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תקציר

שיש טיפול כמסגרת והולכת גדלה לב לתשומת זוכה חוליםיוס כנתי הטיפול

מתמקד זה מחקר כישראל. המזדקנת האוכלוסייה של השיקום צרכי את לשרת כרי בה

מקומו על לעמוד ניסיון תור כישראל, שיקומיים מרכזייום שמונה של בתפקידם
בקשישים. הטיפול מערכת בכלל השיקומי היומי הטיפול של

שנמצאו דוגמאות הטיפול. בניהול וליקויים בעיות הצלחות, ממחיש המאמר

שבועיות צוות פגישות היתר, ביו כללו, טוב טיפול לניהול יום בבתיחולים

בין מעקב. לביקורי ששוחררו חולים של וזימונם שוטפות, הערכות לצורך
חולים, לשחרור ברורות אמותמידה היעדר למנות ניתן הטיפול בניהול הליקויים
חברי הצביעו לכר בנוסף אדם. בכת ומחסור הצוות חברי בין פעולה שיתוף חוסר

ושירותים חברתיות פעילויות סוציאלית, עבורה ביותר הצורך על צוות
ים. י אטר פסיכוגרי

החולים בתי היו לא אילו מופנים החולים היו שאליהם המקומות, של בריקה
לגבי הטיפולי. ברצף אלה חולים בתי של מקומם את מבהירה קיימים, היומיים

בבית לאשפוז תחליף משמש חוליםיום בבית הטיפול כי דווח, החולים מן כשליש

הנותרים השלישים שני לגבי למיסוד. כאלטרנטיבה גם  המקרים מן ובכמה חולים,
השיקומיים צרכיהם היו בלעדיו שיקומי, לטיפול מסגרת היומי החולים בית משמש

הקהילה. במסגרת מספק מענה ללא נשארים

הניתן הטיפול סוג על אור לשפוך כדי בהם שיש ממצאים כמה מציג המאמר
חוליםיום: בבתי

מוצה כבר שלהם השיקום פוטנציאל אשר לחולים מוקדש למדי רב טיפול זמן
של המוצהר שהיעד העובדה למרות וזאת בלבד, החזקתי טיפול והמקבלים כמלואו

החולים רוב של העיקרית הטיפול מטרת גם וזוהי שיקום. הינו אלה חולים בתי
החולים. לבית הכניסה בעת

חמורות, בבעיות כרוך כלבד החזקתי טיפול המקבלים חולים, של שחרורם
הולמים. קהילתיים החזקה שירותי של חסרונם בשל



רווליםיום. לבתי להיכנס שיקומיים חולים מצד לרוץ כמעט אין
החוליסיום בית האס השאלה עולה והחזקתי, הטיפול של הרב משקלו לאור
חוסר קיים המקצוע כעלי בקרב זה. מסוג לטיפול המתאימה המסגרת אמנם הוא

תקופות במשך להינתן צריך החזקתי שטיפול הטוענים יש זה, נושא לגבי בהירות
שהטיפול סבורים אחרים בעיסוק. ומרפאים פיזיותרפיסטים עלידי ארוכות,
לא טיפול מספיק שלאחריהן כלבד. קצרות לתקופות נדרש המקצועי ההחזקתי

יותר. נמוכה עלות עם כמסגרות החזקתיים לצרכים מענה לתת שניתן או מקצועי,
אחרות. בארצות גם עלתה ארוכות תקופות למשך חולים של החזקתם בעיית
פחות טיפול המספקים יום חולים כתי אלה חולים למען הוקמו אחדים במקרים

אינטנסיבי.

טיפול מודל כמייצגים כמחקר שנכללו המרכזים מן שניים לראות ניתן
השיקום אלה חולים לבתי הכניסה כעת שגם משום וזאת פחות, אינטנסיבי חליפי,
מוגבלת. בלחי זמן לתקופת טיפול מספקים שהם ומשום הטיפול, מטרת בהכרח אינו

נמצאים היו כן שאלמלא לחולים, יום טיפול של שירות מציעים אלה מרכזים
המתמקדים נפרדים, יום בתיחולימ הקמת כי נראה ממושך. למיסוד גבוה בסיכון
המוסדות בשני הטיפול עלות העלות; מבחינת יותר כדאית וינה ההחזקתי, בטיפול

כמרכזים העלוח מן משמעותי כאורח נמוכה היתה ההחזקתי המודל לפי הפועלים

יום, חולים מכתי בנפרד ההחזקתי המודל של פיתוחו את לבחון יש השיקומיים.
שיקומי. טיפול היא העיקרית שמטרתם

החזקתי. לטיפול הזקוקים החולים הם מי חשובות: שאלות שתי מעלה המחקר

דרישה קיימת האס זה? טיפול לתת יש מסגרת ובאיזו הנדרש הזמן משך מהו
כפי האם, כיוס? לעין הנראית לזו מעבר יום חולים בבתי שיקומי לטיפול

המפנים ומודעות כספיים סידורים קבלה, בתנאי שינויים בשדה, אנשים שסוברים
של פוטנמציאליים התפתחות קווי כוחן המאמר לשיקום? הביקוש את מגבירים היו

אלה. שאלות לשתי האפשריות התשובות כסיס על יום תולים כתי

■i



תודה הבעת

המחקר. עריכת את שאפשרו אלה לכל להודות ברצוננו
בישראל. הציבור לבריאות הלאומי המרכז מאת מענק באמצעות מומן המחקר

המרכז. מטעם רשמי כיועץ ששימש רייויס, מיכאל לפרופ' להודות ברצוננו

ע0 בשיתוף נעשה קופתחולים של בחסותה הפועלים המרכזים על המחקר

ולאנשי רון לאביבה זילברג, לד"ר תודתנו את להביע ברצוננו קופתחולים.

