7 בלוח מופיעים

מהמטופלים 4996 מרביתו. את או השאלון כל את מילאו במדגם מהמטופלים 7296 כי לראות ניתן 7 מלוח
רלוונטיות בתשובות המפקחות עלידי הוגדרו התשובות המקרים בכל כמעט בשאלון. השאלות כל על ענו

ותקפות.

ששיעור הרי המטופלים, עם בראיונות מלאה להצלחה לצפות שקשה העובדה על מצביעות התוצאות בעוד
מצדיקים רב, ערך כבעל מהקשיש המתקבל המידע את מחשיבות שהמפקחות והעובדה הגבוה ההצלחה
מעצם המטופלים של טובה לתחושה תרמו המטופלים עם הראיונות בנוסף, בראיונות. השימוש את

ולרגשותיהם. לדעתם והערכה התייחסות שישנה העובדה

ומהימנות תוקף 4.5.2

הנתונים. איסוף ושיטות הפיקוח כלי ומהימנות תוקף הערכת היתה המוקדם המבחן של השניה המטרה
היו הפיקוח כלי האם המפקחות נשאלו השאלונים, של (FaceValidity) התוקףהפנימי את לבחון בכדי
הראיונות במהלך שנתגלו הקשיים את לציין נתבקשו המפקחות ולמטופל. למטפל ומובנים בתרים

מחדש. נוסחו בעיתיות ושאלות

26



הפיקוח מביקור שבוע תוך בתיחולים, בשלושת חוזרים פיקוח ביקורי עלידי בוצעה המהימנות בדיקת
באותם שיטח, באותה שימוש תוך שונות מפקחות עלידי בוצעו הביקורים המוקדם. המבחן במסגרת
ראשוניות תוצאות אך זה, דו"ח כתיבת בזמן הסתיים טרם המהימנות ניתוח המדגם. ובאותו הכלים
עלידי בביתהחולים שנערכו הביקורים בשני זהות היו מהתשובות 8155 גבוהה. מהימנות על מצביעות
שנוכל מנת על נמוכים התאמה שיעורי נמצאו בהן השאלות את בודקים אנו כעת שונות. מפקחות שתי

מהשאלון. להוציאן או אותן לתקן

בבתיהחולים הליקויים של ראשונית תמונה 4.5.3

בבתיהחולים. הליקויים של ראשונית תמונה לקבל כאמור, היתה, המוקדם המבחן של השלישית המטרה
ואת השונים בבתיהחולים שנבדקו כמסמנים בטיפול הבולטים הליקויים את מתארים הבאים הלוחות
צוותמטופל. וביחסי תשתית בתחום pi מסמן בכל במדדים הליקויים אחוז את מתאר 8 לוח שכיחותם.

מסמן בכל ליקויים בהם שנמצאו המדדים אחוז וטווח חציון :8 לוח

הלקויים המדדים אחוז
טווח חציון המדדים מספר

מסמנים
10.5  52.6 26.3 19 בראייה קושי
0.0  46.7 13.3 15 ברחצה קושי
0.0  30.0 8.3 37 באכילה קושי
13.6  40.9 27.3 22 השתן סוגר על אישליטה
0.0  54.5 27.3 22 תרופות בחלוקת ליקויים

נוספים תחומים
5.0  41.7 13.6 60 וציוד) (מבנה תשתית
0.0  50.0 25.0 8 צוותמטופל יחסי

אדם כה שיעורי להיות: יכולים הם בביתחולים. הטיפול איכות את המודדים משתנים חם המדדים
רצון שביעות או בשבוע פעמים 3 לפחות לעזרה הזקוק הקשיש רחצת במקלחות, חמים מים בביתחחולים,
מורכב בראייה קושי לדוגמה מדדים, ממספר מורכבים תחום וכל מסמן כל לו. הניתנת מהעזרה הקשיש
בהם המדדים אחוז חציון מוצג בלוח הטיפול. ותוצאת הטיפול תהליך למבנה, הקשורים מדדים 19 מ
מהמדדים רבע בלפחות ליקויים נמצאו מבתיהחולים 5096 ב לדוגמה, תחום, או מסמן בכל ליקוי נמצא
אי בראייה, קושי כמסמנים נמצא ביותר הגבוה הליקויים אחוז צוותמטופל. יחסי התחום את שמרכיבים

