
ברוקדייל גיוינטמכון
וחברה אדם והתפתחות לגרונסולוגיה

מורכב סיעודי במצב חולים
הגריאסרית: האשפוז במערכת
הימצאות 0קר

רובוס בני . ברוד0קי גיני . בנסור נטע

מתקר n " ו ד

דמ96257



BRRR25796
ר. במערכת מורכב 0עוד' במצב "לם

נטע בנטור,

מהו? בחקד"ל ג'וינטממן : >י, "*
:י .** 0 \

האדם התפתחות הזיקנה, בתחומי למחקר ארצי מיכז : . *hS i
ב1974. שהוקם בישראל, חברתית ורווחה : \ 1 | /

: V"t, ***
הפועל רווח, כוונת ללא עצמאי ארגון :

ישראל. וממשלת (AJJDC) העולמי הג'וינט עם בשיתוף . י

עצמם המקדישים מקצוע אנשי של צוות \

חברתיות בסוגיות יישומי למחקר :

הלאומי. היום בסדר עליונה קדימות בעלות :

מחויבות עצמה על שנטלה חשיבה קבוצת :

השירותים ולספקי המדיניות לקובעי לסייע :

רווחה. תכניות וביישום בתכנון :

_ ביןתחומית. גישה על מתבסס במכון המחקר :

| עיקריות: יחידות חמש במכון :

■...____ | *

י J זיקנה ♦ :

י בריאות מדיניות ♦ :

עלייה קליטת ♦ :

מוגבלות ♦ :

ולנוער לילדים המרכז ♦ :

\

| [



BRRR25796
נטע בנטור,

 מורכב סיעודי במצב חולים

0030573 ^_^ '

חתימה | תאריך j Vkiwh ov

הספריה ברוקד"ל: םבק



0*

. ו

הגריאסרית: האשפוז במערכת מורכב סיעודי במצב חולים ^
הימצאות 0קר

חבוס2 בני ברוד0קי1 גיני בנטור1 נסע

0
/: ■ u

a
O

0
0

וחברה אדם והתפתחות לגרונסולוגיה ברוקד"ל ג'וינטכוכון 1

אביב תל אוניברסיסת סאקלר, ע"ש לרפואה ספר לבית מסונף גריאסרי, רפואי מרכז הרופא", "שמואל חולים בית מנהל 2

1996 אפריל ני0ןתשנייו



i

לגרונטולוגיה ברוקדייל ג'וינטמכון
וחברה אדם והתפתחות

13087 ת"ד
91130 ירושלים

026557400 טלפון:
02612391 פקס:



תקציר

רבות שאלות מורכב סיעודי במצב חולים של והאשפוז הטיפול סוגיית מעוררת שנים מספר זה
בחולים המטפלים ובקרב ובמימונה, הגריאטרית האשפוז מערכת בארגון חלק שנוטלים אלה בקרב
האחריות ולפיכך קשישים, הם אלה במצבים החולים של המכריע רובם מורכב. סיעוד במצבי

הגריאטרית. האשפוז מערכת על מוטלת בהם לטיפול

משרד שבין בהסכם התגבש מורכב סיעודי במצב בחולים ולטיפול האשפוז לארגון הבסיס
בחולים האשפוזי הטיפול למימון שהאחריות נקבע זה בהסכם כללית. חולים קופת לבין הבריאות
החולים של האשפוז למימון שהאחריות בעוד החולים קופות על מוטלת מורכב סיעודי במצב
מורכב, סיעודי במצב חולים של ההגדרה נקבעה גם בהסכם הבריאות. משרד על מוטלת הסיעודיים
מוגדרת רפואית מבעיה גם סובל הסיעודי למצבו שבנוסף זה הוא מורכב סיעודי במצב חולה ולפיה
הזנה עמוקים, לחץ פצעי כוללת: הרפואיות הבעיות רשימת רפואיים. ולהשגחה לטיפול וזקוק
ניתן הבריאות משרד תקנות פי על נרקוטיות. תרופות שדורש סופני ומצב ממושך עירוי בזונדה,

¥ שקיבלו במוסדות או בבתיחולים רק האלה, החולים את לאשפז גם ולפיכך אלה, טיפולים לספק
לכך. אישור

s_ סוברים הגריאטרי בתחום תפקידים בעלי ראשית, סוגיות. מספר מתעוררות זה מהסכם כתוצאה
היא וכי החולים, של הדינמי למצב מתייחסת אינה מורכב סיעוד מצבי של הנוכחית שההגדרה
בה שחסרים בעוד מיוחדים רפואיים והשגחה טיפול בהכרח דורשות שאינן רפואיות בעיות כוללת
הטיפול צורכי את הולמת אינה ההגדרה לדעתם, כזה. טיפול שדורשים רפואיים ומצבים בעיות
סיעודי מצב שמפתחים קשישים שנית, בחולים. והולם יעיל טיפול מאפשרת ואינה אלה, בחולים
לטפל רשאי אינו סיעודי שמוסד משום מהמוסד, מועברים להיות חייבים סיעודי, במוסד מורכב
נוחות ואי משפחתם ולבני לחולים רב סבל לעתים גורמת זו דרישה הנוכחית. ההגדרה פי על בהם

הסיעודיים. המוסדות למנהלי גדולה

האשפוז מערכת של מחודש בתכנון לסייע וכדי אלה סוגיות עם בהתמודדות ראשון כשלב
כיום. קיים אינו הגדול שברובו ומפורט עדכני במידע צורך יש להתייעלותה, ולתרום הגריאטרית,
מורכב סיעודי במצב החולים על מידע בסיס לספק נועד והוא בארץ מסוגו הראשון הינו זה סקר
האשפוז במערכת שמאושפזים החולים כלל בקרב שלהם ההימצאות שיעור את לבחון בארץ,
הסיעוד מצבי את הרפואיותהמרכיבות הבעיות סוגי ואת מאפייניהם את לתאר בארץ, הגריאטרית
לשאר יחסית שיעורם ואת האשפוז מסגרות של שונים בסוגים פיזורם את ולבדוק המורכב
נערך הסקר הנוכחי. לאשפוז הגיעו מהם המקורות ואת שלהם האשפוז משך את המאושפזים,
מאושפזים שהיו מהחולים ואחד אחד כל על נתונים נאספו בו יום, מיפקד באמצעות 1994 בשנת
לא הסקר בארץ. הגריאטרים החולים ובתי הכלליים החולים שבבתי הגריאטריות המיטות בכל

.... סיעודיים. במוסדות נערך



מהסקר: שעלו עיקריים ממצאים מספר להלן
הסקר בעת הגריאטרית במערכת מאושפזים שהיו 2,319 מבין איש ואחד ארבעים מאות שש ■

אחת רפואית מבעיה שסבלו סיעודיים חולים היו הם כלומר, מורכב. סיעודי במצב היו (28^
מורכב. סיעוד של בהגדרה כיום הכלולות מהבעיות יותר או

אחת. רפואית מבעיה מיותר סבלו מורכב סיעודי במצב החולים מכלל רבע ■

השנייה הבעיה היה סופני במצב מחלה ביותר, השכיחה הרפואית הבעיה היתה בזונדה הזנה ■

ימים משלושה יותר ועירוי 34 בדרגות לחץ פצעי היו ואחריהן המאושפזים), מכלל £99) בהיקפה
באשפוז. המודיאליזה טיפול קבלת עקב מורכב סיעודי במצב היו אנשים שמונה רק id%1)

והם זונדה, באמצעות מוזנים היו הגריאטרית במערכת המאושפזים מכלל אחוזים עשר שלושה ■

בזונדה ההזנה היתה מהם שליש שני לגבי מורכב. סיעודי במצב החולים מכלל $46< מהווים
יותר. או אחת נוספת בעיה היתה נוסף ולשליש היחידה הרפואית הבעיה

והם הגריאטריים, החולים בבתי מתרכזים מורכב סיעודי במצב החולים של (£809) המכריע רובם ■

מאושפזים מורכב סיעודי במצב החולים שאר אלה. חולים בבתי החולים מכלל £299 מהווים
כלליים. חולים בבתי

יותר גבוה היה והוא משנה, למעלה היה מורכב סיעודי במצב החולים של הממוצע האשפוז משך ■

במשך בממוצע מאושפזים היו בזונדה שמוזנים חולים הגריאטרית. במערכת החולים שאר משל י

משלושה למעלה מאושפזים היו מורכב סיעודי במצב החולים מכלל ממחצית למעלה כשנתיים.
חודשים.

מחוץ מאושפזים היו והדרום חיפה הצפון, במחוזות האשפוז לפני שגרו קשישים של גבוה שיעור ■

מחוזות ובין מגוריהם, במחוז מאושפזים היו ירושלים תושבי של המכריע רובם מגוריהם. למחוז
חולים. של העברה היתה והמרכז אביב תל

שיעור הגיע הגריאטריים החולים שבבתי אקוטית ולגריאטריה סיעודית לגריאטריה במחלקות ■

הגיע לשיקום ובמחלקות שם המאושפזים מכלל שליש לכדי מורכב סיעודי במצב החולים
לשיקום במחלקות מאושפזים היו הנסקרים מכלל ממחצית שלמעלה מכיוון רבע. לכדי השיעור
מורכב סיעודי במצב החולים כל מכלל למחצית שקרוב הרי הגריאטריים, החולים שבבתי

גריאטריים. חולים בבתי לשיקום במחלקות מאושפזים היו שנסקרו

המאושפזים החולים כלל של ביותר הבולט ההפניה מקור היה החולים בתי של הפנימי האגף ■

במצב החולים מכלל שליש מורכב. סיעודי במצב החולים של ואף הגריאטרית האשפוז במערכת
הכירורגי מהאגף או מיון, חדר דרך מהקהילה ובשמינית הפנימי, מהאגף הגיעו מורכב סיעודי
ממוסדות גריאטרי לאשפוז הגיעו אחוזים חמישה אחרים. במקומות ושיקום גריאטריה מאגף או

סיעודיים.



חולים קבלת של גבוה בשיעור מאופיינים הכלליים החולים שבבתי הגריאטריות המחלקות ■

המחלקות גם האקוטיות. במחלקות יותר בלט וזה ,(£419) מיון מחדר מורכב סיעודי במצב
מיון. מחדר מורכב סיעודי במצב מהחולים חמישית קיבלו גריאטריים חולים שבבתי האקוטיות

העוסקים פורומים במספר לדיון בסיס כיום ומשמשים הבריאות למשרד הועברו המחקר ממצאי
שצריכים המצבים בסוגי מתמקד הנוכחי הדיון מורכב. סיעודי במצב חולים של האשפוז במדיניות
ובארגון אלה חולים בעבור ההולם האשפוז ובמקום הטיפול בצורכי מורכב, כסיעוד מוגדרים להיות

שונים. במצבים בקשישים המטפלת האשפוז מערכת של מחודש

האחריות העברת בדבר הדיונים ולאור כשנה, לפני ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת בעקבות
של האשפוז מקום שאלת מעוררת החולים, קופות לידי הסיעודי, הטיפול כולל הטיפול, כל למתן
הרבים והשינויים הנוכחי הסקר ממצאי לאור מיוחדת. התעניינות מורכב סיעודי במצב חולים
במשרד ההחלטות ומקבלי אשל פנו הגריאטרית, במערכת והן הבריאות במערכת הן המתרחשים
על הידע את להעמיק במטרה הנושא, בדיקת את להמשיך בבקשה ברוקדייל למכון הבריאות
אפשרויות את לבחון ובמטרה מורכב, סיעודי במצב בחולים לטיפול וההעדפות הדרכים הצרכים,
במוסדות גם רפואיות, בבעיות לטיפול גם זקוקים הסיעודי למצבם שבנוסף בחולים, הטיפול
ברוקדייל במכון נערך כך, לשם לכך. אישור ויקבלו הבריאות משרד בדרישות שיעמדו סיעודיים
ובהתייעלות מחדש בארגון מחודש, בתכנון לסייע במטרה זה, בנושא המשכי מחקר אלה בימים

בעתיד. הממושך הגריאטרי האשפוז שירותי



תודה דברי

להודות מבקשים אנו ראשית, להם. נתונה ותודתנו רבים באנשים הסתייענו המחקר במהלך
ולאחיות המחקר ביצוע את לנו שאפשרו הגריאטריים החולים ובתי הגריאטריות המחלקות למנהלי

מזמנן. לנו והקדישו המידע באיסוף רבות שסייעו הראשיות

מלכה ולגב' וזיקנה ממושכות למחלות האגף מנהל קלרפילד, מרק לפרופ' תודה מכירים אנו
סייעו במחקר, שתמכו כך על  וזיקנה ממושכות למחלות האגף ארצית, מפקחת אחות גרבלר,
הזקן למען שירותים ופיתוח לתכנון האגודה לאשל, מודים אנו מידיעותיהם. לנו ותרמו בביצועו
המחקר בשלבי לנו שסייעו מי לכל מודים אנו כן כמו המחקר. בביצוע התמיכה על בישראל,

הדר. ולאיתי פוזנר לרחל ובמיוחד המידע, ובאיסוף השונים

אנו ולבסוף, ובהערות. בעצות העבודה במהלך סייעו אשר ברוקדייל במכון חברינו לכל תודה
שסייעה שיזגל ולאילנה ובכישרון במיומנות הדוח את שערכה רוזנפלד לג'ני להודות מבקשים

בהדפסתו.
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15 חולים בית

16 המחלקה סוג לפי כלליים, חולים בבתי הנסקרים כלל בקרב מורכב סיעוד מצב :14 לוח

הנסקרים כלל בקרב הרפואיות מהבעיות אחת כל עם חולים הימצאות :15 לוח
17 מחלקה לפי כלליים, חולים בבתי

17 מחלקה סוג לפי גריאטריים, חולים בבתי הנסקרים כלל בקרב מורכב סיעוד מצב :16 לוח

הנסקרים כלל בקרב הרפואיות מהבעיות אחת כל עם חולים הימצאות :17 לוח
17 מחלקה לפי גריאטריים חולים בבתי

18 מורכב סיעודי במצב חולים של האשפוז מקום :18 לוח

18 חולים בית סוג לפי מורכב, סיעודי מצב התפלגות :19 לוח

19 מורכב סיעודי מצב קיום לפי הנסקרים כלל בקרב ממוצע אשפוז משך :20 לוח

19 מורכב סיעודי במצב הרפואית הבעיה סוג לפי ממוצע אשפוז משך :21 לוח

19 מורכב סיעודי מצב קיום לפי הנסקרים כלל בקרב אשפוז משך התפלגות :22 לוח
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20 המורכב הסיעודי במצב הרפואית הבעיה סוג לפי אשפוז משך התפלגות :23 לוח