מודים אנו המחקר. של שונים בשלבים המקצועיות הערותיהם על שלהם, הצוות

התכנון מאגף םנדוביץ ולרות הקהילתית הבריאות ממחלקת מנצרליט לברל כמיוחד
השדה. בעבודת לנו סייעו אשר והמידע,

בשלבי ובהדרכה ביעוץ רבות לנו שסייע חביב, גיק לד"ר מיוחדת תודה

תרמו "ח דו ה של הראשונה לטיוטה אנשים מספר של הערותיהם השונים. המחקר

מרגולץ, יצחק פרופ' ביניהם יום, חולים בבתי הטיפולית המערכת את להבנתנו
ברנע. ותמי גספר א. ד"ר קיזלשטיין, מ. ד"ר הרט, אלברט ד"ר

על פוזנר ולרחל רוזנברג לצבי הרון, לתמר להודות ברצוננו כן, כמו
עצותיהם על  נאון ולדניס ברודסקי לגיני פקטור, לחיים השרה, בעבודת עזרתם

וסייעה האנגלית הגרסה של היד כתב את הדפיסה אשר בוביס לסו וכן הטובות
בעריכתו.

היומיים, מבתיהחולים אחד בכל הצוות לאנשי תודה חבים אנו לבסוף,
היינו לא עת, ב>כל שלהם המלא הפעולה ושיתוף סבלנותם הטוב, רצונם אלמלא אשר

שהם בתקווה עבודתנו, את מקדישים אנו אלה לאנשים המחקר. את לבצע יכולים

בזה. המובאים הממצאים מן תועלת להפיק יוכלו הקשישים הם וחולי
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ומתודולוגיה מטרות

הגוברת והדרישה הישראלית האוכלוסייה נקרב המהיר ההזדקנות תהליך עקב

בקשישים, הטיפול על בדיונים קרובות, לעתים עולה החלה חברתיים, לשירותים
יומיים בתיחולים 8 בישראל ישנם כיום יומיים.1 בבתיחולים הטיפול אפשרות

אף על זאת, עם תכנון. בתהליך נמצאים נוספים ומרכזים שיקום, ומרכזי
באקר רבות שאלות מתעוררות היומיים, החולים בתי לה שזכו הרבה הפופולריות

למלא. צריכים שהם לתפקיד
היו: שלנו המחקר יעדי

הניתנים השירותים של במונחים היומיים בתיהחולים של תכניותיהם תיאור .1

שלהם. והמבנה ארגונם בהם,

טובה והבנה יומיים, בבתיחולים לטיפול בישראל הקיימים הדגמים הגדרת .2

פעולתם. דרך של יותר
הן המבט מנקודות היומיים, בתיהחולים של והצלחותיהם בעיותיהם בחינת .3

עצמם. המטופלים של והן העובדים צוות של

הטווח ארוך הטיפול בהקשר היומיים בתיהחולים של תפקידם הגדרת .4
בישראל.

יום, לטיפול גריאטריים ם לי ו ם/בתיח י ומי י מרכזים בשמונה התנהל המחקר

"בית א", פ ו הה "אסף "פלימן", "תלחי", השומר", "תל מזרח", "תלפיות ובהם
יאיר". ן "ב ו שמונה" ת "קרי רבקה",

נבחר מרכז בכל .1984 ומאי, אפריל מרץ, החודשים במשך נאספו הנתונים
רוב עלפי  הראשית המטפלת ן, כמוכ רואיינו. אשר קשישים 20 של אקראי מדגם
הטיפול צוות במדגם. החולים כל לגבי שאלון על לענות נתבקשה  הראשית האחות

 המרכז מנהל לכסוף, המרכז. של תפקודו בנושא שאלון על לענות הוא אף נתבקש

בעבורה חליפיים ם נ הי יומי" לטיפול ו"מרכז יומי" "ביתחולים המונחים 1

הקשורות לתכניות רק יומי" "ביתחולים המונח שמור כלל בדרך הזאת.
במישרין קשורות אינן שנבדקו התכניות מן שלוש לביתהחולים. במישרין
ומרפאים אחיות רופאים, כולל שלהן העובדים צוות אולם לביתהחולים,

כעיסוק.
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המדיניות על מידע להשיג כמטרה רואיין  רופא או הראשית האחות רוב עלפי
המושלמים הראיונות של הכולל מספרם המרכז. של תפקודו את המנחים היסוד וקווי
החולים על שאלונים 142 קשישים, 123 של ראיונות כלל שנאסף החומר .313 היה

סל  ו8 צוות אנשי של ראיונות 40 המטפלים, עלידי שמולאו הקשישים

מנהלים.

משרת, שהוא האוכלוסייה במונחי להיבחן צריך יום ביתחולים של תפקידו

ברצף תפקיר הממלאות אחרות שירותים מערכות עם ויחסיו מספק, שהוא השירותים
הטיפול.

והניהול השירותים המטופלים,

מרבית למדי. הומוגנית היא המרכזים של לשירותיהם הזוכה האוכלוסייה

בפעילויות חלקי באופן מוגבלים שהותירם מוחי מאירוע סבלו ($75) המטופלים
כין גברים הינם המטופלים מרבית ורחצה. הלבשה במדרגות, עלייה הליכה, כגון

ונשואים. ,7565 הגילים

או כללי בביתחולים שיקומי טיפול קיבלו המטופלים ממחצית למעלה
רוב תפקודם. יכולת של נוסף לשיפור יומיים לבתיתולים מופנים והם שיקומי,

קופת וממרפאות קופתחולים של ממושך לטיפול היחידה מן היו האחרות ההפניות

כמעט כוללים הם אך אחידים, בהכרח אינם השונים במרכזים הטיפול יעדי חולים.
כדי החזקתי טיפול התפקוד, יכולת את לשפר עלמנת אינטנסיבי שיקום תמיד

לבעיות פתרון המטפלת, המשפחה על הקלה מתמיד, רפואי מעקב התדרדרות, למנוע
הוא הטיפול תכנית בתחילת העיקרי היעד סיעודי. וטיפול המטופל של חברתיות

יעד להגשים כדי החולים. של התפקוד יכולת את לשפר עלמנת שיקום, כלל בדרך

קבוע. שירותים" "סל המרכזים כל מספקים זה

ריפוי התעמלות, שיעורי פיזיותרפי, טיפול מקבלים המטופלים מרבית
התחבורה שירותי תחבורה. ושירותי ארוחה וכן מתמיד, רפואי ומעקב בעיסוק

