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ע>קר"0 ממצאים

המוגבלים הקשישים של משפחותיהם בני ועם קשישים 1,781 עם בראיונות שנאספו נתונים מציג זח דו"ח
תכנית בקהילה. לקשיש כוללני טיפול למתן ההדגמה תכנית במסגרת ב1988 שנערך סקר מתוך ביניהם,
אזורי חמישה לבין בינם השוואת הכולל הערכה, במחקר ולוותה אזורים, בחמישה הופעלה ההדגמה
מצבם להבנת ותורמים התכנית הפעלת לפני ובניהמשפחות הקשישים למצב מתייחסים הנתונים ביקורת.
השינויים את לזהות שיאפשר מידע בסיס וליצירת והחברה הבריאות בתחומי הקשישים של וצורכיהם
דו"חות מסידרת חלק מהווה הדו"ח היקפם. ואת התכנית מהפעלת כתוצאה השונים בתחומים החלים

ההערכה. מחקר צוות עלידי לקשיש כוללני טיפול למתן התכנית של ההיגוי לוועדת שהוגשו ביניים
הדו"ח: של העיקריים הממצאים להלן

דומה התפלגות נשואים. ו6196 אירופהאמריקת ממוצא הם 7995 נשים. הם המחקר מאוכלוסיית 5596 .
למרות הקשישים. אוכלוסיית כלל לגבי לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של בנתונים נמצאה
ניתן (75+ בני הם 4096 לעומת 4696) הלשכה מנתוני שעולה ממה במקצת מבוגרת המחקר שאוכלוסיית

הקשישים. אוכלוסיית כלל את רבה במידה מייצגת המחקר אוכלוסיית כי לומר

יחסי, באופן ומוצא: גיל מין, לפי השונות הקבוצות בין תחומים במספר משמעותיים הבדלים נמצאו .
בקרב 2196 לעומת 5596) אלמנות הן נשים של יותר גבוה שיעור הגברים. ממצב יותר רע הנשים מצב
לעומת אלמנות, הן מהנשים 7096 כאשר ,75+ בני הקשישים בקרב במיוחד בולטת זו תופעה הגברים).
גבוה שיעור .(1596 לעומת 4296) לבד גרות נשים של יותר גבוה ששיעור כן, על מפתיע, לא מהגברים. 2696

נובע זה הבדל הגברים). בקרב 596 לעומת 1496) פורמלית השכלה כל קיבלו לא הנשים בקרב יותר
לעומת מהנשים 5996 כאשר אסיהאפריקה, יוצאי בקרב נשים לבין גברים בין ההשכלה ברמת מהשוני
טוב. פחות במצב שהנשים נמצא הבריאות, במצב הקשורים בנושאים גם כלל. למדו לא מהגברים 1696

נשים יותר ,(1296 לעומת 22935) טוב כלא בריאותן מצב את מעריכות נשים של יותר גבוה שיעור
לריאיון שקדמו החודשים בשלושת נפילות על דיווחו נשים ויותר (2796 לעומת 4496) מכאבים סובלות

.(1296 לעומת 2196)

בני בקרב יותר שכיחות ושמיעה ראייה בעיות התפקוד. ביכולת ירידה חלה בגיל, העלייה עם כצפוי, .
במיוחד בולטת כמוכן .(6965 בני בקרב התחומים בשני 1696 לעומת בהתאמה, ו3496 3196) 75+
זקוקים 75+ מבני 6096 בגיל. העלייה עם אישי, ובטיפול משקהבית בניהול בעזרה בצורך העלייה
אישי בטיפול לעזרה זקוקים 6965 מבני 396 ,6965 בני בקרב 2796 לעומת משקהבית, בניהול לעזרה
השיעור לעומת יותר גבוה אסיהאפריקה יוצאי בקרב המוגבלות שיעור .75+ בני בקרב 1296 לעומת
יותר הנשים הגבוהים שבגילאים גם נמצא הגיל. קבוצות בכל אירופחאמריקח, יוצאי בקרב המקביל
אסיהאפריקה, יוצאי בקרב מוגבלות נשים של יותר הגבוה מהשיעור נובע השוני מהגברים. מוגבלות
לעומת אישי בטיפול מוגבלות אסיהאפריקה יוצאות מהנשים 3396 (לדוגמא, 75+ בני בקרב במיוחד |