20 אשפוז מקום לפי מורכב סיעודי במצב הנסקרים של אשפוז משך ממוצע :24 לוח

21 אשפוז מקום לפי מורכב סיעודי במצב הנסקרים של אשפוז משך התפלגות :25 לוח

22 מורכב סיעודי במצב הנסקרים של האשפוז מחוז לפי האשפוז לפני המגורים מחוז :26 לוח

22 מחוז לפי הגריאטריות, המיטות היצע :27 לוח

24 מורכב סיעודי במצב חולים של קבלה מקורות :28 לוח

25 כלליים חולים לבתי מורכב סיעודי במצב חולים של קבלה מקורות :29 לוח

25 גריאטריים חולים לבתי מורכב סיעודי במצב חולים של קבלה מקורות :30 לוח

26 קבלה מקור לפי הנסקרים כלל בקרב מורכב סיעוד מצבי הימצאות :31 לוח

26 הרפואית הבעיה סוג לפי מורכב סיעודי במצב חולים של הקבלה מקור :32 לוח



מבוא .1
רבות שאלות מורכב סיעודי במצב חולים של והאשפוז הטיפול סוגיית מעוררת שנים מספר זה
שמטפלים אלה ובקרב ובמימונה, הגריאטרית האשפוז מערכת בארגון חלק שנוטלים אלה בקרב
ולפיכך קשישים, הם אלה במצבים החולים של המכריע רובם מורכב. סיעוד במצבי בחולים
הטיפול מימון זאת, עם יחד הגריאטרית. האשפוז מערכת על מוטלת בהם לטיפול האחריות
אחראי הרווחה משרד עיקריים: גורמים שלושה בין מתחלק שונים במצבים בקשישים האשפוזי
החולים וקופות הסיעודיים לקשישים אחראי הבריאות משרד ותשושים, עצמאיים לקשישים

כאחד. קשישים ולא קשישים מורכב, סיעודי במצב לחולים אחראיות

עם כללית, חולים קופת לבין הבריאות משרד שבין בהסכם נקבעה מורכב סיעוד מצבי הגדרת
.1982 בשנת החולים לקופות הבריאות משרד מידי אלה בחולים הטיפול למימון האחריות העברת
הינו מורכב סיעודי שחולה נקבע (1991 חבוטלוי, (הסכם 1991 בשנת התעדכן אשר זה, בהסכם
הבאות: מהבעיות אחת בשל מיומן רפואי לטיפול גם זקוק הסיעודי במצבו לטיפול שבנוסף חולה
סופני מצב ארוכה, לתקופה עירוי (מחדר), זונדה באמצעות הזנה אקטיבי, טפול שדורש לחץ פצע
אלה שחולים נובע, ההגדרה מן בהמודיאליזה. וטיפול נרקוטיות בתרופות רפואי טיפול הדורש
הפעולות בכל מלאה לעזרה שזקוקים חולים כלומר  סיעודיים חולים ובראשונה, בראש הינם,
מזערי) (אמנם חלק, ולפיכך קשיש, בהכרח אינו מורכב סיעודי חולה כי לציין יש היומיומיות.

הרפואיסיעודי. מצבם עקב הגריאטרית במערכת שמאושפזים צעירים הם הללו מהחולים

סיעודי במצב בחולים לטיפול רישוי למתן הסטנדרטים את המפרטות תקנות קבע הבריאות משרד
הטיפול, למתן הפיזיים התנאים והרכבו, האדם כוח היקף לגבי פירוט כוללים הסטנדרטים מורכב.
ולפיכך אלה בסטנדרטים עומדים אינם בארץ הסיעודיים המוסדות רוב וכדומה. הציוד המכשור,
במצב החולים של המכריע רובם מכך, כתוצאה מורכב. סיעודי בטיפול לעסוק אישור למרביתם אין
כאשר כן, על יתר גריאטריים. חולים ובבתי כלליים חולים בבתי כיום מאושפזים מורכב סיעודי
חולים בבית מאשפוז מוחזר שהוא או מורכב, סיעודי מצב מפתח סיעודי במוסד שנמצא קשיש
אחר. אשפוז למקום הקשיש את להעביר נדרש והוא בו, לטפל רשאי אינו המוסד כזה, במצב כללי
הקשיש. של מצבו על לרעה להשפיע עלול ואף משפחותיהם ולבני לקשישים רב לסבל גורם זה מצב
לטלטל מעוניינת אינה היא שגם המוסד, והנהלת להעברה מתנגדים המשפחה בני קרובות לעתים
תקנות דרישת לבין המשפחה דרישות בין נקרעת כשהיא קשה, במצב עצמה מוצאת הקשיש, את

הבריאות. משרד

שבין בהסכם שנקבעה מורכב סיעוד מצבי של שההגדרה סוברים הבריאות במערכת רבים גורמים
טיפול בהכרח דורשות שאינן רפואיות בעיות כוללת כללית חולים קופת לבין הבריאות משרד
כזה. טיפול דורשים שאכן ומצבים רפואיות בעיות בה שחסרים בעוד מיוחדים, רפואיים והשגחה
בו לחול שעשויים ולשינויים החולה של הדינמי הרפואי למצב מתייחסת אינה ההגדרה לטענתם,
ועם החולים בתי עם בלבד התחשבנות לצורכי שנועדה מינהלית" "הגדרה זוהי אלא תכופות, לעתים
בחולים טיפול למתן כתנאי המשרד, ידי על שנקבעו מהסטנדרטים חלק גם הסיעודיים. המוסדות
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בחולים, הטיפול צורכי את הולמים אינם שהם סוברים שונים וגורמים במחלוקת, שינויים אלה,
לזונדה. צנתר הכנסת לאחר צילום ביצוע לשם במוסד רנטגן במכשיר הצורך למשל כמו

שיקומית לגריאטריה אקוטית, לגריאטריה מחלקות כוללת בארץ הגריאטרית האשפוז מערכת
לטיפול סיעודיים מוסדות וכן גריאטריים, חולים ובבתי כלליים חולים בבתי סיעודית ולגריאטריה
ותפקודיות רפואיות בעיות עם בחולים לטיפול מיועד האלה האשפוז מסוגי אחד כל ממושך.
בעיות ממספר זמנית בו קרובות לעתים סובלים הקשישים שהחולים אלא ושונות. מוגדרות
בפרק שבר שלאחר מצב עם ביחד הלב בקצב תכופים שינויים או לב ספיקת אי לדוגמה רפואיות,
ושיתוק מוחי שבץ לאחר מצב עם ביחד השתן בדרכי חוזרים וזיהומים כליות ספיקת אי או הירך,
ותפקודיים רפואיים במצבים חולים למצוא ניתן מכך כתוצאה שמאלי. או ימני גוף בפלג חולשה או
כיום אין הגריאטריות. והמסגרות המחלקות בכל  מורכב סיעודי במצב חולים השאר בין  שונים
אחת בכל שנמצאים מורכב סיעודי במצב החולים מספר ועל כללי באופן התופעה היקף על מידע

השונות. הגריאטריות האשפוז ממסגרות

סיעודיים. במוסדות מורכב סיעוד ממצבי שסובלים חולים מטופלים המערבי, בעולם המדינות ברוב
או זונדה באמצעות הזנה עם בחולים מטפלים בהולנד הסיעודיים המוסדות רוב לדוגמה,
.(EversAdalbert, 1993) 43 בדרגות לחץ פצעי עם ובחולים ביניהם) הבדל שם (אין גסטרוסטומיה
חולים לבית כלל בדרך מועברים תרופות של לעירוי שזקוקים ואלו יציב לא רפואי במצב חולים
המוסדות מספקים הברית בארצות גם .(Berg, 1988; Henrard, 1991) מצבם להתייצבות עד כללי
מורכב, סיעודי טיפול ,Medicaid Sl Medicare ידי על שמוכרים (skilled nursing facilities) הסיעודיים
המחלקות בכל שפזורות מורשות במיטות אם ובין המוסד, בתוך נפרדת רפואית ביחידה אם בין
למתן רישוי בקבלת צורך יש המדינות בכל .(Mott, 1988; Shaughnessy, 1990; Barker, 1994) במוסד
לתנאים כלל בדרך מתייחסת אשר בקרה, מערכת קיימת וכן אלו, במצבים לחולים רפואי טיפול

אחרים. ולמדדים וכמותו האדם כוח להרכב במוסד, הפיזיים

האשפוז מערכת בתפקוד לשינוי מקום שיש סוברים הבריאות במערכת רבים גורמים אלה, כל לאור
כולל שונים, במצבים בחולים לטפל שתוכל כך ובארגונה, הסיעודית, המערכת כולל הגריאטרית,
חשיבות זה לנושא אירופה. ארצות וברוב קנדה בארה"ב, השורר למצב בדומה מורכב, סיעוד מצבי
למערכת מתייחסים אשר ממלכתי בריאות ביטוח בחוק הסעיפים החלת לקראת מיוחדת
לעבור אמורה סיעודי במצב החולים לכל טיפול למתן האחריות החוק, פי שעל משום הגריאטרית,
כיום שנובעות הבעיות להיפתר אמנם אמורות בכך, האדם. מבוטח שבה החולים קופות לידי
סיעודיים, חולים של האשפוז למימון באחריות החולים קופות לבין הבריאות משרד שבין מהפיצול
מימון לשאלת ורק אך קשורה שאינה האשפוז, מערכת של מחודשת התארגנות נדרשת אך
האשפוז במערכת שהיו המכשולים עם להתמודד חשובה הזדמנות להוות עשוי זה צעד השירותים.

ולהתייעלותה. להתארגנותה בסיס ולשמש כה עד הממושך
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הגריאטרית האשפוז מערכת והתארגנות החולים לקופת סיעודיים בחולים לטיפול האחריות העברת
במצב חולים כמה לדעת צורך יש וראשונה בראש כיום. קיים אינו הגדול שברובו מידע, דורשות
השונות, הרפואיות מבחינתהבעיות מתפלגים הם כיצד מאפייניהם, הם מה כיום, יש מורכב סיעודי
האשפוז ממסגרות אחת בכל שכיחים מצבים ואילו מגיעים, הם מניין כיום, נמצאים הם היכן
צורך יש כך לשם הגריאטרית. האשפוז במערכת החולים לשאר בהשוואה זאת, כל הגריאטריות.
את בתוכם לאתר בהן, המאושפזים החולים כל ואת הגריאטריות, האשפוז מסגרות כל את לסקור
מערכת ובארגון בתכנון לסייע יהיה ניתן כך, מאפייניהם. את וללמוד מורכב סיעודי במצב החולים
של רצונם ולשביעות לרווחתם שתתרום יעילה בצורה בארץ הגריאטריים והשירותים האשפוז
השאלות את נבחן זה בדוח כאחד. בה והעובדים המערכת מנהלי ושל משפחותיהם ובני החולים
את שמספקת המערכת את לבחון צורך יהיה אלו, שאלות על מענה שיהיה לאחר בעתיד, הללו.
לאשפוז. והאפשרויות התנאים ואת בה הקיימת שונות את מאפייניה, את אלו, לחולים הטיפול

הסקר מסרות .2
את לבחון בארץ, מורכב סיעודי במצב החולים על מידע בסיס לספק הינה זה סקר של מטרתו
האשפוז במערכת שמאושפזים החולים כלל בקרב זה במצב חולים של ההימצאות שיעור
סיעודי מצב נקבע שבגללן הרפואיות הבעיות סוגי ואת מאפייניהם את לתאר בארץ, הגריאטרית

, מניין ולבחון אשפוז מסגרות של שונים בסוגים היחסיים שיעוריהם ואת פיזורם את ולבדוק מורכב
אלה לחולים והאשפוז השירותים מערכת ובתכנון בארגון לסייע במטרה זאת, לאשפוז. מגיעים הם
ושל החולים של לרווחתם הגריאטרית, האשפוז מערכת ולהתייעלות לשיפור לתרום ובמטרה

בהם. המטפלים

הם: הסקר של הספציפיים היעדים
במערכת המאושפזים כלל מתוך מורכב סיעודי במצב חולים של ההימצאות שיעור את למדוד (1

בהגדרה שכלולות הרפואיות מהבעיות אחד כל של ההימצאות שיעור ואת הגריאטרית, האשפוז
החולים. וקופות הבריאות משרד על כיום שמקובלת

בריאות מצב דמוגרפיים, מאפיינים מבחינת מורכב סיעודי במצב החולים מאפייני את לתאר (2

הנוכחי. לאשפוז החולים הגיעו מהם והמקורות אשפוז, משך אשפוז, מקום ותפקוד,

הסקר שיטות .3
הסקר אוכלוסיית 3.1

שנת בסוף בארץ חולים בבתי שהיו הגריאטריות המיטות כל את הקיפה הסקר של היעד אוכלוסיית
כלליים, חולים בתי ב15 נמצאו אשר ,(1994 הבריאות, (משרד הבריאות משרד רישומי פי על 1993

בחלק .(1 בנספח המחלקות רשימת (ראה גריאטריים) מרכזים (כולל גריאטריים חולים בתי וב11
בייעוד להבחין שניתן מבלי שונים, במצבים חולים זהות במחלקות מאושפזים מבתיהחולים
במצבים החולים מורכב, לסיעוד מיטות בהם שיש החולים בתי ברוב אחרות, במילים המיטות.
של שונים סוגים בסקר לכלול עלינו היה לפיכך, ייעודית. נפרדת במחלקה שוכבים אינם אלה
לא כן, לא שאם הגריאטריים בתיהחולים של המיטות כל את לפקוד נאלצנו ולמעשה מחלקות,
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כללו בסקר שנכללו הגריאטריות המחלקות מורכב. סיעודי במצב החולים כל את מאתרים היינו
מחלקות: של סוגים חמישה כן, אם

כללי; חולים בבית אקוטית לגריאטריה מחלקות א.
כללי; חולים בבית סיעודית לגריאטריה מחלקות ב.

במרכזים אקוטיות מחלקות כולל גריאטרי, חולים בבית אקוטית לגריאטריה מחלקות ג.
גריאטריים;

לשיקום אחת מחלקה גם כללה זו קבוצה גריאטרי. חולים בבית שיקומית לגריאטריה מחלקות ד.
למעשה תפקדה והיא מסוגה, היחידה המחלקה היתה שזו משום כללי, בביתחולים גריאטרי

גריאטרי; לביתחולים בדומה
גריאטרי. בביתחולים סיעודית לגריאטריה מחלקות ה.