של במרחק וגרים ניידות מבעיות סובלים האנשים שמרבית כיוון במיוחד, חשובים
רופא, כלל בדרך כולל העיקרי הצוות המרכז. מן קילומטרים תשעה ער כחמישה
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גם המקרים וברוב דיבור, מרפאי בעיסוק, מרפא/ים פיזיותרפיסט/ים, אחות,

סוציאלי/ת. עובד/ת
כי המטפלים מרווחים המרכזים מכל בעיות. נטולת איננה השירותים הספקת

מרוצים כלל בדרך היו המטופלים בעיסוק. הריפוי מאיכות מרוצים אינם הם

המטפלים מרוצים. אינם 15* של מיעוט כי אף להם, הניתנים השירותים מאיכות
הסוציאלי/ת, העובר/ת מצד יותר רב בטיפול הצורך על כמוכן, מעירים,

ם. פסיכוגריאטריי ובשירותים יותר רכות חברתיות בפעילויות
לטיפול המוקדש הזמן למשך הנוגע ככל המרכזים בין הבדלים מצאנו

 בחולה שיקומי לטיפול השעות מרב את לספק המסוגלים המרכזים שלושת שיקומי.
תחלופת שיעור בעלי גם הינם  הרופא" ו"אסף השומר" "תל מזרח", "תלפיות
("תל שניים למעט המרכזים, ככל והמנהלים המטפלים ביותר. הגבוה החולים
הטיפול לתפקידי נוסף ארם בכוח הצורך את מציינים רבקה"), ו"בית השומר"

בעיסוק). ומרפאים (פיזיותרפיסטים השיקומי

או בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, שעות שתוספת המטפלים, חשו זאת למרות
שעל העובדה את לשקף יכול זה פער המטופלים. מכלל 5* ל רק יועילו התעמלות
הנזקקים החולים במספר גידול לחוליהם, המטפלים שמספקים הנאות הטיפול אף

של יעדיהם לאור ביותר רצוי דבר  שהיא עת בכל אינטנסיבי שיקומי לטיפול
כוחארם. לתוספת דרישה ייצור מרכזים ר,

הפנימי המבנה לבעיות מיוחסות להיות יכולות השירותים באספקת המגרעות
1

בניהול לבעיות או ארם, וככוח בציוד פעולה, בשטח מחסור כגון המרכז, של

: מחמת הרצוי הטיפול את לספק יכולת חוסר על מדווחים המטפלים מרבית הטיפול.
והתפקידים המשרה תיאורי אין אחדים במרכזים במרכז. עובדים בצוות מחסור

על המטפלים מעידים אלה במרכזים כהלכה. מוגדרים הצוות אנשי על המוטלים
הטיפול. של היומיומי בניהולו האחריות ובחלוקת הפעולה בשיתוף בעייתיות

במעקב הטיפול, בתכנון כהערכה, קשור המרכז בתוך הטיפול ניהול
ותכנון ההערכה כתהליך המשפחה בני את מערבים לא המרכזים במרבית ובשחרור.
במקרים שכן הטיפול, תכנית במשך המשפחה בני עם קשר נוצר זאת עם הטיפול.
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כבית. נאות טיפול עלירי מושלם להיות היומי בכיתהחולים הטיפול צריך רבים
קרובות לעתים אך השבועית, הצוות בפגישת נעשים מחודשת והערכה מעקב

ישנם המרכזים במרבית בתיקים. מפורט ן פ כאן נרשמים לא שהדברים מצאנו
רישום למצוא ניתן לא זאת, עם המומלץ. הטיפול ושל הטיפול יערי של רישומים
נדירות לעתים ורק המרכזים, מן בכמה למעשה הלכה הניתנים הטיפולים של מפורט

הטיפול. תכנית להשלמת הנחוץ הזמן משך של הערכות למצוא ניתן
במשך שהושגו התפקודיים שההישגים להבטיח כדי נחוץ לשחרור נאות תכנון

האחות אחראים כלל בדרך המרכז. את המטופל שיעזוב לאחר יאבדו לא הטיפול
השחרור תכנון הקהילה. במסגרת הטיפול המשך תכנון על הסוציאלי/ת והעובר/ת

הבריאות משרד עם קופתחולים, עם המקומית, הרווחה לשכת עם תיאום דורש

פעיל באופן משתתפים המטופלים רוב של משפחתם בני הקהילתי. המרכז עם ולעתים
השחרור. תכנון בתהליך

במרכזים למרכז. מרכז בין מצויים השחרור במדיניות ניכרים הבדלים
על שיטול מי אין וכי לשחרור ברורות מידה אמות אין כי המטפלים העירו אחרים
המרכזים במרבית הקהילה. במסגרת הטיפול המשך להבטחת המלאה האחריות את עצמו
השחרור אחרי אחת פעם לפחות המטופלים עם יתקשרו שהמטפלים המדיניות דורשת

דרישה המטפלים מן אחד לפחות מקיים אחר, מרכז למעט מרכז, ובכל מביתהחולים
המרכזים בכל שחרורם. לאחר מעקב לביקור החולים מוזמנים מעטים במרכזים זו.
המטופל: של שחרורו את לארגן בבואם קשה בבעיה נתקלים הם כי המטפלים ציינו
בית ביקורי הסדר כגון הקהילתיות, במסגרות נאות אחזקתי טיפול שירותי חוסר

קהילתית. או ביתית כמסגרת פיזיותרפיה וכן ואחיות, רופאים עלידי
של ייחוסם את אפשרות מכלל מוציא ביקורת קבוצת של שהיעדרה למרות
מן יומיים, בבתיחולים החולים לנוכחות הטיפול כמשך תפקודיים שינויים

התדרדרות נרשמה ($4) ביותר ספורים במקרים ראשית, ממצאים: מספר לציין הראוי

המטופלים מרבית להיפר, יומיומיות. פעולות לבצע המטופלים של ביכולתם
לעלות ביכולת  בניידות בעיקר הטיפול, במשך שיפורים על דיווחו ומטפליהם
שיפרו המטופלים מן גבוה שיעור כמוכן, ההליכה. ביכולת וכן במדרגות ולרדת
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המטופלים הן הפסיכולוגיים, למשתנים באשר עצמאי. באופן להתלבש יכולתם את

