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המכון
הוא וחברה אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל ב1974 נוסד

ישראל וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של בעזרתן אמריקה),

חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
( י שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם הסוציאליים והשירותים הבריאות בשירותי /.י

כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים של הפעולה
למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש לבין מחקר בין לגשר

דיון דפי
מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המשתתפים ציבור, ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות, החברה במדעי ומתמחים

החברתיים והשירותים המדיניות של בעיצובם

לשם לאומית חשיבות בעלות חברתיות לסוגיות לב תשומת להפנות היא הכוונה
החברתיים. והשירותים ההסדרים המדיניות, של לקידומם הציבורי הדיון העשרת

כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאיס
; למכון, הקשורים אחרים פרטיסוגופיס של או המכון של אלה את ליצג
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תקציר

הקצאה היא והרווחה הבריאות שירותי את המעסיקות המרכזיות הסוגיות אחת

 הפונה של הצרכים רמת על תענה הטיפול שרמת כך שירותים, של והוגנת נאותה
הקשישים סיווג בישראל קהילתיים. בשירותים והן ממושך לטיפול במוסדות הן

כללי, באופן תפקודית רמה כל המתארות הנחיות סמך על נעשה תפקוד לרמות
חוסר של בעיות מתעוררות מכך כתוצאה מקצועי. דעת לשיקול רחב מקום ומשאירות

הקשישים. בסיווג השונים המטפלים בין איעקביות ושל מהימנות
אובייקטיביות החלטות קבלת שיקדם כלי, לפיתוח ניסיון מתואר זה במחקר

מסווג ניתוח באמצעות מוגבלים. קשישים סיווג לגבי לשיחזור, הניתנות
רבמקצועיים, מומחים צוותי שקיבלו ההחלטות של (discriminant analysis)

600 של הנאות הטיפול רמת לגבי סוציאליים, ומעובדים מאחיות המורכבים
שבעה לגבי מידע פריטי על התבסס המודל לסיווג. מודל נבנה קשישים, מטופלים
600 של סיווגם נבדק (cross validation) המודל לתיקוף הקשיש. של מאפיינים

מהקשישים. %67 לגבי המודל של מדויק חיזוי על המצביע נוספים, קשישים



תודה דברי

כתיבת של השלבים בכל לי שעזרו האנשים לכל להודות היא נעימה חובה

זו. עבודה

כל לאורך והתמיכה הליווי ההדרכה, על במיוחד מודה אני חביב גיק לפרופ'
שיכלו האמצעים כל את לרשותי להעמיד מוכן שהיה על לו להודות רוצה אני הדרך.

עבודתי. במהלך לי לסייע

ועל החשובות העצות על שפירא מוניקה לד"ר מיוחדת תודה להביע רוצה אני
העבודה. של השונים בשלבים שגילתה לעזור והנכונות הרצון

וחיים ברודסקי ני גי ברוקדייל, במכון אתי העובדים המחקר, בצוות לחברי
הרבה. עזרתה על דולב לטלל ובמיוחד הדרך, כל לאורך בי תמכו אשר פקטור,

העבודה. הדפסת את בסבלנות עצמה על לקחה אשר אלון לבלהה
r
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מבוא 1

קבוצות בקרב מאשר מוגבלים של יותר גבוה שיעור קיים הקשישים בקרב
צרכים רבים קשישים אצל נוצרים ההזדקנות מתהליך כתוצאה אחרות. אוכלוסייה

וכוי. יומיומי בתפקוד בעזרה מתמיד, רפואי בטיפול צורך כגון מיוחדים,
לחלק מענה לספק שנועדו שירותים יש הציבוריים השירותים מערכת במסגרת

שירותים מגבלותיו. למרות נאות חיים אורח לקיים לקשיש ולאפשר הללו מהצרכים
לטיפול "שירותים כך בשל ומכונים ממושכת, לתקופה כלל בדרך נחוצים אלה

ממושך".

של המוגבלות רמת של פונקציה כמובן, הינה, ממושך לטיפול שירותים הקצאת

מקובל ממושך לטיפול במערכות שונים. בתחומים בעזרה בצורך המתבטאת הקשיש

סיעודי, או נפש תשוש תשוש, עצמאי, הקטיגוריות: לאחת הקשישים את לסווג
המוגבלויות. חומרת של הרצף את המשקפות

מהווה היא ראשית, סיבות: משתי חשובה הקשיש של המוגבלות רמת קביעת
המטפלים השונים המשרדים בין השירותים הספקת לגבי האחריות לחלוקת בסיס

למוסדות המופנה לקשיש הדרושה המחלקה סוג את קובעת היא שנית, בארץ; בקשישים
כרוניים). לחולים ובתיחולים אבות (בתי ממושך לטיפול

התפקודיות. מהרמות לאחת הקשישים של הסיווג בתהליך עוסקת זו עבודה
 ממושך לטיפול שירותים להספקת האחראים המקצוע בעלי עלידי נקבע הסיווג

אלה שירותים המספקים העיקריים בארגונים המועסקות סוציאליות, ועובדות אחיות
כללית. וקופתחולים הרווחה לשכות הבריאות, לשכות לקשישים:

לגבי מידע נאסף ראשית שלבים: משני מורכב התפקודית הרמה קביעת תהליך
מתפרסות הקשיש מגבלות כלל שבדרך כיוון תחומים, של רב במספר הקשיש מאפייני
הקשיש מסווג לגביו שנאסף המידע בסיס על שנית, ונרחבים. רבים תחומים פני על

מתאימה. תפקודית לרמה

לרמות הקשישים לסיווג עזר כלי לשמש שיכול מתמטי מודל נבנה זו בעבודה
ומקשר במערכת העובדים שעורכים הסיווגים שחזור על מבוסס המודל התפקודיות.

במערכת בו והשימוש המודל פיתוח מטרת התפקודי. לסיווגם הקשישים מאפייני בין
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לקשישים. שירותים הקצאת על הממונים בקרב עקביות להבטיח היא תומכתהחלטות
במתן אחידות לחוסר לגרום עלול השונים המקצוע אנשי בין עקביות חוסר

במערכת. שוויוניות לחוסר ומכאן השירותים

הספקת בנושא ברוקדייל, במכון שנערך יותר, רחב ממחקר חלק היא זו עבודה
.(1986 ואחרים (חביב מיסוד ומניעת מוגבלים לקשישים קהילתיים שירותים
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בארץ ממושך לטיפול השירותים במערכת הסיווג תהליך 11

המערכת תיאור .1

כדי ממושכת לתקופה הניתנים שירותים מיגוון כוללת הממושך הטיפול מערכת
כמו הקשיש, בבית הניתנים שירותים יש מוגבלים. קשיטים של צורכיהם את לספק

ביקורים כביסה, שירות לבית, ארוחות משקבית, בניהול עזרה אישי, טיפול
שירותים יש וכוי; אחות של רפואיסיעודי טיפול פיזיותרפיה, חברתיים,
יום; בבתיחולים יום, במרכזי חברתיים, במועדונים לבית: מחוץ הניתנים
כרוניים. לחולים בבתיחולים או אבות בבתי המוסדיים השירותים וקיימים

את מספקים  ופרטיים וולונטריים ציבוריים, ממשלתיים,  שונים ארגונים
שני בין מתחלקת הממשלתית האחריות אך לקשישים, ממושך לטיפול השירותים

והרווחה. העבודה ומשרד הבריאות משרד משרדים:
על מתבססת החלוקה שונים. ארגונים בין מתחלקת שירותים להספקת האחריות

הקשיש. של התפקודית והרמה הארגון של מומחיותו תחום גורמים: שני
אקוטי רפואי טיפול במתן הקשור כל על אחראים וקופתחולים הבריאות משרד
ועל הקשישים של החברתית הרווחה על אחראי הרווחה ומשרד הקשישים, לכל ומונע
ציוד חמות, ארוחות משקבית, בניהול עזרה כמו רפואיים, שאינם שירותים הספקת

וכוי. בסיסי

של תפקודית רמה עלפי מתחלקת מסוימים שירותים הספקת על האחריות
פחות, המוגבלים הקשישים של מיסודם על אחראי והרווחה העבודה משרד הקשישים:
טיפול הספקת ועל להם, המתאימים במוסדות כתשושים, או כעצמאיים המוגדרים

יותר, מוגבלים קשישים של מיסודם על אחראי הבריאות משרד אלה; לקשישים אישי
אישי טיפול הספקת על גם אחראי המשרד כסיעודיים. או נפש כתשושי המוגדרים
קופתחולים הכללית; בקופתהחולים מלאות זכויות בעלי חברים שאינם לקשישים
בקופה.1 מלאות זכויות בעלי שהם ולסיעודיים נפש לחשושי אישי טיפול מספקת

קשישים עלפיו הבריאות למשרד קופתחולים בין הסכם נחתם 1986 בסוף 1
קופת באמצעות אישי בטיפול העזרה את יקבלו וסיעודיים נפש תשושי

חולים.
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יש התפקודית הרמה עלפי הקשישים שלסיווג בבירור עולה זה מתיאור
הקשיש בהשמת כשמדובר בעיקר לקשישים, השירותים הקצאת בתהליך ניכרת חשיבות
על האחראי המשרד את רק לא קובע התפקודי הסיווג אישי. טיפול במתן או במוסד
במוסד הן יקבל שהקשיש הטיפול רמת את גם אלא ומימונם, הללו השירותים הספקת

בקהילה. והן

הקשיש, יופנה שאליה המחלקה את קובע הסיווג מוסדי, בטיפול מדובר כאשר

לרמת מתאימה שאינה במחלקה קשיש מהשמת כתוצאה הטיפול. רמת גם נקבעת ובכך
יקבל שהוא או לו, הדרוש מן מצומצם בהיקף שירותים לקבל עלול הוא שלו התפקוד

מיותרות. ציבוריות הוצאות וייגרמו עצמאותו תיפגע ובכך יתר, טיפול

היקף על התפקודי הסיווג משפיע בקהילה, הניתנים שירותים על מדובר כאשר

לספק שניתן הטיפול שעות מספר שהן כיוון בביתו, לקשיש שניתן האישי הטיפול

למשרד. ממשרד שונים התקציביות המגבלות והן לקשיש

השירותים, בהקצאת שוויוניות לחוסר להביא עשוי בסיווג האחידות חוסר

נאותה. ברמה השירותים את לקבל יוכלו לא שקשישים לכך ואף

תפקודית לרמה הסיווג תהליך .2

הם בישראל לקשישים ממושר לטיפול שירותים המקצים העיקריים המקצוע אנשי

המספקים השונים בארגונים מועסקים אלה מקצוע אנשי סוציאליים. ועובדים אחיות

של טיפול להמשך וביחידה במרפאות הבריאות, בלשכות הרווחה, בלשכות  שירותים
 הבריאות בלשכות סוציאליים, עובדים מועסקים הרווחה בלשכות קופתחולים.

אחיות. בעיקר  ובקופתחולים סוציאליים, ועובדים אחיות

שלבים: לשני הקשיש סיווג תהליך את לחלק ניתן
על המידע את אוסף המקצוע איש הקשיש. מגבלות על הנתונים איסוף  א' שלב

 דו"חות בשני מרוכז המידע שירותים. לקבלת מופנה או הפונה הקשיש של מצבו
קלים) (בשינויים בשימוש הנמצאים  הסוציאלי הדו"ח ו הרפואיתפקודי הדו"ח

לקשישים. שירותים המספקים הארגונים בשלושת

התפקודית יכולתו על מידע דמוגרפיים, נתונים כולל הרפואיתפקודי הדו"ח
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בהתמצאות הסוגרים, על בשליטה באכילה, בהיבטיה, ברחצה, בניידות, הקשיש של

הנפשי. מצבו על פרטים ומספר לחץ פצעי על מידע ובראייה, בשמיעה ומקום, בזמן
אשפוזים. ועל רפואיות אבחנות על הדיור, תנאי על מידע מופיע בנוסף

דיור, תנאי הכנסה, מקורות ודמוגרפי, אישי מידע כולל הסוציאלי הדו"ח
וכוי. לבית מחוץ משפחה בני משקהבית, הרכב

הנרשמים ואשפוזים, רפואיות אבחנות למעט אחות, ממלאת התפקודי הדו"ח את

מתבצע המידע איסוף סוציאלי. עובד ממלא  הסוציאלי חדו"ח ואת רופא, בידי
וכוי. בדיקות, תצפיות, הקשיש, עם שיחה באמצעות

(הנתונים העובד לרשות שעומדים הנתונים לפי הקשיש. סיווג קביעת  בי שלב

רמת את לקבוע המקצוע איש על אחר) מגורם שקיבל אלה ו/או בעצמו אסף שהוא
הקשיש. של התפקודית

"תשוש "תשוש", "עצמאי", הבאות: מהקטיגוריות לאחת לסווג מקובל בישראל
עלידי שהוגדרו כלליות הנחיות עלפי נקבעות הקטיגוריות ו"סיעודי". נפש"

המחוזי הגריאטר והרווחה. העבודה ומשרד הבריאות משרד נציגי בהשתתפות ועדר.

השונים הגורמים בין הסכמה חוסר של במקרר. האחרון הפוסק הוא הבריאות בלשכת

קביעת של השלבים מן אחד בכל והבעיות ההנחיות פירוט הקשיש. לסיווג באשר
הבא. בפרק נדונים הסיווג
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התיאורטי הרקע 111

לשיפור עזר כלי לפתח רצון על מצביעה הממושך הטיפול בתרוומ הספרות
לרמות הקשיש סיווג הארצות, ברוב הקשיש. של התפקודית הרמה קביעת תהליכי

הן השלכות לסיווג יש ולכן יאושפז, שבה המחלקה סוג את הקובע הוא תפקודיות

לטיפול מהשירותים ניכר שחלק (מאחר ממשלתיים תקציבים על והן הקשיש רווחת על
על האחראים מדגישים לכן וממשלתיים). ציבוריים גורמים עלידי ממומנים ממושך

שירותים להקצאת ומבוקרות סטנדרטיות שיטות בהנהגת הצורך את השירותים מערכת

מיותרות. ציבוריות הוצאות וימנעו לקשישים נאות טיפול מתן שיבטיחו במערכת,

איך התפקודית, הרמה לקביעת רלוונטי ו נ הי מידע איזה היא, המרכזית השאלה

לשפר ניתן שבאמצעותן הדרכים ומהן הסיווג קביעת לצורך המידע את מעבדים

זו. קביעה

הקשיש על המידע איסוף .1

ולגבי סיווגו לגבי להחלטות בסיס מהווה קשיש כל לגבי שנאסף המידע

בתחום החלטות קבלת של בתהליך במיוחד חשוב שלב זהו לכן הנדרשים. השירותים

עזר כלי ליצור רבים נסיונות על מדווחת הגרונטולוגית הספרות הממושך. הטיפול

הקשיש של המוגבלות רמת לקביעת הנתונים איסוף תהליך את לשפר המיועדים

תחומים על מתפרסות הקשישים שמגבלות כיוון צורכיהם. של מקיפה הערכה ולביצוע
לכן רב. במידע צורך שיש נראה וכוי, חברתי, נפשי, תפקודי, רפואי, רבים:

בנושא סיכום [ראה הללו התחומים מן אחד בכל המגבלות למדידת רבים כלים פותחו
אלה כלים . [(1981) RojasPakes <S BarGiora ו (1981) Kane Gi Kane אצל זה
של השונות הדרגות בין האבחנה וביכולת המידע בסוג בכמות, מאלה אלה נבדלים
על נתונים הכלים רוב מכילים ביניהם, השוני למרות ותחום. תחום בכל מוגבלות

התמיכה על היומיומיות, בפעילויות תפקודו על הקשיש, של הבריאותי המצב

ועוד. שלו, הדיור תנאי על הנפשי, מצבו על לו, שיש החברתית
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תפקודית לירמה הסיווג קביעת .2
הסיווג בתהליך בעיות א.