במיפקד הסיעודיים. המוסדות את לפקוד היה ניתן לא הסקר לרשות שעמדו המשאבים במסגרת
בתי כולל בקירוב, מוסדות 200 (מבין סיעודיים מוסדות 45 דיווחו ,1991 בשנת ברוקדייל מכון שערך
של הדיווחים כלל ממניין המיפקד. ביום לפחות אחד מורכב סיעודי חולה אצלם שהיה אבות)
מכלל ל496396 מגיע הסיעודיים במוסדות מורכב סיעודי במצב החולים ששיעור עולה המוסדות
מהמוסדות במיעוט .(1993 (באר, המשולבים או הסיעודיים במוסדות שנמצאים הכרוניים החולים
ביצוע בעת הכל, בסך מורכב. סיעודי במצב חולים לאשפוז שמאושרות מיטות היו הסיעודיים

מיטות). כ120 (סה"כ סיעודיים מוסדות בשישה רק כאלה מיטות נמצאו הסקר,

מ0?90 למעלה הקיף המחקר לפיכך, מחלקות. שתי מלבד בסקר פעולה שיתפו החולים בתי כל
(שם כלליים בתי"ח 14 חולים: בתי ב25 המאושפזים כל את וכלל בארץ הגריאטריות מהמיטות
במחקר נכללו הכל בסך מלא). כיסוי היה (שם גריאטריים בבי"ח ו11 (8670 על הכיסוי שיעור עמד

מחלקות. כ100

הנתונים איסוף שיטות 3.2
שהיו מהחולים ואחד אחד כל על נתונים נאספו בו יום, מיפקד באמצעות נערך הנתונים איסוף
חולה, כל לגבי שמולא סגור מובנה טופס באמצעות נאספו הנתונים המיפקד. ביום מאושפזים
היה וכן החולה של הרפואי מהגליון נשלף המידע במחלקה. הראשית האחות ידי על המקרים ברוב
2,319 נסקרו הכל, בסך שבמחלקתה. המאושפזים עם האחות של יומית היום ההיכרות על מבוסס

חולים.

ממצאים .4
מורכב סיעודי במצב חולים הימצאות שיעור 4.1

מרכיבים. שני על התבססנו מורכב סיעודי במצב החולים של ההימצאות שיעור את לבחון כדי
מאחת סובל הוא האם ושנית, סיעודי, תפקודי במצב נמצא הוא האם חולה כל לגבי בחנו ראשית,
המרכיבים שני שילוב ידי על מורכב. סיעוד מצבי של בהגדרה הכלולות הרפואיות מהבעיות יותר או
הימצאותם. שיעור ולאמירת מורכב סיעודי במצב שנמצאים החולים להגדרת הגענו ביחד, הללו
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£289, מהוים והם הסקר ביום מורכב סיעודי במצב היו איש 641 שנסקרו, המאושפזים 2,319 מקרב
ממצב יותר עקב מיומן רפואי לטיפול להזדקק עשוי מורכב סיעודי במצב חולה המאושפזים. מכלל
שמוזן שחולה או ממושך, עירוי גם להיות עשוי עמוק לחץ פצע עם לחולה לדוגמה, אחד. רפואי
מורכב סיעודי מצב קיום מציג 1 לוח נרקוטי. טיפול שדורש סופני במצב להיות גם עשוי בזונדה
במערכת החולים מכלל ש£219 עולה וממנו הגריאטרית, האשפוז במערכת המאושפזים כלל בקרב
מציג 2 לוח יותר. או רפואיות בעיות משתי  ו£79 אחת רפואית מבעיה סבלו מורכב סיעודי במצב
כלל בקרב מורכב סיעוד במצבי הרפואיות מהבעיות אחת כל של ההימצאות שיעור את
והיא ביותר השכיחה הבעיה היתה (מחדר) זונדה באמצעות שהזנה עולה מהלוח המאושפזים.
במצב מחלה בסקר. שנכללו הגריאטרית במערכת המאושפזים החולים מכלל 139& בקרב נמצאה

הנסקרים. 76מכלל X בקרב נמצאו ועירוי לחץ ופצעי ,£99 בקרב נמצאה סופני

הנסקרים כלל בקרב מורכב סיעוד מצבי קיום :1 לוח
אחוזים חולים מספר מצב

100 2,319 0הכ
72 1,678 מורכב סיעודי סצב בלי סה"כ
28 641 מורכב סיעודי מצב עם 0הכ

מתוכם:
21 489 אחת רפואית בעיה
6 129 רפואיות בעיות שתי
1 23 רפואיות בעיות 43

הנסקרים כלל בקרב הרפואיות מהבעיות אחת כל הימצאות שיעור :2 לוח
הימצאות שיעור חולים מספר הבעיה

6.9 155 43 דרגה לחץ פצעי
12.9 300 בזונדה הזנה
6.3 146 עירוי
9.0 210 סופני במצב מחלה
03 8 המודיאליזה

(N=2,319)

סבלו מהם רבעים ששלושה עולה מורכב, סיעודי ממצב שסבלו האנשים 641 את בוחנים כאשר
השונים ההרכבים את מציג 4 לוח .(3 (לוח יותר או בעיות משתי סבלו ורבע אחת רפואית מבעיה
בנוסף (זאת בזונדה להזנה בנוסף בעיה מעוד סבלו חולים ש96 עולה מהלוח לדוגמה, הבעיות. של
מהמצבים ואחד אחד כל של ההימצאות שיעור את מציג 5 לוח בלבד). זונדה עם שהיו חולים ל204
סיעודי במצב החולים מכלל למחצית שקרוב עולה וממנו מורכב סיעודי במצב החולים בקרב
מחלה עם היו מהחולים שליש ביותר. השכיח המצב זה וכאמור, בזונדה מוזנים היו ($46<) מורכב

.43 בדרגה לחץ פצע עם ו/או עירוי עם לרבע וקרוב סופני במצב
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מורכב סיעודי במצב הנסקרים בקרב הרפואיות הבעיות התפלגות :3 לוח
באחוזים חולים מספר בעיות מספר

100 641 סהכ
76 489 אחת בעיה
20 129 שונות בעיות שתי
4 23 שונות בעיות 43

מורכב סיעודי במצב הנסקרים כלל בקרב השונות הרפואיות הבעיות הימצאות :4 לוח

הימצאות' שיעור חולים מספר המצב
100.0 641 סהכ
11.8 76 43 בדרגה לחץ פצעי רק
31.8 204 י בזונדה הזנה רק
10.0 65 עירוי רק
21.4 139 סופני במצב מחלה רק
0.8 5 המודיאליזה רק
3.4 22 בזונדה הזנה + לחץ פצעי
2.9 19 עירוי + לחץ פצעי
1.4 9 סופני במצב מחלה + לחץ פצעי
3.2 21 עירוי + זונדה
3.4 22 סופני במצב מחלה + זונדה
.7.9 51 הכרה בלי + זונדה
2.6 17 סופני מצב + עירוי
0.3 2 דיאליזה + סופני מצב
1.0 7 עירוי + זונדה + לחץ פצעי
0.3 2 סופני מצב + זונדה + לחץ פצעי
0.9 6 זונדה + לחץ פצעי
0.5 3 סופני מצב + עירוי + לחץ פצעי
0.3 2 עירוי + לחץ פצעי
0.1 1 דיאליזה + סופני מצב + לחץ פצעי
0.1 1 סופני מצב + לחץ פצעי
0.5 3 סופני מצב + עירוי + זונדה
0.5 3 עירוי + זונדה
1.0 7 סופני מצב + זונדה
0.3 2 סופני מצב + עירוי
0.3 2 סופני מצב + עירוי + זונדה + לחץ פצעי
0,1 1 עירוי + זונדה + לחץ פצעי
0.5 3 סופני מצב + זונדה + לחץ פצעי
01 1 סופני מצב עירוי+ + זונדה + לחץ פצעי
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מורכב סיעודי במצב הנסקרים בקרב הרפואיות מהבעיות אחת כל הימצאות שיעור :5 לוח
הימצאות שיעור חולים מספר הבעיות

23.9 155 43 דרגה לחץ פצעי
46.2 300 בזונדה הזנה
22.5 146 עירוי
32.4 210 סופני במצב מחלה
12 8 המודיאליזה

(N=641)

מורכב סיעוד מצבי תיאור 4.2
סיעודי במצב הנסקרים בקרב שנתגלו כפי הרפואיות מהבעיות אחת כל את בנפרד נתאר להלן

מאפייניהן. את ונבחן בסקר מורכב

לחץ פצעי קיום 4.2.1
פתוח פצע :2 דרגה בעור. שפשוף או אודם :1 דרגה דרגות: לארבע הלחץ פצעי את לחלק מקובל
העצם לחשיפת עד ועמוק, פתוח פצע :4 דרגה ונקרוטי. עמוק פתוח, פצע :3 דרגה עמוק. או שטחי

.(Abrams, 1995)

פתוחים לחץ פצעי עם סיעודיים חולים שרק קבע חולים קופת לבין הבריאות משרד שבין ojar?n
בבואנו לפיכך, מורכב. סיעודי במצב שמוגדרים חולים הינם 43 בדרגות פצעים דהיינו ועמוקים,
החולים את ורק אך מנינו המאושפזים, כלל בקרב מורכב סיעודי במצב החולים שיעור את לבחון
מכלל 170 המהווים זה, במצב איש 155 נמצאו הסקר. ביום 43 בדרגות פצעים עם שהיו הסיעודיים

מורכב. סיעודי במצב החולים מכלל ו£ל24 הנסקרים

43 בדרגה לחץ פצעי עם מורכב סיעודי במצב חולים בקרב הרפואיות הבעיות התפלגות :6 לוח
באחוזים חולים מספר הבעיה

100 155 0הכ
49 76 לחץ פצע רק

עם: לחץ פצע
14 22 זונדה 
12 19 עירוי 
6 9 סופני מצב 

19 29 יותר או נוספים רפואיות בעיות שתי 

,21 בדרגות פצעים עם לחולים גם נתייחס הדרגות, מכל הלחץ פצעי תופעת שיעור את לבחון כדי
שטחיים: לחץ פצעי היו איש ל294 זו. מסיבה מורכב סיעודי במצב כחולים מוגדרים שאינם למרות
סיעודי במצב היו לא נוספים איש ו183 אחרת, בעיה בגלל מורכב סיעודי במצב היו 111 מתוכם,

מורכב.
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בעיקר התחתון, הגוף בפלג היו הדרגות בכל לחץ פצעי נמצאו שבהם בגוף העיקריים המקומות
אחד, לחץ פצע רק היה שטחיים לחץ פצעי עם החולים מקרב שליש לשני ובירכיים. בעקבים בעכוז,
פצעים שלושה היו למחציתם ולקרוב ,43 בדרגות פצעים עם החולים בקרב בלבד לשליש בהשוואה
מכלל ל>$78 בהשוואה בפצע זיהום היה השטחיים הפצעים עם מהחולים ל1670 רק יותר. או
בחודשים הלחץ פצע במצב שינוי חל האם לשאלה מהתשובות עמוקים. פצעים עם החולים
בקרב ורק ניכר) או (קל שיפור חל שטחיים לחץ פצעי עם מהחולים £819 שבקרב עולה, האחרונים
במצב החמרה אפילו חלה 2570 ובקרב כזה, שיפור חל עמוקים לחץ פצעי עם מהחולים £439

התקבלו עמוקים לחץ פצעי עם החולים של (£919) המכריע רובם לאשפוז. קבלתם מאז הפצעים
יותר. או אחד לחץ פצע עם הנוכחי לאשפוז

(מרודר) זונדה באמצעות הזנה 4.2.2
מאות שלוש נמצאו הסקר, ביצוע ביום מורכב. סיעודי כחולה מוגדר בזונדה המוזן סיעודי חולה
חולי בין ביותר השכיחה היתה זו רפואית בעיה שנסקרו. החולים מכלל 139& המהווים כאלה חולים
מהחולים שליש לשני מורכב. סיעודי במצב החולים מכלל 469S בקרב ונמצאה המורכב, הסיעוד
ל1296 נוספות. בעיות גם היו ולשליש היחידה, הרפואית הבעיה זו היתה בזונדה מוזנים שהיו

.(7 (לוח אחרות רפואיות בעיות שתי עוד לפחות היו זונדה עם מהחולים

הנוכחי לאשפוז התקבלו הסקר ביום בזונדה מוזנים שהיו (£649) החולים מכלל שליש שני כמעט
כלל מקרב נוספים איש) 61) אחוזים שלושה הסקר, ביום כך מוזנים שהיו לחולים בנוסף זונדה. עם
ניתן לפיכך, הסקר. יום לפני הוצאה היא אך זונדה עם הנוכחי לאשפוז התקבלו בסקר החולים
(76^ מתוכם הרוב כאשר זונדה, עם הנוכחי לאשפוז התקבלו בסקר החולים מכל שכ^12 לאמר

הסקר. ביצוע ביום זונדה עם היו

שחלף הזמן משך את בדקנו זונדה, באמצעות מוזנים החולים שבו הזמן משך את לבחון במטרה
יום ועד זונדה) עם לאשפוז שהתקבלו חולים אותם לגבי  הקבלה מיום (או הזונדה החדרת מיום
£79 לגבי החולה. של רפואי מהגליון המידע את לקבל היה ניתן המקרים ברוב הסקר. ביצוע
"כבר זונדה לו שיש אמרה במחלקה הראשית האחות אך הזונדה, החדרת מועד נמצא לא מהחולים
חסר. אומדן הנראה ככל זהו אך חודשים, כשלושה זו הערכה חישבנו הנוכחי בניתוח זמן". המון

זונדה עם מורכב סיעודי במצב חולים בקרב הרפואיות הבעיות התפלגות :7 לוח
באחוזים חולים מספר הבעיה

100 300 0הכ
68 204 בזונדה הזנה רק

עם: בזונדה הזנה
7 22 לחץ פצעי 

; 7 21 עירוי
6 18 סופני מצב 
12 35 יותר או נוספות רפואיות בעיות שתי 
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1WIDD 'ITV DI'P 4.2.3
מורכב. סיעודי במצב כחולה מוגדר הסיעודי למצב בנוסף יותר או ימים שלושה עירוי לו שיש חולה
המאושפזים מכלל אחוזים שישה מהווים והם זה, במצב איש 146 נמצא הסקר, ביצוע בעת
היווה (£459) מהם למחצית לקרוב מורכב. סיעודי במצב שנמצאו החולים מכלל ו£229 שנסקרו,

.(8 (לוח נוספות רפואיות בעיות גם היו ולשאר היחידה הרפואית הבעיה את העירוי

ממושך עירוי עם מורכב סיעודי במצב חולים בקרב הרפואיות הבעיות התפלגות :8 לוח
באחוזים חולים מספר הבעיה

100 146 0הכ
47 69 ממושך עירוי רק

עם: עירוי
13 19 לחץ פצעי 
12 17 סופני מצב 
14 21 זונדה
14 20 יותר או רפואיות בעיות שתי 

סופני במצב מחלה 4.2.4
.* מורכב. סיעוד מצבי בהגדרת נכלל הסיעודי למצבו בנוסף רפואי לטיפול שזקוק סופני במצב חולה
m' ושליש שנסקרו, החולים מכלל £99 מהווים הם זה. במצב נמצאו בסקר אנשים ועשרה מאתיים
9 . שבגללה היחידה הרפואית הבעיה היתה זו ממחציתם ללמעלה מורכב. סיעודי במצב החולים מכלל
; .(9 (לוח מורכב סיעודי במצב כחולים הוגדרו