פחתו והדיכאון הבדידות הפחד, הביטחון, אי תחושות כי העידו המטפלים והן

הטיפול. לתחילת יחסי באופן

הכללית השירותים במערכת היומיים והמרכזים בתיהחולים של תפקידם

כמערכת היומי ביתהחולים של תפקידו היא במחקר שהוצגה מרכזית שאלה

יכולים היכן לשאול היא הזר. הנושא על להביט אחת דרך הכללית. השירותים
תהיינה ומה היומי, ביתהחולים שירותי של בהיעדרם טיפול לקבל המטופלים

בית משמש רגיל לביתחולים נשלחים שהיו לאלה חילופי. ה הטיפול של ההשלכות
תומך לטיפול או לשיקום נזקקים שהיו לאלה קהילתית; אלטרנטיבה היומי החולים
אחדים, לגבי כך, חרשה. טיפול אפשרות היומי ביתהחולים מציב הקהילה, בתוך

במקרים או, נוסף אשפוז מונעת הם ושירותי היומיים בתיהחולים של זמינותם

נאות טיפולתומך או שיקום של אפשרות מספקת היא אחרים, לגבי מיסוד; אחדים,
לדברים נזקקים היומיים בבתיהחולים לטיפול שמתקבלים חולים הקהילה. במסגרת
הטיפול. יעדי גם כף מאלה, אלה נבדלים שהצרכים וכפי הטיפול. במהלך שונים
הטיפול במהלך שונות בנקודות שונים תפקידים ממלא היומי ביתהחולים כלומר,

וחולה. חולה כל לגבי

הקשישים מן אחד לכל חילופיות טיפול תכניות על לחשוב נתבקשו מטפלים
2 לוח חולים. אותם עבור חילופיות ה הטיפול מסגרות את מציג 1 לוח שבטיפולם.
המטפלים. של מבטם מנקודת והמוסדי, הקהילתי הטיפול של חסרונותיו על מצביע

לפחות שבועות שבעה ולאחר ההפניה בעת חילופיות טיפול מסגרות :1 לוח
זים) (באחו

כיתחוליס ביתחולים/
המוסדות סה"כ אבות בית כרוניים לחולים שיקומי אגף קהילה

34 2 7 25 66 ההפניה בעת

שבועות 7 לאחר
20 8 7 5 80 לפחות
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ההפניה בעת והקהילתי) (המוסרי החילופי הטיפול חסרונות :2 לוח
(באחוזים) המטפלים דיווח עלפי לפחות טבועות שבעה ולאחר

חולים טיפול מסגרת
משיכים חילופית
טיפול ההפניה בעת

קהילה מוסר קהילה מוסד י חסרונות

ואיכותם שירותים הענקת

34 10 48 6 נאותה לא או מתאימה לא פיזיותרפיה

45 14 50 8 נאות לא או מתאים לא בעיסוק ריפוי
39 10 56 2 נאות לא או מתאים לא רפואי מעקב

65 52 73 57 נאותות לא קבוצתיות או חברתיות פעולות
ומשפחתו המטופל רווחת

17 67 19 71 סלו העצמאות תחושת את יאבד המטופל
53 10 61 14 למשפחה מדי כבד יהיה הטיפול נטל
44 38 47 37 למשפחתו המטופל בין נוסף מתח יהיר,

המטופל בין היחסים במערכת התדרדרות תהיה
21 14 16 27 משפחתו לבין

ביתהחולים משמש היומיים, לבתיהחולים שמתקבלים החולים מן 34* לגבי
דיווחי עלפי למיסוד. תחליף  אחרים ובמקרים נוסף, לאשפוז כתחליף היומי
ולגביהם, אינטנסיבי משקם לטיפול זקוק אלה חולים של המכריע רובם המטפלים,
כלשהו מוסר במסגרת הטיפול עלפני היומי חולים בביתה הטיפול של יתרונותיו
המשפחה יחסי של התדרדרותם ומניעת חיזוקם את וכן עצמאותם, המשך את כוללים

את לבקר כדי נסיעות על וכסף זמן לבזבז צריכים המשפחה בני שאין (מכיון
אחרים. אנשים עם החברתי הקשר הבטחת ואת יקירם)

ואשר, אליהם המתקבלים החולים מן 66* לגבי שונה תפקיד ממלאים המרכזים

הקהילה. שירותי למערכת מופנים היו היומי, ביתהחולים שירותי בהיעדר
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או הבית כמסגרת פיזיותרפי טיפול דורשים היו אלה חולים כי מעידים המטפלים

(304) קופתחולים במרפאות ביקורים ,(474) בבית רפואי מעקב ,(894) הקהילה
או כשליש הישיר, המטפל לדעת .(574) הקהילתיים במרכזים שבועיים וביקורים

בעיסוק, הריפוי וגם מתאים, לא או לוקה פיזיותרפי טיפול מקבלים מהם כמחצית
הינס אלה ששירותים אומרת זאת כחסר. לוקים היו החברתי והקשר הרפואי המעקב

אשר חולים, אותם עבור יומיים מרכזים במסגרת העיקרית הטיפולית התועלת
זו מסקנה הקהילתית. למסגרת מופנים היו קיימים, אלה מרכזים היו אלמלא

שהיו החולים עבור היומי כיתהחולים קל העיקריים ליתרונותיו כסתירה עומדת
הדוק יותר כאופן קשורים היתרונות היו זה במקרה למוסד. הוא, אלמלא נשלחים,

משפחותיהם. בני ושל החולים של החברתית לרווחתם
שבועית שבעה לאחר מטופלים עבור החילופיות הטיפול מסגרות על מבט

אשר החולים, בשיעור (804 ל 664 (מ 144 של גידול מגלה לפחות, טיפול
החולים שיעור הקהילתי. הטיפול למסגרת מופנים היו יומי טיפול בהיעדר

לגבי המגרעות .54 ל 254 מ ירד השיקומיים המוסרות במסגרת לטיפול הזקוקים
דומות לפחות, טיפול שבועות שבער, לאחר הקהילתית למסגרת מופנים שהיו החולים,

לבית ההפניה בעת הקהילתית למסגרת מופנים שהיו חולים אותם לגבי למגרעות
היומי. החולים

החולים מן ו64 הנכנסים החולים מן בלבד 44 כי דיווחו מטפלים
החילופיות הטיפול במסגרות ממגרעות כלל סובלים היו לא הטיפול את הממשיכים

המומלצות.