כל של תיאור הכוללות קשישים,1 לסיווג הנחיות קיימות בארץ כאמור,
להלן. שמפורט כפי התפקודיות, מהרמות אחת

עצמאי זקן

הנוכחית, בסביבתו הזולת עזרת ללא היומיומיות הפעולות את המבצע זקן
וכוי); עגלה פרוטזה, רפואיים: באבזרים משתמש הוא כאשר (גם חופשי מתהלך
(שכחה נמוכות חומרה בדרגות שכלית ירידה קיימת אם גם הסוגרים, על שולט

לטיפול הניתנות שונות ממחלות סובל הנוכחית), בסביבתו לתפקודו מפריעה שאינה
אמבולטורי. באופן

תשוש זקן

נמצא שונות; כרוניות ממחלות כתוצאה במקצת ירוד בריאותו מצב אשר זקן
כר לשם זקוק ואשר פסיכוטי) (לא בינונית שכלית ירידה עם או תקין שכלי במצב
הסוגרים, על ושולט הקרובה בסביבתו או בביתו מתהלך וסיעודית; רפואית לעזרה

היומיומיות. הפעולות בביצוע חלקית לעזרה זקוק אך

נפש תשוש זקן

ירידה מוגדרות), נפש מחלות עם (לא דרגותיה כל על שכלית ירידה עם זקן
הסובבים ולאנשים ולזמן למקום ביחס התמצאות מחוסר סובל וקבועה; קשה שכלית

מרותק לסביבה; והפרעה וסיכון לעצמו, סיכון ומהווה לעתים תוקפן אותו;
(או הסוגרים על לעתים שולט אינו חופשי; מתהלך או בקושי, מתהלך או למיטתו,

סיעודי לטיפול זקוק מקום); בכל צרכיו ועושה השירותים היכן מבחין אינו
פעולות בביצוע מלאה עזרה וכן ביממה, שעות 24 ומיומן תדיר ורפואי

ומיות. ומי י

מורכב) סיעודי סיעודי, (רפואי, סיעודי זקן
שונות, כרוניות ממחלות כתוצאה ירודים ותפקודו בריאותו שמצב זקן

מסכם דו"ח  זקנים במעונות והעלויות הצרכים לבדיקת "הוועדה מתוך 1
והרווחה. העבודה ומשרד הבריאות משרד של נציגים השתתפו בוועדה ."1981
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רפואי מעקב הדורשות יציבות, ובלתי מורכבות רפואיות מבעיות או קבוע, מליקוי
ביממה. שעות 24 במשך ממושכת, לתקופה רפואי אופי בעלת במסגרת ותדיר מיומן

מהמצבים בחלק להתבטא יכולות סיעודי לטיפול זקוק הקשיש שבגללן ההגבלות
שולט אינו (2) עזרה; עם נכים לעגלת ו/או למיטה מרותק (1) בכולם: או שלהלן

בפעולות חלקית או מלאה לעזרה זקוק (3) לסירוגין; שולט אינו או הסוגרים, על
של בולטים סיבוכים ו/או רבתית פתולוגיה עקב רב בקושי מתהלך (4) יומיומיות;

שונות. מחלות

בעזרה לצורר מתייחסות הן לדוגמה, חדמשמעיות. תמיד אינן ההנחיות
ברור לא למשל, וכך, מדובר, פעילויות באילו פירוט ללא היומיומיות בפעילויות

בזקוקים מוגדרים שניהם שכן הסיעודי, לקשיש התשוש הקשיש בין להבדיל כיצד
עלידי מאופיינת תפקוד רמת כל כמוכן, היומיומיות. מהפעילויות בחלק לעזרה

לאחת יסווג שקשיש כדי דרושים התנאים כל האם מצוין לא אך תכונות, כמה
בצורה הקשיש אותו את להגדיר יהיה שניתן מצבים ייתכנו ולכן הקטיגוריות,

שילובים יש האפשריים. המצבים כל את מגדירות אינן ההנחיות שני, מצד שונה.
כסובל מוגדר נפש תשוש קשיש למשל בהנחיות, מתוארים שאינם מוגבלויות של

מירידה לסבול שעשוי תשוש קשיש לעומת בסוגרים, וכלאשולט התמצאות מחוסר

שאינו קשיש יוגדר כיצד ברור לא לפיכך, בסוגרים. ולשלוט בינונית שכלית
בסוגרים. שולט אך מתמצא

המחלות של פירוט אין מאוד. כללית היא הרפואי לתחום ההתייחסות גם

ביניהן. ולשילוב המחלות לחומרת התייחסות ואין בחשבון, להביא שיש הכרוניות

המגבלות להבנת כרקע רק זה לתחום התייחסות שישנה נראה ההנחיות ניסוח לפי
הסיווג. על ישירות המשפיעים כמאפיינים ולא התפקודיות

משיחות שמתקבלות וההגדרות ההנחיות בין התאמה חוסר של היא נוספת בעיה

לבין הפורמליות ההנחיות בין ניגוד קיים נפש תשושי לגבי בשדה. העובדים עם

גם נפש, כתשוש יוגדר מתמצא שאינו קשיש ההנחיות, לפי בשדה. המקובלת ההגדרה
מרותק קשיש להגדיר שיש טוענים, השדה עובדי זאת, לעומת למיטה. מרותק הוא אם

מוסד. סיעודית למיטה יזדקק שהוא כיוון עודי כסי למיטה
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"  . י. 

הקשישים כל את משרתות הסיעודיות המחלקות שבארץ היא לכך הסיבה
שאינם קשישים מתמצאים. אינם הם כאשר גם סיעודי, לטיפול הזקוקים המרותקים
כדי סגורות, מחלקות שהן נפש, לתשושי למחלקות מופנים ניידים אך מתמצאים

בשוטטות. הקשורות הסכנות ואת באחרים או בעצמם פגיעות למנוע
מחקר של בממצאים משתקף הדבר בהנחיות. השימוש על מקשות אלו בעיות

העוברים מן 90* .(1984 ואחרים (ברודסקי טיפול" "ניהול על שהתבצע

בתהליך בבעיה נתקלים שהם ציינו שרואיינו מהאחיות 6C^ וכ הסוציאליים
השוטפת. בעבודתם הסיווג

מקצוע איש כל של דעת לשיקול רחב מקום משאיר ההנחיות של הבהירות חוסר
מהבדלים הן הנובע הקשישים, בסיווג העקביות חוסר את להגביר עלול זה ודבר
מבעלי אחד כל של בהחלטות מהבדלים והן בתהליך המעורבים המקצוע אנשי שבין

המקצוע.

הנלקחים במאפיינים בהבדלים להתבטא עשוי המקצוע בעלי בין אחידות חוסר
הבדלים מאפיין. לכל המיוחסת החשיבות ובמידת התפקודית הרמה לקביעת בחשבון

מקצועות בעלי של השונה מההכשרה ראשית, גורמים. מכמה לנבוע עשויים אלה
.(Hagan Hennesy £ Shen 1986 ;Sager 1980) ההערכה בתהליך המעורבים שונים

ארגונים לעומת בריאות (ארגוני שונים בארגונים מועסקים מהיותם שנית,
מהבדלים ולבסוף, . (Dowell 6 Jones 1980 ;Avant s Dressel 1980) סוציאליים)

Foley 6 Schneider) העובדים מועסקים שבהם השונים האזורים בין במדיניות
.(1980

חוסר על הצביעו הקוגניטיבית הפסיכולוגיה בתחום ממצאים כן, על יתר
באורח ומתנהג עקבי להיות מסוגל אינו האדם עצמו: מקצוע בעל אותו של מהימנות
יש בספרות . (Dawes 1979 ;Goldberg 1970) "רע" ביום מאשר "טוב" ביום שונה
בדומה קשישים סיווג על האחראים מקצוע בעלי אצל עקביות חוסר על דיווחים

או הערכה לבצע המקצוע בעל נדרש שבהן אחרות, רבות קליניות בסיטואציות למצב
.(Greene £ Monahan 1981 ;Sager 1980) שיפוט

להבטחת הכרחיים תנאים הינן השונים המחליטים אצל ועקביות אחידות
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ובסיסי חשוב עקרון מהווה זו שוויוניות לקשישים. ביחסה המערכת שוויוניות
אופקי) (שוויון דומה טיפול יקבלו דומה במצב שאנשים המורה שירותים, לפיתוח
פחות חמורות בעיות עם מאלה עזרה יותר יקבלו יותר חמורות בעיות עם ושאנשים

אנכי). (שוויון
אינם מהמחליטים חלק לפחות כי משמעו ואחידות עקביות חוסר כמוכן,

שלהם. המוגבלות מידת את שיהלום באופן הקשישים את מסווגים
לתקפות הכרחי תנאי מהוות הסיווג, בקביעת המעורבים של ואחידות עקביות
באשר ספק להטיל יש ואחיד, עקבי אינו תפקודית לרמה הסיווג תהליך אם הסיווג:

של חוזרות ההערכות ממצאי את להסביר ניתן כך .(Einhorn 1974) לתקפותו
,(1977) U.S. Congressional Budget Office Report ב המדווחים המאושפזים,

זקוקים סיעודיות במחלקות המאושפזים מהקשישים $20; עד $10; ש כך על המצביעים
לתשושים במחלקות מהמאושפזים 4C^ עד 2C^ וכ לתשושים, במחלקה הניתן לטיפול

לעצמאיים. במחלקות הניתן לטיפול זקוקים

להחלטות עזר כלי לבניית גישות ב.

שיטות לפתח רבים נסיונות נעשו מתאים, סיווג בקביעת לקשיים מודעות עקב
המקצוע לאנשי לעזור כדי למאפייניו הקשיש סיווג את שיתאימו ותקפות מהימנות

את לבדוק היא הקשיש סיווג לקביעת תקפה שיטה ליצירת הדרכים אחת בהחלטותיהם.
אין ואולם הקשיש. של ורווחתו מצבו על שונות תפקודיות לרמות הסיווגים השפעת

השמת תוצאות את למשל, המשווים, טווח, ארוכי מחקרים של אמפיריים ממצאים
מספר יש .(Kane et ai. 1981) שונות במחלקות דומים מאפיינים בעלי קשישים

רבים לתחומים להתייחס יש ראשית, כאלה. מחקרים עריכת על המקשות בעיות
לבדוק כדי ותקפים מהימנים מדדים וליצור וכוי) נפשי חברתי, רפואי, (תפקודי,

מצבו את המסכם אחד מדד בניית על בנוסף השונים בתחומים הטיפול השפעות את

שהדבר כיוון זה, מסוג מחקר בביצוע אתית בעיה קיימת שנית, הקשיש. של הכללי
.(Sager 1980) דומים מאפיינים בעלי לקשישים שונים שירותים להספקת יגרום

הסלווג תוקף את לשפר לנסות רבים במקומות נהוג זה, מסוג מחקרים בהעדר
רבמקצועיים" מומחים "צוותי באמצעות ההחלטות של חוזרת בדיקה עלידי
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והסוציאלי. הרפואי מהתחום מקצוע מאנשי המורכבים ,(Sherwood et ai. 1975)

ההנחה לכולן משותפת אך לשנייה, אחת מתכנית משתנות אלה צוותים הפעלת דרכי
וככל בהחלטה המעורבים של המומחיות רמת שעולה ככל גובר הסיווגים שתוקף
;Sherwood et ai. 1975) שונים מתחומים מקצוע אנשי יותר בהם שמשתתפים

.(Greene £ Monahan 1981

להשפיע המיועדים עזר כלי בפיתוח היא הסיווג תהליר לשיפור אחרת דרך
החלטה וכללי אמותמידה הצגת באמצעות מקצוע אנשי של הסיווג קביעת על ישירות
ידע על מתבססות ושתיהן גישות, שתי יש כאלה כלים לפיתוח ומפורשים. ברורים
המקצוע בעלי את להנחות באה אשר הפרספקטיבית, הגישה היא האחת מומחים: של

או מומחים זו, גישר. במסגרת בתחום. הקיים והאמפירי התיאורטי הידע עלפי
לסיווג הנחיות לנסח כרי שלהם הידע על להתבסס מתבקשים מומחים צוותי

מיוצגות הן ולפעמים כללית בצורה מנוסחות ההנחיות לפעמים הקשישים.
להגיע כדי הקשיש על המידע את לעבד כיצד מורות אלה הנחיות באלגוריתמים.
זו גישה אימצו קולורדו מדינת של הציבוריים השירותים לדוגמה, להחלטה.

וניסחה תיאום, כוועדת פעלה מומחים קבוצת קשישים: לסיווג אלגוריתם לפיתוח
למוגבלויות ניקוד נקבע מיסודם. לצורר קשישים של התפקוד רמת לקביעת הנחיות
Foley s Schneider) הנקודות מסיכום נגזר הסופי והסיווג החולים, של השונות

.(1980

במסגרת .(descriptive) התיאורית הגישה היא עזר כלי לבניית שנייה גישה
מקרים לגבי החלטות מקבלים מקצוע אנשי כיצד ולתאר לזהות מנסים זו גישה

באמצעות לתאר שניתן כר על המצביע רב, ידע הצטבר האחרונות בשנים מסוימים.
בוחרים ועו"סים) אחיות (רופאים, הקליני בתחום מקצוע בעלי כיצד מודל

וכיצד המקצועית עבודתם במסגרת לקבל שעליהם ההחלטות לצורר המידע את ומשלבים
דרכי של זיהוי מאפשרת כזה מודל יצירת שנאספו. השונים הפרטים את משלבים הס

והבנתן. המידע עיבוד

להבין יש הקליניים השיפוטים את לשפר שכדי הוא זו גישה המנחה ן ו העקר

תהליך של מחודשת בחינה מאפשרים אלה מודלים בפועל. מתבצעים הם כיצד תחילה
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עובדים טיל והכשרה ביותר, הרצויה או האופטימלית למדיניות והשוואתו השיפוט
לבניית לשמש יכולים מומחים של החלטות בסיס על שנבנים כאלה, מודלים חדשים.
החלטות קבלת בעת אחרים מקצוע לבעלי גם לעזר שיהיו החלטה, תומכות מערכות
החלטות. למקבלי עזר ככלי אלה במודלים שימושים יידונו בהמשך תחום. באותו

המקצוע בעל של הדיווחים ניתוח עלידי מידע עיבוד דרכי על ללמוד ניתן
תהליך .(Eistein et ai. 1982) רם" בקול "חושב הוא כאשר השיפוט עריכת בזמן

או החלטה עצי כגון מודלים באמצעות ומיוצג החלטה לכללי מתורגם השיפוט

רם" בקול "לחשוב רגילים אינם הקליניים המקצועות בעלי זרימה. תרשימי

מרומים מקרים לגבי כלל בדרך נעשית המודל בניית ולכן לקוחותיהם, בנוכחות

1978) אמיתיים מקרים של תיקים סיכומי באמצעות או (simulated cases)
שנתקבלו החלטות (retrospective) שיחזור של בשיטה או ,(Kassirer £ Gorry

בעבר.

מהימן באופן מייצגים זו שיטה על המבוססים מודלים מידה באיזו ספק, יש

אינם מקצוע, אנשי ביניהם שהאנשים, עדויות יש בפועל. ההחלטות קבלת תהליך את

של בעיות השיפוט. בזמן שהתרחשו התהליכים את מהימן באופן לשחזר מסוגלים
עלולות בטעויות להורות רצון חוסר של או מעשה, לארור רציונליזציה של שכחה,

Ericsson s Simon) זמן לאחר בעיקר השיפוט, תהליך על מוטעים לדיווחים להביא
הנלקחים מידע פריטי של מופרז מספר לציין נוטים מקצוע שאנשי נמצא .(1980
לזה מתאים אינו דיווחיהם לפי פריט לכל שניתן היחסי שהמשקל או בחשבון,

על המחליטים מדווחים לפעמים . (siovic £ Lichtenstein 1971) במציאות הניתן

בפועל המתרחשים תהליכים על ולאודווקא תיאוריות על המבוססים החלטה תהליכי

. (Nissbet £ Wilson 1977)

שלא כיוון תקפותו, את בספק מטיל מודל לבניית מדומים במקרים השימוש

במצב נמצא אינו שהמומחה וכיוון המציאות, את אלה מקרים מייצגים תמיד
היא נוספת מרכזית ביקורת .(Einhorn 1974) המטופל על בפועל תשפיע שהחלטתו

כיוון מקרים, של קטן מספר ניתוח על מתבססת עזר כלי בניית של זו ששיטה

תהליך את מייצג אכן כזה מודל האם היא, והשאלה רב, זמן דורש מקרה כל שניתוח
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. (Elstein et al. 1982) השיפוט
מקצוע. אנשי טיל מידע עיבוד דרך המייצג מודל לבניית חלופית שיטה קיימת

מודל באמצעות מתארת אלא ההחלטה, בתהליך השלבים את מנתחת אינה זו שיטה
זה אותם ומשלבים המידע פריטי את שוקלים המקצוע אנשי שבו האופן את כמותי

בין המקשר מודל לבניית סטטיסטי בניתוח השתמשו זו בשיטה שנעשו עבודות בזה.
על מתבססת השיטה עצמה. ההחלטה לבין ההחלטה, בזמן המחליט לרשות העומד המידע

(social judgement theory ) החברתי השיפוט של התיאורטית המסגרת
Brunswik של (lens model ) העדשה" דל מ"מו pyrjj/7 ,( Hammond et al. 1975)

.(1956)

המחליט לרשות העומד המידע היבטים: משני השיפוט מורכב זה מודל לפי
החלטות לקבל מתבקש אדם שכאשר נמצא ההחלטות. דהיינו זה, למידע ותגובתו

החלטות על תצפיות עלידי ההחלטה את לייצג ניתן דומה, מידע בסיס על חוזרות
המידע בין כמותי קשר על לעמוד ניתן אזי ההחלטה. בזמן הזמין המידע ועל בעבר

הבלתי המשתנים את  והמידע התלוי, המשתנה את מהווה ההחלטה כאשר להחלטה,
. (Dawes 1971 ;Goldberg 1970) תלויים

המידע פריטי בין הקשר את לייצג מצליח אדיטיבי ליניארי שמודל נמצא
לתאר אלא ההחלטה, תהליך את לשקף מתיימר אינו שהמודל לציין יש ההחלטה. לבין

לבין להחלטה בסיס המשמשים המידע פריטי בין הקיים הפונקציונלי הקשר את

פרמורפי  הכימיה מתחום במושג wnrmin (i960) Hoffman עצמן. ההחלטות
רמת רק הוא המתמטי המודל המודל. של המשמעות את לתאר כדי  (paramorphic)

לבנות ניתן כן, על יתר הבלעדית. הרמה לא אך התהליך, של מסוימת תיאור
שימוש של תהליך אותו את מידה באותה לייצג שיכולים שונים מתמטיים מודלים

.(Dawes s Corrigan 1974 ;Goldberg 1970) החלטות לצורך במידע
ההחלטות את לשחזר יכולתו לפי נמדדת המתמטי המודל של ההלימות מידת
אדיטיבי הליניארי המודל זה, קנהמירה לפי שופטים. עלידי בפועל שהתקבלו
חלק לשחזר מצליחות י?מודל תוצאות השיפוטים. של טוב כמייצג עצמו את הוכיח

קבלה ועדת של למשל כמו רבים, בתחומים מקצוע אנשי של מהשיפוטים ניכר
למניעת במרכז סוציאליים עובדים של שיפוטים ,(Dawes 1971) לאוניברסיטה
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על לסכיזופרניה נוורוזה בין פסיכיאטרים של ואבחנות (Brown 1970) התאבדות
של סקירה ראה זה KU'nn) .(1969 Goldberg) mmpi מבחני בסיס