סופני במצב מורכב סיעוד חולי בקרב הרפואיות הבעיות התפלגות :9 לוח
באחוזים חולים מספר

100 210 0הכ
66 139 סופני מצב רק

עם: סופני מצב
4 9 לחץ פצעי 
9 18 בזונדה הזנה 
8 17 עירוי 
1 2 דיאליזה 

12 25 יותר או רפואיות בעיות שתי 

המודיאל'זה 4.2.5
שהיו מאחר מורכב סיעודי במצב היו בסקר שנכללו המאושפזים מבין סיעודיים חולים שמונה
ורק אך קיבלו מהם חמישה כללי). באופן אלא הסקר ביום דווקא (לאו להמודיאליזה זקוקים
שונות. בעיות שלוש היו ולאחד דיאליזה לקבלת בנוסף סופני במצב מאובחנים היו שניים דיאליזה,
לסיעודי נחשב לא ולכן בתפקוד מוגבל היה לא הוא אך דיאליזה שקיבל נוסף חולה גם (נסקר

מורכב).
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מורכב סיעודי במצב החולים מאפייני 4.3
האשפוז במערכת שמאושפזים מורכב סיעודי במצב החולים של מאפייניהם את נתאר להלן
לבין מורכב סיעודי במצב החולים בין הבדלים נמצאו שבהם המאפיינים .(10 (לוח הגריאטרית

ההבדלים. למהות התייחסות תוך במיוחד, יצויינו במערכת המאושפזים החולים שאר

דמוגרפיים מאפ"נים 4.3.1
הגיל שנים. 74.7 היה שלהם הממוצע והגיל נשים היו מורכב סיעודי במצב מהחולים שליש שני
סיעודי במצב צעירים שחולים מכך נובעת הסיבה שנים. 76.1 היה המאושפזים שאר של הממוצע
התגוררו מורכב סיעודי במצב מהחולים לשליש קרוב הגריאטרית. במערכת מאושפזים היו מורכב
אביב תל דרומית, (שפלה הארץ במרכז שליש שני וכמעט האשפוז לפני רבתי אביב תל באזור
(ראה מאושפזים הם בו המקום לפי החולים של המגורים למקום נתייחס בהמשך צפונית). ושפלה

.(4.6 פרק

תפקודי מצב 4.3.2
ורחצה, לבישה אכילה, בסיסיות: adl פעולות לשלוש בהתייחס נבחן החולים של התפקודי המצב
יכלו לא מורכב סיעודי במצב מהחולים שליש הסוגרים. על ושליטה הניידות למצב בהתייחס וכן
במצב החולים של המכריע רובם לבד. ולהתרחץ להתלבש יכלו לא (7876^ ורובם לבד, לאכול
בכיסא הניידים בקרב גם כן, על יתר למיטה. או גלגלים לכיסא מרותקים היו ($92.) מורכב סיעודי
למעשה הם הכיסא. ובהובלת לכיסא ממיטה במעבר שמוגבלים חולים של גבוה שיעור יש גלגלים
החולים מכלל אחוזים שמונה רק אחר. מישהו ידי על בכיסא ומובלים לכיסא מהמיטה מועברים
שאר בקרב לשליש לקרוב בהשוואה אחר, אדם בעזרת או לבד ללכת, יכלו מורכב סיעודי במצב
סוגר על שלטו לא מורכב סיעודי במצב החולים רוב הגריאטרית. במערכת מאושפזים שהיו החולים
הלא שיעור היה במערכת המאושפזים שאר בקרב בהתאמה). ו^83 88^ המעיים סוגר ועל השתן,

כמחציתם. מהסוגרים אחד כל על שולטים

במצב נמצא החולה האם בקביעה מרכזי מרכיב הינה החולים של הכולל התפקודי המצב הגדרת
במצב כחולים מוגדרים להיות יכולים סיעודי במצב חולים רק שכאמור, משום מורכב, סיעודי
ביקשנו ראשית, דרכים. בשתי נבחן החולים של הכולל התפקודי המצב מורכב. סיעודי
חולה. כל של התפקודי המצב את להגדיר במחלקה) ראשית אחות המקרים (ברוב מהמרואיינים

הסוגרים. על ובשליטה בניידות רחצה), לבישה, (אכילה, adl1 תפקוד: אינדקס בנינו שנית,

מהחולים שמחצית העלתה השנייה) (הדרך שבנינו התפקודי האינדקס לפי התפקודי המצב בחינת
על שלטו ולא בניידות ,adl1 תפקודים. בשלושה מלאה לעזרה זקוקים היו מורכב סיעודי במצב
על ושליטה adl1 או ובניירות adl1 לפחות: מרכיבים בשני מוגבלים היו 47נוספים 9S הסוגרים,

בלבד. adl1 מוגבלים היו מורכב סיעודי במצב מהחולים ^%p^ הסוגרים.
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לצורכי שנבנה לאינדקס בדומה מורכב סיעודי במצב החולים את הגדירו האחיות האם לבחון כדי
הוגדרו מורכב סיעודי במצב שנמצאו החולים מקרב 470ד ביניהם. ההתאמה שיעור את בחנו הסקר,
מהחולים אחוזים חמישה כסיעודיים. ידיהן על הוגדרו נוספים ו£199 האחיות ידי על גם ככאלו
או (£ל2) כעצמאיים מטפליהם ידי על הוגדרו התפקודי האינדקס לפי מורכבים כסיעודיים שנמצאו
היו ותשעה סופני במצב ממחלה סבלו איש) 16) האלה החולים ממחצית למעלה .(£39) תשושים
ידי על הוגדרו איש) 15) מורכבים סיעודיים שנמצאו החולים מקרב אחוזים כשני עירוי. עם
סופני. במצב ממחלה סבלו ושליש עירוי לשליש לחץ, פצע היה מהם לשליש כשיקומיים. מטפליהם
אך מורכב, סיעוד מצבי האשפוז במהלך ופיתחו שיקום לצורך התקבלו אלו שחולים ייתכן

כשיקומיים. להגדירם ממשיכים מטפליהם

סיעודי במצב היו ושלא הגריאטרית במערכת מאושפזים שהיו החולים של התפקודי מצבם בחינת
יכלו לא דהיינו תפקודים, בשלושה מוגבלים היו ממחציתם שלמעלה העלתה, הסקר בעת מורכב
על שלטו ולא למיטה או גלגלים לכיסא מרותקים היו ,ADLn פעולות משלוש אחת אף לבצע
עם אחד בקנה עולה הוא אך המאושפזים, כלל בקרב למדי גבוה מוגבלות שיעור זהו הסוגרים.
שבהם בארץ, שיקומית ולגריאטריה אקוטית לגריאטריה המיטות כל את הקיף שהסקר העובדה
הם מכך וכתוצאה שיקומיים וממצבים חריפים רפואיים ממצבים שסובלים חולים מאושפזים
במצב נמצאו שלא החולים מקרב אחוזים שמונה זאת, עם למיטה. ורתוקים בתפקוד מוגבלים
רבעים לכשלושה תשושים. היו נוספים ו^10 לחלוטין עצמאיים היו הסקר, בעת מורכב סיעודי
בקרב ממחצית לפחות בהשוואה ובתקשורת בהתמצאות בעיות היו מורכב סיעודי במצב מהחולים

המאושפזים. שאר

כרוניות ומחלות רפואיים מצבים 4.3.3
מהווים והם הסקר בעת הכרה מחוסרי היו מורכב סיעודי במצב חולים ושבעה שמונים הכרה: חוסר
היו ולשאר בזונדה, הוזנו מתוכם איש ושניים שישים מורכב. סיעודי במצב החולים מכלל 1470

סיעודי במצב היו שלא הכרה מחוסרי חולים שמונה גם נמצאו בנוסף, אחרות. רפואיות בעיות
הנסקרים. מכלל >\9c מהווים אשר הכרה מחוסרי 95 נמנו הכל ובסך מורכב

הסקר ביום להנשמה זקוקים היו מורכב סיעודי במצב החולים מקרב חולים עשר שבעה הנשמה:
במצב היו שלא מונשמים חולים שבעה עוד נמצאו בנוסף, הכרה). מחוסרי היו מתוכם שלושה (רק

הסקר. בעת מונשמים שהיו מאושפזים 24 נמנו הכל ובסך מורכב, סיעודי
המצבים הסקר. ביום גסטרוסטומיה היתה מורכב סיעודי במצב חולים ל21 ג0טרו00וס'ה:
נמנו הכל בסך הכרה. וחוסר סופני במצב מחלה היו גסטרוסטומיה עם החולים של השכיחים
מצב היה גסטרוסטומיה עם מהחולים שליש לכשני כלומר, גסטרוסטומיה, עם חולים 54 בסקר

שלהם. ההזנה לבעיית קשור שאינו אחר, מורכב סיעודי
שליש לשני קונטרקטורות. היו מורכב סיעודי במצב מהחולים אחוזים לכארבעים קונטרקטורות:
ברגליים. רק או בידיים רק קונטרקטורות היו ולשליש הגפיים, ארבע בכל קונטרקטורות היו מתוכם

מקרבם. כ^14 יותר, נמוך קוטנרקטורות עם החולים שיעור היה החולים שאר בקרב
עיקריות אבחנות 12 של רשימה מתוך נבדקו במחקר שנכללו החולים של האבחנות כרוניות: מחלות
סיעודי במצב חולים של ביותר הבולטות האבחנות .(11 (לוח כרוניים במצבים לקשישים שאופייניות
הבדלים נמצאו ולא כמעט ודמנציה. דם, לחץ יתר לב, ספיקת אי מוחי, שבץ היו: שסומנו מורכב
שבה ממאירה במחלה מלבד החולים, שאר לבין מורכב סיעודי במצב חולים בין המחלות בשיעור
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לעומת 2670) המאושפזים לשאר בהשוואה מורכב סיעודי במצב חולים של יותר גבוה שיעור נמצא
בהתאמה). £59

(באחוזים) מורכב סיעודי במצב הנסקרים של ורפואיים תפקודיים דמוגרפיים. מאפיינים :10 לוח
£9 המאפיין

דמוגרפיה
פינ

61 נשים

גנל
18 64 עד
21 6574
37 7584
24 +85

האשפוז לפני מגורים מחוז
12 ירושלים
8 צפון
13 חיפה
28 מרכז
31 אביב תל
8 דרום

תפקוד' מצב
אכילה

29 עצמאי
37 לעזרה זקוק
34 יכול לא

לבישה
2 עצמאי
22 . לעזרה זקוק
76 יכול לא

רחצה
0 עצמאי
22 לעזרה זקוק
78 יכול לא

ניידות
5 אדם עזרת ללא מתהלך
3 אדם עזרת עם מתהלך

50 גלגלים בכיסא נייד
42 למיטה מרותק

השתן סוגר על שליטה
7 מלא באופן שולט
5 חלקי באופן שולט
88 שולט לא
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. ..... (המשך) :10 לוח

£9 המאפיין
צואה על שליטה

. 11 ל מלא באופן שולט
6 חלקי באופן שולט
83 שולט לא

תפםודית הגדרה
1 עצמאי
3 תשוש
19 סיעודי
75 מורכב סיעודי
2 שיקומי

והתמצאות הכרה סצב
/ ...... ... הכרה מצב
\ 55 מלאה הכרה

30 מעורפלת הכרה
^ . . 15 : ■ הכרה ללא
£*■ ..■'■ ההתמצאות
^ :M■..'■■ תקינה התמצאות
<$ ■ . י .. 10 . . חלקית מתמצא

57 מתמצא לא
רפואיים סאפ"נים
קונטרקטורות

61 אין
25 הגפיים ארבע בכל יש
14 ברגליים רק או בידיים רק יש
3 גסטרוסטומיה

■:''. . ■ <■> (N641)

': ' ' ■ . ."/■(■■■
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מורכב סיעודי במצב הנסקרים בקרב כרוניות מחלות שיעורי :11 לוח
אחוז המחלה
40 (CVA) מוחי שבץ
16 הירך צואר הפרק שבר
23 סכרת
26 ממאירה מחלה
9 פרקינסון
22 CHF
19 CHD
30 לב ספיקת אי
35 דמנציה
36 דם לחץ יתר
19 ריאה מחלת
9 נשימתית ספיקה אי

אשפוז מקום 4.4
סיעודי במצב החולים שיעור מהו היא הגריאטרית האשפוז מערכת בארגון השאלותהחשובות אחת
סוג בכל מתפלגים הם וכיצד בכלל, הגריאטרית במערכת המאושפזים החולים כלל בקרב מורכב
טיפול צורכי יש מורכב סיעוד במצבי שלחולים העובדה עקב חשיבות יש זו לשאלה בנפרד. אשפוז
שונה בעבורם מקבל שהמוסד התגמול גם אחרים. במצבים החולים של מאלה ושונים מיוחדים
לפיכך. אשפוז. יום מחיר מבחינת והן התגמול, מקור מבחינת הן אחרים, במצבים החולים של מזה
במערכת המאושפזים כלל בקרב מורכב סיעודי במצב החולים של הימצאותם מקום את נבחן
סיעוד ממצבי אחד כל של הימצאותם מקום את נבחן כן כמו בנפרד. אשפוז סוג ובכל הגריאטרית

אלה. במצבים החולים כלל בקרב מורכב

בדקנו שונות. אשפוז במסגרות שונות מחלקות כוללת בארץ הגריאטרית האשפוז שמערכת מכיוון
דרכים: בשתי מורכב סיעודי מצבי הימצאות את

גריאטריים חולים בתי לעומת כלליים חולים בבתי גריאטריות מחלקות חולים: בית סוג לפי א.
גריאטריים). מרכזים (כולל

ולעומת שיקומית לגריאטריה מחלקות לעומת אקוטית, לגריאטריה מחלקות המחלקה: סוג לפי ב.
החולים, בתי סוגי בשני נמצאים הראשונים המחלקות סוגי שני סיעודית. לגריאטריה מחלקות
רק בארץ היתה הסקר ביצוע בעת גריאטריים. חולים בבתי בעיקר נמצאות לשיקום מחלקות ואילו
נכללה ולפיכך גריאטרי חולים לבית בדומה שתפקדה כללי, בבי"ח גריאטרי לשיקום אחת מחלקה
הסקר ביצוע בעת כן, כמו גריאטריים. חולים בבתי שיקום מחלקות של בקבוצה הנוכחי בסקר

מורכב. לסיעוד כמחלקה שהוגדרה אחת מחלקה רק היתה

חולים בתי ו11 כלליים חולים בתי 14 חולים: בתי ב25 מאושפזת היתה הסקר אוכלוסיית כאמור,
מחלקות. כ100 בסקר נכללו הכל בסך .(1 (נספח גריאטריים) מרכזים שני (מתוכם גריאטריים
היו הגריאטריים החולים בתי ובכל לגריאטריה אחת מחלקה היתה הכלליים החולים בתי ברוב