מהגברים). בלבד 1596

בדידות מרגישים שהם אמרו 1996 ועוד קרובות לעתים בדידות מרגישים שהם דיווחו, מהקשישים 2296 .
הגברים משיעור משמעותי באופן גבות (2995) קרובות לעתים בדידות המרגישות הנשים שיעור לפעמים.
רווחה של יותר טובה תחושה יש לגברים, ובעיקר הצעירים, לקשישים כללי באופן .(1396) כך על שדיווחו
בא זה דבר לנשים. מאשר יותר טובה תחושה יש שלגברים נמצא הגיל קבוצות בכל וחברתית. נפשית
נפשית רווחה הבודקת בסקלה ,(8.4) הנשים לעומת (5.7) הגברים של הממוצע בציון ביטוי לידי



הרע המצב את המייצג ל28, ביותר הטוב המצב את המייצג ,0 בין נע הציונים טווח כאשר וחברתית,
ביותר.

אחד עם לפחות האחרון בשבוע נפגשו הם כי ציינו 8796 הילדים. עם תדיר קשר יש הקשישים לרוב .
משפחה בני עם או ילדיהם עם כלל נפגשו לא (798) מהקשישים נמוך שיעור עמם. גרים שאינם מהילדים

לראיון. שקדם השבוע במהלך חברים או אחרים
* הקהילתית. המרפאה בשירותי במיוחד הבריאות, בשירותי רב שימוש עושים הקשישים כללי, באופן .

שיעור כמוכן האחרונה. השנה במהלך המרפאה, אחות עם ו7196 המשפחה רופא עם במגע היו 9296

בהתאמה). 7396 ,8196,8796) האחרונה השנה במשך ושתן דם לחץדם, בדיקות עברו מהקשישים ניכר
הרופא עם בקשר היו לא כלל בניידות או אישי בטיפול המוגבלים מהקשישים 1196 למצופה, בניגוד
נמצא המוגבלות, ברמת העלייה עם העצמאיים. הקשישים בקרב 896 לעומת האחרונה, שנח במשך
זה שיעור משנה. למעלה במשך שלהם המשפחה רופא עם בקשר היו שלא קשישים של יותר גבוה שיעור

ביותר. המוגבלים בקרב ל1896 מגיע
העצמאיים, הקשישים לעומת המוגבלים הקשישים בקרב בתיהחולים בשירותי השימוש בבחינת .
נוטים המוגבלים הקשישים המשפחה. רופא עם למגעים בהקשר שנמצאה לזו הפוכה מגמה נמצאה
4196) האחרונה בשנה מאושפז היה מתוכם יותר גדול ושיעור (1796 לעומת 3096) מיון בחדר לבקר יותר
הקשישים בקרב ל5996 מגיע האחרונה השנה במהלך מאושפזים שהיו הקשישים שיעור .(1896 לעומת

ביותר. המוגבלים

הבריאות צורכי כל של כיסוי בהכרח מבטיח לא הראשוניים הבריאות בשירותי האינטנסיבי השימוש .
5696 בראייה, מבעיות הסובלים מהקשישים ש2496 כך על מצביעים הנתונים לדוגמה, הקשיש. של
בבעייה. טיפול לקבל פנו לא הרגל, בכף מבעיות מהסובלים ו4996 בשמיעה מבעיות מהסובלים
והזנחת רצינית כלא הבעיה תפיסת לעשות, מה שאין הקשיש הרגשת הן: לאיחפנייח העיקרית הסיבות
בקשר שיניים לרופא פנו לא התותבות בשיניים בעיות עם מהקשישים 5896 בנוסף, הקשיש. מצד הבעיה
בטיפול המוגבלים מהקשישים יותר עוד גבוה שיעור הטיפול. עלות היתה העיקרית הסיבה לבעיה.
מביניהם יותר נמוך שיעור זאת, עם לעיל; שהוזכרו התחומים בכל מבעיות סובלים בניידות או אישי
מהסובלים 7096 בראייה, מבעיות מהסובלים 3196 המוגבלים, הקשישים בקרב טיפול. לקבלת פנו
לא התותבות, בשיניים מבעיות מהסובלים ו7796 הרגל בכף מבעיות מהסובלים 5996 שמיעה, מבעיות