ויכולת הבריאותי מצבם לאשפוז. ההמתנה ברשימת היו שלנו המדגם מכלל 64

בשל אך ממושך, לטיפול למוסדות להתקבל להם אפשרו אלה חולים של התפקוד
 ת י ב אלה, חולים עבור אלה. למוסדות להתקבל החולים יכלו לא במיטות המחסור

לטיפול למוסד תחליף המהווה אחזקתי, לטיפול כמרכז פועל היומי החולים
ממושך.

כי מגלה בחולה, הטיפול זמן במשך הטיפול, של המשתנים היעדים על מבט

חולים עבור מתפקידו שונה נכנסים חולים עבור היומי כיתהחולים תפקיר
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מרבית עבור העיקרי הטיפולי שהיעד כך על מצביע 3 לוה הטיפול. אה הממשיכים
טיפול, של לפחות שבועות שבער, לאחר שיקום. הינו (80^) הנכנסים המטופלים

היעד להיות הפכה האחזקה המדגם. מכל בלבד 29* עבור העיקרי היער הוא השיקום
היתר. ההפניה כעת גם בטיפול. הממשיכים החולים מן %47 עבור העיקרי

שלנו. המדגם מן 11* של העיקרי יערם האחזקה

ולאחר ההפניה בעת עיקריים טיפול יעדי עלפי החולים התפלגות :3 לוח
(באחוזים) לפחות שבועות שבעה

שבועות שבעה לאחר ההפניה כעת *עד

29 80 התפקוד יכולת לשיפור שיקום .1
47 11 אחזקה .2

ניכרים שמשאבים כך על מרמזים העיקריים הטיפול יעדי של הנתונים
: שיקומי טיפול קיבלו לא שהחולים אומר זה אין האחזקתי. לטיפול מוקצים

שלהם, השיקום שיא את משיגים שהחולים שלאחר אלא שלהם, התפקוד יכולת לשיפור
אחזקתי. טיפול לקבל כרי משמעותית לתקופה הטיפול במסגרת נשארים הם

זמן בתקופות המרבי לשיקומם שהגיעו המטופלים שיעור את מראה 4 לוח
הן מרבי לשיקום הגיעו טיפול של כלבד שבועות שבעה לאחר טיפול. של שונות

שנותרו החולים מן ר,רבעים שלוש והן היומיים, חולים בתיה ממטופלי 40*

הטיפול זמן משך עלפי שיקומם, לשיא שהגיעו המטופלים אחוז :4 לוח

שמונה וקרית חי לתל פרט המדגם סה"כ (בשבועות) הטיפול זמן משך

34 40 7
38 45 13
74 75 52
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כמסגרת נותרו במדגם המקרים מכלל (\ר2 ויותר שנר, למשך הטיפול במסגרת

משנה). ליותר הטיפול

מחצית כמעט שבועות), (שבעה קצרה זמן תקופת לאחר אפילו לסיכום,

בעיקר הטיפול במסגרת נותרו במדגם, שנכללו היומיים בבתיר.חולים המטופלים
המרבי.1 לשיקומם הגיעו 4011 ו אחזקה, לצורכי

בתוך טיפולם את להשלים צפויים שהיו המטופלים שיעור את מראה 5 לוח
טיפולם את להשלים צפויים היו המטופלים ממחצית פחות שונות. זמן תקופות

שלמה. שנה עד הטיפול במסגרת להישאר צפויים היו ו>591 חודשים, שישה בתור

יותר, נשארים שהם וככל ניכרת, זמן לתקופת בביתהחולים נשארים המטופלים כך

בלבד. אחזקתי טיפול מקבלים שהם הסיכוי גדל

(באחוזים) הצפוי הנותר הטיפול זמן משך עלפי המטופלים התפלגות :5 לוח

שמונה וקרית חי תל למעט המדגם סה"כ הצפויה הנותרת הטיפול תקופת י

12 10 חודשים ה משלוש פחות
35 28 חודשים 36
24 21 חודשים 712
19 32 חורשים 12 מ יותר

הקיימים הטיפול יעדי האם ראשית, אלה: מממצאים עולות שאלות שתי

קיים האם אחרות, במלים היומיים? במרכזים רצויה או נאותה שימוש דרך משקפים

עלפי שיקומי? לטיפול בניגוד אחזקתי, טיפול למטרות במרכזים מופרז שימוש

בעוד מרכזים) (בשבעה עיקרי כיעד השיקום מודגש המרכזים, מנהלי עדות
שאלה עולה זה, לאור מרכזים). (שישה משני יעד אלא אינו האחזקתי שהטיפול
לאחזקה? בקשישים מהטיפול גדול כר, חלק מוקדש למעשה, הלכה מרוע, נוספת:

הגיעו שלא למרות העיקרי, היער האחזקתי הטיפול היה חולים מספר עכור 1
חשובה סיבה אך ,ADL^ מעט להשתפר עשויים אלה חולים המרבי. לשיקומם
הנוכחית. תפקודם יכולת על לשמור להם לעזור היא הטיפול לאספקת יותר
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היומיים והמרכזים בתיהחולים של תפקידם הערכת
השקפה מנקודת הן נובעת היומי ביתהחולים של הראוי תפקידו שאלת

לרשות העומדות משלימות, או חילופיות, אפשרויות של מקיומן והן מקצועית
מקצועיות מבט נקודות שלוש זו. כמסגרת הניתנים לשירותים הנזקק הקשיש

המבט נקודות שלוש הניהול. ברמת שנאמר ממה והן בשטח שנעשה ממה הן עולות,
: ייו

של והיחיד העיקרי היעד להיות חייב התפקוד יכולת שיפור לשם שיקום א.