שונות. מחלקות 38
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הגריאטרית במערכת המאושפזים כלל בקרב מורכב 0'עוד' בכוצב תלים של האשפוז מקום 4.4.1
איש, 530 והשאר, (777) גריאטריים חולים בבתי מאושפזים היו הנסקרים 2,319 מקרב איש 1,789

של ההימצאות בשיעור הבדל יש האם לבחון במטרה כלליים. חולים בבתי גריאטריות במחלקות
מכלל %24vy נמצא .(12 (לוח ביניהם השווינו האשפוז סוגי בשני מורכב סיעודי במצב חולים
בבתי המאושפזים מקרב ו£299 כלליים חולים בבתי גריאטריות במחלקות המאושפזים החולים
מכל רבעים משלושה שלמעלה מאחר לפיכך, מורכב. סיעודי במצב היו הגריאטריים החולים
במצב חולים יותר הרבה שם היו הכל שבסך הרי גריאטריים, חולים בבתי מאושפזים היו הנסקרים
שיעור את מציג 13 לוח כלליים. חולים שבבתי הגריאטריות במחלקות מאשר מורכב סיעודי
מהלוח האשפוז. סוגי בשני המאושפזים כלל בקרב מורכב סיעוד ממצבי אחד כל של ההימצאות
ל896 בהשוואה הסקר בעת זונדה עם היו גריאטריים חולים בבתי החולים מכלל ש£ל15 עולה
יותר גדול בשיעור נמצאו זאת, לעומת עירוי עם חולים הכלליים. החולים בבתי המאושפזים מכלל
בהתאמה). ל670 בהשוואה 1090) הגריאטריים החולים לבתי בהשוואה הכלליים החולים בבתי

האשפוז. סוגי בשני דומים הימצאות שיעורי היו מורכב סיעוד מצבי בשאר

(באחוזים) חולים בית סוג לפי הנסקרים כלל בקרב מורכב סיעוד מצב :12 לוח
חולים בתי גריאטריות מחלקות
גריאטריים כלליים חולים בבתי סה"כ המצב

1,789 530 2,319 (במספרים) 0הכ
100 100 100 (באחוזים) 0הכ
71 78 72 מורכב סיעודי מצב בלי 0הכ
29 24 28 מורכב סיעודי מצב עם סהכ

מתוכם:
22 17 21 אחת רפואית בעיה
7 7 7 שונות בעיות 42

חולים בית סוג לפי הנסקרים כלל בקרב הרפואיות מהבעיות אחת כל הימצאות שיעור :13 לוח
(באחוזים)

חולים בתי גריאטריות מחלקות
גריאטריים כלליים חולים בבתי סה"כ מורכב סיעוד מצבי

1,789 530 2,319 (במספרים) סהכ
7 5 7 34 בדרגה לחץ פצעי
15 8 13 בזונדה הזנה
6 10 7 עירוי קיום
10 9 9 סופני במצב מחלה
0 1 (03) המודיאליזה

1 "" י י ■ *"   !■■■■. 1' 1 ■■!. ..11■

כל בחנו שונות, במחלקות מורכב סיעודי במצב חולים של ההימצאות שיעור את לבדוק במטרה
שמאושפזים החולים בקרב מורכב סיעוד מצבי הימצאות שיעור את מציג 14 לוח בנפרד. אשפוז סוג
בשיעור הבדלים נמצאו ולא שכמעט עולה וממנו הכלליים החולים בבתי גריאטריות במחלקות
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לגריאטריה ובמחלקות אקוטית לגריאטריה במחלקות מורכב סיעודי החוליםבמצב של ההימצאות
(15 (לוח המחלקות מסוגי אחד בכל נמצאו מצבים אלו בוחנים כאשר החולים. שבבתי סיעודית
למחלקות בהשוואה אקוטית לגריאטריה במחלקות יותר גבוה היה עירוי עם החולים ששיעור נמצא
אשר המחלקות, אופי עם אחד בקנה עולה זה ממצא בהתאמה). ו^8 13^ סיעודית לגריאטריה

יציבים. ולא חריפים במצבים בחולים לטיפול מיועדות

גריאטריים חולים בבתי שונות במחלקות מורכב סיעודי במצב חולים של ההימצאות שיעורי בדיקת
של ביותר הנמוך השיעור היה גריאטרי לשיקום במחלקות .(16 (לוח המחלקות בין הבדלים העלתה
במחלקות מורכב סיעודי במצב החולים לשיעור דומה והוא (2596) מורכב סיעודי במצב חולים
למעלה נמצאו לשיקום שבמחלקות מאחר זאת, עם הכלליים. החולים שבבתי הגריאטריות
ללמעלה מגיע שם מורכב סיעודי במצב החולים שמספר הרי שנסקרו, החולים מכלל ממחצית

כשליש בסקר. שאותרו מורכב סיעודי במצב החולים מכלל למחצית קרוב מהווים והם איש, מ300
סיעודי במצב היו הגריאטריים החולים שבתי הסיעודיות ובמחלקות האקוטיות במחלקות מהחולים

מורכב.

החולים שבבתי המחלקות מסוגי אחד בכל נמצאו מורכב סיעוד מצבי איזה בוחנים כאשר
האקוטיות במחלקות ביותר השכיח המורכב הסיעודי שהמצב עולה (17 (לוח הגריאטריים
היה המחלקות סוגי בשני בזונדה המוזנים שיעור כי אם בזונדה, הזנה היה הסיעודיות ובמחלקות
הגריאטריים החולים בתי של הסיעודיות במחלקות המאושפזים מכלל (299?<) שליש כמעט שונה.
עשירית בקרב סופני ומצב בזונדה הזנה נמצאה לשיקום במחלקות זונדה. באמצעות מוזנים היו

מהחולים.

(באחוזים) המחלקה סוג לפי כלליים חולים בבתי הנסקרים כלל בקרב מורכב סיעוד מצב :14 לוח

סיעודית לגריאטריה מחלקות אקוטית לגריאטריה מחלקות מצב
281 249 (במספרים) 0ה"כ
100 100 (באחוזים) 0ריכ
76 78 מורכב סיעודי סצב בלי סה"כ
24 24 מורכב סיעודי סצב עם סהכ

מתוכם:
; 17 17 אחת רפואית בעיה

7 7 יותר או בעיות שתי
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חולים בבתי הנסקרים כלל בקרב הרפואיות מהבעיות אחת כל עם חולים הימצאות :15 לוח
(באחוזים) מחלקה לפי כלליים

סיעודית לגריאטריה מחלקה אקוטית לגריאטריה מחלקה הבעיה
281 249 (במספרים) סהכ

6 4 34 בדרגה לחץ פצעי
7 8 זונדה באמצעות הזנה
8 13 עירוי קיום
9 8 סופני במצב מחלה
1 1 המודיאליזה

המחלקה סוג לפי גריאטריים חולים בבתי הנסקרים כלל בקרב מורכב סיעוד מצב :16 לוח
(באחוזים)

סיעוד/ מחלקות מחלקות מחלקות
מורכב סיעוד שיקום אקוטיות המצב

418 1,200 171 (במספרים) 0הכ
100 100 100 (באחוזים) סהכ
62 75 67 מורכב סיעודי מצב בלי סהכ
38 25 33 מורכב סיעודי מצב עם סהכ

מתוכם:
30 20 21 אחת רפואית בעיה
8 5 12 יותר או רפואיות בעיות שתי

חולים בבתי הנסקרים כלל בקרב הרפואיות מהבעיות אחת כל עם חולים הימצאות :17 לוח
(באחוזים) מחלקה לפי גריאטריים

מורכב סיעוד/סיעוד מח' שיקום מח' אקוטית מח' מורכב סיעוד מצבי
418 1,200 171 (במספרים) סהכ

6 7 11 34 בדרגה לחץ פצעי
29 10 14 זונדה באמצעות הזנה
5 5 11 עירוי קיום
8 10 11 סופני במצב מחלה
0 0 (05) המודיאליזה

אלה בסצבים החולים בקרב מורכב סיעוד במצב חול'ם של אשפת סקום 4.4.2
לבחינת נתייחס המאושפזים, כלל בקרב מורכב סיעודי במצב החולים של האשפוז בדיקת לאחר
סיעודי במצב שהיו החולים 641 מקרב אחוזים עשרים אלה. במצבים החולים של האשפוז מקומות
בבתי 8070  והשאר כלליים חולים בבתי גריאטריות במחלקות מאושפזים היו הסקר ביום מורכב
באיזו בדקנו .(18 (לוח שיקומית לגריאטריה במחלקות מתוכם הרוב כאשר גריאטריים, חולים
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מסגרות סוגי משני אחד בכל החולים סובלים שמהם המצבים במספר הבדלים קיימים מידה
סוגי בשני דומה היה ויותר מצבים שני עם או אחד מצב עם החולים ששיעור נמצא האשפוז.
בין הבדלים נמצאו בנפרד האשפוז סוגי משני אחד כל בחנו כאשר אבל, .(19 (לוח האשפוז
בתי של הסיעודיות במחלקות מאושפזים שהיו מורכב סיעודי במצב מהחולים 0ך9 המחלקות.
לגריאטריה במחלקות אחוז לשני בהשוואה מצבים, יותר או שלושה עם היו הכלליים החולים
סיעודי במצב חולים של דומה מספר נמצאו המחלקות סוגי משני אחד שבכל מכיוון אקוטית.
גבוה הסיעודיות במחלקות הקשים החולים שעומס הרי בהתאמה) חולים ו69 חולים 60) מורכב

האקוטיות. למחלקות בהשוואה יותר

(באחוזים) מורכב סיעודי במצב חולים של האשפוז מקום :18 לוח
אחוזים אשפוז מקום

641 (במספרים) DV1O
100 (באחוזים) סה"כ
20 כללי חולים בית
9 אקוטית לגריאטריה מחלקה
11 סיעודית לגריאטריה מחלקה
80 גריאטרי חולים בית
9 אקוטית לגריאטריה מחלקה
46 שיקומית לגריאטריה מחלקה
25 מורכב סיעודית/סיעוד לגריאטריה מחלקה

( (באחוזים) חולים בית סוג לפי מורכב סיעודי מצב התפלגות :19 לוח
גריאטריים חולים בתי כלליים חולים בתי סה"כ בעיות מספר

514 127 641 (במספרים) סהכ
100 100 100 (באחוזים) סהכ
77 72 76 אחת רפואית בעיה
23 28 24 יותר או בעיות שתי

אשפוז משן 4.5
הזמן משך את גם לבחון חשוב מורכב, סיעודי במצב החולים של האשפוז מקום את שבחנו לאחר
מפקד באמצעות נערך הנוכחי שהסקר מכיוון אולם, מהמקומות. אחד בכל מאושפזים היו שהם
אך אלא שחרורם ועד קבלתם מיום החולים של המלא האשפוז משך את לבדוק היה ניתן לא יום,
 זה זמן למשך מתייחס זו בעבודה האשפוז" "משך לפיכך, המיפקד. ליום ועד קבלתם מיום ורק
לשאר בהשוואה נבחן מורכב סיעודי במצב החולים של האשפוז משך המיפקד. ליום הקבלה מיום

בנפרד. חולים בית סוג כל ולפי הגריאטרית במערכת החולים

18



והוא ימים 98 היה החציון יום. 412 היה מורכב סיעודי במצב החולים של הממוצע האשפוז משך
יום, 364 היה הסקר אוכלוסיית כלל של הממוצע האשפוז משך שנים. 12 לבין אחד יום בין נע
של הממוצע האשפוז משך בין השוואה שנים. 24 לבין אחד יום בין נע והוא יום, 59 היה החציון
(לוח ביניהם משמעותיים הבדלים העלתה החולים שאר של זה לבין מורכב סיעודי במצב חולים
מטבע כשנתיים. במשך בממוצע מאושפזים היו בזונדה שמוזנים שחולים עולה 22 מלוח .(20

כארבעה ארך הוא גם אך ביותר, הקצר היה עירוי עם חולים של הממוצע האשפוז משך הדברים,
בממוצע. חודשים

(בימים) מורכב סיעודי מצב קיום לפי הנסקרים כלל בקרב ממוצע אשפוז משך :20 לוח
(בימים) ממוצע אשפוז משך מצב

349 מורכב סיעודי מצב אין
402 יותר) או אחת (בעיה סיעודי מצב קיים

(בימים) מורכב סיעודי במצב הרפואית הבעיה סוג לפי ממוצע אשפוז משך :21 לוח
(בימים) ממוצע אשפוז משך הבעיה

234 לחץ פצעי
616 זונדה
138 עירוי קיום
266 סופני מצב
121 המודיאליזה

מלוח באשפוז. שהו שהחולים הימים משך התפלגות באמצעות האשפוז משך את גם בדקנו בנוסף,
משלושה יותר מאושפזים היו מורכב סיעודי מצב ללא החולים מכלל (37^ שכשליש עולה 22

המצבים את בוחנים כאשר מורכב. סיעודי מצב עם מהחולים ממחצית ליותר בהשוואה חודשים,
שמוזנים החולים שוב בולטים מורכב סיעודי במצב החולים שבקרב עולה, השונים הרפואים
למעלה חולים בבית נמצאו האלה החולים מכלל מחצית שכמעט עולה 23 מלוח זונדה. באמצעות

משנה.

(באחוזים) מורכב סיעודי מצב קיום לפי הנסקרים כלל בקרב אשפוז משך התפלגות :22 לוח
שלושה חודש שבוע

יותר חודשים 3 עד עד עד
משנה שנה עד חודשים חודש שבוע סה"כ מצב

21 16 24 26 13 100 מורכב סיעודי מצב אין
30 21 20 20 9 100 מורכב סיעודי מצב קיים
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(באחוזים) המורכב הסיעודי במצב הרפואית הבעיה סוג לפי אשפוז משך התפלגות :23 לוח

יותר חודשים שלושה 3 עד חודש עד שבוע
משנה שנה עד חודשים חודש שבוע עד סה"כ הבעיה

20 21 27 21 11 100 לחץ פצעי
47 22 14 12 5 100 זונדה
9 13 23 40 15 100 עירוי קיום
19 25 20 25 11 100 סופני מצב
0 5/ 12 25 12 100 המודיאליזה

היכן ולאתר השונות האשפוז מסגרות בין האשפוז במשכי הבדלים קיימים האם לבחון במטרה
מורכב סיעודי במצב החולים של האשפוז משך את בחנו יותר, ארוך זמן למשך החולים מאושפזים
אקוטית לגריאטריה במחלקה הממוצע האשפוז שמשך עולה 24 מלוח בנפרד. אשפוז סוג כל לפי

: כארבעה  גריאטרי חולים בבית אקוטית לגריאטריה ובמחלקה כחודשיים היה כללי חולים בבית
החולים שבבתי הסיעודיות ובמחלקות לשיקום במחלקות הממוצע האשפוז משך חודשים.