צוותמטופל. יחסי ובתחום תרופות חלוקת סוגרחשתן, על שליטה

לדוגמה, בתיהחולים. בין רבה שונות על מצביע והדבר גדול טווח פני על נעים במדדים הליקויים אחוזי
שבבתי בעוד ברחצה, קושי המסמן את המרכיבים במדדים ליקויים נמצאו לא שבהם בתיחולים ישנם

זה. מסמן המרכיבים מהמדדים בחצי כמעט ליקויים נמצאו אחרים, חולים
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על אחרת הסתכלות ליקויים. נמצאו בהם והתחומים המסמנים אחוז על ללמוד היה ניתן הקודם מהלוח
השונים. ובתחומים כמסמנים ליקויים נמצאו בתיחולים של אחוז באיזה לבחון מאפשרת הממצאים
כי פרושו מסויים, בביתחולים במסמן בטיפול ליקוי כי הגרעין, צוות עלידי הוחלט הנתונים בניתוח
את שמרכיבים מהמדדים ומעלה בשליש ליקוי יש שבמדגם קשישים עשרה מתוך שלושה אצל לפחות
במקרה נעשתה ליקוי של קיומו על והקביעה כולו ביתהחולים לגבי נבדק התשתית תחום המסמן.

ליקויים. נמצאו התחום את המרכיבים מהמדדים ומעלה שבשליש
ויחסי תשתית ובתחום כמסמנים בטיפול ליקויים נמצאו בהם בתיחחולים אחוז את מתאר 3 תרשים

צוותמטופל.

השונים ובתחומים כמסמנים בטיפול ליקויים נמצאו בהם בתיהחולים אחוז :3 תיש*מ

אחוז
בתיהחולים

100 4

50  47
♦1 n

35
n 29

n 2*

ח 6

J /_/ [_/ U 1J | |_J | 1 מסמנים

קושי קושי קושי אי ליקויים תשתית יחסי
בראייה ברחצה באכילה שליטה בחלוקת צוות

על תרופות מטופל
השתן סוגר
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ובטיפול צוותמטופל יחסי בתחום ליקויים נמצאו מבתיהחולים במחצית כי מהתרשים, לראות ניתן
בראייה קושי כמסמנים בטיפול ליקויים נמצאו מבתיהחולים בשליש השתן. סוגר על אישליטה כמסמן

באכילה. בקושי בטיפול ליקויים נמצאו מבתיהחולים אחוזים בשישה רק תרופות. וחלוקת

המוקדם המבחו ממצאי לביו הנוכחי השוטף הפיקוח ממצאי בין השוואה 4.5.4

השוטף הפיקוח שיטת ממצאי בין השוואה היה הדעת את עליו לתת שהחלטנו עצמו בפני מעניין נושא
שימוש תוך שהתקבלו ממצאים לבין המוקדם, המבחן לפני המפקחות מהערכות שהתקבלו כפי הנוכחי,
בין ההבדלים על ללמוד לכך, בנוסף מאפשרת, זו ההשוואה המוקדם. במבחן החדשה הפיקוח בשיטת

הפיקוח. וכלי השיטות

ומבנה הפעילות מחולקים הנוכחי השוטף הפיקוח בשיטת בבתיחולים הטיפול איכות הערכת לצורך
התחומים אדם. כח רישום, סיעודי, טיפול תזונה, פיסי, מבנה ציוד, שונים: תחומים לשישה ביתהחולים
מבוססת, החדשה הפיקוח שיטת ל''גרוע''. מאד" ''טוב בין הנע רצף על קטגוריות 5 של סולם לפי מוערכים
אם לקוי. לא או לקוי להיות יכול מדד כשכל מדדים, ממספר מורכב מסמן כל מסמנים. על כאמור,
נחשב הספיציפי במסמן הטיפול אזי ליקויים, נמצאו כלשהו מסמן המרכיבים מהמדדים ומעלה בשליש

לקוי.