טיפול. לקבל פנו

בריאים. חיים הרגלי על השמירה לחשיבות מודעות קיימת הקשישים שבקרב עולה, המחקר מנתוני .
למחצית קרוב לכך, מעבר מחלות. למנוע יכולה נכונים חיים הרגלי על ששמירה ציינו 8596 למשל,
2296 ועוד גופנית, בפעילות עוסקים 3496 כבריאים, שנתפסים מזון סוגי אוכלים שהם דיווחו הקשישים
והנחיות מסגרת העדר בגלל בעיקר כיום זאת עושים אינם אך גופנית בפעילות לעסוק מעוניינים

מתאימות.

או (אחות הבריאות צוות מאת בעיקר שונים, בריאות בתחומי הדרכה קיבלו מהקשישים שחלק נמצא .
ו2896 נכונה תזונה של בנושא הדרכה קיבלו שהם ציינו 3896 לדוגמה, הקהילתית. מהמרפאה רופא)
נפילות. למניעת בהדרכה מאמצים יותר להשקיע שכדאי לציין, ראוי תרופות. של בנושא הדרכה קיבלו
החודשים בשלושת נפילה על דיווחו מהקשישים 1898) גבוהה היא הקשישים בקרב הנפילות שכיחות

זה. בתחום הדרכה קיבלו מהקשישים 596 ורק האחרונים)



בקרב האחרונה. השנה במהלך סוציאלית עובדת עם בקשר היו הקשישים מאוכלוסיית שכ996 נמצא .
יותר. עוד גבוה m שיעור היה מבדידות, שסובלים וקשישים לבד שגרים קשישים כגון הסיכון קבוצות
זח שיעור סוציאלית: עובדת שפגשו אישי בטיפול המוגבלים הקשישים של הגבוה השיעור במיוחד בולט
טיפול של הפעילויות בכל המוגבלים בקרב 5896 לבין מהפעילויות בחלק המוגבלים בקרב 3496 בין נע

אישי.

רצון הביעו כיום במועדון מבקרים שאינם מהקשישים 2396 חברתי. במועדון מבקרים מהקשישים 1896 .
במועדון. לבקר

מהקשישים משליש יותר ביתית. עזרה מלבד פורמליים, בשירותים משתמשים אינם הקשישים רוב .
גבוה הוא זה בתחום לעזרה הזקוקים הקשישים ששיעור כיוון מפתיע שאינו דבר זה, בשירות משתמשים
בגיל, העלייה עם כביסה. שירות מקבלים ו5.696 מוכנות ארוחות מקבלים מהקשישים 1.498 .(4596)

לעומת ביתית עזרה מקבלים 75+ מבני כ4196 לדוגמה, השונים. בשירותים המשתמשים שיעור עולה
נמוך בלבד, ציבורי גורם בידי ממומנים אשר הפורמליים, השירותים מקבלי שיעור .6965 מבני 2996

משמעותי חלק זאת, לעומת ציבורית. השתתפות מקבלים הביתית העזרה מקבלי מכלל כ396 רק למדי.
המוגבלים מהקשישים כרבע זה. בתחום פורמלית עזרה מקבלים אישי בטיפול המוגבלים מהקשישים
טיפול של הפעילויות בכל המוגבלים מהקשישים ממחצית ויותר אישי טיפול של מהפעילויות בחלק
שיעור גדל p יותר, מוגבלים שהקשישים שככל נמצא, כמוכן מטפלת. של עזרה מקבלים אישי,
של מהפעילוית בחלק המוגבלים מהקשישים 4096 ציבורית. בהשתתפות שירות המקבלים הקשישים
9092 לעומת ציבורית בהשתתפות השירות את מקבלים זה, בתחום שירות מקבלים אשר אישי טיפול

ביותר. המוגבלים מהקשישים

לעזרה כהשלמה רק כלל, בדרך באה, היא פורמלית, עזרה מקבלים הקשישים בהם בתחומים גם .
של רחב במיגוון משפחתם מבני עזרה מקבלים שהקשישים עולה, מהממצאים המשפחות. שנותנות
הזקוקים מהקשישים כ6296 בכך. צורך יש כאשר אישי, בטיפול וגם משקהבית בניהול גם תחומים, Y