בהתאמה). וכשנתיים (כשנה למדי, גבוה היה הגריאטריים

בנפרד. מחלקה בכל מורכב סיעודי במצב החולים של האשפוז משכי התפלגות את כאן גם בחנו
בבתי נמצאו ארוכות לתקופות שמאושפזים מורכב סיעודי במצב החולים שעיקר עולה 25 מלוח
החולים מכלל אחוזים ושבעה חמישים הסיעודיות. במחלקות בעיקר ובתוכם הגריאטריים החולים
בהשוואה חודשים משלושה יותר למשך מאושפזים היו גריאטרי חולים בבית מורכב סיעודי במצב

כללי. חולים בבית גריאטריות במחלקות ל^29
1

(בימים) אשפוז מקום לפי מורכב סיעודי במצב הנסקרים של אשפוז משך ממוצע :24 לוח
: בימים ממוצע אשפוז מקום

402 סהכ

258 כללי חולים בית
יי 58 אקוטית מחלקה

432 סיעודית מחלקה
450 גריאסרי חולים בית
128 אקוטית מחלקה
321 שיקומית מחלקה
809 מורכב סיעודית/סיעוד מחלקה

(N=641)
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(באחוזים) אשפוז מקום לפי מורכב סיעודי במצב הנסקרים של אשפוז משך התפלגות :25 לוח
שלושה חודש

יותר חודשים 3 עד עד שבוע
משנה שנה עד חודשים חודש שבוע עד סה"כ אשפוז מקום
185 139 125 133 57 639 (במספרים) DTK)

29 22 19 21 9 100 (באחוזים) 0הכ

19 10 17 34 20 100 (N=127) כללי חולים בית
5 8 12 45 30 100 (60) אקוטית מחלקה
30 12 22 25 12 100 (67) סיעודית מחלקה
32 25 20 17 6 100 (N=512) גריאסרי חולים בית
11 26 21 33 9 100 (56) אקוטית מחלקה
26 24 24 20 7 100 (299) שיקומית מחלקה
53 26 12 6 3 100 (157) מורכב וסיעוד סיעודית מחלקה

גיאוגרפי פיזור 4.6
נערכה ראשית, דרכים. בשתי נעשתה הבחינה בארץ. החולים לפיזור שנוגעים היבטים מספר בחנו
המגורים מקום לבין שנסקרו מורכב סיעודי במצב החולים של הנוכחי האשפוז מקום בין השוואה
ירושלים, מחוז אזורים: לשישה הפנים במשרד המקובלת בחלוקה שימוש תוך האשפוז; לפני שלהם
שיעור את בחנו שנית, הדרום. ומחוז אביב תל מחוז המרכז, מחוז חיפה, מחוז הצפון, מחוז

מחוז. בכל קשישים לאלף הגריאטריות המיטות

במצב חולים של האשפוז למקום באשר המחוזות ששת בין גדולים הבדלים עולים ההשוואה מן
היו ירושלים מחוז מתושבי ש>$97 שבעוד עולה, 26 מלוח מגוריהם. מקום לפי מורכב סיעודי
מגוריהם. במחוז מאושפזים היו הדרום מחוז מתושבי 970 שרק הרי מגוריהם, במחוז מאושפזים
היו (£829) שרובם עולה מורכב סיעודי במצב הדרום מחוז תושבי שאר נמצאים היכן בוחנים כאשר
לאור מפתיע אינו זה ממצא שבגדרה. הרצפלד חולים בבית הנראה ככל המרכז, במחוז מאושפזים
(בבי"ח כלליים חולים בבתי אקוטית לגריאטריה מחלקות שתי רק יש הדרום שבמחוז העובדה
או שיקומי פוסטאקוטי, לאשפוז חולים בית או מחלקה אף בו ואין ברזילי), ובבי"ח סורוקה
מתושבי משליש ויותר הצפון מחוז תושבי מורכב סיעודי במצב מהחולים כרבע גם מורכב. סיעודי
הצפון שתושבי עולה ומהלוח מגוריהם, שבמחוז חולים בבתי מאושפזים אינם חיפה מחוז
עוד ללמוד ניתן מהלוח אביב. ותל המרכז במחוזות חיפה ותושבי ומרכז חיפה במחוזות מאושפזים
תל תושבי מורכב סיעודי במצב מהחולים 409& כאשר והמרכז, אביב תל מחוז שבין החלופות על
הפוכה מגמה גם נמצאה במקביל, המרכז. במחוז חולים בבתי הסקר בעת מאושפזים היו אביב
במחוז היה האשפוז לפני הקבוע מגוריהם שמקום אנשים לפיה יותר, קטנים בממדים כי אם
אביב תל שבמחוז העובדה לבסוף, אביב. תל במחוז חולים בבתי הסקר בעת נמצאו המרכז
חולים בכךשבית הנראה כלל קשורה בארץ, המחוזות מכל מורכב סיעודי במצב אנשים מאושפזים
קשר בלי הארץ, מכל קשים וחולים מורכב סיעוד במצבי חולים מרכז אביב שבתל ליכטנשטדר

מגוריהם. למקום
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היו ושלא הגריאטרית האשפוז במערכת שנסקרו החולים שאר של האשפוז מקום את בחנו כאשר
כי אם מורכב, סיעודי במצב החולים של לזו מאוד דומה תמונה נתקבלה מורכב סיעודי במצב
מגוריהם שמקום 29מהקשישים 9S למשל כך בולטים. פחות היו למחוז מחוז בין ההעברה דפוסי
מורכב), סיעודי במצב מהחולים ל^9 (בהשוואה הסקר בעת שם מאושפזים היו הדרום במחוז היה
מאושפזים היו שלא הצפון תושבי רוב במרכז. בעיקר אחרים, במחוזות מאושפזים היו והשאר

יותר. דרומיים במחוזות לא אך חיפה במחוז מאושפזים היו מגוריהם במחוז

חלקי, כי אם הסבר, מספקת מחוז בכל קשישים לאלף הגריאטריות המיטות שיעור של בדיקה
היה למשל, המרכז, במחוז קשישים לאלף המיטות ששיעור עולה 27 מלוח המחוזות. בין למעבר
לאלף מיטות 5.1 על עמד אשר האוכלוסייה בכלל קשישים לאלף המיטות משיעור שניים פי
במחוזות לאשפוז מורכב סיעודי במצב מהחולים 15^, רק הועברו זה במחוז כאמור, קשישים.
גריאטריות מיטות של הנמוך השיעור גם בולט מהלוח הסמוך. אביב תל במחוז כולם  אחרים

וחיפה. צפון דרום, במחוזות קשישים לאלף

מורכב סיעודי במצב הנסקרים של האשפוז מחוז לפי האשפוז לפני המגורים מחוז :26 לוח
(באחוזים)

אשפוז מחוז
מחוז מחוז מחוז מחוז מחוז מחוז
הדרום אביב תל המרכז חיפה הצפון ירושלים סה"כ המגורים מחוז

3 97 100 ירושלים מחוז
8 11 4 77 100 הצפון מחוז
8 27 60 5 100 חיפה מחוז
15 85 100 המרכז מחוז
60 40 100 אביב תל מחוז

9 9 82 100 הדרום מחוז

(באחוזים) מחוז לפי הגריאטריות, המיטות היצע :27 לוח
גריאטריות מיטות שיעור

קשישים ל1,000 המחוז
5.1 0הכ
4.1 ירושלים
3.4 צפון
3.2 חיפה
10.2 מרכז
5.2 אביב תל
09 דרום
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החולים קבלת מקורות 4.7
על מידע האשפוז. אל מורכב סיעודי במצב החולים מגיעים שממנו למקום רבה חשיבות נודעת
הוא שכן הגריאטרית, האשפוז מערכת ובארגון בתכנון לסייע יכול אלה חולים של הקבלה מקור
נפח לכך בנוסף המורכב. הסיעוד מצבי מתפתחים שבו המקום על רבים, במקרים להצביע עשוי
הנמצאים זה במצב החולים נפח על לרמז עשוי מקור מכל המגיעים מורכב סיעודי במצב החולים

נתון. זמן בכל השונים במקומות

היו: בסקר החולים של העיקריים הקבלה מקורות
מהבית ישירות או מיון חדר א.

נמרץ. וטיפול פסיכיאטרית עור, אונקולוגיה, נוירולוגיה, פנימית, מחלקה כולל פנימי: האגף ב.
נוירוכירורגיה, פלסטיקה, דם, כלי אורתופדיה, כירורגית, מחלקה כולל הכירורגי: האגף ג.

וחזה. לב וכירורגית גניקולוגית אורולוגיה,
נפש תשושי ושיקומית, חריפה תת אקוטית לגריאטריה מחלקה כולל ושיקום: לגריאטריה האגף ד.

כללי. ושיקום
סיעודיים. מוסדות ה.

;■ החולים בתי של הפנימי האגף ממחלקות הנוכחי לאשפוז הגיעו בסקר החולים כל מכלל כשליש
הגיעו מהחולים חמישית אחרים). חולים בבתי ממחלקות ו>£229 חולים בית באותו ממחלקות 1070)

וממחלקות אחר), חולים מבית (רובם הכירורגי שבאגף ממחלקות הגיעו והשאר מיון, חדר דרך
למסגרת הועברו חולים שבהם המקרים ברוב אחרים. במקומות אקוטית וגריאטריה שיקום
כללי, חולים בבית אקוטית לגריאטריה מחלקה היתה זו גריאטרית, ממחלקה הנוכחית האשפוז
ממוסדות הנוכחי לאשפוז הגיעו בסקר החולים מכלל אחוזים חמישה שיקום. מחלקת אין שבו
הגיעו ($95.) מקרבם המכריע הרוב אותרו. לא בסקר מהחולים £129. של קבלתם מקורות סיעודיים.
האשפוז משך עם קשורה לכך שהסיבה ייתכן הסקר. בעת נמצאים הם שבו מזה אחר חולים מבית
הקבלה. מקור את הרפואיות ברשומות לאתר היה ניתן לא ממנו שכתוצאה החולים, של הארוך

גריאטריים. חולים בבתי לשיקום במחלקות מאושפזים היו הללו החולים רוב

משליש שלמעלה כך על מצביעה (28 (לוח מורכב סיעודי במצב החולים של קבלתם מקורות בחינת
מיון מחדר 1896 הפנימי, מהאגף הנוכחי לאשפוז הגיעו מורכב סיעודי במצב החולים מקרב (36^
מורכב סיעודי במצב מהחולים אחוז שבעה וגריאטריה. שיקום ומאגפי הכירורגי מהאגף ועשירית
אינו מורכב סיעודי במצב מהחולים לחמישית קרוב של קבלתם מקור סיעודיים. ממוסדות הגיעו

ידוע.

משני אחד בכל שמאושפזים מורכב סיעודי במצב חולים של הקבלה מקורות בין השוואה נערכה
החולים בבתי מאושפזים שהיו מורכב סיעודי במצב מהחולים ש£419 נמצא האשפוז. מסגרות סוגי
הם (שבו חולים בתי של הפנימי מהאגף הגיעו 319& מיון; מחדר הנוכחי לאשפוז הגיעו הכלליים
במצב חולים של הקבלה מקורות סיעודיים. ממוסדות הגיעו ו6ל15 מאחרים) או עתה נמצאים
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של הפנימי מהאגף הגיעו $37 מגוונים: יותר היו הגריאטרים החולים לבתי שהגיעו מורכב סיעודי
ומהאגף הכירורגי מהאגף מיון, מחדר שמינית אחרים), חולים בתי המקרים (ברוב חולים בתי
שרובם מהלוח עולה עוד סיעודיים. ממוסדות $5 ורק אחרים חולים בבתי וגריאטריה לשיקום
החולים בבתי ולא הגריאטריים החולים בבתי היו ידוע לא קבלתם שמקור החולים של המכריע

הכלליים. החולים לבתי בהשוואה שם, האשפוז אופי עם אחד בקנה עולה זה הכלליים.

חולים בבתי הגריאטריות למחלקות מורכב סיעודי במצב החולים של הקבלה מקורות בחינת
האשפוז. סוגי בשני המחלקות בין הבדלים מעלה הגריאטריים החולים שבבתי ולמחלקות כלליים
שבבתי אקוטית לגריאטריה במחלקות מורכב סיעודי במצב מהחולים שליש ששני עולה 29 מלוח
הסיעודיות למחלקות גם .($27) הפנימי ומהאגף ,(4370) המיון חדר דרך הגיעו הכלליים החולים
החולים מכלל ש£179 מהלוח עולה עוד אלה. מקורות משני שם מהחולים שליש משני יותר הגיעו
שהגיעו ל£149 בהשוואה סיעודיים ממוסדות האקוטיות למחלקות הגיעו מורכב סיעודי במצב

הסיעודיות. למחלקות

מקור כאן שגם מעלה (30 (לוח הגריאטריים החולים בבתי שונות למחלקות הקבלה מקורות בחינת
בשיעור מאופיינת האקוטית המחלקה וכי החולים בתי של הפנימי האגף היה ביותר הבולט הקבלה
במצב החולים מכלל מעשירית שלמעלה מהלוח עולה עוד הפנימי. מהאגף ביותר הגבוה הקבלה
בעיקר בולט וזה ושיקום, לגריאטריה ממחלקות הגיעו הגריאטריים החולים בבתי מורכב סיעודי
הגיעו מורכב סיעודי במצב החולים מכלל כחמישית ששם סיעודית, לגריאטריה במחלקה
במקומות יפה עלה לא ששיקומם בחולים הנראה ככל מדובר אחר. במקום ושיקום מגריאטריה
או החולים, בית שבתוך הסיעודית למחלקה הועברו ולפיכך סיעודיים להיות הפכו והם אחרים
במחלקות מרוכזים ידוע לא קבלתם שמקור מהחולים שרבים מהלוח עולה עוד אחרים. במקומות
מורכב סיעודי במצב החולים מכלל $25 של קבלתם מקור הגריאטריים. החולים שבבתי לשיקום

איש. 75 לכדי מגיע ידוע לא קבלתם שמקור שם החולים מספר ולפיכך ידוע, אינו שם

(באחוזים) מורכב סיעודי במצב חולים של קבלה מקורות :28 לוח
גריאטרי חולים בית כללי חולים בית סה"כ הקבלה מקור

514 127 641 (במספרים) סהכ
100 100 100 (באחוזים) סהכ

13 41 18 מהבית או ממיון
37 31 36 הפנימי מהאגף
12 9 11 הכירורגי מהאגף
12 2 10 ושיקום גריאטריה מאגף
5 15 7 סיעודי ממוסד
21 2 ^8 ידוע לא
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כלליים חולים לבתי מורכב סיעודי במצב חולים של קבלה מקורות :29 לוח
סיעודית מחלקה אקוטית מחלקה הקבלה מקור

67 60 (במספרים) סהכ
100 100 (באחוזים) סהכ

39 43 מהבית או ממיון
33 27 הפנימי מהאגף
9 8 הכירורגי מהאגף
3 2 ושיקום גריאטריה מאגף
14 17 סיעודי ממוסד
2 3 ידוע לא