המוקדם מהמבחן שהתקבלו כפי השונים, בתחומים הליקויים אחוז ממוצע בין ההשוואה מוצגת 9 בלוח
המוקדם. המבחן לפני המפקחות הערכות לבין

הפיקוח בשיטת המפקחות להערכת בהשוואה החדשה הפיקוח שיטת לפי הליקויים אחוז ממוצע :9 לוח
תחומים לפי הנוכחי השוטף

תחומים1
הערכה כח טיפול מבנה הערכת
כללית אדם רישום סיעודי תזונה* פיסי ציוד המפקחות1

14.0 20.0 14.9 13.1 18.0 10.3 15.0 מאד טוב
15.0 23.1 14.3 16.7 15.5 11.8 17.2 טוב
22.1 29.3 20.8 19.8 0.0 12.7 56.0 בינוני
_____ 14.7 42.5 טוב לא
     47.1  גרוע

המוקדם. הסבחן התחלת לפני התקבלה המפקחות הערכת 1

בתחום המפקחות של הספציפית חהערכח את שקיבלו בתיהחולים, רק בו וכלולים שונה בתיהחול>ם טספר תא בכל 2

ססויים.
חזה. בתחום ספיציפית הערכה שקיבל ביתחולים אף אין כי מציין  הסיטן ג
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ולא הנוכחי השוטף הפיקוח בשיטת הנהוגים התחומים בששת השתמשנו ההשוואה את לאפשר בכדי
ממצאי מתוך הליקויים אחוז ממוצע מופיע בלוח תא בכל החדשה. הפיקוח בשיטת שנהוג כפי במשמנים
היה הציוד בתחום מאוד כטובים שהוערכו בבתיחולים הליקויים אחוז ממוצע לדוגמה, המוקדם. המבחן
,5096 על עולה אינו החדשה הפיקוח שיטת לפי הליקויים אחוז ממוצע כי מהלוח, לראות ניתן ככלל, .1536

יש זה עם יחד מאדלבינוני. טוב בין נעה הנוכחי השוטף הפיקוח שיטת לפי בתיהחולים מרבית והערכת
הליקויים שטווח היא הבעיות אחת הנוכחי. השוטף הפיקוח שיטת לפי בהערכות בשימוש בעיות מספר
ברורים. ולא מוגדרים לא הקטגוריה שגבולות כך על ומצביע מאוד רחב הוא הערכה קטגורית בכל
הליקויים טווח טוב" "לא ובקטגוריה ,2036 ל 1096 בין נע הליקויים טווח מאוד" ''טוב בקטגוריה לדוגמה
ולא משמעותי ולא קטן לעיתים הוא קטגוריות בין הליקויים באחוז ההבדל כן כמו .4396 ל 1596 בין נע

הקטגוריות. בין ההבדל מה ברור תמיד
לבתיהחולים. הערכות במתן ושיטתיות עיקביות שאין לכך גורם הקטגוריה תחום של ברורה הגדרה העדר
טוב" כ"לא הוערך אחר שתחום בעוד ,5696 היה הליקויים אחוז וממוצע כבינוני הוערך תחום לעיתים

.1536 רק היה הליקויים אחוז וממוצע

השיטות, בשתי המפקחות הערכות לבין בבתיהחולים הליקויים אחוז ממוצע בין הקשר את ראינו כה עד
דומה בתיהחולים דרוג האם היא הנשאלת השאלה בתיהחולים. דרוג על ללמוד קשה זה מקשר אך
סביב נע מסויימת הערכה בקטגורית בתיהחולים ברוב הליקויים אחוז האם כלומר השיטות, בשתי

גדולה. שונות שישנה או הממוצע
בשיטת המפקחות הערכת לפי המוקדם במבחן שהשתתפו בתיהחולים התפלגות את מתאר 10 לוח

תחום. בכל החדשה, הפיקוח בשיטת הליקויים אחוז ולפי הנוכחי, השוטף הפיקוח

לפני המפקחות עלידי המסויים בתחום מסויימת הערכה שקיבלו בתיהחולים אחוז מופיע בלוח תא בכל
בתחום לדוגמה: המוקדם. המבחן ממצאי לפי משתייכים הם אליו לעשירון בהשוואה המוקדם, המבחן
בבדיקת מאד". כ"טובים המפקחות עלידי הוערכו המוקדם שבמבחן ח17 מתוך בתיחולים 4 מבנה,
בין נע המבנה בתחום הליקויים אחוז מבתיהחולים שבשניים מתברר, בתיהחולים ב4 הליקויים אחוז
התחומים הנוכחי, השוטף הפיקוח שיטת לפי ככלל, .1019 בין נע הליקויים אחוז הנותרים ובשניים 09
בין נעו התחומים החדשה הפיקוח שיטת לפי ואילו מאוד""בינוניים", כ"טובים הוערכו בתיהחולים ברוב