מקבלים ו8896 בקניות עזרה מקבלים 9198 זה, בתחום מהמשפחה עזרה מקבלים הבית בניקיון לעזרה
המשפחה מבני סיוע מקבלים אישי בטיפול לעזרה הזקוקים מהקשישים מ8096 למעלה בבישול. עזרה
רב זמן מקדישים המוגבלים הקשישים של העיקריים פורמליים הבלתי שהתומכים נמצא זה. בתחום
בטיפול ביום עזרה שעות שלוש מעל נתנו האחרון בשבוע כי ציינו התומכים מכלל כ2096 עזרה. למתן
בניהול מיוחדות פעילויות לבצע צריכים התומכים משותפים, מגורים יש כאשר שגם לציין, מעניין אישי.
בגלל מיוחד אוכל לבשל צריכים הם כי ציינו הקשישים עם שגרים מהתומכים 4396 לדוגמה, משקהבית.
על בשליטה בעיות בגלל בעיקר נוספת כביסה להם יש כי ציינו 4698 הקשיש; של פח או בריאות בעיות

הסוגרים.

5296 לצורכיהם. מלא מענה מבטיחה תמיד לא מקבלים שהקשישים פורמלית והבלתי הפורמלית העזרה .
פעולות ביתר מסופקים הלא הצרכימ שיעור נוספת. לעזרה זקוקים הבית בנקיון המוגבלים מהקשישים
דיווחו בניידות, או אישי בטיפול המוגבלים הקשישים בקרב יותר גדול שיעור יותר. נמוך משקהבית
ו^679 אישי טיפול של מהפעילויות בחלק המוגבלים מהקשישים 4196 מסופקים. לא צרכים על
שיעור המוגבלות, רמות בכל אישי. בטיפול נוספת בעזרה צורך על דיווחו ביותר, המוגבלים מהקשישים
הקשישים לעומת התחומים בכל לאמסופקים צרכים על דיווחו לבד שגרים קשישים של יותר גבוה
קשישים מאשר שירותים יותר מקבלים לבד הגרים מוגבלים שקשישים למרות זאת אחרים. עם שגרים
של מקומה את למלא יכולים אינם הפורמליים שהשירותים כנראה משפחה. בני עם הגרים מוגבלים

משותף. בית במשק במיוחד שזמינה המשפחה עזרת
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המשפחה. על המוטל העומס את בחלקו מבטא נוספת בעזרה הצורך על הקשיש שדיווח להניח, סביר .
עליהם המוטל מדי הכבד העומס על התלוננו המוגבלים הקשישים מתומכי שנישלישים למעשה,
של במצב נמצאים גם הם עצמו, בטיפול מתקשים שהתומכים בלבד זו לא בקשיש. הטיפול בעקבות
או הזמן כל בחרדה נמצאים שהם טענו מהתומכים 8796 הקשיש. של מצבו לגבי וחרדה ודאות חוסר
להקל יכולים המקצוע בעלי עלידי והדרכה תמיכה מידע, מתן הקשיש. של מצבו בגלל מודאגים שהן
שניתן השירותים לגבי ייעוץ או מידע כל קיבלו שלא טענו מהתומכים ש8096 לציין, יש החרדות. על