גריאטריים חולים לבתי מורכב סיעודי במצב חולים של קבלה מקורות :30 לוח
מחלקה

מורכב סיעודית/סיעוד שיקומית מחלקה אקוטית מחלקה הקבלה מקור
160 297 57 (במספרים) 0הכ
100 100 100 (באחוזים) סהכ

11 13 20 מהבית או ממיון
35 37 46 הפנימי מהאגף
12 13 9 הכירורגי מהאגף
18 8 7 ושיקום גריאטריה מאגף
6 4 5 סיעודי ממוסד
18 25 13 ידוע לא

בקרב מורכב סיעודי במצב החולים שיעור מהו לבחון הינה הנתונים על להסתכלות אחרת זווית
החולים הגיעו שמהם מהמקורות אחד מכל הגריאטרית האשפוז למערכת שהגיעו החולים כלל
שהגיעו החולים כלל בקרב מורכב סיעודי במצב החולים ששיעור עולה 31 מלוח זו. למערכת
שליש גם משם. שהגיעו החולים £?39מכלל לכדי ומגיע ביותר, הגבוה הינו סיעודיים ממוסדות
עד רבע מורכב. סיעודי במצב היו הפנימי מהאגף הגריאטרית למערכת שהגיעו החולים מכלל
במצב היו הכירורגי ומהאגף וגריאטריה לשיקום מאגף ממיון, שהגיעו החולים מכלל חמישית
הינם ידוע אינו קבלתם שמקור החולים מקרב מאוד גבוה ששיעור לכך לב לשים יש מורכב. סיעודי
ארוכה תקופה הנוכחי באשפוז שנמצאים בחולים הנראה ככל מדובר מורכב. סיעודי במצב חולים
למקום. ממקום פעמים מספר הועברו אף וחלקם כרוניים חולים אלה המקרים וברוב מאוד,
הרפואיים הגליונות את למצוא זה, בכיוון שהשקיעו רבים מאמצים למרות היה ניתן לא זו מסיבה

חסר. היה הגעתם מקורות על שהתיעוד או שלהם הקודמים
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מקור לפי החולים כלל בקרב מורכב סיעוד ממצבי אחד כל של ההימצאות שיעור את מציג 32 לוח
מסויימים. מצבים של יותר גבוה בשיעור מאופיינים מסויימים שמקורות עולה מהלוח הקבלה.
מוזנים היו סיעודיים ממוסדות הגריאטרית האשפוז למערכת שהתקבלו החולים מכלל $20' למשל,
שהגיעו החולים מכלל 129& בנוסף, הפנימי. מהאגף שהתקבלו החולים מכלל 179S גם וכן בזונדה
שיעור חולים לבית מעבירים הסיעודיים שהמוסדות נראה לחץ. פצעי עם היו סיעודיים ממוסדות
לזכור יש זאת, עם לחץ. ופצעי זונדה עם חולים בעיקר מורכב, סיעודי במצב חולים של יחסית גבוה
היו איש 45 (ומתוכם חולים 113 רק הגריאטרית המערכת לכלל הגיעו סיעודיים המוסדות שמכל
במצב היו איש 231 (ומתוכם הפנימי מהאגף שהגיעו חולים ל745 בהשוואה מורכב) סיעודי במצב
בהשוואה מורכב סיעודי במצב חולים של קטן במספר הכל בסך מדובר ולפיכך, מורכב), סיעודי
מהבית שהגיעו החולים מכלל עשירית הפנימי. מהאגף מורכב סיעודי במצב שהגיעו החולים למספר
שהיו קשים חולים הנראה ככל ואלה עירוי, עם חולים או סופני מחלה במצב היו מיון מחדר או
שזקוקים מורכבים לסיעודיים הפכו במצבם חריף שינוי ובעקבות בביתם, הנוכחי לאשפוז עד

לאשפוז.

(באחוזים) קבלה מקור לפי הנסקרים כלל בקרב מורכב סיעוד מצבי הימצאות :31 לוח
מאגף

לא גריאט' מהבית
ידוע ממוסד או מאגף מאגף או

המקור סיעוד שיקום כירורג' פנימי ממיון סה"כ מצב

275 113 314 402 745 451 2.300 (במספרים) 0הכ
100 100 100 100 100 100 100 (באחוזים) 0הכ

59 61 80 82 69 74 72 מורכב סיעודי מצב אין
עם מורכב סיעודי מצב קיים

41 39 20 18 3_1 26 28 יותר או אחת רפואית בעיה

(באחוזים) הרפואית הבעיה סוג לפי מורכב סיעודי במצב חולים של הקבלה מקור :32 לוח
מאגף

ידוע לא ממוסד גריאט' מאגף מאגף מהבית
המקור סיעוד שיקום או כירורג' פנימי ממיון או סה"כ הבעיה

275 113 314 402 745 451 2.300 (במספרים) סהכ

9 12 6 6 7 3 7 34 דרגה לחץ פצעי
19 20 11 8 17 8 13 בזונדה הזנה
10 9 5 3 6 10 7 עירוי
16 7 5 7 9 11 9 סופני במצב מחלה
0 0 0 05 07 04 04 המודיאליזה
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דיון .5
שעוסקים אלו בקרב רבות שאלות מעוררת מורכב סיעודי במצב בחולים והטיפול האשפוז סוגיית
איכות על השלכות גם לה ויש הגריאטרית, האשפוז במערכת השירותים ובהספקת במימון בארגון,
שיעורי על מידע מאוד מעט יש זאת, למרות משפחותיהם. ובני הקשישים החולים של חייהם
על במערכת, פיזורם על הגריאטרית, האשפוז במערכת מורכב סיעודי במצב חולים של ההימצאות
הגריאטרית. במערכת המאושפזים לשאר בהשוואה אותם המייחדים הגורמים ועל מאפייניהם

בחולים לטפל שמורשות בארץ הגריאטריות האשפוז מסגרות מרוב נתונים נאספו הנוכחי בסקר
2,319 הקיף הסקר מחלקות. למאה קרוב שבהן אשפוז מסגרות 25 הכל בסך מורכב, סיעודי במצב
במצב היו איש ש641 עולה הסקר מממצאי היעד. אוכלוסיית מכלל מ^90 למעלה שהם חולים
המורשית במערכת מאושפזים שהיו החולים מכלל 28?£ מהוים והם הסקר ביום מורכב סיעודי
מבעיה מיותר סבלו מורכב סיעודי במצב החולים מכלל שליש מורכב. סיעודי במצב בחולים לטפל
מכלל £139) ביותר, השכיחה הרפואית כבעיה נמצאה בזונדה הזנה כאשר הסקר, בעת אחת רפואית
מחלה מורכב). סיעודי במצב החולים מכלל מחצית כמעט  הגריאטרית במערכת המאושפזים
יותר במשך ועירוי 43 בדרגות לחץ פצעי היו ואחריהן בגודלה, השניה הבעיה היא סופני במצב
קבלת עקב מורכב סיעודי במצב היו הגריאטרית המערכת בכלל אנשים שמונה רק ימים. משלושה

בהמודיאליזה. טיפול

לשאר הללו החולים דומים המאפיינים שברוב העלתה מורכב סיעודי החוליםבמצב מאפייני בחינת
הגיל ראשית, עיקריים. מאפיינים בשני מלבד הגריאטרית, במערכת מאושפזים שהיו החולים
זה הבדל האחרים. החולים של מאשר יותר נמוך היה מורכב סיעודי במצב החולים של הממוצע
יותר גבוה שיעור היה מורכב, סיעודי במצב המאושפזים החולים שבקרב מכך לוודאי קרוב נובע
האנשים שיעור שנית, אחד. חולים בבית בעיקר המרוכזים נוער, ובני ילדים כולל צעירים, של
זהו מורכב. סיעודי במצב החולים בקרב יותר גבוה היה  שונים מדדים לפי  בתפקוד המוגבלים
החולים שאר בקרב שגם לציין מעניין אך מורכב, סיעודי מצב של הגדרתו לאור צפוי ממצא
ככל קשור זה המאושפזים. מכלל מחצית לכדי המוגבלות שיעור הגיע הגריאטרית האשפוז במערכת

במחקר. שנכללו המחלקות סוג ועם החולים, של האקוטי הרפואי המצב עם הנראה

מרבע ופחות גריאטריים חולים בבתי מאושפזים היו הנסקרים מכלל אחוזים ושבעה שבעים
כלל בקרב מורכב סיעודי במצב החולים שיעור כלליים. חולים בבתי גריאטריות במחלקות
שבבתי הגריאטריות במחלקות מאשר במעט גבוה היה הגריאטריים החולים בבתי הנסקרים
הגריאטריים החולים בבתי המאושפזים של המוחלט מספרם שגם מאחר לפיכך, הכלליים. החולים
סיעודי במצב החולים של היחסי משקלם וגם הכלליים, החולים שבבתי מזה בהרבה גבוה היה
בבתי מורכב סיעודי במצב החולים ששיעור הרי יותר, גבוה הוא המאושפזים כלל בקרב מורכב
מזה בהרבה גבוה היה ומספרם זה, במצב החולים מכלל £ל80 לכדי הגיע הגריאטריים החולים
בעיקר מתרכזים מורכב סיעודי במצב החולים שרוב לאמר ניתן לפיכך, הכלליים. החולים שבבתי
מספרם הכלליים החולים שבבתי הגריאטריות שבמחלקות בעוד הגריאטריים החולים בבתי

בהרבה. מצומצם
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ולא הכלליים החולים שבבתי לגריאטריה המחלקות רק נכללו הנוכחי שבסקר להזכיר יש כאן
למשל כמו מורכב, סיעודי במצב חולים להימצא עשויים שבהן החולים בתי מחלקות שאר בו נכללו
חולים יש אלה במחלקות שגם עולה, המקצוע אנשי של מעדויות אורתופדית. או פנימית מחלקה
מדובר אלה. במחלקות המאושפזים בקרב שיעורם על נתונים שאין למרות מורכב, סיעוד במצבי
בה שוהים והם המחלקה של הספציפי הרפואי לטיפול יותר זקוקים שאינם בחולים הנראה ככל
בשל אקוטיים). במצבים חדשים חולים קבלת מונעים גם (ובכך מתאים למקום להעברה בהמתנה
חשיבות שיש נראה אך הנוכחי, בסקר אלה מחלקות לכלול היה ניתן לא וטכניות תקציביות סיבות
סיעודי במצב חולים של הימצאות על מעידים זה סקר ממצאי גם כן, על יתר נפרד. בסקר לבחינתם
של ביותר הגדול "הספק" היו אלה מחלקות שהרי החולים, בתי של הפנימיות במחלקות מורכב
הגריאטריות למחלקות החולים) שאר של ביותר הגדול הספק גם (כמו מורכב סיעודי במצב חולים

הגריאטריים. החולים ולבתי חולים בית שבאותו

מחלקות שבין להבדלים הן התייחסה מורכב סיעודי במצב החולים של האשפוז מקום בחינת
של שונים סוגים שבין להבדלים והן גריאטריים חולים בתי לבין כלליים חולים בבתי גריאטריות
ובמחלקות אקוטית לגריאטריה שהמחלקות שלמרות נמצא אשפוז. סוג באותו מחלקות
שיעור בהן היה לחלוטין, שונים ומבנה יעדים בעלות הן הכלליים החולים סיעודיתבבתי לגריאטריה
הבדלים נמצאו לא המאושפזים. מכלל רבע לכדי הגיע והוא מורכב סיעודי במצב חולים של דומה
היה עירוי עם החולים שיעור רק בזונדה; שמוזנים החולים ובשיעור לחץ פצעי עם החולים בשיעור
במחלקה. החריפים החולים מאופי הנראה, ככל הנובע, דבר אקוטית, לגריאטריה במחלקות כפול
שבבתי אקוטית ולגריאטריה סיעודית לגריאטריה במחלקות מורכב סיעודי במצב החולים שיעור
במצב החולים שיעור אלה. במחלקות המאושפזים מכלל שליש לכדי הגיע הגריאטריים החולים
לשיעור דומה והוא המאושפזים מכלל לרבע והגיע יותר נמוך היה לשיקום במחלקות מורכב סיעודי
מאחר אך הכלליים. החולים שבבתי הגריאטריות במחלקות שנמצאו מורכב סיעודי במצב החולים
הגריאטריים, החולים לשיקוםשבבתי במחלקות מאושפזים היו הנסקרים מכלל ממחצית שלמעלה
(כ300 שם מאושפזים היו שנסקרו מורכב סיעודי במצב החולים כל מכלל למחצית שקרוב הרי

הגריאטריים. החולים שבבתי המחלקות שאר בכל מאשר יותר גבוה זה ומספר חולים),

שיקומית לגריאטריה המיטות בין להבחין היה ניתן לא המקרים שברוב ולציין לחזור כדאי כאן
נבעה לכך הסיבה הגריאטריים. החולים בבתי סיעודיתמורכבת לגריאטריה המיטות לבין וסיעודית
ייעדו לא מורכב, לסיעוד מיטות בהם שיש הגריאטריים, החולים בתי של המכריע שרובם מהעובדה
האחרונות השנהשנתיים במהלך נפרדות. כמחלקות לאתרן היה ניתן שלא כך נפרדת, מחלקה להן
הכולל. המיטות במספר שינוי שנעשה מבלי הגריאטריים החולים בבתי המיטות בייעוד שינויים חלו
ממיטות הוסבו המכריע כשרובן מורכב, לסיעוד הייעודיות המיטות מספר עלה מכך, כתוצאה
האשפוז, מערכת מצורכי חלק על לענות בא זה שינוי אמנם מורכב. סיעוד למיטות וסיעוד שיקום
נפרדות. מחלקות מורכב סיעודי במצב לחולים מייעדים לא עדיין הגריאטריים המוסדות רוב אך
סיעודיות במיטות שמאושפזים החולים את בנפרד לאפיין לנו איפשרו לא אשר אלו, נסיבות
לארגנה הצורך ואת הגריאטרית האשפוז במערכת כיום שקיימת אתהבעייתיות מדגימות מורכבות,

מחדש.
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המחלקות בכל מורכב סיעוד חולי בקרב ביותר הדומיננטית הרפואית הבעיה היתה בזונדה הזנה
החולים מכלל עשירית נוספת). בעיה עם ביחד או בודדת (כבעיה הגריאטריים החולים בתי של
סופני, במצב מחלה ו/או עירוי לחץ, פצעי עם היו הכלליים החולים שבבתי האקוטיות במחלקות
החולים מכלל עשירית כן, כמו אלה. במחלקות קשים במצבים חולים הימצאות על שמצביע דבר
חולים אינם הם הדיעות שלכל לאמר וניתן סופני, במצב מחלה עם היו לשיקום במחלקות

שיקומיים.