לבית ההמלצות את המשחזר מודל, נבנה בישראל .(Siovic Si Lichtenstein 1971

.(Shapira 1981) לנוער מבחן קציני של המשפט

רגרסיה הוא האלה המודלים לבניית בסיס שהיווה הסטטיסטי nin'jn

משתנה כל בין ליניארי קשר קיים (1) פשוטות: הנחות מספר זה למודל ליניארית.
התלוי למשתנה תלוי הבלתי המשתנה בין הקשר (2) התלוי; למשתנה תלוי בלתי

שופטים התקשו כר עקב האחרים. תלויים הבלתי המשתנים ערכי עלפי נקבע אינו

שאינם טענו הם החלטותיהם. את כמתאר האדיטיבי הליניארי המודל את לקבל רבים
המודל כגון אינפורמציה, לעיבוד אחרים בדפוסים אלא אדיטיבי בדפוס משתמשים

מידע פריטי של בערכים תלוי מסוים מידע לפריט הניתן המשקל שבו הקונפיגורלי,
חוקרים כמה השתמשו קונפיגורליות, תופעות של קיומן את להוכיח כדי אחרים.
שימוש מצא (1971) Einhorn .(anova) שונות ניתוח כמו אחרות, ניתוח בשיטות

עבודות סוגי מדרגים סטודנטים כיצד המשחזר מודל, בנה כאשר במדיע אדיטיבי לא

במקרים במידע אדיטיבי לא שימוש מצא (1966) siovic עדיפות. מידת לפי שונים
שימוש נעשה זה, את זה מחזקים מדיע פריטי שני כאשר סותר: מידע קיים שבהם

משני באחד רק משתמשים ביניהם, סתירה יש כאשר אך להחלטה, להגיע כדי בשניהם
אפקטים מסוימים במקרים שנמצאו אףעלפי קונפליקט. למניעת הפריטים,

היתה הליניארי המודל של השונות להסבר הללו האפקטים תוספת קונפיגורליים,

.(Siovic S Lichtenstein 1971 ;Wiggins S Hoffman 1968) קטנה
להיות צריך (ההחלטה) התלוי שהמשתנה היא ברגרסיה לשימוש המגבלות אחה

בעלת שהיא או לא", או "כן של מסוג היא ההחלטה רבים במקרים רציף. משתנה

אלה במקרים רווחית. לסקלה כמתאימות אליהן להתייחס שאיאפשר אפשרויות מספר
linear discriminant) מסווג ליניארי בניתוח בעיקר אחרים, בניתוחים השתמשו

לרגרסיה דומה זה מודל סידורי, או דיכוטומי משתנה היא כשההחלטה .(analysis
של ליניארי שילוב עלידי ההחלטה תהליך את מייצגים ששניהם במובן הליניארית

.(Wright S Fowler 1986) מידע פריטי
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החלטות לקבלת עזר בכלי אפשריים שימושים ג.

המידע עיבוד דרך את המייצגים מודלים לבניית שונות דרכים תוארו כה עד

לבעלי עזר ככלי לשמש אלה מודלים יכולים כיצד קליניים. מקצועות בעלי של

העומדות הסמויות ההנחות את מפורש באופן מציג המודל ראשית, בעבודתם? המקצוע
להחלטה בסיס המהווה המידע זיהוי עלידי ההחלטה תהליך ביסוד כלל בדרך

בחינה מאפשר המקצוע לאיש כזה משוב מידע. פריט כל של היחסי המשקל והערכת
ולידע אחרים מקצוע אנשי של לזה השוואתו עלידי ההחלטה, תהליך של מחודשת

. (Adeiman et ai. 1975) לשיפורו ותורם בתחום, הקיים
כתחליף המתמטי במודל להשתמש ניתן מחודשת, לבדיקה בסיס להיותו מעבר

שהמודל הראו אשר רבים מחקרים של מממצאים נובע במודל כזה שימוש עצמו. לשופט
מהמומחה יותר טוב מקצועי) (איש המומחה של ההחלטה תהליך את המייצג המתמטי
מהמודל המתקבלת ההחלטה בין שהמיתאם נמצא רבים o*npz>3 .( dawes , 1971) עצמו

של ההחלטות בין מהמיתאם יותר גבוה היה כלשהו, אובייקטיבי קריטריון לבין
של ההחלטות בסיס על נבנה שהמודל למרות זאת, הקריטריון. אותו לבין המומחה
את המייצג שמודל מצא (1971) Dawes לדוגמה, .(Dawes 1979) עצמו המקצוע איש

את יותר טוב מנבא לאוניברסיטה תלמידים קבלת ועדת של החלטות קבלת תהליך
זו תופעה עצמה. הוועדה ניבוי מאשר ללימודיהם הראשונה בשנה התלמידים הצלחת

אדם שבני מהעובדה ונובע פשוט זו תופעה שברקע הרציונל .bootstrapping נקראת
ציין: (1970) Goldberg ש כפי מהימנים, אינם

"If the judge's reliability is less than unity, there must be
error in his judgements  error which can serve no other purpose
than to attenuate his accuracy. If we could... (eliminate) the
random error in his judgements, we should thereby increase the
validity of the resulting predictions." (423 (עמי
אותה מיישם מכן ולאחר המומחה, של המדיניות את מגדיר המתמטי המודל

דיוקה. את במודל השימוש יגדיל תקפה, המומחה מדיניות אם ובמהימנות. בעקביות
הבסיס את שהיוו המומחים, של העיוותים את או ההטיות את גם יחקה שהמודל ברור

בהחלטות. עקביות יבטיח הוא אך המודל, לבניית
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קשישים לסיווג מודלים של דוגמאות ד.

בניית של רבים נסיונות בספרות מוזכרים בקשישים הממושך הטיפול בתחום
משמשים חלקם התפקודית. רמתם עלפי הקשישים סיווג לקביעת מתמטיים מודלים
המתקבל הניבוי  ובחלקם מקצוע, בעלי עלידי הסיווג תהליר את המחליף כלי
הסיווג. לקביעת נוספת ותשומה המקצוע לבעלי עזר כלי רק משמש המודל עלידי
עלידי שנקבעו הסיווגים של ניתוח על התבססו מודלים לבניית הנסיונות

לא שעדייו כיוון המודלים. בניית לצורך במיוחד שהורכבו רבמקצועיים, צוותים
לרמות הסיווג תוצאות בדיקת עלידי הקשיש סיווג של החיצונית התקפות נבדקה

כזה צוות של שסיווגים בהנחה רבמקצועי בצוות משתמשים שונות, תפקודיות
הבסיס .(Keiman et al. 1969) יחיד מקצוע בעל של מהסיווגים יותר תקפים

 שונים מתחומים בעיות בשילוב מאופיינת הקשישים שאוכלוסיית הוא זו להנחה
בתחומים המתמחים מקצוע בעלי של בשיתוף צורך יש ולכן וסוציאליים, בריאותיים

גם ולפעמים סוציאלית, ועובדת אחות לפחות הצוותים כל כללו למעשה, שונים.
וכוי. פיזיותרפיסטית בעיסוק, מרפא רופא,

של שונות אוכלוסיות לסיווג מיועדים שונים במקומות שנבנו המודלים
מודל בנה (1981) Haddad לדוגמה, ומקום. מקום כל של לצרכים בהתאם קשישים
(1981) Greene £ Monahan ו וסיעודיים, נפש ושי תש תשושים, קשישים לסיווג
כל לבנות שכדי כיוון וסיעודיים. תשושים עצמאיים, קשישים לסיווג מודל בנו

רק בהם להשתמש ניתן שונים, מאפיינים בעלי קשישים נבדקו מהמודלים אחד

מודל. כל ליצירת בסיס המהווה אוכלוסייה לאותה השייכים קשישים לסיווג
לסיווג. קשורים ושנמצאו בניתוח שנכללו במשתנים גם נבדלים המודלים

המודלים. בכל לסיווג קשור נמצא אישי ובטיפול בניידות הקשיש תפקוד כצפוי,
(1981) Haddad מהמודלים. בחלק רק קשורים נמצאו אחרים משתנים זאת, לעומת

(1981) Kane et al. הקשיש. של והקוגניטיבי הנפשי והמצב הסיווג בין קשר מצא

הנדרשים. הסיעודיים הטיפולים ומספר התרופות מספר ובין הסיווג בין קשר מצאו

רבים מודלים שונים. סטטיסטיים בניתוחים שימוש נעשה המודלים בבניית
השתמשו אחרים ,(discriminant analysis) מסווג בניתוח שימוש עלידי נבנו
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1982 ;Parker 1971) בייזיאני בניתוח או , (1981 Kane et al. ) logit בניתוח
סיווג  התלוי שהמשתנה מכך בעיקר נבע אלה במודלים השימוש .(Bay et ai.

קטיגוריות מספר בעל משתנה אלא רווחי, משתנה אינו  תפקודית לרמה הקשיש
שונות.

שניתנו וגיס ו והסי המודלים די עלי באו שנו הסיווגים ביו ההתאמה שיעור

91*; ל (1981 Greene £ Monahan ) 7(^ בין נע הרבמקצועי הצוות עלידי בפועל
התפקוד רמות לגבי המודל של השחזור ביכולת הבדלים נמצאו .(Bay et ai. 1982)

עלפי סיווגם את תאם המודל עלפי שסיווגם הקשישים שיעור כלל, בדרך השונות:
הקשישים בקרב מאשר התשושים הקשישים בקרב יותר נמוך היה המומחים צוותי

בקבוצת נבדק המודל של ההתאמה טיב כאשר .(Greene £ Monahan 1981) הסיעודיים
נמוך מעט התאמה שיעור זו קבוצה בקרב נמצא ,( cross validation) אחרת קטיוזים

המודל לבניית בסיס שהיוותה האוכלוסייה בקרב ההתאמה לשיעור יחסית יותר,
.(Bay et al . 1982 ;Haddad 1981)

לאנשי עזר כלי לשמש כדי אחרות בארצות פותחו רבים מודלים בסיכום,
הישראלית, למציאות בהכרח מתאימים אינם הם אך הקשישים, סיווג בתהליך המקצוע

המטופלים. הקשישים ובמאפייני בארץ הנהוגה במדיניות אפשרי שוני מחמת
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המחקר מערך iv

והרציונל המטרות .1
שהנחה הוא תפקודית לרמה קשישים לסיווג ומדויקות ברורות בהנחיות הצורר
מכמה בישראל, במיוחד מורגש זה צורר בעולם. שונים במקומות המודלים בניית את

חדמשמעיות. שאינן מדי כלליות הנחיות על מבוסס הסיווג כיום ראשית, סיבות:
סוציאליים) ועובדים (אחיות שונים מקצוע אנשי עלידי מתבצע הסיווג שנית,
עיקר אשר שונים בארגונים מועסקים המקצוע אנשי שלישית, שונה. הכשרה בעלי

על דגש השמות וקופותהחולים הבריאות לשכות  שונים בתחומים מתרכזת פעילותם
שיש כיוון ולבסוף, הסוציאלי. הצד את המדגישות הרווחה ולשכות הרפואי, הצד

שחוסר הרי מסוימים, שירותים הספקת לגבי השונים הארגונים בין אחריות חלוקת
בין "יפלו שקשישים לכר לגרום עלול השונים בארגונים העובדים בין הסכמה

גבוליים. תפקודיים במצבים קשישים לגבי במיוחד קיימת זו סכנה הכסאות".
להנחיות בנוגע שצויינו הבעיות אמנם האם ראשית, נבדוק, זו בעבודה
מקצוע אנשי שקובעים בסיווג בפועל משתקפות במערכת בשימוש קשישים לסיווג

עקביות קיימת מידה באיזו יותר, ספציפי באופן נבדוק, כן בקשישים. המטפלים

על דומה באופן מסווגים דומים מאפיינים בעלי קשישים האם כלומר, בסיווגים,
במידה שונות. בהזדמנויות מקצוע איש אותו עלידי או שונים, מקצוע אנשי ידי
תהליר בשיפור צורר על יצביע הדבר תפקודית, לרמה בסיווגים אחידות חוסר שיש

ג. ו ו י הס

המאפיינים זיהוי עלידי הסיווג תהליר לשיפור לתרום ניסיון נעשה שנית,

על עמידה ובאמצעות הסיווג קביעת לשם מקצוע אנשי עלידי בחשבון הנלקחים
בחינה יאפשר לסיווג הקשורים המאפיינים זיהוי מאפיין. כל של היחסית החשיבות
כלי בעתיד לשמש שיוכל מודל לפתח ניסיון נעשה לכר, נוסף התהליר. של מחודשת

תפקודית. לרמה קשישים לסיווג עזר

את להבין היא זו עבודה של המטרות אחת המחקר: מטרות את יותר נפרט להלן
לרמה קשישים של הסיווג קביעת את המייצג מודל בניית עלידי הסיווג תהליר
המטפלים הסוציאליים והעובדים האחיות עלידי מתבצע שהוא כפי התפקודית,
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כגון הקליניים המקצועות אנשי של החלטות קבלת בנושא שהצטבר הידע בקשישים.
בין הקשר של סטטיסטי ניתוח שעלידי מראה סוציאליות, עובדות אחיות, רופאים,
את ולאפיין לייצג ניתן המקצועי השיפוט לביו המקצוע איש לרשות העומד המידע
צורך יש הסיווג, קביעת תהליך את סטטיסטי ניתוח באמצעות לתאר כדי השיפוט.

שנקבע הסיווג על ובמידע המקצוע, לאיש הזמין הקשישים של המאפיינים על במידע
סוג זיהוי (א) באמצעות נעשה זה תיאור קשיש. לאותו המקצוע איש עלידי
ההשפעה זיהוי (ב) ומספרם; תפקודית לרמה הסיווג על המשפיעים המאפיינים

הסיווג. על מאפיין כל של היחסית
כל של היחסית ההשפעה ואת הסיווג על המשפיעים המאפיינים את לזהות כדי

אלה קשישים בפועל. בטיפול הנמצאים קשישים לגבי מידע על התבססנו משתנה,
רמתם קביעת על והאחראיים בהם המטפלים מקצוע אנשי אותם עלידי סווגו

שהוא כפי הסיווג תהליך את מייצג אלה החלטות מניתוח שנגזר המודל התפקודית.
מאפייני בין הקעור ניתוח ממושך. לטיפול השירותים במערכת בפועל מתבצע

השונים העובדים בין העקביות מידת על ללמוד גם יאפשר הסיווג לבין הקשישים
הקשישים. בסיווג במערכת כיום הקיימת

לסיווג עזר כלי לשמש שיוכל מודל לבנות היא העבודה של נוספת מטרה

רב מומחים צוותי של ידע על להתבסס נהוג כזה כלי לבניית כאמור, קשישים.
בהנחה כאלה, צוותים של ההחלטות ניתוח עלידי מודל ולבנות מקצועיים

עובדים עלידי הנקבעים מהסיווגים יותר תקפים עלידם הנקבעים שהסיווגים
תפקידים והממלאים רבמקצועיים, מומחים צוותי במיוחד הרכבנו לכן יחידים.
גם מהם אחד ובכל בקשישים, הטיפול בתחום רב ניסיון ובעלי במערכת בכירים
קשישים אותם את הם גם שיסווגו מהצוותים ביקשנו ואחות. סוציאלית עובדת
מודל לגזור במטרה זאת, שלהם. הישירים המטפלים עלידי לכן קודם שסווגו

ההנחה המומחים. צוותי שקבעו ם גי ו ו הסי לבין הקשישים של המאפיינים בין המקשר

הידע את ישקף הוא המומחים, עלידי במידע שיטתי שימוש יבטא המודל 3ואם היתר.