ליקויים). אחוז 039) הראשוןלרביעי העשירון
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.  1

הפיקוח בשיטת המפקחות הערכת לפי (באחוזים) המוקדם שבמבחן בתיהחולים התפלגות :10 לוח
תחום בכל החדשה הפיקוח בשיטת (בעשירונים) הליקויים אחוז ולפי השוטף

והערכת תחומים
עשירונים ***ס''כמפקחות ** 111 11 1 96

בתיחולים (+50) (4049) (3039) (2029) (1019) (09) ליקויים

*%*%*%*%*%
>"< מגנה
(4) 100 (2) 50 (2) 50 מאד טוב
(4) 100 (4) 100 טוב
(6) 100 (1) 17 (4) 66 (1) 17 בינוני
(2) 100 (1) 50 (1) 50 טוב לא
(1) 100 (1) 100 גרוע

(17) תזוגה
(5) 100 (1) 20 (3) 60 (1) 20 מאד טוב
(11) 100 (1) 9 (1) 9 (2) 18 (5) 46 (2) 18 טוב
(1) 100 (1) 100 בינוני

טוב לא
גרוע

(17) ר>שו0
(6) 100 (2) 33 (2) 33 (2) 33 מאד טוב
(5) 100 (1) 20 (3) 60 (1) 20 טוב
(6) 100 (2) 33 (1) 17 (3) 50 בינוני

טוב לא
גרוע

(16) גחאדם
(2) 100 (1) 50 (1) 50 מאד טוב
(8) 100 (4) 50 (2) 25 (2) 25 טוב
(6) 100 (5) 83 (1) 17 בינוני

טוב לא
גרוע

(17) . **ת
(3) 100 (1) 33 (1) 33 (1) 33 מאד טוב
(8) 100 (1) 13 (1) 13 (4) 50 (2) 24 טוב
(5) 100 (1) 20 (2) 40 (2) 40 בינתי
(1) 100 (1) 100 טוב לא

גרוע
(17) סיעוד* טיפול
(5) 100 (1) 20 (2) 40 (2) 40 מאד טוב
(6) 100 (1) 17 (1) 17 (3) 50 (1) 16 טוב
(6) 100 (4) 66 (1) 17 (1) 17 בינוני

טוב לא
גתע

(17) גלל>ת הערכה
(3) 100 (2) 67 (1) 33 מאד טוב
(5) 100 (1) 20 (4) 80 טוב
(9) 100 (2) 22 (4) 45 (3) 33 בינוני

טוב לא
גרוע
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מהניתוח: שעולות בולטות בעיות מספר ישנן זח עם יחד
הערכה לעיתים לדוגמה: הנוכחי. השוטף הפיקוח בשיטת בתיהחוליס בדרוג ושיטתיות עקביות אין .1

1 בעשירון הוא הליקויים אחוז מסויים שבתחום בתיהחולים לגבי להתקבל יכולה ''טובמאד" של
המסויים בתחום הליקויים שאחוז לבתיחחולים ניתנה "טובמאד" הערכת בו מקרים לעומת ,(0996)

.(303996) ** בעשירון היה
מה ברור לא מהלוח לדוגמה, המפקחות. הערכות של השונות הקטגוריות בין ברורה הבחנה אין .2

בבתיהחולים הליקויים התפלגות המקרים בשני "טוב''. הערכה לבין ''טובמאד" הערכה בין ההבדל
דומה.

בין גדולה מאד שונות (תיתע מוגדרים ולא ברורים לא ההערכה קטגוריית כל של הגבולות או הטווח .3

4996 עד ליקויים 096 בין נע הטווח כבינוני תחום בהערכת לדוגמה הטווח. בקביעת המפקחות
ליקויים.

מוערכים שרובם בתיחולים של תמונה ומתקבלת ו"גרוע" "לאטוב'' בקטגוריות כמעט שימוש אין .4
50 מעל הוא התזונה בתחום הליקויים שאחוז ביתחולים, האם השאלה נשאלת כ"טובים""בינוניים".
או כטובים בתיחולים לסווג ניתן האם זחז בתחום טוב כביתחולים מוערך לחיות יכול אחוז,
מוביל וזה ?3050 בין הנעים ליקויים אחוזי נמצאו בביתחולים שונים טיפול כשבתחומי בינוניים