משך המיפקד. ליום ועד לאשפוז הקבלה מיום שעבר לזמן אשפוז" "משך המונח התייחס זו, בעבודה
שאר בקרב יום 349 ועל מורכב סיעודי במצב החולים בקרב יום 402 על עמד הממוצע האשפוז
האחרים מהחולים ושליש מורכב סיעודי במצב החולים מכלל ממחצית למעלה הסקר. אוכלוסיית
החולים של מאוד ממושך אשפוז על מצביעים אלה נתונים חודשים. משלושה יותר מאושפזים היו
מסוגי אחד בכל מורכב סיעודי במצב החולים של האשפוז משך בחינת הגריאטרית. במערכת
חולים של האשפוז משך מעורר מיוחדת לב תשומת המחלקות. בין הבדלים העלתה המחלקות
במחלקות נשארים אלה שחולים מאוד ייתכן גריאטרי. לשיקום במחלקות מורכב סיעודי במצב
אחרים חולים של קבלתם את חוסמים ובכך שלהם, השיקום תהליך שמצריך למה מעבר השיקום

ממנו. להינות ושיכולים לשיקום שזקוקים

כאשר המחוזות, ששת בין גדולים הבדלים העלתה בארץ מורכב סיעודי במצב החולים פיזור בחינת
בעוד וחיפה. הצפון במחוזות גם רבה במידה אך הדרום, במחוז האשפוז מצוקת בולטת בעיקר
במחוז מאושפזים היו ירושלים, מחוז תושבי שהיו מורכב, סיעודי במצב החולים כל שכמעט
מאושפזים היו והשאר מגוריהם במחוז מאושפזים היו הדרום מתושבי עשירית רק מגוריהם,
במצב החולים של מצבם גם אחד. חולים בבית בעיקר ושם המרכז, במחוז בעיקר אחרים, במחוזות
מאושפזים נמצאו מהם שליש עד וכרבע עליהם, שפר לא חיפה ואזור הצפון מאזור מורכב סיעודי
עם אחד בקנה עולה קשישים לאלף הגריאטריות המיטות שיעור יותר. דרומיים אחרים, במחוזות
גם המרכז. למחוז וחיפה הצפון וממחוזות הדרום ממחוז החולים מעבר על שהצביעו הממצאים
היו ושלא הגריאטרית האשפוז במערכת שנסקרו החולים שאר של האשפוז מקום את בחנו כאשר
שליש שני מורכב; סיעודי במצב החולים של לזו מאוד דומה תמונה נתקבלה מורכב סיעודי במצב
מדגישים אלה ממצאים במרכז. בעיקר אחרים, במחוזות מאושפזים היו שנסקרו הדרום מתושבי
פוסט לאשפוז במיטות ולמחסור הגריאטרי האשפוז למצוקת בנוגע מכבר, זה שידועה תמונה

הדרום. במחוז וממושך שיקומי אקוטי,

דברים מספר עלו האשפוז מסגרות סוגי בשני שונות למחלקות החולים הגיעו מניין בחנו כאשר
ושל בסקר החולים כלל של ביותר הבולט הקבלה מקור הוא הפנימי האגף ראשית, מעניינים.
האשפוז. מסגרות סוגי בשני בסקר שנכללו המחלקות בכל וזאת מורכב, סיעודי במצב החולים
חולים קבלת של גבוה בשיעור מאופיינות הכלליים החולים שבבתי הגריאטריות המחלקות שנית,
במחלקות במיוחד בולט הדבר מהקהילה. שמגיעים חולים דהיינו מיון, מחדר מורכב סיעודי במצב
ל>$43 מיון מחדר מורכב סיעודי במצב חולים של הקבלה שיעור הגיע בהן אקוטית, לגריאטריה
הם שבעטיו אקוטי, לאירוע עד בקהילה שחיו קשישים הנראה ככל אלה זה. במצב החולים מכלל
במצבם והידרדרות הרעה חלה האקוטי האירוע בעקבות כללי. חולים בית של מיון לחדר הגיעו
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מכלל חמישית גם באשפוז. והשגחה טיפול להמשך זקוקים והם והסיעודי, התפקודי הרפואי,
מחדר הגיעו גריאטריים חולים שבבתי האקוטיות למחלקות שהגיעו מורכב סיעודי במצב החולים
בית של מיון לחדר שהגיעו חולים אלה רבים במקרים מהקהילה. שמגיעים חולים אלה כלומר מיון,
שני שבין הסכם פי ועל הגריאטרי החולים בית עם קבוע בקשר נמצא או מסונף אשר כללי חולים
ישירות מועברים הכללי החולים בית של המיון לחדר שמגיעים הקשישים החולים החולים, בתי
יחסית הגבוה השיעור זאת, עם הרפואי. מצבם התייצבות לאחר הסמוך הגריאטרי החולים לבית
החולים בתי סוגי בשני הסיעודיות למחלקות ממיון ישר שהגיעו מורכב סיעודי במצב חולים של

מפתיע. הינו

במקומות למצב או אחרים מסקרים לממצאים הנוכחי הסקר ממצאי בין להשוות קושי קיים
כל של השיעור מבחינת והן מורכב סיעודי במצב החולים של הכולל השיעור מבחינת הן אחרים,
גורמים במספר בעיקר קשורות אך רבות, לכך הסיבות אותו. המאפיינת הרפואית הבעיה לפי מצב
כללית חולים קופת בין הסכם במסגרת נקבעה מורכב סיעוד מצבי של ההגדרה ראשית, חשובים.
מהבעיות חלק לגבי אם גם בעולם. אחרות להגדרות מקבילה אינה והיא הבריאות משרד לבין
קיימים בזונדה, הזנה או לחץ פצעי למשל כמו מורכב, סיעוד מצב בהגדרת הנכללות הרפואיות
בהגדרות ההבדלים על להתגבר שהקושי הרי בעולם, אחרים במקומות הימצאות שיעורי על נתונים
באותה בגסטרוסטומיה והזנה זונדה באמצעות הזנה לכלול נוהגים בהולנד למשל, כך נותר.
משמעותי הבדל קיים אצלנו הקיימים הנוחלים פי שעל בעוד ביניהם, להפריד מבלי קטגוריה
הגריאטרית, האשפוז מערכת במבנה בעולם שונים מקומות בין הבדלים קיימים שנית, ביניהם.
נמצאו ולא כמעט ושלישית, להשוואה. בסיס אין ולפיכך והרישוי המימון הטיפול, ההפניה, בדפוסי

אחרים. במקורות מורכב סיעוד מצבי של ההימצאות שיעור על נתונים

העוסקים פורומים במספר לדיון בסיס כיום ומשמשים הבריאות למשרד הועברו המחקר ממצאי
שצריכים המצבים בסוגי מתמקד הנוכחי הסיון מורכב. סיעודי במצב חולים של האשפוז במדיניות
אלה, חולים בעבור ההולם האשפוז ובמקום הטיפול בצורכי מורכב, כסיעוד מוגדרים להיות

שונים. במצבים בקשישים המטפלת האשפוז מערכת של מחודש ובארגון

האחריות העברת בדבר הדיונים ולאור כשנה, לפני ממלכתי בריאות ביטוח חוק החלת בעקבות
של האשפוז מקום שאלת מעוררת החולים, קופות לידי הסיעודי, הטיפול כולל הטיפול, כל למתן
הרבים והשינויים הנוכחי הסקר ממצאי לאור מיוחדת. התעניינות מורכב סיעודי במצב חולים
במשרד ההחלטות ומקבלי אשל פנו הגריאטרית, במערכת והן הבריאות במערכת הן המתרחשים
על הידע את להעמיק במטרה הנושא בדיקת את להמשיך בבקשה ברוקדייל למכון הבריאות
אפשרויות את לבחון ובמטרה מורכב, סיעודי במצב בחולים לטיפול וההעדפות הדרכים הצרכים,
לכך. אישור ויקבלו הבריאות משרד בדרישות שיעמדו סיעודיים במוסדות גם אלה, בחולים הטיפול
בחולים הטיפול על הידע את ירחיב אשר המשכי מחקר אלה בימים ברוקדייל במכון נערך כך, לשם
לספק שמורשות האשפוז במסגרות כיום הקיימות הבעיות את יבחן בארץ, מורכב סיעודי במצב
את יבחן הסקר כיום. לכך מורשות שאינן המסגרות של בחינה גם ויכלול מורכב סיעודי טיפול
טיפול לאספקת הדרושים התנאים על יעמוד המוצעים, הפתרונות ואת כיום שניתנים הפתרונות
של לרווחתם בארץ הממושך הטיפול מערכת את לייעל ניתן כיצד לעומק ויבדוק מורכב סיעודי

השירותים. וספקי משפחותיהם בני החולים,
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Abstract

For the past several years, the hospitalization and care of complex nursing care patients has
caused concern among those who organize and fund the geriatirc hospitalization system, and
among those who care for these patients. As the majoirty of patients requiirng complex
nursing care are elderly, responsibility for their care lies with the geiratirc hospitalization
system.

The basis for the organization of care of complex nursing care patients was formulated in an
agreement between the Ministry of Health and Kupat Holim Clalit (KHC), Israel's largest
sick fund. According to this agreement, responsibility for financing the hospitalization of
complex nursing care patients rests with the sick funds, while responsibility for financing the
care of nursing care patients falls on the Ministry of Health. A definition of the complex
nursing care patient was also decided upon as part of this agreement. According to the
agreement, the complex nursing care patient is one who needs nursing care and suffers from
a specified medical condition that requires medical care and supervision. The list of medical
conditions included in the definition compirses deep pressure sores, tubal feeding, longterm
transfusion, and terminal illness that requires narcotic medication. According to the
regulations of the Ministry of Health, the care these patients require, and therefore their
hospitalization, may only be provided by hospitals or speciallylicensed institutions. As a
result of this agreement, several issues have airsen.

First, professionals in the field of gerontology believe that the present definition of a complex
nursing care patient does not address the dynamic nature of the patient's situation, and that
it includes medical conditions that do not necessairly require special medical care and
supervision while omitting medical conditions that do require such care. In their opinion,
the definition does not suit the patients' care needs, and therefore does not facilitate efficient
and appropirate care. Second, elderly residents of nursing care institutions who develop a
complex nursing care condition must by law be transferred, as nursing care institutions are
not permitted to care for them under the present regulations. This sometimes causes the
patient and his family much suffeirng, and greatly inconveniences the management of nursing
care institutions.

As a first stage in addressing these issues, and in order to assist in redesigning the geiratirc
hospitalization system, and to contirbute to improving the efficiency of care, it is necessary
to obtain uptodate, detailed information, which to date has been unavailable. The survey
whose findings are presented in this report, the first of its kind in Israel, was meant to fill
this gap. It provides a data base on complex nursing care patients, including their
characteirstics and typical conditions; their prevalence among all patients in the geriatirc
hospitalization system, distirbution among hospital settings and proportion, relative to other
patients in each setting; the average length of their hospitalization; and the sources of their
referral to a hospital setting. The survey was conducted in 1994 using a day census, which
collected data on each and every oneofthe 2,319 patients in geiratirc beds in every general
hospital and geiratirc hospital in Israel. (The survey was not conducted in longterm care
institutions.(



The following are a number of the survey's ifndings:
■Ofthe 2,319 patients in the geriatric hospitalization system at the time of the survey,

641 (2890) were complex nursing care patients. In other words, in addition to being
nursing care patients, they suffered from one or more of the medical conditions ,

included in the current definition of complex nursing care.

■One fourth of the complex nursingcare patients suffered from more than one medical
condition.

■ Being fed through a tube was the most prevalent condition, followed by being
terminally ill and requiring active treatment (990 of all patients); next in prevalence
were third to fourthdegree pressure sores and transfusion for more than three days
(690796). Only eight patients needed complex nursing care due to hemodialysis
treatment during hospitalization.

■ Thirteen percent of all of the patients in the geiratric hospitalization system were fed
through a nasal tube; they compirse 4696 of the complex nursing care patients. Two
thirds of them were fed through a nasal tube only, and onethird suffered from one
or more additional medical conditions.

■ The majoirty (8096) of the complex nursing care patients were in geiratirc hospitals;
they compirsed 2990 of the patients in these hospitals. The remainder of the complex
nursing care patients were in geiratirc wards of general hospitals.

■ The average length of stay of complex nursing care patients was more than one year,
and exceeded that of the other patients in the geiratric system. Patients being fed
through a tube were hospitalized for two years, on average. More than half of the
complex nursing care patients were hospitalized for more than three months.

■ A high proportion of complex nursing care patients who resided in the Haifa Region,
the Northern Region, or the Southern Region of Israel piror to their hospitalization
were hospitalized outside their region of residence. The majoirty of patients from the
Jerusalem Region were hospitalized in their region of residence. Between the Tel
Aviv Region and the Central Region there was an exchange of patients.

■ Complex nursing care patients compirsed onethird of all of the patients in nursing
and acute wards of geiratirc hospitals, and onefourth of all the patients in
rehabilitation wards. Since more than half of the study population were in
rehabilitation wards of geiratirc hospitals, it follows that close to half of all complex
nursing care patients surveyed were hospitalized in rehabilitation wards of geiratirc
hospitals.

■ Internal medicine wards of general hospitals were the most frequent source of referral
of patients, including complex nursing care patients, to the geiratirc hospitalization
system. Onethird of the complex nursing care patients were referred from internal
medicine wards, oneeighth from the community via emergency rooms, surgical



wards, and geiratric and rehabilitation wards. Five percent were referred from long
term care institutions.

■ Geiratric wards of general hospitals were characteirzed by a high rate (4170) of
admission of complex nursing care patients from emergency rooms; this was the case
to an even greater extent in acute wards of general hospitals. Acute wards of
geiratirc hospitals also admitted onefifth of their complex nursing care patients from
emergency rooms.

The findings of this study have been passed on to the Ministry of Health and are being used
as the basis for discussion in several forums on the policy of hospitalizing complex nursing
care patients. This discussion is focusing on the conditions that should be included in the
definition of complex nursing care, on care needs, on the most appropirate hospital setting
for complex nursing care patients, and on the reorganization of the geiratirc hospital system,
which cares for elderly people in vairous situations.

Following the implementation of the National Health Insurance Law approximately one year
ago, and in light of discussions regarding the transfer of responsibility for the provision of
all care, including nursing care, to the sick funds, the question of which hospital setting is
most appropirate for complex nursing care patients has aroused particular interest. In light
of the findings of this study and the many changes taking place in the health and geiratirc
systems, ESHEL (The Association for the Planning and Development of Services for the
Aged in Israel) and decisionmakers in the Ministry of Health have asked the JDCBrookdale
Institute to continue examining this issue, with the aim of deepening their understanding of
needs, methods and preferences in the care of complex nursing care patients, and of
exploirng the possibility of cairng for complex nursing care patients in nursing care
institutions that will comply with the regulations of the Ministry of Health and receive its
approval. To this end, the JDCBrookdale Institute is currently conducting a continuation
of the study, with the aim of contirbuting to the planning, reorganization and improved
efficiency of the geiratirc longterm care hospital system.
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