זו בדרך בשדה. לעובדים עזר כלי בו להשתמש יהיה ניתן ואז זה, בתחום המקצועי
המערכת. של השוויוניות גם וכך, בסיווגים, העקביות תיגדל
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הסיווג תהליך את המייצגים מודלים שני הניתוח בסוף בידינו שהיו מאחר
של וזה הקשישים, של הישירים המטפלים השדה, עובדי של זה  תפקודית לרמה

הבדלים לאתר כדי הללו המודלים בין השווינו  הרבמקצועיים המומחים צוותי
והסיווג בשדה המטפלים שקבעו הסיווג האם ולבדוק, המידע עיבוד בדרך ביניהם

משתנים. מאותם הושפעו הצוותים שקבעו

המחקר ושיטת הנתונים איסוף דרכי .2

בשדה המטפלים עלידי לסיווגו הקשיש מאפייני בין הקשר את המייצג המודל א.
עובדים או (אחיות הקשישים של הישירים המטפלים זח, מודל בניית לצורך

באשר שאלות על ולענות שבטיפולם הקשישים את לסווג התבקשו סוציאליים)
מודל נבנה זח מידע של סטטיסטי ניתוח באמצעות קשישים. אותם של למאפיינים
תפקודיות. לרמות הסיווג לביו הקשישים של המאפיינים ביו הקעור את המתאר

בפועל שנמצאו קשישים של מאפיינים על המודל בבניית שהתבססנו העובדה
מתמטי במודל להשתמש מקובל ראשית, בעיות: שתי מעלה הסיווג קובעי של בטיפולם
לסווג עובד כל התבקש זה שבמחקר כיוון היחיד. העובד של ההחלטה תהליך לתיאור
לתאר כדי דיו גדול מטפל לכל המקרים מספר היה לא שבטיפולו, הקשישים את רק

התייחסנו לפיכך בנפרד. עובד כל של ההחלטה תהליך את סטטיסטי מודל באמצעות
בין הבדלים שייתכנו מובן יחיד. עובד עלידי נעשו כאילו הסיווגים לכל

מקצועות בעלי שהם מכך כתוצאה המידע, עיבוד בדרך במערכת השונים העובדים
מייצג אינו "הממוצע" המודל ולכן שונים, בארגונים מועסקים שהם ומכך שונים
אחידות 101rt.(Wiggins 1973) כיחיד מקצוע בעל כל של הפעולה דרכי את במדויק

אחד, מצד המודל, של ההתאמה בטיב לפגוע עלול השונים המחליטים בין זו
שני, מצד מידע, עיבוד דרך כמייצג המודל ובתקםות

על מבחן קציני קבוצת של המדיניות לתיאור הגיע (1981) Shapira אמנם,
התבסס זה במקרה אך המודל. בבניית שנחקרו העובדים של התשובות כל הכללת ידי

עבודה שבעקבות להניח היה וניתן תחום, ובאותו ארגון באותו עובדים על המודל
אחד". "בראש העובדים תיפקדו משימות אותן עם והתמודדות ביחד רבתשנים
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העובדים בין שיטתיות של מידה תיתכן הסיווג בתחום גם כן, עלפי ואף
שעליו המידע סוג מהו המציינות הנחיות יש ראשית, המידע. עיבוד בדרך השונים

קשישים, מרכזת יש חברתיים לשירותים לשכה בכל שנית, הסיווג. את לבסס יש

להניח ניתן בקשישים. המטפלים הסוציאליים העובדים של עבודתם על המפקחת
שלישית, לשכה. כל במסגרת לפחות העובדים, בין אחידות נוצרת מכך שכתוצאה

בין המוסדיים והשירותים האישי הטיפול שירותי למימון האחריות מחלוקת כתוצאה
ארגונים בין הדוקים עבודה קשרי נוצרים וקופתחולים, הרווחה הבריאות, לשכות

יש האחריות, לחלוקת הבסיס את מהווה הקשיש של התפקודי שהסיווג מאחר אלה.
הסיווג. לקביעת משותפות אמותמידה התפתחו העבודה שבתהליך להניח

כל עלידי שנעשו הסיווגים על במידע נשתמש אלה, הנחות על בהתבסס
הקשיש מאפייני בין הקשר את המייצגת הפונקציה את ליצור כדי ביחד המטפלים
המעורבים השונים המטפלים עלידי במידע שיטתי שימוש נמצא אם סיווגו. לבין
של המידע עיבוד דרך את כמייצגת זו לפונקציה להתייחס נוכל הסיווג, בתהליך

הממושך". לטיפול האחראית "המערכת

לרשות שעמד המידע על לפקח היה ניתן שלא היא שמתעוררת שנייה בעיה
זמן במשך לעתים הקשישים, את המכירים שהמטפלים כיוון הסיווג, בזמן העובד

התבסס שעליו הקשיש, של בתיק המופיע מהמידע יותר הרבה הקשיש על יודעים רב,
הקשיש של נוספים מאפיינים בחשבון מביאים שהמטפלים ייתכן המטפל. ראיון
זה מידע הכללת שאי מובן בתיק. אותם רושמים שאינם למרות הסיווג לצורך

הסיווג. תהליך את לייצג המודל ביכולת תפגע בניתוח

המומחים צוותי עלידי לסיווגו הקשיש מאפייני בין הקשר את המייצג המודל ב.
השירותים, במערכת נעשה שהוא כפי הסיווג תהליך לייצוג בנוסף כאמור,

על התבססנו כך לצורך קשישים. לסיווג עזר כלי לשמש שיוכל מודל לבנות רצינו
הולמים אלה שסיווגים בהנחה זאת, רבמקצועיים. מומחים צוותי שקבעו סיווגים

הקשישים. בעיות של כוללנית הערכה על מבוססים שהם כיוון יותר,
סוציאלית, ועובדת אחות כלל אחד שכל רבמקצועיים, צוותים ארבעה הרכבנו

זה. בתחום בכירים ובתפקידים הממושך הטיפול בתחום רב ניסיון בעלות שתיהן
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לארבעת הועבר והקשישים השדה עובדי מראיון הקשישים אותם על שנאסף מידע
הקשיש מאפייני על המידע כלל את (1) כללו: לצוותים שנמסרו הנתונים הצוותים.
שנאסף הקשיש מאפייני על נוסף מידע (2) בשדה. המטפל ריאיון באמצעות שנאסף

לאיזו לצוותים נמסר לא לקשיש. העוזר משפחה ובן עצמו הקשיש ריאיון באמצעות
הצוות על היה זה מידע בסיס על בשדה. המטפל עלידי סווג הקשיש תפקודית רמה

עצמאי, המקובלות: הקטיגוריות מארבע לאחת הקשיש סיווג על במשותף להחליט
וסיעודי. נפש תשוש תשוש,

משותפות, פגישות כמה ערכנו הצוותים, בין מרבית לאחידות להגיע כדי

דיון נערך קשישים. מספר לגבי ומידע משותפת הדרכה הצוותים קיבלו שבמהלכו
משותפת החלטה והתקבלה במשותף זה מידע נותח ובמהלכו הצוותים, לכל משותף

הקשישים. סיווג לגבי ומוסכמת
שני יש לסיווג, עזר כלי בניית לצורך המומחים צוותי של בהחלטות לשימוש

קיבלו ושהם קטן היה הצוותים שמספר מכך כתוצאה ראשית, נוספים: יתרונות
הנחה הצוותים. בין אחידות של רבה מידה ביניהם ששררה להניח יש משותפת הדרכה

המידע על פיקוח היה זה במערך שנית, בנפרד. תפורט הבדיקה ודרך נבדקה, זו
בסיס שימש ואשר המטפלים שמסרו למידע נוסף ההחלטה. בעת המומחים לרשות שעמד

ובני הקשישים שמסרו נוסף מידע המומחים צוותי של לרשותם הועמד למודל
קשורים אלה מאפיינים מידה באיזו לבדוק, מאפשרת זו עובדה משפחותיהם.

מהיכרות כתוצאה המטפלים, לרשות גם עמד זה שמידע שייתכן נזכיר לסיווג.
לבניית בו להשתמש היה ניתן ולא בתיקים נרשם לא אך הקשישים, עם אישית
נוספים משתנים הכללת והן המחליטים בין העקביות מידת הגדלת הן המודל.

המודל. של ההתאמה טיב להעלאת לתרום יכולים בניתוח
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 י ~; הניתוח שימת .3

השתמשנו המומחיס, צוותי של והן השדה עובדי של הן המודלים, שני לבניית
שקבע תפקודיות לרמות הסיווג הראשון, במודל אדיטיבית. ליניארית ברגרסיה
המשתנים את  הקשיש של והמאפיינים התלוי, המשתנה את היווה בשדה העובד

המשתנה את היוו הצוותים עלידי שנקבעו הסיווגים השני, במודל תלויים. הבלתי
תלויים. הבלתי המשתנים את הקשיש של והמאפיינים התלוי,

על: לעמוד מאפשר הרגרסיה בניתוח השימוש

הקשישים במאפייני ההבדלים עלידי בסיווגים השונות מוסברת שבה המידה א.
המוסברת). השונות אחוז  R (באמצעות

העובדים בין בקשישים, המטפלים המקצוע אנשי של בסיווגים העקביות מידת ב.

השונות באחוז יפגע השונים המטפלים בין אחידות חוסר ועובד. עובד כל ואצל
ועקבי. שיטתי באופן במידע ישתמש מהעובדים אחד כל אם גם המוסברת,

השונות להסבר משתנה כל של היחסית התרומה מבחינת מאפיין כל של החשיבות ג.
מספר יש הרגרסיה. מניתוח הנגזרים beta ה מקדמי עלידי נאמדת שבסיווגים

המשתנים בין גבוה מיתאם יש שבהם במקרים beta ה בערכי השימוש לגבי השגות
על משמעותי באופן להשפיע יכולה החסרתו או אחד משתנה הוספת תלויים. הבלתי

Caf) קשישים, סיווג של במקרה .(Holt 1970) האחרים המשתנים של beta ה ערכי
של המאפיינים ביניהם קשורים טבעית, בסיטואציה הנעשים השיפוטים לרוב בדומה
התרומה על גם נעמוד לכן .beta ה לערכי בזהירות להתייחס יש ולכן הקשישים,

לרגרסיה. נוסף משתנה כל הוספת של השונות להסבר

תשוש תשוש, עצמאי, אפשריים: ערכים ארבעה בעל משתנה הוא הקשיש סיווג
ערך ניתן המודל בניית לצורך סידורי. סולם על לסדרם שניתן וסיעודי, נפש

החברה שבמדעי אף על לסיעודי. 4 עד לעצמאי 1 מערך קטיגורית, לכל מספרי

בעיה קיימת רווחי, אינו התלוי המשתנה כאשר גם רגרסיה בניתוח משתמשים

מאפשרת היא כי יתרונות יש לרגרסיה זאת, עם המודל. בניית לצורך זה בשימוש
על ולעמוד שבסיווגים, השונות את המסבירים המשתנים את ברור באופן לזהות

נוסף. משתנה מכל הנובעת השונות להסבר התוספת
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לשס במודל ישיר באופן להשתמש ניתן לא רווחי אינו התלוי המשתנה כאשר

ערכים לקבל עשוי  הסיווג  התלוי המשתנה ספציפיים: במקרים הסיווג ניבוי
להגיע כדי ביניים ערך כל לשייר קטיגורית לאיזו להחליט צורך ויש לאשלמים
לכן, הקטיגוריות. לאחת הקשיש את ישיר באורח לסווג ניתן שבאמצעותו למודל
בין ההתאמה ששיעור וכדי קשיש, כל של ישיר סיווג שיאפשר עזר כלי לבניית
בניתוח השתמשנו האפשר, ככל גבוה יהיר. בפועל הסיווג לבין המנובא הסיווג

באמצעות בוזמנית יותר) (או קבוצות שתי בין להבחין מאפשר זה ניתוח מסווג.
כל לסווג מאפשר המודל תלויים. הבלתי המשתנים של ליניאריות פונקציות כמה

זה בניתוח . (Kiecka 1980) מקרה אותו למאפייני ביותר הדומה לקבוצה מקרה

 הקשיש ומאפייני התלוי המשתנה את היווה המומחים צוותי שקבעו הקשיש סיווג
תלויים. הבלתי המשתנים את

ההחלטות בין ההתאמה מידת על ישיר באופן לעמוד ניתן זה מודל באמצעות
של אומדן מהווה זה התאמה שיעור במודל. שמתקבלות החלטות לבין בפועל שנעשו

בעתיד. סיווגים לצורך במודל להשתמש האפשרות ושל המודל טיב

(cross validation) המודל של צולב תיקוף .4

ההחלטה את היטב משחזר (discriminant analysis) מסווג ניתוח לעתים,
את היטב מנבא אינו אך המודל, לגזירת בסיס שהיוותה אוכלוסייה אותה לגבי

את מקרי באופן חילקנו זאת לבדוק כדי אחרת. אוכלוסייה לגבי ההחלטות
מהאוכלוסייה כמחצית בסיס על נגזר המודל קבוצות, לשתי המחקר אוכלוסיית

המקרים אחוז חישוב באמצעות נבדקה המודל תקפות השנייה. המחצית לגבי ונבדק

המומחים. צוות שקבע ההחלטה לבין המודל שניבא ההחלטה בין התאמה תה הי שבהם
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המומחים צוותי בין בסיווגים המהימנות מידת בדיקת .5

המהימנות שמידת בהנחה ביחד, נותחו המומחים צוותי ארבעת של ההחלטות
כדי משותפת הדרכה ניתנה שלמומחים מכך נבעה זו הנחה גבוהה. היא הצוותים בין

על מצביעים זה בתחום ממחקרים שממצאים מכך וגם ביניהם, לאחידות להגיע
. (Sager 1980) יותר רב ניסיון להם שיש ככל מקצוע אנשי בין יותר רבה אחידות
במסגרת הצוותים. ארבעת בין המהימנות מידת את לאמוד כדי בדיקה ערכנו

כל לסווג התבקש צוות כל הצוותים. לארבעת קשישים 20 על מידע הועבר זו בדיקה
מקדם חישוב באמצעות נמדדה הצוותים בין המהימנות מידת תפקודית. לרמה קשיש
יותר בין ההסכמה מידת את המודד ,(Sager 1980 ;Siegei 1956) Kendall's w

להשוואה מתאים אך ,Spearman של הדרגות למיתאם מקביל זה (מדד מדרגים שני
מדרגים). משני יותר בין

המידע לאיסוף וכלים הנתונים מקור .6

מיסוד המבקשים הקשישים הם התפקודית רמתם בקביעת צורך שיש הקשישים
טיפול של שירותים לקבלת בבקשה הפונים קשישים או ממושך, לטיפול במוסדות
הרווחה, בלשכות סוציאליים עובדים עלידי המטופלים קשישים הם אלה ממושך.

עובדים עלידי או קופתחולי:ז, של טיפול להמשך ביחידות אחיות עלידי
הבריאות. בלשכות ואחיות סוציאליים

שבע, ובאר אביב תל ירושלים, הערים: בשלוש הללו, הגורמים מן אחד מכל
שממתינים או ביתית עזרה או אישי טיפול המקבלים הקשישים רשימת נתקבלה

מסוים.1 בתאריך למיסוד
*י25 נדגמו מתוכם קשישים. 2,550 של השמות את כללו הקשישים רשימות

בסךהכל כלל המדגם למיסוד. הממתינים הקשישים וכל שירותים המקבלים מהקשישים
בלשכות מטופלים 628 הבריאות, בלשכות מטופלים 318 מתוכם קשישים, 1,136

מדגם לפיכך, קופתחולים. של טיפול להמשך ביחידות מטופלים 190 ו הרווחה,

.31.12.84  אביב בתל ;31.9.83  שבע בבאר ;15.7.83  בירושלים 1
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לרמה סיווגם את לקבוע צורך שיש הקשישים אוכלוסיית את מייצג הקשישים

תפקודית.
לטיפול בפועל האחראי המקצוע בעל ראשון בשלב רואיין קשיש כל לגבי

ממתינים או שירותים המקבלים קשישים לגבי מהארגונים. אחד כל במסגרת בקשיש

המקבלים קשישים לגבי המטפל; הסוציאלי העובד את ריאיינו הרווחה לשכות דרך
העובד את או האחות את ריאיינו הבריאות לשכת דרך ממתינים או שירותים

מהיחידה אישי טיפול המקבלים קשישים ולגבי קשיש, באותו המטפל הסוציאלי
הקשיש את והמכירה המטפלת האחות את ריאיינו קופתחולים של טיפול להמשך

מהמרפאה האחות  ולפעמים טיפול, להמשך מהיחידה האחות זו היתר. (לפעמים
השכונתית).

כל את כמעט וכלל רב, היה שבמדגם בקשישים טיפלו אשר המקצוע בעלי מספר
כל את הערים, בשלוש הרווחה בלשכות בקשישים המטפלים הסוציאליים העובדים
אחיות של רב ומספר הבריאות בלשכות העובדים הסוציאליים והעובדים האחיות

בקופתחולים. העובדות
הקשישים מספר סוציאליות. עובדות 83 ו אחיות 35 רואיינו בסה"כ

העובדת או האחות רואיינו הבריאות בלשכות שונה. היה מטפל כל רואיין שלגביהם
המטופלים שכל כיוון הלשכה, שבטיפול קשישים של רב מספר לגבי הסוציאלית
הרווחה בלשכות למיסוד. ממתינים או אישי טיפול מקבלים הבריאות בלשכות

של יותר קטן מספר לגבי רואיינו הסוציאליים והעובדים האחיות ובקופתחולים,
או ממושך לטיפול שירותים מקבלים שלהם מהמטופלים קטן חלק שרק מאחר קשישים,
כל רואיין שלגביהם הקשישים במספר גדולים הבדלים יש לכן למיסוד. ממתינים

מטפל.

לא הקשיש שבהם במקרים עצמו. הקשיש גם רואיין המטפל העובד ריאיון לאחר
אחר, אדם במקומו רואיין נפשית, או פיזית מגבלה בגלל להתראיין מסוגל היה
 היומיומיים בחיים ביותר הרבה במידה לו עוזר אשר משפחתו, בן כלל בדרך
ראשיים, תומכים 254 ו קשישים 718 ריאיינו בפועל הראשי". "התומך כלומר,
164 ש כיוון וזאת מטפלים, של ראיונות 1,136 לעומת ראיונות 972 בסה"כ
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י ז

להתראיין. סירבו או אותרו לא נפטרו, קשישים
של בתיק נעזר הוא כאשר מובנה, שאלון באמצעות רואיין המטפל העובד
על שאלות כלל השאלון והסוציאליים. התפקודיים הדו"חות את הכולל הקשיש

של יומיומיות פעילויות לבצע יכולתו כמו שונים, בתחומים הקשיש מאפייני
התמצאות על מידע נכלל כמוכן וכוי. ניידות סוגרים, על שליטה אישי, טיפול
נבנה זה שאלון התומכת. הרשת על הדיור, תנאי על הבריאותי, מצבו על הקשיש,

המידע את וכלל קשישים, של תיקים של רב במספר המופיע המידע בדיקת לארור

הרחב המחקר של השונות המטרות (לצורר נוספות ושאלות ת "רוו בדו המופיע
רמה לפי הקשיש את לסווג גם נתבקשו המטפלים זו). עבודה נעשתה שבמסגרתו

תפקודית.