בלבד. מועט מידע שקיבלו אמרו נוספים ו1596 בקהילה לקבל

על מצביעים והרווחה, הבריאות בתחומי הקשישים של הלאמסופקים לצרכים המתייחסים הנתונים
יותר טובה בצורה להתמודד שתוכל כדי המערכת ובייעול מסוימים בתחומים שירותים בהרחבת הצורך
במרפאה הבריאות צוות לבין הקשיש בין הקיים האינטנסיבי הקשר למרות הקשישים. צורכי עם
בעיותיהם על הבריאות לצוותי מדווחים אינם שהקשישים בגלל מטופלות שאינן בעיות יש הקהילתית,
הדבר לעשות. מה שאין סבורים שהם משום או עצמם, את מזניחים שהם משום אם חשובים, בתחומים
הנתונים הקשיש. בריאות לקידום תכניות בהפעלת הטמונה הרבה הפוטנציאלית התרומה על מצביע
אולם נוספים, משאבים לפתח שרצוי כמובן, נכון, מטופלות. לא חברתיות בעיות של קיומן על גם מצביעים
המקצוע שאנשי שרצוי כפי לכן, הקיימים. המשאבים את מנצלים תמיד לא שהקשישים היא העובדה
בתחום המקצוע שאנשי רצוי גם כך הקשישים, של צורכיהם באיתור יוזמה ינקוטו הבריאות בתחום
לבריאותיים החברתיים השירותים בין התיאום הנזקקים. הקשישים אל להגיע הדרך את ימצאו הרווחה
הנפשי הפיזי, בתחומים הקשיש של הצרכים למכלול הולמת התייחסות בהבטחת חשוב גורם כן, אם מהווה,

והחברתי.
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תודה דברי

המחקר. ביצוע את שאפשרו והארגונים האנשים לכל להודות לנו היא נעימה חובה
ההדגמה תכנית של מימושה את שאיפשרו ולאשל הרווחה למשרד הכללית, חולים לקופת נתונה תודתנו
ואת יישומה את ליוו אשר התכנית של ההיגוי ועדת לאנשי מודים אנו במיוחד בקשיש. כוללני טיפול למתן
קופתחולים נציגי  כהן רבקה בלטוך, ליובה אייל, פנינה לגיבושו: רבות ותרמו שלביו בכל המחקר
יצחק והרווחה, העבודה משרד נציגי  שפירא אילה פרידמן, שמואל כרם, בנןציון בויימל, ראובן כללית,

אשל. נציגי  רותם ודרור בריק

עובדיה ולברוך ההיגוי ועדת כיו"ר ושימש המחקר של והביצוע התכנון שלבי בכל מעורב שהיה חביב, לג'ק
תודת חבים אנו  חדרך כל לאורך בה ותמך ותרם התכנית יוזמי בין שחיה כללית, מקופתחולים

מיוחדת.

איסוף ולתהליך התכנית הפעלת לקידום הרבה תרומתה ועל מסירותה על חרמוני ליפה גם מיוחדת תודה
הנתונים.

המחוז צוותי שהקדישו הרב והזמן הפעולה שיתוף ללא מתאפשרים היו לא והערכתה התכנית יישום
ר, אשדוד שמש, בית קדמה, דרום, הרצליה פיירברג, באדר, י"א בארי, אהרונוב, קופתחולים: ומרפאות
לשכת אביב, תל מרכז לשכת חברתיים: לשירותים הלשכות עובדי וכן וחרות; משמרת הס, כפר ויתקין, כפר
עמק ולשכת ויתקין כפר לשכת השרון, רמת לשכת הרצליה, לשכת חולון, לשכת ו/ אשדוד לשכת שמש, בית

חפר.

הנתונים. באיסוף שהשקיעו המראיינים ולכל השדה עבודת בריכוז עזרתו על אשכנזי לויטלי גם תודתנו
בהדפסתו. שסייעה אלון ולבלהה הדו"ח את שערכה רוזנפלד לג'ני גם תודח

לאורך שגילו הרבה הסבלנות ועל הפעולה שיתוף על משפחותיהם ולבני לקשישים להודות ברצוננו לבסוף,
המחקר. ביצוע
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75 מוגבלות ורמת משקהבית הרכב

שירותים קבלת לפי נוספת, לעזרה הזקוקים הקשישים שיעור :57 לוח
76 מוגבלות ורמת ציבורי במימון

סוג לפי הטיפול, במתן קשיים על שדיווחו התומכים שיעור :58 לוח
76 הקשישים של המוגבלות ורמת הקושי



מביא #h.
Co)

ובעולם. בארץ מיוחדת לב לתשומת כיום זוכים הקשישים בקרב מוגבלות ומניעת rr1Kn:1n owp^S
^^f(World Health Organization, 1987 ;Surgeon General's Workshop, 1988 ;State Secretaries of Social
ולהימנע'^) עצמאיים להישאר לקשישים לאפשר ובראשונה בראש נועד הבריאות קידום .(Services, 1987