של קצרות תקופות לקיים מקצועיות, מסיבות שרצוי, יתכן היומיים. המרכזים
השיקומי. הטיפול ניתן בה מסגרת באותה אחזקתי טיפול

חייב ביתהחולים שיקום, הוא היומי ביתהחולים של העיקרי שיעדו הגם ב.

(אך הקהילה במסגרת עליהם לענות אפשרות שאין מורכבים אחזקה לצרכי להיערך
מיעוט עבור אלה צרכים של סיפוקם האשפוז). במסגרת נוסף טיפול דורשים אינם
בתכנית השתתפותם את לדרוש עשוי אינטנסיביים אחזקה שירותי הדורשים החולים

ארוכה. זמן תקופת למשך היומי ביתהחולים של הטיפול

באותה המורכב האחזקתי הטיפול בצרכי לטפל חייבים היומיים בתיהחולים ג.
מורכבים צרכים להם שיש לאלה אחזקה שירותי השיקום. בצרכי מטפלים שהם רמה

אלה תפקידים יחד, מוגבלת. בלתי זמן לתקופת מסופקים להיות חייבים כנ"ל
במוסד. לאשפוז לאלטרנטיבה היומי ביתהחולים את הופכים

קבוצות לשלוש לסווג ניתן בישראל הקיימים היומיים בתיהחולים את

בתיהחולים דגמי כל לעיל. שהבאנו המבט מנקודות אחת מהן, אחת כל המשקפות,
מספקים שהם הזמן במשך מזה זה ונבדלים אחזקתי, טיפול מספקים בישראל היומיים

טיפול מעניקים (א)] ו"פלימן" מזרח" ["תלפיות אחדים מרכזים כזה. טיפול
אחת. משנה לפחות השהות תקופת את הנראה, ככל ומגבילים, קצרה לתקופה אחזקתי

(ב)] הרופא" ו"אסף השומר" "תל רבקה", "בית יאיר", ["בן אחרים מרכזים
במסגרת נשאר מטופלים של ניכר מספר יותר; ממושכת לתקופה טיפול מעניקים

אשר (ג)] שמונה" ו"קרית חי" ["תל אחרים מרכזים יש אולם משנה. יותר הטיפול
כי נמצא אלה, מרכזים שני למעט מוגבלת. בלתי לתקופה אחזקתי טיפול מספקים
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מזרח" ("תלפיות %5 בין נע משנה יותר במרכזים שנשארים החולים שיעור

יאיר"). נ"בן %30b ו"פלימן")
קופתחולים ועדת עם בפגישה גם הושמעו הנ"ל המקצועיות המבט נקודות
נדירות לעתים רק כי טענו, הוועדה מחברי כמה היומיים. בתיהחולים בנושא
תרגילי וכי משנה, יותר של לתקופה מקצועי אחזקתי בטיפול צורך יש ביותר

מהמועסקים מאלה מיומנים פחות מטפלים עלירי להינתן יכולים והתעמלות תנוער,

כי ציינו כוועדה אחרים חברים המשפחה. בני עלידי או היומיים, בבתיהחוליס
ועקבי. ממושך אווזקתי טיפול דורשת י ת ק ז ח א ה הטיפול צרכי של מורכבותם

מקצועיות מבט נקודות על להשפיע היכולים המרכיבים לשני נשוב עתה

להסביר והעשויים היומיים, בתיהחולים של לתפקידיהם באשר בימינו הרווחות
הקהילה לרשות העומדים המשאבים של יכולתם הוא מהם אחר הקיימים. הדפוסים את

בתיהחולים על המופעל הלחץ מידת הוא והשני נאות. אחזקתי טיפול לספק
שירותי כי האומרת ההשקפה, שיקום. לשירותי הזקוקים אנשים מצר היומיים
העובדים מצוות בעקביות נובעת הדעת, את מניחים אינם הקהילתיים האחזקה

של יתרונותיו בין שערכו בהשוואות והן השחרור בעיות על בדיונם הן במרכזים,
אחרות. במסגרות למצוא שניתן אלה לבין היומיים במרכזים הטיפול

ציינו חולים, שכשחרור העיקריות הבעיות את להגדיר המנהלים כשנתבקשו

בחמישה דיוק, ליתר הקהילתית. במסגרת אחזקה שירותי של היעדרם את כולם
הקהילה כמסגרת הניתנת זיותרפיה והפי הרפואי שהמעקב המנהלים טענו מרכזים

זו בטענה תמכו מטפלים המטופלים. צרכי על לענות כדי הצורך די מפותחים אינם
הקהילה במסגרת האחזקתית הפיזיותרפיה היתר, מהמטופלים 3'H עבור כי וציינו,
לבלתי או מתאים לבלתי נחשב הרפואי המעקב וכי ראויה, בלתי או מתאימה בלתי

הרגישו רשמיים, פחות בדיונים לבסוף, המטופלים. מכלל 39* עלידי ראוי
מפותחים בלתי הללו השירותים היות שבטל העובדה, את ופיזיותרפיסטים אחיות

מן ארוך זמן למשך היומיים ם י ל ו יר,ח כנח רבים מטופלים נותרו צרכם, די
חולים בבתיה ט ואי ר אינם שהמטפלים כך על מצניעים אלה דיווחים הנדרש.