כלל לקשיש השאלון מובנה. שאלון באמצעות הוא אף נעשה עצמו הקשיש ריאיון
לא ושלגביהם בדו"חות, רשומים שאינם הקשיש למאפייני המתייחסות שאלות גם

הרב לצוותים הקשישים של המאפיינים על המידע העברת לצורר המטפלים. נשאלו
ומראיון בשדה המטפל מראיון שהתקבל המידע רוכז שבהם טפסים, נבנו מקצועיים

משפחתו. ובני הקשיש

וקידודם המשתנים בחירת .7

הקשיש לסיווג רלוונטי כולו שלא רב, מידע נאסף למטפל השאלון באמצעות
נעשתה שבמסגרתו במחקר נוספות מטרות לשרת נועד השאלון (שכן התפקודית לרמה

להיות שעשוי המידע את הראשון, בשלב לאתר, צורך היה לפיכך זו). עבודה
וסיווגו. הקשיש של המאפיינים בין המקשר המודל לבניית רלוונטי

על: התבססנו הרלוונטיים המשתנים את לבחור כדי
מוגבלות. לרמת קשישים לסיווג במערכת הקיימות ההנחיות א.

באופן נאסף אשר מידע והסוציאליים, התפקודיים בדו"חות המופיע המידע ב.
העובדים. עלידי שיטתי

אלה עובדים הממושך. הטיפול בתחום רב ניסיון בעלי בשטח עובדים עם שיחות ג.
המאפיינים מלבד הקשיש, בסיווג בחשבון המובאים המאפיינים מהם לפרט נתבקשו
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בהנחיות. המופיעים

מודלים ולבניית התפקודית הרמה לקביעת המתייחסת הגרונטולוגית הספרות ד.

זו. לקביעה
הקשיש: בחיי רבים לתחומים מתייחסים הראשון בשלב שנבחרו המשתנים
למצבו ישירות הקשורים המשתנים כל נבחרו טבעי באופן התפקודי; התחום א.

הקיימות ההנחיות לפי להחלטה בסיס להוות אמורים שהם מאחר הקשיש, של התפקודי
מכריעה השפעה בעלי נמצאו התפקודי בתחום הקשיש של המאפיינים כצפוי, במערכת.

ההשפעה לגבי הסכמה שאין למרות קשישים, לסיווג בעולם הקיימות השיטות בכל
Foley £ Schneider) זה לתחום המתייחסים השונים המידע פריטי של היחסית

שבשימוש התפקודי בדו"ח מופיע התפקודי התחום לגבי העיקרי המידע .(1980
של היומיומיות בפעילויות הניידות, בתחום בהערכות ומתרכז השונים, המשרדים
שמיעה ראייה, הסוגרים, על השליטה בתחום ואכילה), הלבשה (רחצה, אישי טיפול
יציבות לגבי גם המטפלים נשאלו בדו"ח, המופיע זה, למידע נוסף לחץ. ופצעי

הקשיש. של התפקודי המצב

בבדיקת יותר מתרכז התפקודירפואי בדו"ח המופיע המידע הבריאותי; התחום ב.

מידע מספקות הרפואיות שהאבחנות כיוון הרפואי, בתחום ופחות מוגבלות תחומי

Jones et al. ;Lawton et al. 1968) הקשיש של התפקודית יכולתו על מועט

לחומרת בהתאם שונה, באופן לתפקד יכולים אבחנה אותה עם שונים אנשים .(1974
בתחום בדו"חות המופיע המידע אחרות. מחלות עם שילוב של ולהשפעות המחלה

את המטפל הערכת ואת המטפל, הרופא של העיקריות האבחנות ארבע את כולל הרפואי
לסיווג, בהנחיות מוזכר הבריאות שתחום מאחר הקשיש. של הבריאותי מצבו יציבות

הבריאות. לתחום הקשורים המשתנים כל הראשון בשלב נבחרו
לסיווג ההנחיות מתיייחסות התפקודי, בתחום למגבלות נוסף הנפשי; התחום ג.

בין יחסית נפוצות הקוגנטיבי בתחום מגבלות השכלית. הפעילות לתחום גם קשישים
חוסר הזיכרון. ובאיבוד ובמקום בזמן התמצאות בחוסר בעיקר ומתבטאות הקשישים,

אך נפש, כתשוש קשיש הגדרת על המשפיעים החשובים המאפיינים אחד הוא התמצאות
הקשיש: של היומיומי תפקודו על משפיעות אלה מגבלות הבלעדי. המרכיב אינו
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בשל דווקא לאו אישי, בטיפול לעזרה לעיתים זקוקים מתמצאים שאינם קשישים
שאינם או הפעולות, את לבצע שוכחים שהם כיוון אלא פיזיולוגיות, מגבלות
התפקוד: על להשפיע עשויות הרגשי בתחום בעיות גם אותן. לבצע איך יודעים

בסביבה התלות מידת את להגדיל יכולות התנהגות ובעיות חרדות דיכאון,
המתייחס המידע כל את הראשון בשלב בחרנו לכן .(Langner s Michael 1963)

בשאלון. והמופיע זה לתחום
על להשפיע עשויים דמוגרפיים מאפיינים שלושה הדמוגרפיים; המאפיינים ד.

לידי באה לתפקד הקשיש יכולת על הגיל השפעת  הקשיש גיל (א) הקשישים: סיווג
שלגיל ייתכן השונים. בתחומים לתפקד יכולתו את המעריכים במשתנים ביטוי

יותר רבה מוגבלות ליחס נוטים אנשים הקשיש: סיווג על נוספת השפעה יש הקשיש

רב בקושי זאת עושה הוא מתפקד, שהקשיש שאףעלפי להעריך או יותר זקן לאדם

העובדה לאור  הקשיש מין (ב) הפעילויות. ביצוע בזמן להשגחה זקוק או
דומים מאפיינים בעלי שקשישים ייתכן שונות, המינים שני תפקוד לגבי שהציפיות

אינן הקשיש לסיווג ההנחיות משקהבית. הרכב (ג) שונה. באופן מסווגים

עלידי בדו"חות שיטתי באופן נאסף אלה בתחומים מידע אך זה, לתחום מתייחסות
עובדים שירותים. ואספקת לקשישים טיפול תכניות בניית לצורך בשדה, העובדים

על משפיע שהוא טענו משקהבית בתחום המידע לגבי שנשאלו ואחיות סוציאליים
שקשיש טענו חלקם ההשפעה. כיוון לגבי הסכימו לא אך הסיווג, לגבי החלטתם

כיוון משפחתו, עם הגר דומה, במצב קשיש מאשר פחות כמוגבל יסווג בודד
טענו אחרים עובדים מאידך, לפחות. חלקי תפקוד על מעידה לבד להתקיים שיכולתו

שירותים. יותר לו שיסופקו כדי יותר, כמוגבל יסווג בודד שקשיש

התפקודית יכולתו על ישיר באופן משפיעים קשיש של הדיור תנאי הדיור: תנאי ה.

רחצה הסדרי מביתו, לצאת הקשיש על מקשה לדוגמה, גבוהה, קומה .( Lawton 1970)

בזה. וכיוצא עזרה, ללא להתרחץ אפשרות ממנו מונעים בטוחים ולא הולמים לא

הקשיש יכולת את מעריכים הם כאשר הדיור לתנאי מתייחסים שהעובדים ייתכן
בתחומים התפקודיות בהערכות משתקפת הדיור השפעת ולכן הטבעית, בסביבתו לתפקד
או בחשבון, מובאים אינם הדיור שתנאי ייתכן אך וכוי), רחצה (ניידות, שונים

ומשפיעים השונים בתחומים המוגבלות בהערכת חלקי, באופן בחשבון מובאים
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למצב הקשורים המשתנים כל גם נבחרו הראשון בשלב לכן, הסיווג. על ישירות
הקשיש. של הדיור

אעיר התפקודי לתחום המתייחסים המשתנים כל נבחרו טבעי באופן לסיכום,
התפקודי בדו"ח מופיע לגביהם המידע ואשר קשישים, לסיווג בהנחיות נזכרים

לסיווג משמעותיים להיות עשויים אשר משתנים נבחרו לכר נוסף במערכת. בשימוש

ולכן הקשיש, תפקוד על 'עיירות משפיעים הללו הנוספים המשתנים מן חלק קשישים.
הוכנסו אלה משתנים התפקודיים. המשתנים דרך לביטוי באה הסיווג על השפעתם

השפעה להם שיש ייתכן השונים בתחומים התפקוד על השפעתם שמלבד כיוון לניתוח,
הסיווג. על ישירה

השונים בתחומים למידע מתייחסים והם בסךהכל, משתנים 35 נבחרו
שהזכרנו:

שליטה. ניידות, להתלבש, להתרחץ, יכולת כגון התפקודי, בתחום משתנים 12

המצב יציבות לגבי והערכה רפואיות, אבחנות ארבע הרפואי: בתחום משתנים 5
הבריאותי. ~

תוקפנות. דיכאון, התמצאות, כגון הנפשירגשי בתחום משתנים 6

החזקה. לתפקוד, הדיור התאמת צפיפות, כגון הדיור בתחום משתנים 2
דמוגרפיים. משתנים 3

נכללו: המשתנים בין
המתייחסים משתנים הינם רובם דיכוטומיים. במשתנים המקודדים משתנים .1

"צורך בהלבשה", בעזרה "צורך (כמו מסוימות בעיות של לאיהופעה או להופעה
דיור"). "צפיפות באכילה", בעזרו!
הקשיש. גיל כמו רווחיים משתנים .2

(מתמצא, התמצאות בתחום כמו סידורי, סולם על ערכים מספר בעלי משתנים .3

וכוי. הסוגרים על השליטה בתחום מתמצא), אינו חלקית, מתמצא

הרכב כמו סידורי, רצף על לסדרן ניתן שלא קטיגוריות מספר בעלי משתנים .4
וכוי. ת משקהבי

היה לפיכך, שבמדגם. המקרים למספר ביחס מדי גדול היה המשתנים מספר
הרגרסיה. בתוצאות אייציבות למנוע כדי המשתנים, מספר את לצמצם צורך
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המתייחסים המשתנים שלגבי התברר המשתנים. של ההתפלגויות נבדקו ראשית,
מידע חוסר .(25^ המקרים של ניכר בשיעור חסר היה המידע הרפואיות לאבחנות
היה שצריך המידע דו"חות, של רב במספר ראשית, סיבות. ממספר נבע זה בתחום
כאשר גם שנית, למטפל. ידוע היה ולא הופיע לא הרופאים עלידי ממולא להיות
למטפלים מובנת שאינה רפואית בשפה רשום היה הוא בדו"חות רשום זה מידע היה

למסור המטפל סירב בודדים במקרים עליו. לדווח מסוגלים היו לא הם ולכן בשדה,

לא הרפואי בתחום מידע לכן, רפואית. סודיות על לשמור כדי אבחנות על מידע
יכולים לא מהמטפלים גדול וחלק לסיווג, האחראי למטפל רבים במקרים זמין היה
הבעיה ששכיחות משום לחץ, לפצעי הקשור המשתנה נפסל כמוכן בו. להתחשב ה*ו

מאוד. נמוכה היתה

בין למיתאמים לב תשומת מתן מחייב כמודל הרגרסיה במשוואות השימוש
אין משתנים כמה בין גבוה מיתאם יש כאשר עצמם. לבין תלויים הבלתי המשתנים
לכן התלוי. המשתנה על מהם אחד כל של הדיפרנציאליות השפעת את לזהות אפשרות

ותחום. תחום בכל עצמם לבין תלויים הבלתי המשתנים בין הקשר את בדקנו
היתה לא תחום, מאותו שונים משתנים בין גבוה מיתאם נמצא שבהם במקרים

אשר חדשים משתנים נבנו ולכן במודל, לכלול יש מביניהם איזה לקבוע דרך
חלק מסוימים במקרים אמנם אבד זו בדרך הללו. המשתנים שילוב עלידי הורכבו
מספר על שרירותי ויתור מאשר יותר טובה לנו נראית זו עבודה דרך אך מהמידע,

גבוה. מיתאם ביניהם שהיה במשתנים לטיפול דוגמאות כמה להלן משתנים.
בעזרה לצורך ישירות הקשורים המשתנים בין גבוה מיתאם נמצא כצפוי,
גם זקוק שהקשיש הסיכוי את מעלה ברחצה לעזרה צורך דהיינו אישי, בטיפול

על גבוהה השפעה בעלי הם האלה שהמשתנים שהנחנו כיוון וכוי. בהלבשה לעזרה
התפקודית רמתו תחומים במספר לעזרה הזקוק שקשיש שהנחנו וכיוון הסיווג,
המידע על לוותר רצינו לא אחד, בתחום רק לעזרה הזקוק קשיש של מזו ירודה
בין נעים אשר אפשריים, ערכים ארבעה בעל חדש משתנה בנינו לכן זה. בתחום

לעזרה זקוק אחד, בתחום לעזרה זקוק אישי, טיפול של הפעילויות בשלוש עצמאות
התחומים. בשלושת לעזרה וזקוק תחומים בשני
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במשך בהשגחה וצורך היום במשך בהשגחה לצורך המתייחסים המשתנים שני בין
צורך כמציין קודד אשר דיכוטומי, משתנה נבנה ולכן גבוה, מיתאם נמצא הלילה

בלילה. או ביום בהשגחה

בעיות של קיום אי על או קיום על המצביע אחד, משתנה נבנה הדיור בתחום
שכיחות היתה הדיור לתחום הקשורים המשתנים ברוב אחד, שמצד כיוון דיור,

בתחום מהבעיות חלק בין מיתאם נמצא שני, ומצד נמוכה, הקשישים בקרב הבעיות
הדיור.

משתנים, 18 של רשימה קיבלנו לרגרסיה, המשתנים בחירת מתהליך כתוצאה
בנספח מופיע האפשריים הערכים ושל המשתנים של (פירוט הבאות לקבוצות השייכים

ד'):
אישי, בטיפול בעיות מספר הם: המשתנים בריאותי. למצב הקשורים משתנים 7 (א)

בלילה, ו/או ביום בהשגחה צורך הסוגרים, על עוליטה ניידות, יכולת
תפקודי. מצב יציבות ראייה, שמיעה,

בעיות קיום ההתמצאות, מידת הנפשיחברתי: למצב הקשורים משתנים 7 (ב)
ליצור יכולת חרדות, קיום פעולה, אישיתוף תוקפנות, שקט, אי דיכאון,

הסביבה. עם קשר

בדיור. בעיות דיור: לתנאי הקשור משתנה 1. (ג)
משקהבית. הרכב מין, גיל, דמוגרפיים: משתנים 3 (ד)

התפקודית בהערכה המופיעים המשתנים שכל להדגיש יש דבר, של בסופו

נכללו לכך נוסף לחץ). פצעי קיום (למעט לניתוח הוכנסו תפקודי בדו"ח המופיעה

לא לגביהם המידע אך התפקודי, לתחום הם גם קשורים חלקם נוספים, משתנים שבעה

אחרים. לתחומים קשורים וחלקם בדו"ח, נרשם

המטפלים, לרשות שעמד המידע מלבד קיבלו, הרבמקצועיים שהצוותים כיוון

עצמו הקשיש עלידי שנמסרו הקשישים, של נוספים מאפיינים לגבי מידע גם
של במודל לכלול בחרנו והסוציאליים, התפקודיים בדו"חות כלולים ושאינם

לנקות יכולת משקהבית: את לנהל ליכולת המתייחסים נוספים, משתנים המומחים
האלה המשתנים מן אחד לכל קניות. לערוך ויכולת לבשל יכולת משקהבית, את
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המיתאם מלאה. לעזרה ונזקק חלקית לעזרה נזקק עצמאי, קטיגוריות: שלו© נקבעו
יכולת אחד: רק בניתוח כללנו ולפיכך במיוחד גבוה היה המשתנים שלושת בין

בין שונות כלל נמצאה לא משקהבית" את לנקות "יכולת (במשתנה ארוחות להכין
למשתנה גבוהה במידה קשור נמצא קניות לערוך ליכולת הקשור והמשתנה הקשישים,
לצורך בניתוח משתנים 19 נכללו בסךהכל בניידות"). "יכולת בניתוח שנכלל אחר

.(1 נספח (ראה המומחים עבודת על המבוסס קשישים לסיווג המודל בניית
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ממצאים *

נבדק ראשית, עיקריים. נושאים לארבעה מחולקת זה בפרק הממצאים הצגת
מכן לאחר בשדה. המטפלים עלידי דומים מאפיינים בעלי קשישים של הסיווג

ניתן זו בדרר המומחים. צוות שקבע לסיווג בשדה המטפלים שקבעו הסיווג מושווה
על וללמוד התפקודית, לרמה הסיווג בקביעת והעקביות האחידות מידת את לבדוק

הסיווג. תהליך בשיפור הצורך מידת
שהוא כפי הסיווג קביעת תהליך את המייצג המודל מוצגים השלישי בחלק

עלידי הסיווג קביעת תהליך את המייצג והמודל בשדה, המטפלים עלידי מתבצע

העזר כלי בניית מתוארת לבסוף, השוואה. ביניהם ונערכת המומחים, צוותי
המומחים, צוותי שקבעו ם גי ו ו הסי בסיס על הוא גם שנבנה הסיווג, לקביעת

קשישים. של קבוצה לגבי השונים הצוותים ביו האחידות מידת ונבדקת

דומים מאפיינים בעלי לקשישים בשדר. המטפלים שקבעו הסיווגים .1

המטפלים עלידי דומים מאפיינים בעלי קשישים מסווגים כיצד לבדוק כדי
המאפיינים עלפי הקשישים חולקו בסיווגם, האחידות מידת על בכך ולעמוד בשדה,
פעילויות ביצוע יכולת ניידות, יכולת הקיימות: בהנחיות שהוזכרו התפקודיים
כל מתוך בסוגרים. ושליטה התמצאות אכילה), הלבשה, (רחצה, אישי טיפול של

מתרכזים הקשישים מן 653; שכ נמצא תפקודיים מצבים של האפשריים השילובים
דומים. מאפיינים בעלי קבוצות של קטן במספר