טובים". ל''לא ה"טובים" בתיהחולים בין החתך נקבע p>m כיצד של לשאלה

מתן של השיטה השיטות. שתי בין בתיהחולים בדרוג הבדלים ישנם כי נראה לעיל מהאמור כתוצאה .5

בכל כולו. ביתהחולים של או בביתחולים תחום של משמעי וחד ברור סיווג על מקשה הערכה
חדמשמעית לקבוע הפיקוח למערכת קשה ולכן בתיהחולים, בין גדולה שונות ישנה הערכה קטגורית

תיקונה. את ולדרוש הבעיה את למקד לא, או לקוי התחום האם

המוקדם מהמבחן ומסקנות סיכום 4.6

לביצוע: ניתנת החדשה הפיקוח שיטת כי הוכיח המוקדם המבחן א.

סביר זמנים כלוח ונחשב כנורמה, שנקבע הזמנים ללוח בהתאם הפיקוח שלבי את לבצע ניתן
המערכת. באילוצי התחשבות תוך ורציף, יעיל פיקוח לביצוע

במבחן הוכח בביתהחולים. הטיפול איכות על מהם חיוני מידע ולקבל קשישים לראיין ניתן
ענו ורובם מרביתן, על או שבשאלון השאלות כל על ענו שרואיינו מהקשישים, 7296 ש המוקדם

לעניין.

כלל של הדמוגרפיים האפיונים על ומייצגת מהיימנח תמונה ולקבל מטופלים 10 לראיין ניתן
המסמנים הימצאות על מייצגת תמונה קבלת מאפשר המדגם כן, כמו ביתהחולים. אוכלוסיית

בביתהחולים.

ושכיחותם. בבתיהחולים הליקויים של ראשונית תמונה לקבל היה ניתן המוקדם המבחן באמצעות ב.

השתן, סוגר על אישליטה בראייה, קושי כמסמנים בטיפול נמצא ביותר הגבוה הליקויים אחוז 
צוותמטופל. יחסי ובתחום תרופות חלוקת
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על אישליטה במסמן ליקויים נמצאו המוקדם, במבחן שהשתתפו מבתיהחולים, במחצית כמעט 
קושי כמסמנים ליקויים נמצאו מבתיהחולים בשליש צוותמטופל. יחסי ובתחום השתן סוגר

תרופות. וחלוקת בראייה
שיטות בשתי שונה היה בתיהחולים דרוג האם השאלה על לענות ניסתה שעשינו נוספת השוואה ג.
הערכה קטגורית באותה השיטות. שתי בין בדרוג הבדלים ישנם אכן כי העלתה, השוואה הפיקוח.
שונות הערכה בקטגוריות בנוסף, השונים. בתיהחולים בין הליקויים באחוז גדולה שונות היתח

דומה. ליקויים אחוז עם בתיחולים נמצאו
הפיקוח: ושיטות הכלים לגבי גם חשובות נקודות מספר העלתה ההשוואה

לחוסר מביא מוגדרים, לא שגבולותיהם הערכה בקטגוריות הנוכחי השוטף הפיקוח בשיטת השימוש 
שונות. מפקחות ועלידי מפקחת אותה עלידי לבתיחולים הניתנות בהערכות ושיטתיות עקביות

בין להשוות ניתן לא מזה וכתוצאה לאיאחידות גם גורם ההערכה נושא של ברורות הגדרות העדר 
זאת, לעומת החדשה, הפיקוח בשיטת בבתיחולים. הטיפול איכות של כללית תמונה ולקבל בתיחחולים
בהם שנמצאו המדדים אחוז ועל במדדים טוב או לקוי טיפול על וספיציפית ברורה תמונה מתקבלת

הליקויים. תיקון אחר ולעקוב תיקונים לאכוף קלות ביתר שניתן כן מסמן, בכל ליקויים
בתיהחולים, בין השוואות לערוך מאפשרים בתיהחולים בכל החדשה, הפיקוח בשיטת האחידים, הכלים
תמונה לקבל היכולת מבתיהחולים. ניכר בחלק לקוי בהם שהטיפול המסמנים של כללית תמונה ולקבל
מציאת מאפשרים הם כן כמו אלו. למסמנים הפיקוח מערכת של לבה תשומת את להפנות מאפשרת כזו
תיקון הנוחלים, הבהרת או עידכון אלו, כמסמנים בטיפול צוותים הדרכת כגון: לבעיה שונים פתרונות