אחזקתי. טיפול לאספקת אידיאלי מקום היומיים
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לעומת התחזקתי, הטיפול במכוגרת היומיים חולים בחיה על המוטל התפקיד
מספר בספרות. לב תשומת של מסוימת לטירה זכה המועד, קצרת השיקומית המסגרת

שתקופת חולים אוכלוסיות: לשתי טיפול מספקים יום חולים שבתי מצאו מחקרים
להחזקה. הזקוקים ארוכה, שהותם שתקופת וחולים לשיקום, הזקוקים קצרה, שהותם

WOODFORD W ILLI AMS AND ALVAREZ, 1965; FARNDALE, 1960;)
.(HOWE ET AL. , 1984 ; MARTIN AND HILLARD , 1978 ;

howe ET AL. מצאו באוסטרליה היומיים בתיהחולים בתפקידי העוסק בדו"ח
(א) ממושכות: לתקופות במקום השוהים חולים של סוגים שני שקיימים (1984)

שחרורם אך השיקומי, הטיפול את שסיימו לאחר שוטף יומי לטיפול הזקוקים אלה

אלה; כמרכזים בפיזיותרפיה המחסור ועקב יום, במרכזי מקום חוסר עקב נמנע
בבתי המחסור עקב לאשפוז, או למיסוד מופנים לקוי תפקודי מצב שבגלל אלה (ב)

היומיים. החולים

השפעה החולים בית של לגודלו כי מצאו (1978) MARTIN and MILLARD

יותר קטנות יחידות ארוכה. שהותם שתקופת החולים של היחסי חלקם על מובהקת
28) יותר גדולות שיחידות בעור קצרמוער, שיקום לספק נטו מקומות) 15 נ12
(1980) MILLARD ממושכת. שהותם שתקופת חולים של רב מספר לשרת נטו מקומות)
.(29 נעמי מוגבל" הינו לשיקום הזקוקים החולים ש"מספר לעובדה זאת מייחס
ההחזקתי הטיפול מן בנפרד שיקומי טיפול לספק ממליצים MARTIN AND MILLARD

לחולים "להפריע" עלולים רב זמן במקום השוהים שחולים משום והסוציאלי,
אוירה יוצרת ארוכתשהות קבוצה של שנוכחותה ומשום שיקום, לשירותי הזקוקים
O'BRIEN השיקומי. הטיפול את שסיימו חולים שחרור על המקשה דבר מועדון, של

טיפול המציעים יומיים חולים כתי הוקמו מסויימים במקומות כי מדווח (1982)

זמן תקופות במקום השוהים לחולים אחזקתי טיפול מספקים והם אינטנסיבי, פחות
טיפול המציעים השיקומיים המוסרות של יותר יעיל ניצול המאפשר דבר ממושכות,

יותר. אינטנסיבי

המספקים מאלו שונים במוסרות ממושך אחזקתי טיפול שאספקת גם יתכן
שנלקחו עלות נתוני למעשה, העלות. מבחינת יותר כדאי הינו קצרמועד שיקום
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למודל המתאים מוסד שבתלחי, כך על מצביעים שבמדגם היומיים החולים מבתי

העלות מן משמעותית במידה נמוכה תינה הטיפול עלות הממושך, התחזקתי הטיפול
בשיקום. יותר המתמקדים האחרים, היומיים החולים בבתי

היעדר כשל להתארך יכולה היומי הטיפול במרכזי מטופלים מספר של שהייתם

להוביל יכול לקבלתם מוגבר לחץ לשיקום. הזקוקים מטופליםבכוח מצר לחץ

אחזקתי. טיפול של יותר קצרות ולתקופות חולים, של יותר מהירה לתחלופה
קשור להיות עשוי לשיקום הזקוקים חדשים מקרים של לקבלתם הלחץ היעדר
האנשים שמספר אומרת זאת לגמרי. מלאה התפוסה אין המרכזים שבמרבית לעובדה

טיפול, לקבל יכולים שהיו החולים ממספר קטן שהוא יום בכל טיפול המקבלים
ממתינים: רשימת קיימת בלבד מרכזים כשני המרכזים. מנהלי של דיווחיהם עלפי

הסברים שני ישנם אחד). (אדם שמונה ובקרית אנשים) 5) מזרח" ב"תלפיות 

נוסף ממשי צורך שאין או המרכזים: של מלא לא ניצול של הכללי למצב אפשריים

למרכזים. מגיע אינו הוא אך בשיקום, ממשי צורך שקיים או שיקומי, בטיפול
חולים של לקבלתם הלחץ היעדר את מייחסים העוברים וצוות המרכזים מנהלי

לתפקידם ברפואה העוסקים של מצידם מודעות להיעדר יומיים לבתיחולים
רבים שאנשים הוא, בפנינו שהוצג חילופי טיעון אלה. מרכזים של ולתפקודם

תהליך בגלל היומיים בבתיהחולים לטיפול מגיעים אינם משקם לטיפול הזקוקים
על שליטה מחוסר או מדמנציה הסובלים חולים דוחה קרובות לעתים אשר הסינון,
וכן המשקם, לטיפול בנוסף ם פסיכוגריאטריי לשירותים הזקוקים חולים הסוגרים,

להסיעם. שקשה חולים

השתתפותם מידת את מגביל המטופלים על המוטל שהתעריף היא, אחרת אפשרות

לדעתם האם המוסדות מנהלי את שאלנו למדידה; מאד קשה זה דבר הטיפול. בתכניות
בשלושה ההשתתפות. אפשרות את מראש מבטלת הנדרש התעריף את לשלם איהיכולת
אי חיובית; היתר, התשובה  ו"פלימן" מזרח" "תלפיות השומר", "תל  מרכזים

מוסדות, אותם על ניכר לחץ עתר, אין אם גם כך, ידוע. אינו זו בעיה של היקפה
לתחלופה להוביל יוכל נוסף לחץ המדיניות. תשתנה אס להשתנות המצב יכול

אחזקתי. טיפול של יותר קצרות ולתקופות מטופלים של יותר גדולה
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כעתיד היומיים והמרכזים בתיהחולים של לפעילותם אפשריים כיוונים
הקבלה, ולתהליכי לשירותים בנוגע מדיניות קווי מספר להתוות נוכל עתה

קל ליעדיהם בנוגע לעיל) (©הובהרו השונות ההשקפות שתי על מבוססים שיהיו

שיקומי טיפול (אספקת "א" מטיפוס מקצועיות השקפות היומיים, בתיר.חולים
ואחזקה ראשוני שיקום (אספקת "ב" ומטיפוס אחזקה) של קצרות ותקופות

מורכבת).

חחשימוש של המצב את המסבירות התיאוריות שתי את בחשבון ניקח כמוכן

הללו בשירותים צרכיסבכוח של ואימימושם בשירותים צורך היעדר במרכזים:
.(1 (תרשים

בעתיד יום בטיפול מדיניות כווני ;1 תרשים
ם קו להיעיזיר~יליחץ~ב^יו0~א~ר,שי סיבות

של משמעותית מידה שיקום צורכי נענומעט א של שיקום צורכי נענו שלא ית מקצוע השקפה
2 מדיניות 1 מדיניות יעדם להיות חייב השיקום א.