דומים, מאפיינים בעלי קשישים קבוצות של דוגמאות מופיעות 1 בלוח
המטפלים. עלפי התפקודית לרמה ם גי ו ו והסי
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מאפייניהם י עלפ ו המטפלים עלפי הקשישים סיווג :1 לוח
___

סיעודיים נפש תשושים עצמאיים כ סר."
3; N%N% N 3; N n מאפיינים

 20 64 80 268 332 עצמאי בניידות, עצמאי :1 קבוצה
מתמצא ובאכילה, בהלבשה ברחצה

בסוגרים ושולט

9 10  40 43 51 55 108 זקוק בניידות, עצמאי :2 קבוצה
בהלבשה עצמאי ברחצה, לעזרה

בסוגרים ושולט מתמצא ובאכילה,
21 18  51 44 27 23 85 זקוק בניידות, עצמאי :3 קבוצה

עצמאי ובהלבשה, ברחצה לעזרה
בסוגרים ושולט מתמצא באכילה,

59 19 3 1 25 8 12 4 32 זקוק בניידות, עצמאי :4 קבוצה
ולא מתמצא ובהלבשה, ברחצה לעזרה

בסוגרים שולט

98 43 2 1 44 לעזרה זקוק למיטה, מרותק :5 קבוצה
ולא מתמצא באכילה, בהלבשה, ברחצה,

בסוגרים שולט

100 42  42 לעזרה זקוק למיטה מרותק :6 קבוצה
מתמצא לא ובאכילה, בהלבשה, ברחצה,

בסוגרים שולט ולא

המומחים עלפי וגיס ו הסי לבין המטפלים עלפי וגיס ו הסי בין השוואה .2

המטפלים סיווג עלפי תפקודית רמה לפי הקשישים התפלגות מוצגת 2 בלוח

המומחים. צוותי סיווג ועלפי בשדה

אך הקשישים, מן $64; לגבי שניתנו הסיווגים בין התאמה נמצאה בסךהכל
הקשישים מן $84; השונות. התפקודיות ברמות ההתאמה בשיעור הבדלים נמצאו

אך בשדה, המטפלים די עלי כך סווגו ם עודי כסי המומחים צוותי עלידי שסווגו
זו השוואה המטפלים. עלידי גם כך סווגו כתשושים שסווגו הקשישים מן $37; רק

על היא גם מצביעה המומחים צוותי של והסיווגים המטפלים של הסיווגים בין

בקשישים. בטיפול המעורבים השונים המקצוע אנשי בין בסיווג אחידות חוסר
עלידי המסווגים דומים מאפיינים בעלי קשישים שיש מראות אלו דוגמאות
המטפלים בין אחידות מחוסר לנבוע יכולים אלה הבדלים שונה. באופן המטפלים

35



המטפלים סיווג עלפ> תפקודית רמה לפי הקשישים התפלגות :2 לוח
(באחוזים) המומחים סיווג עלפי ו

המומחים צוותי עלפי הסיווג 

סיעודי נפש תשוש תשוש עצמאי סה"כ המטפלים י עלפ סיווגי
269 112 284 364 1,029 (N) הקשישים* סר."כ
_100 100 100 100 100 (באחוזים)
0 5 34 79 38 עצמאי
12 13 37 18 21 תשוש
3 37 5 3 7 נפש תשוש
84 45 23 0 33 סיעודי

שלא או אותו הכירו שלא שטענו מפני המטפלים עלידי סווגו לא קשישים 72 *
קשישים לכן המומחים, עלידי סווגו לא קשישים 7 תפקודי. דו"ח בידם היה

חסר היה שלגביהם קשישים 28 נכללו לא כמוכן בניתוח, נכללו לא אלה
רב. מידע בשאלונים

כמוכן מטפל. כל של בהחלטות עקביות ומחוסר הקשישים את מסווגים הם בה בדרך
נזכרים שאינם נוספים ולתחומים למאפיינים מתייחסים המקצוע שבעלי להיות יכול

אולי, יכולים, אלה נוספים משתנים הסיווג. קביעת לצורך הקיימות בהנחיות
קשישים. של בסיווג ההבדלים את להסביר

לסיווגו הקשישים מאפייני בין הקשר את המייצג המודל .3
בשדה המטפלים שקבעו הסיווג עלפי א.

כדי המטפלים שקבעו הסיווגים על רבמשתני רגרסיה בניתוח שימוש נעשה

מסווגים כיצד לשחזר כדי הדרושים המידע פריטי מספר את אמפירית לזהות
להניח רצינו שלא כיוון פריט. לכל הניתן המשקל ואת הקשישים את המטפלים
כשיטה בשלבים רגרסיה נראתה תלויים, הבלתי המשתנים כניסת סדר על הנחות
התוספת ולאמירת ביותר, הטובים המסבירים המשתנים לבחירת ביותר המתאימה

על הרבמשתנית הרגרסיה של הממצאים משתנה. כל מהוספת הנובעת השונות להסבר

.'2 בנספח מופיעים המשתנים 18 עם הסיווג
להסבר מובהקת תרומה תורמים לניתוח שנכנסו המשתנים 18 מתוך 7 רק

.3.84 מ גדול משתנה של הכנסה של f 1
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משתנים שבעה אותם עם בשלבים רגרסיה של שני ניתוח נעשה המודל. של השונות
.3 בלוח מובאים הניתוח ממצאי הראשון. בשלב R ל מובהקת תרומה להם שהיתה

המטפלים עלפי הסיווגים על הרגרסיה ניתוח תוצאות :3 לוח

1 1 ל' ל~| |9יספת ~~f|p | r | rj המשתנה שם

188.7 .38 .543 .543 אישי בטיפול בעיות מספר

61.1 .19 .600 .057 בסוגרים שליטה יכולת
68.8 .20 .617 .018 ניידות יכולת

31.8 .12 .632 .015 התמצאות מידת

22.4 .10 .641 .009 בהשגחה צורר

8.9 .06 .644 .003 משקהבית הרכב

4.9 .03 .646 .002 דיכאון בעיות

אדיטיבית הליניארית הקומבינציה היא מהניתוח שנגזרה הרגרסיה משוואת
המטפלים. עלידי תפקודית לרמה הסיווגים את ביותר הטובה בצורה המייצגת
עלידי בסיווגים השונות מן $65 להסביר ניתן הרגרסיה משוואת באמצעות

למשוואה.1 שהוכנסו המשתנים
לבין הקשישים של המאפיינים בין שיטתי קשר קיום על מצביעות אלה תוצאות

האדיטיבית הליניארית הרגרסיה מודל של הצלחתו ועל התפקודית לרמה סיווגם
השיטתי. הקשר את לייצג

בעיות מספר הם: המטפלים סיווגי את בהם לייצג שניתן המשתנים שבעת

התמצאות, מידת בניידות, המוגבלות מידת בסוגרים, השליטה יכולת אישי, בטיפול
הראשונינז המשתנים שני דיכאון. בעיות וקיום משקהבית הרכב בהשגחה, צורך

שהערך כלומר, .0.001 של ברמה מובהק הוא r ה שערך כך על מצביע F=268 1
שממנה האוכלוסייה על להכללה ניתן המדגם של מהנתונים נגזר אשר R של

המדגם. נגזר

*
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וחמשת מהשונות 60t מסבירים בסוגרים) שליטה ויכולת אישי בטיפול בעיות (נ(0פר
הראשונים המשתנים ארבעת הנוספים. האחוזים חמשת את מסבירים הנותרים המשתנים
בשימוש הנמצאות לסיווג בהנחיות ומוזכרים הקשיש של התפקודי למצבו מתייחסים
שחשיבות ייתכן בהשגחה. לצורך מתייחס החמישי המשתנה ממושך. לטיפול במערכת
מצבו לבין זה משתנה בין מהקשר נובעת הקשיש סיווג קביעת לשם בהשגחה הצורף

מכיוון .4 בפרק שפירטנו מסיבות בדו"חות, נכלל שלא הקשיש, של הרפואי
שהקשר ייתכן מתמיד", רפואי למעקב הקשיש של "לצורך התייחסות יש שבהנחיות
ביטוי מוצא הסיווג לבין הקשיש של הרפואי מצבו את המטפל של הערכתו בין
כיוון כמוכן, ונפשיות. תפקודיות לסיבות מעבר בהשגחה, הצורך בהערכת

שירותים ביותר הצורך עשוי להינתן, שיכולים השירותים היקף על משפיע שהסיווג
הנפש תשושי בין להבחנה חשוב הוא זה שמשתנה או הסיווג, קביעת על להשפיע

ים. וסיעודי

ואינם השונות להסבר מובהק באופן התורמים נוספים, משתנים שני נמצאו
וקיום הקשיש של משקהבית הרכב הקשיש: של התפקוד ליכולת ישירות קשורים

מובהק. באופן הסיווג על משפיע הקשיש של משקהבית הרכב אצלו. דיכאון בעיות
יסווג לבד הגר שקשיש כך על ומצביע שלילי, הוא זה משתנה של beta ה מקדם

של יכולתו על התפקודיות בהערכות משפחה. בני עם הגר קשיש מאשר מוגבל פפחות
ולכן המגבלות, לחומרת או ביניים למצבי ביטוי אין היומיום בחיי לתפקד הקשיש

חמור מוגבלות מצב על מעידה לבד גר שהקשיש שהעובדה מניחים שהמטפלים ייתכן
קשר שקיים לזכור יש זאת, עם לפחות. חלקי באופן לתפקד יכולתו ועל פחות

יש ולכן בניתוח שנכללו האחרים למשתנים משקהבית" "הרכב המשתנה בין סטטיסטי

.beta ה מקדמי של לפרשנות בזהירות להתייחס
Kin BETA ה מקדם הסיווג. על מובהק באופן הן גם משפיעות דיכאון בעיות
עם קשיש מאשר מוגבל כפחות יסווג דיכאון בעיות עם שקשיש כך על ומצביע שלילי

מהמגבלות שחלק מעריכים שהמטפלים ייתכן דיכאון. בעיות ללא אך מגבלות אותן
רבים מטפלים עם בשיחה פיזית. ממגבלה ולא הדיכאון מבעיות נובעות הקשיש של

ו. ז הנחה אושרה
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המומחים צוותי שקבעו הסיווג עלפי ב.
שקבעו, הסיווג בסיס על המומחים. צוותי עבודת על התבסס שנבנה עוני מודל

מאפייני בין המקשר מודל נבנה לרשותם, שעמד הקשישים מאפייני על והמידע
תלויים הבלתי המשתנים בשלבים. רגרסיה ניתוח באמצעות לסיווגו, הקשיש

הראשון בשלב שהוכנסו המשתנים 18 אותם היו הראשון בשלב לרגרסיה שהוכנסו
להכין יכולת  נוסף משתנה בניתוח נכלל כן המטפלים. סיווג של המודל לבניית
הרגרסיה של הממצאים הקשיש. מראיון שקיבלנו נוסף למידע המתייחס  ארוחות

.3 בנספח מופיעים המשתנים 19 כל את הכוללת
רגרסיה לניתוח הוכנסו מובהקת היונה השונות להסבר שתרומתם המשתנים 10

.4 בלוח מובאים הממצאים שני.1
בסיווגים.2 השונות מן 70^1 כ להסביר מצליח אדיטיבי הליניארי המודל
המוסברת השונות רוב את מסבירים הראשונים המשתנים ששלושת נמצא, כמוכן
להסבר %55 תורם אישי" בטיפול בעיות "מספר הראשון המשתנה כולו. במודל

ארוחות" להכין "יכולת ,§* כ תורם בסוגרים" השליטה "מידת המשתנה השונות.
הם: אלה משתנים .4>b עוד תורמים הנוספים המשתנים ושבעת נוספים, #5 תורם
מצב "יציבות בהשגחה", "צורך הסביבה", עם בקשר "בעיות ניידות", "יכולת

משקבית". "הרכב "מין", "גיל", תפקודי",
מסיווגי הנגזר למודל המטפלים מסיווגי הנגזר המודל בין ההשוואה

השונות להסבר מובהק באופן התורמים המשתנים 7 מתוך 5 ש מראה, המומחים
המומחים. עלפי בסיווגים השונות להסבר גם תורמים המטפלים, עלפי בסיווגים

ומידת אישי בטיפול בעיות מספר  משתנים שני אותם של צירוף מזאת, יתרה
המקרים בשני בסיווג השונות להסבר התרומה רוב את תורם  בסוגרים השליטה

המומחים). בסיווגי השונות להסבר $61; ו המטפלים בסיווגי השונות להסבר 603;)

.3.84 מ גדול המשתנה של הכנסה סל F l i

של שבמובהקות כך על ומצביע 245.25 הוא הרגרסיה משוואת של F של הערך 2
ששימש המדגם נדגם שממנה לאוכלוסייה R ה ערך את להכליל ניתן p<0.001

המודל. לבניית בסיס
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המומחים צוותי עלפי הסיווגים על הרגרסיה ניתוח תוצאות :4 לוח

1 1 2 1 תי5פת "F| /3 1 R 1 £* ל 1 המשתנה שם

74.6 .258 .551 .551 אישי בטיפול בעיות מספר
88.0 .216 .612 .061 בסוגרים שליטה
114.3 .256 .651 .049 ארוחות הכנת יכולת
40.7 .146 .673 .011 ניידות יכולת
23.6 .113 .683 .011 הסביבה עם בקשר בעיות
11.3 .070 .689 .006 בהשגחה צורך
10.5 .060 .693 .003 תפקודי מצב אייציבות
10.4 .058 .696 .003 85 גיל מעל
7.8 .053 .698 .002 נשים ן: גלי
6.5 .052 .700 .002 משקהבית הרכב

במודל הנכלל הנוסף המשתנה של מהתרומה נובע המודלים ביו העיקרי השוני
להכין ("יכולת משקבית ניהול של לתהום והמתייחס המומחים צוותי של

ביו נוסף הבדל "התמצאות". המשתנה הוספת של מובהקת תרומה ומהעדר ארוחות"),
במודל השונות להסבר משתנים של גדול מספר של המובהקת התרומה הוא המודלים
קטנה היא אלה משתנים של השונות להסבר התוספת אך המומחים, עלפי שנבנה

מאוד.

קשישים לסיווג מודל .4

ראשון) (מודל קשישים לסיווג מודל לבניית מסווג ניתוח א.
השתמשנו המומחים, צוותי עבודת על שיתבסס לסיווג עזר כלי לבניית

תיקוף ובדיקת המודל פיתוח לצורך .(discriminant analysis) מסווג בניתוח

על נבנה המודל חלקים. לשני מקרי באופן המדגם חולק (cross validation) צולב
ניתוח נעשה השני. חציו עלפי ונבדק מקרים, 527 שכלל מהמדגם, חצי בסיס
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ארבעת בין מובהק באופן המבדילים המשתנים את למצוא כדי בשלבים מסווג
האפשריים. ם גי ו ו הסי

הממוצעים ואת לסיווג הפונקציות שלוש מקדמי את הכוללים הניתוח ממצאי
.4 בנספח מופיעים תפקוד רמת כל לגבי פונקציה כל של

"מספר הם: התפקודיות הרמות בין מובהק באופן מבדילים אשר המשתנים
להכין "יכולת בסוגרים", שליטה "יכולת התמצאות", "מידת אישי", בטיפול בעיות

התמצאות", "מידת למעט משקבית". ו"הרכב "מין" ניידות", "יכולת ארוחות",
על שבוצע רגרסיה בניתוח השונות להסבר מובהקת תרומה המשתנים כל תרמו
נמצאה לא אשר התמצאות", "מידת המשתנה תרומת המומחים. עלפי הסיווגים
סיווג לבין זה משתנה בין שהקשר מהעובדה נובעת הרגרסיה, בניתוח מובהקת
גבוה מתמצאים שאינם הנפש תשושי הקשישים (שיעור ליניארי קשר אינו הקשיש

זה משתנה זאת, לעומת מתמצאים). שאינם הסיעודיים הקשישים שיעור מאשר יותר
של בתוצאות ביטוי לידי בא והדבר התפקוד, רמות בין מובהק באופן מבדיל

למשתנה תלויים הבלתי המשתנים בין ליניארי קשר מניח שאינו המסווג הניתוח
התלוי.

המומחים צוותי די עלי הניתן הסיווג בין ההתאמה אחוזי את מתאר 5 לוח
המדגם. של הראשונה המחצית בקרב תפקוד רמת בכל המודל עלידי המנובא לסיווג

(באחוזים) המודל ועלפי המומחים סיווג עלפי התפלגות :5 לוח
המומחים עלפי סיווג המנובא סיעודיהסיווג נפש תשוש תשוש עצמאי המודל עלידי

114 54 132 168 (N) קשישים סה"כ
100 100 100 100 (באחוזים)

3 20 89 עצמאי
19 6 71 10 תשוש
13 74 6 נפש תשוש
68 17 3 1 סיעודי

.77 הוא נכונה שסווגו המקרים אחוז

.3.84 מ גדול למודל זה משתנה הכנסת של F ה 1
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כ התשושים, מבין 7lt העצמאיים, מבין %89 ל קרוב עול בסיווג מצליח המודל
לסווג המודל מצליח בסה"כ הסיעודיים. מבין %68 וכ הנפש תשושי מבין %74

הקשישים. מן %77 כ נכונה

) cross validation) המודל של צולב תיקוף ב.