0^1 את האפשר ככל להקטין מטרתו כמוכן, סבירה. פעילות רמת ועל חיים איכות על שמירה תוך מתלות,
רק מושגות להיות יכולות אלה מטרות החיים. תחומי בכל הקשישים תפקוד על חולי מצבי של השפעתם
תמיכה גם נאות, רפואי טיפול על בנוסף הכוללים, טיפול דרכי של ומיגוון כוללנית גישה באמצעות

;Rubinstein et al. 1986 ,1985 ,86 (גרונטולוגיה הזקנים של הסביבה תנאי ושיפור חברתית
.(Kane Ec Kane, 1985

השונים. החיים בתחומי האדם צורכי בין גומלין קשרי קיימים אחר, גיל בכל מאשר יותר הזיקנה, בגיל
אחד אולם, אלה. צרכים על לענות הבאות השונות השירותים מערכות בין תיאום מחייב זה דבר
בין באחריות הפיצול דווקא הוא בעולם, המערכות לרוב בדומה בישראל, הטיפול מערכת של האיפיונים
היבטים כגון: שונים, ממדים של קשת פני על קיים הפיצול שירותים. המספקים השונים הארגונים
הטיפול לעומת האקוטי הטיפול של היבטיים וחברתיים, בריאותיים היבטים ומניעתיים, קורטיביים

.(Kane Sc Kane, 1987 ;Callahan 8t Wallach, 1981) הממושך

הבעיות עם להתמודד נסיונות ונעשים בקשישים לטיפול כוללנית בגישה בצורך גוברת הכרה קיימת כיום
השירותים במערכת מהפיצול כתוצאה הנוצרות

.(Wolt et al., 1986 ;Challis Sc Davies, 1986 ;Steinberg 8c Carter, 1983 ;Eggart, 1980 ;Zawadski, 1979)

של השונים ההיבטים בין לתאם מנסה זו תכנית בקשיש. כוללני לטיפול התכנית הוא הללו הנסיונות אחד
הקורטיביים ההיבטים ולבין ורווחה בריאות בענייני הראשוני הטיפול לבין הממושך, הטיפול
קופתחולים, מטעם נציגים שכלל ביןמשרדי עבודה צוות עלידי גובשה התכנית הטיפול. של והמניעיתיים י

ואשל. ברוקדייל מכון והרווחה, העבודה משרד

עיקריים: מרכיבים שני בקשיש כוללני לטיפול לתכנית

החברתיים השירותים לבין קופתחולים במרפאות המסופקים הבריאות שירותי בין תיאום (1

לקשישים שירותים לאספקת כוללנית גישה לאפשר כדי זאת חברתיים, לשירותים בלשכות המסופקים
מעובדת מורכב צוות כל (צומת). טיפול תיאום צוותי הפעלת באמצעות מתבצע התיאום מוגבלים.
הבריאות. צוות את המייצגת הראשונית המרפאה ומאחות חברתיים לשירותים מהלשכה סוציאלית
מורכבות, מבעיות הסובל או הנפש תשוש המוגבל, הזקן של טיפולו לניהול אחראי טיפול תיאום צוות
מכון משרדית, הבין הוועדה דו"ח ראה התכנית (לפירוט בריאותית. מבחינה ואם חברתית מבחינה אם

.(1989 ברוקדייל,

לקידום פעולות לבין קורטיבי טיפול בין שילוב כלומר, הראשוני, בטיפול המניעתית הגישה תגבור (2

האחות עלידי תקופתיות בדיקות ביצוע כוללת הבריאות קידום תכנית אחת. במסגרת הבריאות
(לפירוט לבריאות חינוך של הפעילות ותגבור הראשונית, המרפאה במסגרת בזקן המטפל והרופא

.(1990 סוציאלי, בטחון הזקן'', בריאות לקידום תכנית  בזקנים כוללני "טיפול ראה התכנית
האזורים מן בשניים מעמיק. הערכה במחקר המלווה הדגמה תכנית מתבצעת בארץ אזורים בחמישה
יחד. גם בריאות וקידום טיפול תיאום צוות מפעילים אזורים ובשלושה בלבד טיפול תיאום צוות מופעל