חדשות. תקנות
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החדשה הפיקוח ש>טת בהפעלת ראשון שלב לסיכום סדנה
פלגאולבסק* עדנה

ברוקד"* מכון

ברון דליח
הבריאות משרד

זומנו לסדנה .1990 ביולי 54 ב בנוהאילן שנערכה מסכמת לסדנה הובאו המוקדם מהמבחן הממצאים
השתתף הגדול שחלקן הבריאות, מלשכות וזיקנח ממושכות מחלות סיעודי, שטח מרכזות האחיות כל
בבריאות הסיעוד על מפקחת  לוי שבע בת גב' הוזמנו כן כמו המוקדם. המבחן של בפועל בביצוע
ג'ק פרופ' בראשות ברוקדייל, מכון צוות הבריאות, במשרד הסיעוד אגף ראש  דב בן נורית גב' הציבור,
וגב' שיפמן רות גב' הבריאות: ממשרד וזיקנח ממושכות למחלות מהאגף הסיעודי הפיקוח ונציגות חביב

מגן. רחל

הסדנה מטרות .1

הפיקוח ושיטת הכלים של המוקדם המבחן ממצאי ועל הביצוע על מהמפקחות חוזר היזון קבלת א.
החדשה.

הפיקוח מערכת לשיפור התכנית יישום המשך לגבי החלטות וקבלת המוקדם מהמבחן לקחים הפקת ב.
כרוניים. לחולים פרטיים בתיחולים על השוטף

בסדנה העבודה בתהל>ן שלבים .2

המסמנים. לפי הפיקוח שיטת הצגת א.

המוקדם. המבחן ומהלך הביצוע שלבי סיכום ב.

המוקדם. המבחן ממצאי סיכום ג.

המסמנים. עלפי הפיקוח ושיטת הקיימת הפיקוח שיטת וחסרונות יתרונות על בקבוצות עבודה ד.

פרטיים. בבתיחולים המוצעת הפיקוח שיטת יישום לתהליך והמלצות סיכום ה.

זה. מסמך של בתחילתו הובא שתקצירן עיוניות, בהרצאות תוארו העבודה בתהליך הראשונים השלבים
ולקבלת העבודה להמשך ביותר והמשמעותיים החשובים הממצאים הוצגו בהם בשקפים לוו ההרצאות
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עבודה, קבוצות 4 ל הסדנה משתתפות חולקו בתהליך, זה שלב בתום השיטה. יישום דרך על החלטות
נושאים: בשני לדיון

הפיקוח בשיטת והחסרונות היתרונות את זח כנגד זה המעמיד מסמך, לגבש התבקשו קבוצות שתי א.
ככל אוביקטיבית מקצועית, להחלטה להגיע המפקחת האחות של יכולתה על התמקדות תוך הקיימת,

בביתהחולים. השוהים לחולים הניתן הסיעודי הטיפול רמת על שניתן,

יישום אודות לקחים להפיק יהיה ניתן ממנו אשר מסמך, לגבש התבקשו הנותרות הקבוצות שתי ב.
פרטיים. בבתיחולים שגרתית פיקוח כשיטת מסמנים, לפי הפיקוח שיטת

הבאים: הנושאים בדיקת על מיוחד דגש חושם

אובייקטיבים. לממצאים להגיע הפיקוח כלי של יכולתו מידת א.

וכר. שאלונים ריבוי בדיקה, תחומי ריבוי  אחד ביום הפיקוח ביצוע אפשרות ב.

הפעלה. להמשך המלצות ובעיקר הכלי וחסתנות יתרונות ג.

הממצאים ע>קר* .3

בסדנה: מהצגתם שלוקטו כפי הקבוצות, עבודת ממצאי עיקרי להלן

הקיימת בשיטה השוטף הפיקוח .3.1

יתרונות 3.1.1

גמישות.  למפקחת דעת שיקול מרחב 
חשובה הפיקוח (תדירות קרובות. לעיתים ומתקיימים חיממה שעות בכל  פתע ביקורי חם הביקורים 

נוספות). בעיות איתור מאפשרת הליקויים, לתיקון דירבון אקט נוכחות, הפגנת לצורך

חסרונות 3.1.2

אחידים. פיקוח נוהלי העדר 
הוא בנוסף בתיהחולים. בין השוואה מאפשר אינו ולכן אחיד ואינו מובנה אינו הנוכחי הפיקוח טופס 