של השני החלק על נבדקו קשישים 468 בסיס על שנבנו לסיווג הפונקציות
הפונקציות לפי חושב הנוספים הקשישים 484 סיווג קשישים. 484 שכלל המדגם

המומחים צוותי שקבעו לסיווג הושווה זה וסיווג המדגם, של הראשון בחלק שנבנו

.(6 לוח (ראה

המודל ועלפי המומחים לפי צולב לתיקוף במדגם הקשישים התפלגות :6 לוח
(באחוזים) ווג לסי

המומחים עלפי סיווג המנובא סיעודיהסיווג נפש תשוש תשוש עצמאי המודל ^ל,ידי
120 44 147 173 (N) קשישים סה"כ
100 100 100 100 וזים) (באח

5 21 83 עצמאי
26 20 60 15 תשוש
21 66 13 3 נפש תשוש
53 9 6  סיעודי

הקשישים. של מהסיווגים $67; נכונה שיחזר המודל סה"כ

המומחים צוותי עלידי שסווגו כפי המודל עלידי שסווגו הקשישים אחוז
$67 ל ומגיע המקורי, במדגם שנמצא מזה במקצת קטן הוא המדגם של השני בחלק
זה במודל להשתמש שניתן כר על ומצביע גבוה אחוז זהו זאת, עם המקרים. מן
שיעור המדגמים. נרגמו שממנה הקשישים לאוכלוסיות השייכים קשישים לסיווג
המומחים סיווגי בין שנמצא ההתאמה לשיעור בהשוואה גם גבוה הוא זה התאמה

ניתן יותר תקפים הם המומחים של שהםיווגים במידה לכן, המטפלים. לסיווגי
המטפלים. עלפי לסיווג כתחליף המודל עלידי הסיווג בתהליך לשיפור לצפות

בירידה משתקף הדבר עקביות, חוסר יש עצמם המומחים אצל שגם מאחר מזו, יתרה
לפי הסיווג בין המודל עלפי הסיווג בין התאמה לגביהם שיש הקשישים בשיעור
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לצפות ניתן זה, בתחום הידע את לשקף הצליח שהמודל במידה המומחים. צוותי
מאי חלק שלפחות מאחר אחרות, במלים במודל. שימוש עלידי בסיווגים לשיפור

הצוותים, של מטעויות נובעות המנובא הסיווג לבין בפועל הסיווג בין ההתאמות
התהליך. את ישפר במודל שהשימוש לצפות ניתן

ההתאמה אחוז השונות. התפקודיות הרמות בין ההתאמה בשיעור הבדלים יש

יותר ונמוכה כעצמאיים המומחים עלידי שסווגה הקשישים בקבוצת יותר גבוה
כסיעודיים. המומחים עלידי שסווגו הקשישים בין במיוחד אחרות, בקבוצות

קשישים לסיווג שני מודל בניית ג.
של קבוצות זיהוי עלידי המודל של ההתאמה שיעור את לשפר ניסיון נעשה

למיטה המרותקים הקשישים מן 90*; מ שיותר התברר חדמשמעי. שסיווגם קשישים
המומחים צוותי עלידי הוגדרו בסוגרים מלא באופן שולטים ושאינם לכיסא או

למיטה מרותק קשיש שלפיו ,(11 (מודל לסיווג אלגוריתם בנינו לכן כסיעודיים.
יסווגו הקשישים ושאר כסיעודי ישירות יסווג בסוגרים שולט ושאינו לכיסא או

הסיווגים בין התאמה שיעורי מופיעים 7 בלוח לגביהם. שנבנה לסיווג מודל לפי
.11 מודל עלידי המנובאים והסיווגים המומחים צוותי עלידי שניתנו

למודל הראשון לסיווג המודל בין הכללי ההתאמה בשיעור הבדל נמצא לא

יותר גבוה שיעור  השונות הקבוצות בין ההתאמה בשיעור הבדלים יש אך השני;
המודל עלפי כסיעודיים סווגו המומחים עלידי כסיעודיים שהוגדרו קשישים של

(באחוזים) 11 מודל ועלפי המומחים סיווג עלפי הקשישים התפלגות :7 לוח
המומחים עלפי סיווג המנובא הסיווג

סיעודי נפש תשוש תשוש עצמאי המודל עלידי
114 54 132 168 (N) קשישים סה"כ
100 100 100 100 (באחוזים)

4 18 88 עצמאי
8 2 61 11 תשיש
9 69 6 1 נפש תשוש
83 26 14  סיעודי

.77 הוא הכללי ההתאמה שיעור
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כתשושי או כתשושים שהוגדרו הקשישים ביו ההתאמה שיעור אר ,(68* לעומת 83*)

השני. במודל יותר נמוך המומחים עלידי נפש

ההתאמה שיעור כאן שגם מראה 11 ה המודל של הצולב התיקוף בדיקת
מאשר הסיווג לצורך 11 במודל כשמשתמשים גבוה הסיעודיים הקשישים בקבוצת

(ראה יותר נמוך התשושים בקבוצת ההתאמה שיעור אך הראשון, במודל כשמשתמשים

.(8 לוח

המומחים סיווג עלפי צולב לתיקוף במדגם הקשישים התפלגות :8 לוח
(באחוזים) 11 מודל ועלפי

המומחים עליפי סיווג על המנובא סיעודיסיווג נפש תשוש תשוש עצמאי 11 מודל פי
120 44 146 173 (N) קשישים סהי'כ
100 100 100 100 (באחוזים)

4 21 81 י עצמאי
18 11 50 13 תשוש
19 64 14 4 נפש תשוש
63 21 15 2 סיעודי

.65 הוא הכללי ההתאמה שיעור

(interreiiabiiity) הרבימקצועיים המומחים צוות* בין מהימנות בדיקת ד.
צוותי של הסיווג לצורך המידע עיבוד דרך את המייצג המודל בבניית

לבדוק כדי שהורכבו. הצוותים ארבעת בין גדולה אחידות שקיימת הנחנו המומחים
קשישים עשרים לגבי המידע את העברנו הצוותים, ארבעת של המהימנות מידת את

של שונים במצבים קשישים המקרים עשרים בין לכלול דאגנו מהצוותים. אחד לכל

מוגבלות.

שקבעו הסיווגים ביו מלאה התאמה היתה (40*) קשישים 8 שלגבי נמצא,
צוותים, שלושה ביו התאמה היתה (45*) קשישים עשרה לגבי הצוותים: ארבעת

מידת חישוב צוותים. שני בין רק התאמה היתר. ($15) קשישים שלושה ולגבי
של גבוה ערך נמצא שהנחנו, כפי .Kendall's w המקדם באמצעות נעשה המהימנות

הצוותים. בין גבוהה עקביות מידת על המצביע (0.85) w מקדם
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ודיון סיכום **

מתן תאפשר תפקודית לרמה סיווגו לבין הקשיש מאפייני בין טובה התאמה

השירותים של שוויונית הקצאה תתאפשר וכן במוסד והן בקהילה הן הולם טיפול
זה. סיווג לקביעת ותקפה מהימנה שיטה דרושה ולכן הציבוריים,

שונות לרמות קשישים של הסיווג השפעת לגבי אמפיריים מחקרים קיימים לא
מהימנים מבחנים העדר בגלל מסובך אלה מחקרים וביצוע ובריאותם, רווחתם על

לא כך בשל בעריכתם. הכרוכות האתיות הבעיות ובגלל התוצאות למדידת ותקפים
אובייקטיביות. לאמותמידה השוואתם עלידי הסיווגים תקפות את לבדוק ניתן

אנשי שקבעו לסיווג קשורים אשר הקשישים מאפייני בזיהוי מתמקדת זו עבודה לכן
השונים המקצוע אנשי בין העקביות מידת ובבדיקת בהם, המטפלים המקצוע

בהעדר אך תקפותו, את מבטיחה אינה הסיווג בתהליך עקביות בתהליך. המעורבים
Einhom) ספציפי מקצועי ידע על כמבוסס התהליך את לראות ניתן לא עקביות

וכיעיל. כהולם לתהליך להתייחס ניתן ולא ,(1974

או סוציאליים עובדים בקשישים, שהמטפלים כך, על מצביעים הממצאים
התפקודית, לרמה לסווגם כדי הקשישים על במידע שיטתי באופן משתמשים אחיות,
הקשישים מאפייני בין הקשר את לתאר אדיטיבי ליניארי מודל באמצעות ושניתן
שווה R ב שהשתקפה הליניארי הקשר עוצמת כאשר התפקודית, לרמה הסיווג לבין

י1 י להסיק,2 ניתן ,(1971) Slovic s Lichtenstein לפי .(R0.81) R =0.65 ל
כאשר הסיווג, קביעת לצורך המידע עיבוד דרך את היטב מתאר ליניארי שמודל

מציאות. בתנאי התקבלו שהסיווגים כיוון ,0.7 מ גבוהה הקשר עוצמת

על נבנה שהמודל כיוון במיוחד, בולט המוסברת השונות של הגבוה האחוז
סיווג במיד^ילצורך השיטתי השימוש עובדים. של רב מספר שקבעו הסיווגים בסיס
מקיומן כנראה נובע המודל, של מוסברת שונות של הגבוה באחוז שמשתקף הקשישים,

שאיסוף ומכך אליהם, להתייחס שיש המוגבלות תחומי את המציינות הנחיות של

מובנה. טופס באמצעות נעשים ורישומם הנתונים
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באמצעות הסיווגים את להסביר שניתן נמצא במידע, השיטתי לשימוש מעבר

מהשונות 60>j להסביר ניתן משתנים שני באמצעות מידע, פריטי של מצומצם מספר

המודל. של השונות להסבר %5 מוסיפים נוספים משתנים שחמישה בעוד בסיווגים,
לייצג שניתך המראים רבים ממחקרים ממצאים עם אהד בקנה עולים אלה ממצאים

siovic s Lichtenstein) משתנים של מצומצם מספר באמצעות החלטות קבלת תהליך

ממגבלות לנבוע יכולה ההחלטה את המסבירים משתנים מעט שנמצאו העובדה .(1971

0<:n\ynnw niniynn או , (Miller 1956) בוזמנית רב מידע לעבד האנושית ביכולת
של יותר מצומצם שמספר מצאו, (1978) Pheips £ Shanteau ביניהם. תלויים

ברוב קורה שזה כפי בזה, זה תלויים המשתנים כאשר ההחלטות את מסבירים משתנים
בזה. זר. תלויים אינם המשתנים שבהן בהחלטות מאשר מציאות, בתנאי השיפוטים

הקשורים משתנים הם השונות להסבר ביותר התורמים המשתנים כצפוי,

 אישי בטיפול בעיות מספר  הראשון המשתנה הקשיש. של תפקודיים למאפיינים

בשלושה בעזרה הצורך את כולל זה משתנה בסיווגים. מהשונות $54< כ מסביר
צורך ברחצה, בעזרה צורך התפקודי: בדו"ח שנכללים אישי טיפול של תחומים

באכילה. בעזרה וצורך בהלבשה בעזרה

בסוגרים שליטה הם: מובהק באופן השונות להסבר התורמים הנוספים המשתנים
אלה משתנים ארבעה .(1*? (כ והתמצאות , (2* (כ ניידות יכולת t{t\ (כ

בדו"ח מופיע לגביהם והמידע במערכת, הקיימות קשישים לסיווג בהנחיות מוזכרים
התפקודי.

 אלה שמשתנים נמצא מוגבלים קשישים לסיווג שנבנו המודלים ברוב
המבדילים הם  ניידות וליכולת בסוגרים לשליטה אישי, לטיפול המתייחסים

הקשורים שהמשתנים מצאו (1981) ואחרים Greene התפקוד. רמות בין העיקריים
רוב את מסבירים ושליטה) ניידות אישי, (טיפול היומיום בחיי לתפקד ליכולת

ממצאים .(8(H (כ המומחים צוותי עלידי שנקבעו הסיווגים של המוסברת השונות
.(1981) Haddad עלידי נמצאו דומים

התפקודי למצב ישירות קשורים שאינם מאפיינים שמספר נמצא לכך, נוסף
הסיווג: על מובהק באופן משפיעים הפורמליות בהנחיות מוזכרים ושאינם רפואי
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תורמת אלה משתנים הוספת כי אם דיכאון, ובעיות משקהבית הרכב בהשגחה, צורך

המשתנים של לתרומה מעבר המודל של השונות להסבר יחסית קטנה תרומה
ים. התפקודי

מעבדים המומחים צוותי כיצד לתאר כדי נוסף רגרסיה מודל נבנה זו בעבודה
שימוש על הוא אף מצביע זר. מודל סיווגו. לצורר הקשיש מאפייני על המידע את

.7C^  ביותר גבוה הוא המודל של השונות הסבר הסיווג. לצורר במידע שיטתי

כמעט המומחים, מסיווגי שנגזר במודל השונות להסבר התורמים המשתנים

מספר  המשתנים עוני השדה. עובדי של לסיווגים ביותר התורמים למשתנים זהים

משתנים שני מהשונות. §W כ מסבירים  בסוגרים ושליטה אישי בטיפול בעיות

השונות להסבר מובהק באופן התורמים  בהשגחה וצורר ניידות  נוספים
המומחים. סיווגי של השונות להסבר הם גם תורמים בשדה, המטפלים של בסיווגים
בשדה המטפלים מסיווגי שנגזר המודל בין המוסברת, השונות באחוז ההבדל

הנוסף המשתנה של מהתרומה הגדול בחלקו נובע המומחים, מסיווגי שנגזר זה לבין
ייתכן ארוחות. להכין היכולת משקהבית): ניהול לתחום (הקשור זה במודל שנכלל
בטפסים. המידע את רושמים אינם אר זה בתחום במידע משתמשים בשדה המטפלים שגם

נשאלו לא והמטפלים בדו"חות שיטתי באופן מופיע אינו שהמידע כיוון אולם,
בשדה. המטפלים של מהסיווגים שנגזר במודל להכליל יכולנו לא לגביו,

עשויה המודלים שני עלידי המוסברת, השונות באחוז להבדל נוספת סיבה
בשדה, מטפלים של מאוד גדול מספר של מהחלטותיהם נגזר הראשון שהמודל להיות,
של ההתאמה בטיב בירידה שישתקף השונים המטפלים בין עקביות חוסר ייתכן ולכן

המודל.

עובדי סיווגי בסיס על שנבנה המודל של המוסברת השונות שאחוז למרות
ההפרש בולטים המומחים, סיווגי בסיס על שנבנה המודל של מזה יותר קטן השדה

מודל לכל מובהק באופן התורמים המשתנים בין ההתאמה שניהם, בין יחסית הקטן
משתנה. כל של השונות להסבר והתוספת

המידע עיבוד דרר את כמייצגים המודלים שני של לתוקף מוסיף זה ממצא
את לייצג שניתן העובדה זה. בתחום הקיים הידע גוף את ומשקפים הסיווג בתהליר
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אותם עלידי המומחים של לסיווגים בשדה המטפלים של הסיווגים ביו הקשר

מצביעה המודלים, בשני דומה האלה המשתנים של השונות להסבר מה שהתרו ו המשתנים
בסיווג המקובלת המדיניות ואת המשותף הידע את מייצגים שהמודלים כך על

קשישים.

ים, טבעי בתנאים השדה אנשי וגי ו מסי הנגזר זה  המודלים שני בין ..t.'?1%הזהות
ממצאים לאור מפתיע, ניסיוני, במערך המומחים צוותי מסיווג* הנגזר וזה

שונים החלטה במצבי המידע עיבוד בדרך הבדלים נמצאו שבהם אחרים, ממחקרים
כבר כשהוא המומחים לצוותי נמסר המידע זו בעבודה .(1980) Ebbesen £ Konecni

הקשישים את הכירו בשדה שהמטפלים בעוד קטיגוריות, של מצומצם למספר מקודד
נמסר המידע כמוכן, קטיגורית, כל בתוך הקיימת הרבה לשונות להתייחס ויכלו

בשדה. המטפלים אותו אספו שבו הסדר את בהכרח חפף שלא סדר לפי למומחים
נעשות ושהן הקשישים על השפעה תהיה לא שלהחלטותיהם ידעו המומחים לבסוף,
שני בין יותר גדולים להבדלים לצפות היה ניתן אלה מסיבות מחקר. לצורכי

>?7^\ המודלים.

המטפלים העובדים לכל המשותף ידע גוף שקיים בבירור עולה זו מעבודה
המוסברת השונות באחוז הן המתבטא הסיווג, תהליך מבוסס ושעליו בקשישים

חוסר קיים זאת, למרות המודלים. שני בין בדמיון והן המודלים שני של הגבוהה
בשדה המטפלים עלידי שניתנו השונים בסיווגים שהשתקף זה, בתהליך עקביות

(*ג64) יחסית הנמוך ההתאמה בשיעור התפקודיים, המאפיינים אותם בעלי לקשישים
צוותי ועלידי בשדה המטפלים עלידי הקשישים לאותם שנקבעו הסיווגים ביו

מאחר שבסיווגים, השונות כל את שיסביר למודל לצפות ניתן לא לפיכך המומחים.
כזה, במצב דווקא אך סיווג. לצורך במידע השיטתי השימוש את רק מייצג שהמודל

יש שני ומצד מודל, עלידי אותו לייצג שניתן משותף ידע גוף יש אחד מצד כאשר

עזר כלי שישמש מודל בבניית יתרון יש העובדים, ביו ואחידות עקביות חוסר

ובד הקיים הידע את ישקף וכך בפועל, שניתנו הסיווגים על יתבסס ואשר להחלטות
בשדה. העובדים בין עקביות יותר יבטיח הוא בבד

של (discriminant analysis) מסווג ניתוח באמצעות נבנה כזה מורל
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שימוש יותר. תקפים אלה שסיווגים ובהנחה המומחים צוותי שקבעו הסיווגים
מהקשישים 77^1 כ מסווג שהמודל מראה, בפועל שנעשו הסיווגים לניבוי במודל

בשיעור התפקוד רמות בין הבדלים יש המומחים. עלידי למעשר. שסווגו כפי
על בפועל שניתנו הסיווגים לבין המודל עלידי המנובאים מסווגים בין ההתאמה
מהתשושים וכשנישלישים הנפש מתשושי %74 ו מהעצמאיים $89! כ המומחים: ידי

של יותר הנמוך שהשיעור נראה המודל. עלידי "נכון" מסווגים ומהסיעודים
הבעיות את הן משקף נכון לסווג מצליח שהמודל וסיעודיים תשושים קשישים

העובדים בין יותר הגדול העקביות חוסר את והן אלה קבוצות בהגדרת הקיימות
אלה. לקבוצות קשישים בסיווג

המומחים עלידי כתשושים שהוגדרו מהקשישים $20; כ המודל, עלפי
את הולם שאינו טיפול לקבל עלולים הם זה כן ועל כעצמאים, למעשה מוגדרים
המומחים עלידי כעצמאים שהוגדרו מהקשישים 102 כ זאת, לעומת צורכיהם.