לקבלת המידה באמות שינוי  של היקפם הגבלת  המרכזים של היחיד העיקרי
עם הקשרים והרחבת חולים ופיתוח היומיים המרכזים היא, רצויה אפשרות היומיים.

להגדיל כדי ההפניה מקורות בקהילה אחזקחי טיפול תקופות לקיים מקצועיות, מסיבות
שיקום. מקרי מספר או בתור אחזקתי טיפול של קצרות

להרחיב דרישה להיות עשויה כמה של מחדש מכוונתם השיקום. מסגרת
היומי הטיפול מערכת את עובדים להעסקת מרכזים

טיפול מערכת כפיתוח צורר  מיומנים פחות
בקהילה ומר 5

4 ~מדיני?ת 3 יות נ מדי היומיים, בתיהחולים ב.
לקבלת המידה אמות 0י"נ"ויי~ב  שינוי אין חייבים המשקם, לטיפול בנוסף

עם הקשרים והרחבת חולים של מורכבים בצרכים לעסוק
ההפניה. מקורות יכולים שאינם אחזקתי טיפול

כחיהחוליס מערכת הרחבת  במסגרת סיפוקם על לבוא
את למלא עלמנח היומיים י'קר'ילר'"

והטיפול השיקום צרכי
עדיפות קביעת או האחזקתי
אחזקחי לטיפול או לשיקום
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האפשריים: המדיניות קווי ארבעת של תיאור להלן

:1 מדיניות

משקם טיפול (הענקת "א" מבט ונקודת נענו שלא שיקום צרכי קיימים לא אם

(1) אפשרויות: שתי קיימות אזי מתקבלת, אחזקתי) טיפול של קצרות ותקופות
במסגרת אחזקתי טיפול שירותי לפתח וניסיון היומיים המרכזים של היקפם הגבלת

פחות טיפול לתשומת המרכזים מן חלק של מחודשת הכוונה (2) או, הקהילה.
השינוי היקף פיזיותרפיסט). במקום להתעמלות מורה העסקת (לדוגמה, מיומנת
המטפלים של הכללית (תחושתם הקייס השירות של תפקודו ביכולת תלוי הנדרש

ליכולתם). ומעבר מעל עושים כבר שהם היתרו

: 2 ניות מדי

משקם טיפול (הענקת "א" מבט ונקודת חבויים שיקום צרכי קיימים אם

לקבלת המידה שאמות דבר של פירושו מתקבלת, אחזקתי) טיפול של קצרות ותקופות
מקורות עם הקשרים רשת את להרחיב מאמץ לעשות ויש להשתנות, חייבות החולה

שיקום, מקרי יותר הרבה שיכלול כך להשתנות צריך המקרים עומס ההפניהבכוח.
אפשר כך על נוסף אחזקתי. טיפול הוא עבורם העיקרי הטיפול שיעד מקרים ופחות

בו היומיים. במרכזים השירותים רשת את להרחיב צורך קיים כי מכר, להסיק
את להחליף הצורך עם יורגש בקהילה אחזקתי טיפול שירותי לפתח הצורך בזמן,

זה. בתחום כיום ממלאים יום שמרכזי התפקיד
:3 מדיניות

טיפול (מתן "ב" מבט ונקודת נענו שלא רציניים שיקום צורכי אין אם

המדיניות בשינוי צורך אין אזי מתקבלת, מורכב) אחזקתי וטיפול ראשוני משקם

הקיימת.

:4 יות נ י מד

משקם טיפול (מתן "כ" מבט ונקודת חבויים שיקום צורכי קיימים אם

להיענות. אלה צרכים חייבים אזי מתקבלת, מורכב) אחזקתי וטיפול ראשוני
הצרכים וגם השיקומיים הצרכים שגם באופן להתרחב המערכת חייבת האפשר, במידת

בחירה לערוך הכרח יהיה לאו, אם המלא. סיפוקם על לבוא יוכלו אחזקתי בטיפול
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לצורכי יומיים כמרכזים מקומות של המוגבל המספר ניצול בין ביותר קשה

תומך. טיפול לצורכי ניצולם לבין שיקום
למשך מורכב אחזקתי טיפול (אספקת "ג" מטיפוס בהשקפה הקשור נוסף עניין

השיקומי) הטיפול לתקופת לפחות שווה תהיה אשר מוגבלת, בלתי זמן תקופת
יום טיפול לפתח אנו חייבים האם הוא, חי" "תל רגם עליוי ושהועלר,

למיסוד. כאלטרנטיבה

להתחשב מבלי כל, קודם נוספות: נקודות תתעוררנה יותר, עור נכליל אם

חבויים שיקום שצרכי ברור היומי, הטיפול תפקיד על אחרת או זו בהשקפה

במרכזים המקרים עומס של השיקומי חלקו בהרחבת הצורך את להכתיב חייבים
השערות מספר מצויות הרצף 0ל השני בקצהו .(4 ו 2 (מדיניות היומיים

.3 מדיניות את כלומר הסטסוסקוו, שמירת את להצדיק העשויות
האלה: השאלות שתי על לענות דחוף צורך מתעורר ולבסוף,

השירותים סוג את ומצדיק לקשישים נדרש אחזקתי טיפול של סוג איזה .1

לאופיו באשר הסכמה יותר דורשת זו לשאלה התשובה היומיים? במרכזים הקיימים

לדרוש העשויים אחזקתי, טיפול צרכי של זה מוג כי הטוענים יש הטיפול. של

כלל. קיים אינו היומיים, במרכזים שימוש

במערכת שינויים אילו כן, ואם נענים, שאינם שיקום צרכי קיימים האם .2

והבאתם שיקום מקרי של גילויים את יאפשרו חולים לקבלת המידה ובאמות הקשרים
היומיים? למרכזים

לעתיד כיווניהם את הולם באופן להגדיר אפשר הללו השאלות הצגת לאחר רק

יומי. לטיפול המרכזים של
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