מפורט. לא
הפיקוח. בביקור בביתהחולים לבדוק מה דעתה שיקול לפי מחליטה המפקחת 

בביתהחולים. הפעילות על תצפית שיטתי באופן מבצעים אין 
הקשיש. לבדיקת והתייחסות ואין בביתהחולים הקשישים עם ראיונות אין 

האישית. הבדיקה תוצאות של רישום אין 
הפיזית. הסביבה על פירוט מספיק אין 

הפיקוח. ביום כחהאדם מצבת תשושיהנפש, מספר כגון: בסיסיים נתונים חסרים 
צוות/מנהלמטופל. ליחסי המתייחסים נתונים אין 
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הקבוצה המלצות 3.1.3

כעת. במערכת הקיימים מאלו ושונים אחידים ושיטה פיקוח בטופס שמשתמשת פיקוח במערכת צורך יש 
 הסיעודי. לטיפול בעיקר להיות צריכה הציבור, בריאות שירותי של השוטף הפיקוח התייחסות 

גמיש.  ביקור כל משך שבועות, 108 כל  הפיקוח ביקורי תדירות 
השגרתיים. הפיקוח ביקורי במסגרת פתע ביקורי שילוב 

החדש הפיקוח כלי הכנסת אפשרות לבחון מומלץ הקיימת הפיקוח בשיטת אחידות בהעדר  לסיכום
הבריאות. בלשכות שוטף לשימוש המסמנים בשיטת

החדשה הפיקוח שיטת 32

יתרונות 3.2.1

אובייקטיבית. אחידה, אמינה, שיטח 
המטופלים. מצב על אמינה תמונה לקבל מאפשר אקראי מדגם בדיקת 

אחד. ביום לביצוע הניתנת לעומק בדיקה 
ספציפיים. ליקויים תיקון אחר מעקב מאפשרת 

חסרונות 3.2.2

מדי. ארוך הפיקוח ביקור המוקדם במבחן 
לקשיש. שאלות ריבוי 

המפקחת. האחות של דעת לשיקול בכלי מקום חסר 
הליקויים. תיקון אחר למעקב דו''ח חסר 

מורגש. האדם בכח וחסרונה שעות מספר במשך בביתהחולים המטפלת האחות את מעסיק הביקור 
בבתיחולים. הסיעודי הטיפול בתחום חשובים מדדים חסרים 

ומסגרת שבירות בלתי עדשות נקיות, משקפיים על ודגש התייחסות אין  בראייה קושי במסמן לדוגמא:
קלה.

העור. ושימון הרגלים ואצבעות האשכים בין העור ניקיון בדיקת חסרה ברחצה קושי במסמן
נקיונן. על ושמירה השיניים אחסון תותבות, שיניים פה, וטיפול הפה לשיקום התייחסות חסרה

להוציאם מומלץ ולכן סיעודיים נושאים אינם  תרופות הזמנת במטבח, אדם כח התקציב, נושא
מהשאלונים.
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פרטי בביתחוליס מאושפז אינו סיעודימורכב שחולה מאחר לבדיקה רלוונטית אינה  בזונדה האכלה 
הזח. הנושא על השאלות את להוציא מומלץ וזיקנה). לממ"ש האגף נוהלי פי (על

אובייקטיבית. בבדיקה קושי יש  השתן סוגר על ואישליטה הזיכרון בבעית 

הקבוצה המלצות 3.2.3

במערכת לשלבה או בח להשתמש מומלץ ולכן ואחידה אובייקטיבית אמינה, החדשה הפיקוח שיטת
הבאים: השינויים הכנסת תוך הפיקוח

רלוונטיות. לא שאלות של וחוצאתן השאלונים, קיצור 
1 אחת. מפקחת מאחות יותר עלידי ביצוע לאפשר או עבודה, ימי לשני הביקור את לחלק אפשר 

טיפול הדורשות ספציפיות, מבעיות והסובלים במדגם עלו שלא קשישים לבדוק יש הביקור, יום במהלך 
התייבשות. כגון: מיידי,

פתע. וביקורי ליקויים תיקון אחר למעקב קצר שאלון הוספת 
המפקחת. של דעתה שיקול שילוב 

הסיעודי. הטיפול לנושא מיוחד דגש מתן 
והמשמעותיים. הרבים יתרונותיו ראיית תוך הקבוצה ידי על ואומץ התקבל החדש הפיקוח כלי  לסיכום
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שגרתית פיקוח כשיטת השיטה, הפעלת להמשך והמלצות סיכום
כרוניים לחולים פרטיים בבתיחולים