במוסד הן יתר טיפול לקבל עלולים הם זה ובמקרה כתשושים, המודל עלפי יוגדרו
כסיעודים המומחים עלידי שהוגדרו הקשישים מן 20* כ כמוכן, בקהילה. והן

המודל. עלידי כתשושים מוגדרים

מסוג במודל שימוש של היחסי "המחיר" לגבי השאלה את מעלים אלה ממצאים

מתן להיות עלולה שמשמעותן המודל, עלידי קשישים בסיווג הטעויות מבחינת זה,
זו לסוגייה נתייחס הדיון בהמשך רבים. לקשישים חסר טיפול או יתר טיפול

בהרחבה.

שבמדגם, מהקשישים כמחצית של הנתונים בסיס על שנבנה לניבוי, המודל
המודל עלידי המנובא הסיווג השוואת המדגם. של השנייה המחצית לגבי נבדק

*ד6 כ נכונה בצורה לסווג הצליח שהמודל מראה, בפועל המטפלים שקבעו לסיווג
בתיקוף הנצפים הסיווגים לבין המנובאים הסיווגים בין ההתאמה שיעור מהמקרים.

לצורך במודל להשתמש שניתן נראה אך הראשון, במדגם מאשר יותר נמוך צולב
הבדלים נמצאו כאן גם המודל. לבניית בסיס היוו שלא קשישים באוכלוסיות סיווג

שונות. תפקודיות בקבוצות ההתאמה בשיעור
שבה המחלקה קביעת לצורך הן נעשית הסיווג קביעת קודם, שתואר כפי
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למתן הארגונית האחריות קביעת לצורך והן מוסדי, לסידור הפונה הקשיש יאושפז
למשימה ייחודיות הן ההחלטה שדרכי הראו רבים מחקרים קהילתיים. שירותים

בדרך הבדלים ייתכנו ולכן ,(1980 Ebbesen S Konecni) המחליט בפני העומדת
שירותים המקבלים קשישים וו'ול למיסוד הפונים קשישים של הסיווג קביעת

בשני המידע עיבוד בדרך הבדלים קיימים אם נבדק, לא זו בעבודה קהילתיים.
שסווגו כפי המסווגים הקשישים שיעור את להגדיל שניתן ייתכן האלה. המצבים

לרמה קשישים לסיווג נפרדים מודלים שני בניית באמצעות המומחים עלידי
מיוחד והשני מוסדי, לסידור הפונים קשישים לסיווג מיוחד האחד  תפקודית

קהילתיים. שירותים המבקשים קשישים לסיווג
זיהוי עלידי המודל של ההתאמה טיב את מסוימת במידה לשפר ניסיון נעשה

המרותקים הקשישים מן $90 מ שיותר נמצא רודמשמעי. שסיווגם קשישים קבוצות
מידת את לשפר ניסיון נעשה לכן כסיעודים. סווגו בסוגרים שולטים ואינם למיטה

אלה קשישים יסווגו שעלפיו חדש, אלגוריתם בניית עלידי המודל של ההתאמה

שעלידי נמצא הנוספים. הקשישים לסיווג מודל ונבנה ישיר, באופן כסיעודים
סווגי שהם כפי המומחים עלידי שסווגו הקשישים שיעור זה שני במודל שימוש

בקבוצת ההתאמה בשיעור שיפור חל .(%77) משמעותית השתנה לא האלגוריתם עלפי

את מעלה זה באלגוריתם שימוש כסיעודים: המומחים עלידי שסווגו הקשישים
במדגם %63 ל %53 ומ המקורי, במדגם $83; ל 68t מ זו בקבוצה ההתאמה שיעור

הנפש ותשושי התשושים הקשישים בשיעור ירידה חלה זאת, לעומת צולב. לתיקוף
ההתאמה בשיעורי שיפור המומחים. עלידי שסווגו כפי המודל עלידי שסווגו

בבדיקה צורך יש ולכן אחרות, בקבוצות ההתאמה בשיעור לירידה גרם אחת בקבוצה

כלל ועל הקשישים רווחת על המודלים מן אחד בכל השימוש השפעות של מעמיקה

ממושך. לטיפול השירותים מערכת

הסיווגים לבין המודל עלפי הסיווגים בין ההתאמה שיעור של לבדיקה נוסף
סוג את לבדוק צורך יש הקבוצות, מן אחת ובכל כללי באופן המומחים, עלפי

מקצוע שאנשי ייתכן במודל. מהשימוש כתוצאה הנגרמות הקשישים בסיווג הטעויות
תפקודית ברמה קשיש סיווג של מהאפשרות יותר מודאגים והסוציאלי הרפואי בתחום
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הגורמת טעות כעצמאי), תשוש קשיש לסווג (למשל, למעשה מרמתו יותר גבוהה
נמוכה תפקודית ברמה קשיש סיווג של מהאפשרות מודאגים ופחות חסר, לטיפול
יתר. לטיפול הגורמת טעות כסיעודי), תשוש קשיש (סיווג למעשה מרמתו יותר

מתחשב אינו קבוצות לסווג כדי מסווג, בניתוח כגון סטטיסטית, בשיטה השימוש

מפתח אלא סטטיסטית, מבחינה אפשרי שהדבר למרות וגיס, ו הסי בהשלכות כלל בדרר

כדי לנצפים. המנובאים הסיווגים בין הכללי ההתאמה לשיעור אופטימלי מודל
הקשישים, לסיווג בנוגע העתידיות להחלטות עזר ככלי במודל להשתמש יהיה שניתן
מסוגי אחד כל של ההשלכות מהן זה לתהליך האחראים המקצועות בעלי עם לברר יש

כל של השונה ההתייחסות את בחשבון המביא מתוקן, מודל לבנות ניתן הטעויות.

הטעות. מסוגי אחד

המידע את בה מעבדים המומחים שצוותי הדרך את המייצג במודל להשתמש ניתן

לסיווג הנחיות כתיבת לצורך המודל על להתבסס ניתן ראשית, שונות. בדרכים
תוך במערכת, כיום הקיימות מאלה יותר ומפורטות ברורות שיהיו הקשישים

קביעת בעת העובדים את בפועל המשמשים המשתנים על המודל בהשלכות התחשבות

הדרכת לצורך במודל להיעזר ניתן כמוכן בהנחיות. במפורש והכללתם הסיווג
למערכת. המצטרפים חדשים עובדים

העובדים כאשר החלטות, תומכת מערכת לבניית בסיס לשמש יכול המודל שנית,
המודל. עלידי הניתן הסיווג לבין קשיש לכל נותנים שהם הסיווג בין משווים

החלטת בין איהתאמה של במקרה עצמית לביקורת מכשיר המודל יהווה כך עלידי
עקביות ליצירת לתרום יכול כזה שימוש המודל. עלפי שניתן הסיווג לבין העובד

במערכת. ושוויוניות

Shapira ;1981 shapira) לנוער מבחן קציני של ההחלטות את המייצג מודל
החלטות. תומכת כמערכת בירושלים כיום בשימוש נמצא (1987

במודלים שימוש לקבל נוטים אינם מקצוע שאנשי נראה שהצטבר מהניסיון

הדעת בשיקול מההגבלה מודאגים הם .(Boyd et ai. 1980) בקלות מתמטיים
יהיו מקצוע שאנשי ייתכן זאת, עם עבודתם. של האנושי בממד ומהפגיעה המקצועי
המקצוע אנשי של המשותף הידע את משקף שהוא מכיוון זה מסוג מודל לקבל מוכנים
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שהמטפלים כדי דרושים תנאים כמה אולם .(Boyd et ai. 1980) בקשישים המטפליס
זו. בעבודה שנבנה לסיווג במודל להשתמש מוכנים יהיו בשדה בקשישים

המשתמשים עלידי כ"הגיוני" יתקבל שהמודל צורך יש ראשית,
שלהם האינטואיטיביים השיפוטים את להחליף מוכנים שיהיו כדי הפוטנציאליים,

וחן בו הנכללים המשתנים מבחינת הן כהגיוני להתקבל צריך המודל במודל.
שנבנה במודל קיימת אינה זו שבעיה נראה מייצג. שהוא המידע 'גיבור דרר מבחינת
בהנחיות מוזכרים שהם כיוון במודל, שנכללו למשתנים באשר לפחות זו, בעבודה

של משותף צוות עלידי נקבעו ואשר במערכת בשימוש הנמצאות קשישים לסיווג
המודל). תקפות על המצביע (דבר הרווחה ומשרד הבריאות משרד

כרוך שהוא העובדה היא עזר ככלי כזר. במודל השימוש על המקשה נוספת בעיה
ולצורך בקרה לצורך המצטבר המידע את לנצל כדי וזאת במחשב, בשימוש עלפירוב

לשחזור שונים מודלים לפתח שניתן הוכיחו רבים מחקרים בעתיד. המודל שיפור
היא המרכזית הבעיה אך למחליטים, עזר ככל* בהם להשתמש ושניתן שיפוטים

ממוחשבים. עזר בכלי משימוש והסוציאלי הרפואי בתחום המקצוע אנשי של רתיעתם
המתמטיקה, או המחשבים בתחום הבנה בעלי הם אלה בתחומים מהעוסקים בלבד מעטים

שיטות לפתח צורך יש לכן, ממוחשב. במודל לשימוש ההסתגלות על המקשה דבר

אחת תהיה שזאת נראה .(Croft 1972) הממוחשבים המודלים קבלת על שיקלו הדרכה

הקרובות. בשנים החשובות המשימות
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וקידודם המשתנים רשימת :1 נספרו

קידוד המשתנה שם

תפקודית לרמה סיווג
4=סיעורי נפש; 3=תשוש 2=תשוש; 1=עצמאי; המטפלים עלפי

בעיות; 2=2 אחת; 1=בעיה בעיות; 0=אין אישי בטיפול בעיות מספר
בעיות 3=שלוש

2=שולט הסוגרים; בשני מלאה 1=שליטה בסוגרים שליטה יכולת
3=לא הסוגרים; באחד שולט לא או חלקית

הסוגרים בשני שולט

אדם; לעזרת 1=זקוק עזרה; ללא 1=הולך ניידות יכולת
לכיסא או למיטה 2=מרותק

מתמצא 3=לא חלקית; 2=מתמצא 1=מתמצא; התמצאות מידת

בהשגחה צורך 1=יש בהשגחה; צורך 0=אין בהשגחה צורך
בלילה או ביום

ל^ד 1=גר אחרים; אנשים עם 0=גר משקבית הרכב

85 גיל 1=מעל ;85 0=ער הקשיש גיל

1=נקבה 0=זכר; הקשיש מיו
בעיה 1=יש בעיה; 0=אין ראייה בעיות

בעיר. 1=יש בעיה; 0=אין שמיעה בעיות

בעיה 1=יש בעיה; 0=איו הסביבה עם הקשר מידת

בעיה 1=יש בעיה; 0=אין שקט אי

בעיה 1=יש בעיה; 0=אין ן דכאו בעיות

בעיה 1=יש בעיה; 0=אין תוקפן

בעיה 1=יש בעיה; 0=איו פעולה שיתוף
1מצב יציב; או משופר תפקודי 0=מצב תפקודי מצב יציבות

מחמיר תפקודי

בעיה 1=יש בעיה; 0=אין חרדות של בעיות
התחומים באחד בעיה 1=יש בעיה; 0=אין דיור בעיות קיום

יכול 3=לא חלקית; לעזרה 2=זקוק 1=עצמאי; ארוחות להכין יכולת
בכלל
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המטפלים עלפי הסיווגים על הרגרסיה ניתוח של תוצאות :2 נספח

Variable
Entered or

Overall F R Square Significance Removed Step

בעיות מספר .1
1227.61 .54 0 אישי בטיפול

שליטה יכולת .2
773.35 .60 .00 בסוגרים

555.12 .62 .00 ניידות יכולת .3

443.07 .63 .00 התמצאות מידת .4

367.70 .64 .00 בהשגחה צורך .5

310.44 .64 .00 משקהבית הרכב .6
267.78 .65 .02 דיכאון בעיות .7
235.23 .65 .07 הקשיש ן מי .8

209.49 .65 .16 ראייה בעיות .9

188.83 .65 .19 תוקפן .10
172.32 ,65 .07 אישקט .11

עם הקשר מידת .12
157.97 .65 .41 הסביבה

145.78 .65 .47 חרדה של בעיות .13

135.31 .65 .54 הקשיש גיל .14
מצב יציבות .15

126.24 .65 .52 תפקודי
118.30 .65 .57 שמיעה בעיות .16

111.27 .65 .60 דיור בעיות קיום .17
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המומחים עלפי הסיווגים על רגרסיה ניתוח של תוצאות :3 נספח
Variable
Entered or

Overall F R Square Significance Removed Step

בעיות מספר .1
1167.44 .55 0 אישי בטיפול

שליטה יכולת .2
749.07 .61 0 בסוגרים

להכין יכולת .3
616.88 .66 0 ארוחות

485.20 .67 .00 ניידות יכולת .4

עם הקשר מידת .5
407.31 .68 .00 הסביבה
349.30 .69 .00 בהשגחה צורך .6

מצב יציבות .7
304.05 .69 .00 תפקודי
269.40 .69 .00 הקשיש גיל .8
241.65 .69 .01 הקשיש מין .9

219.40 .69 .01 משקהבית הרכב .10
200.32 .70 .07 פעולה שיתוף .11

184.21 .70 .07 דיור בעיות קיום .12
170.45 .70 .13 דיכאון בעיות .13

158.54 .70 .17 תוקפן .14
148.14 .70 .22 ראייה בעיות .15
138.98 .70 " .28 חרדה של בעיות .16
130.74 .70 .53 התמצאות מידת .17

123.37 .70 .68 שמיעה בעיות .18
116.77 .70 .77 אישקט .19
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ג ו לס*ו ת ו נקצי הפו :4 נספח
Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients

3 פונקציה 2 פונקציה 1 פונקציה משתנים

.49 .10 .31 אישי בטיפול בעיות מספר

.38 .45 .19 ניידות יכולת
.26 .15 .21 הסביבה עם הקשר מידת
.06 .04 .15 בהשגחה צורך
.02 .01 .12 תפקודי מצב יציבות
.08 .00 .17 הקשיש גיל
.31 .14 .17 הקשיש מיו
.16 .12 .05 דיור בעיות קיום
.03 .07 .11 דיכאון בעיות
.12 .12 .11 ראייה בעיות
.02 .19 .04 תוקפן
.10 .24 .09 פעולה שיתוף
.11 .15 .00 חרדה של בעיות
.24 .77 .22 התמצאות מידת
.39 .29 .21 בסוגרים שליטה יכולת
.04 .08 .14 משקהבית הרכב

.52 .08 ,52 ארוחות להכין יכולת
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(המשך) :4 נספח

Unstandardized Canonical Discriminant Function Coefficients

3 פונקציה 2 פונקציה 1 פונקציה o'JJivb

.63 .13 .40 אישי בטיפול בעיות מספר

.65 ' .76 .32 ניידות יכולת
.75 .44 .60 הסביבה עם הקשר מידת
.14 .09 .33 בהשגחה צורך
.06 .04 .26 תפקודי מצב יציבות
.22 .01 .45 הקשיש גיל
.69 .31 .38 הקשיש מיו
.34 .26 .12 דיור בעיות קיום
.08 .16 .23 דיכאון בעיות
.25 .25 .22 ראייה בעיות
.08 .67 .17 חיקפן
.26 .61 .23 פעולה ^יתוף
.24 .32 .01 חרדה של בעיות
.44 י 1.42 .40 התמצאות מידת
.70 .53 .39 בסוגרים שליטה יכולת
.10 .18 .30 ת משקהבי הרכב

.83 .14 .84 ארוחות להכין יכולת
.53 .22  4.75 (לזביע)

Canonical Discriminant Functions Evaluated at Group Means

3 פונקציה 2 פונקציה 1 פונקציה קבוצה

.35 .00 191 /
.79  .12  .07 2
.18 1.92 1.83 /
.37  .81 2.16 4
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Abstract

One of the central issues that is currently facing the health and
social services is the fair and proper allocation of services in such a

way that the level of care corresponds to the client's needs, both in 1

longterm care institutions and in community services. In Israel
classification of the elderly into functional levels is based on

guidelines that describe each functional level in general terms,
allowing for considerable discretion on the part of the caregivers.
This raises problems of unreliability and inconsistency among the
different caregivers engaged in this task.

This study describes an attempt to develop an instrument for
promoting decisionmaking on classification of the disabled elderly that
is objective and capable of being replicated. A discriminant analysis
of the decisions made by multidisciplinary teams of nurses and social
workers regarding the adequate level of care for 600 elderly clients
was used to construct a classification model. The model was based on

1tenrs of information regarding seven characteristics of the elderly.
To crossvalidate the model, the classification of 600 additional
elderly clients was examined. It indicated that the model made

accurate projections for 67* of the elderly.
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