ברוז דליח
חגריאות משיד

סיכום .1

ובשיטה בשאלונים שינויים הכנסת תוך לביצוע, ניתנת החדשה הפיקוח שיטת כי הוכיח, המוקדם המבחן
הפיקוח). מהלך של מחדש תכנון רלוונטיות, לא שאלות (הוצאת

בביצוע יומיים פני על הפיקוח את לפרוס או אחיות שתי ע"י אחד ביום הפיקוח ביקור את לבצע ניתן
אולם, במטופל. בפועל הטיפול מתבצע בהם בשעות תחומים, מספר בדיקת תתאפשר כן וע"י אחת, אחות
המערכת. צורכי לפי הכל פתע, או מעקב בביקורי לבדיקה מסמנים של מצומצם מספר לבחור מניעה אין

מידת על מידע מהם ולקבל (6298) סיעודיים קשישים של גבוה אחוז לראיין שניתן הוכיח, המוקדם המבחן
מקבלים. הם אותו הטיפול לגבי רצונם שביעות

ממצאים בין השוואה ומאפשרים ומדוייקים, אחידים והכלים אובייקטיבית היא החדשה הפיקוח שיטת
מוסדית. בין השוואה השיטה מאפשרת כן כמו שונות. אחיות עלידי מתבצעים כשהם גם שונים, מביקורים

באוכלוסייה המסמנים הימצאות על יותר רב מידע לקבל ניתן כי הוכיח, מידע מקורות בריבוי השימוש
בביתחולים. הניתן הטיפול איכות ועל

העבודה קבוצות כל הפיקוח. יעילות את מעלה בממצאים ודיוק עקביות ותיקונם, בליקויים התמקדות
ואחיד. שיטתי מובנה בכלי הצורך בדבר דעים תמימות היו

המלצות .2

והיישומית, המושגית המסגרת על תשקיף ונתנה התכנית, יישום בתהליך הראשון השלב את סיכמה הסדנה
והחסרונות. היתרונות הקשיים,

הפעילות: להמשך חלופות מספר לפנינו קיימות ואילך מכאן
הלבטים התהליך, בכל הפרטיים, בתיהחולים על בפיקוח המעורבים במערכת, הגורמים כל שיתוף א. ;
אפשריות ובדרכים המוקדם המבחן בממצאי המוצעת, הפיקוח בשיטת דיון עלידי והמסקנות

הם: הגורמים שוטף. באופן ועידכונם בהמשך, להפעלה 1
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הבריאות. במשרד וזקנה ממושכות למחלות האגף הנהלת (1)

השירות. והנהלת הציבור בריאות שירותי ראש (2)

נפתיים / מחוזיים רופאים  הבריאות: לשכות (3)

מחוזיות/נפתיות מפקחות 
י, וזיקנח ממושכות במחלקות סיעודי שטח מרכזות 

הסביבה בריאות 

בתיהחולים. על בפיקוח המעורבים פרחרפואיים, צוותים 
תחומים הרחבת וכו'), בזונדה האכלה כגון רלוונטים, לא נושאים (הוצאת קיצורו  השאלון תיקון ב.

היישום. לפני וכו'), בעור טיפול פה, טיפול (כגון חסרים,

כיום). הקיים הפיקוח שאלון על חלקית להתבסס (אפשר פתע לביקורי קצר שאלון הכנת ג.

יש מהשלבים אחד בכל הליקויים תיקון לאכיפת דרכים על וחשיבה ליקויים אחר מעקב תכנית הכנת ד.
בפיתוח בפעילותו ימשיך הגרעין צוות הרלוונטיות. מידת פי על ולשתפם שהוזכרו, הגורמים את ליידע

ראשוניות. החלטות ובקביעת הכלים

מוחלטת כמעט תלות של במצב נמצאים כרוניים לחולים פרטיים בבתיחולים המתאשפזים הזקנים
הסיעוד, בתחום מקצוע כאנשי היומיומיים. הקיומיים הבסיסים הצרכים למילוי הקשור בכל במטפלים,
תוך בעיקר בזקנים, איכותי טיפול של אופטימלית רמה להבטחת לתרום יכולות שהן מרגישות האחיות

כבודם. על שמירה
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