1



התרומה ואת הטיפול של השונים ההיבטים בין לשלב האפשרות את לבדוק חיא המחקר מטרת
ספציפי באופן משפחתו. ולרווחת לרווחתו בקשיש, לטיפול התכנית של השונים מרכיביה של הפוטנציאלית

בסיסיות: שאלות כמה על לענות מיועדת התכנית הערכת יותר,
ניתן ואיך יישומה בפני העומדים והמכשולים הבעיות מהם שתוכנן, כפי התכנית מיושמת מידה באיזו (1

אלה. בעיות לפתור

לצרכיו, ההיענות הקשיש, של תפקודו מצב מבחינת משפחותיהם ולבני לקשישים התכנית תרומת מהי (2

הבטחון הרגשת ומבחינת הטיפול ממהלך ומשפחתו הקשיש של שביעותהרצון המשפחה, על העומס
הצורך. בעת עזרה יקבל שהוא שלו

מזוהות לא בריאות בעיות של גילויין מבחינת התקופתיות בבדיקות ביותר המועילים המרכיבים מהם (3

לטיפול. הניתנות

המשאבים ועל ורווחה בריאות לשירותי הקשיש של ההזדקקות מידת על התכנית השפעות בדיקת (4

המתגלים. הצרכים על לענות כדי הדרושים
של תקופה לאורך ההדגמה באזורי והלשכה המרפאה צוותי עבודת אחר מעקב על מבוססת ההערכה
נקודות בשלוש ייאספו הנתונים ביקורת. אזורי חמישה עם השוואה תוך תיבדק התכנית השפעת שנתיים.
עם שיחולו השינויים לזיהוי מידע בסיס ליצור וכדי הקיים המצב על ללמוד כדי התכנית, הפעלת לפני זמן:
התכנית, להפעלת שנתיים בתום ההפעלה; תהליך אחר מעקב לשם התכנית, במהלך התכנית; הפעלת
ריאיון באמצעות נתונים ייאספו המחקר במסגרת השפעותיהם. ואת שחלו השינויים את לזהות במטרה
שבמדגם, המוגבלים הקישים של משפחותיהם בני ריאיון וביקורת, ניסוי מרפאת מכל קשישים של מדגם
על לאשפוז, הפניות על נתונים איסוף המרפאות, צוותי ריאיון הבריאות, צוותי של ההערכה טופסי איסוף

תמותה. ועל מיסוד
מעמיק מבט יספקו התכנית), להפעלת שנתיים (בתום המעקב וסקר התכנית) הפעלת (לפני הבסיסי הסקר
טיפול היבטי לאותם לב תשומת כולל לקשישים, המסופקים והרווחה הבריאות שירותי הלימות על

בריאותם. לקידום התורמים
המוגבלים הקשישים של משפחותיהם ובני קשישים מריאיון שנאספו נתונים להציג חיא זה דו''ח מטרת
בתחום הקשישים של וצורכיהם מצבם להבנת מעבר והביקורת. הניסוי באזורי הבסיסי הסקר במסגרת
שחלים השינויים מהות את לזהות שיאפשר מידע בסיס ליצירת אלה נתונים תורמים והחברתי, הבריאותי
ביניים דו"חות מסידרת חלק מהווה הדו"ח היקפם. ואת התכנית מהכנסת כתוצאה השונים בתחומים

ההערכה. מחקר צוות עלידי בקשיש כוללני טיפול למתן התכנית של ההיגוי לוועדת שהוגשו

יציגו והחמישי הרביעי השלישי, הפרקים הדגימה. שיטת ואת המחקר אוכלוסיית את נתאר השני בפרק
שימוש ובריאותיים, תפקודיים סוציודמוגרפיים, משתנים מבחינת המחקר אוכלוסיית של כללי תיאור
מקבלים, אלו שקשישים הרפואי הטיפול של השונים וההיבטים השונים הבריאות בשירותי הקשישים
נתייחס אלו בפרקים שונים. בתחומים הלאמסופקים הצרכים ובחינת הרווחה בשירותי הקשישים שימוש
מיוחד באופן המתייחסים נתונים יוצגו והאחרון השישי בפרק המחקר. באוכלוסיית 65+ בני לקשישים
זה בפרק זו. אוכלוסייה של המיוחדים הצרכים אופי בגלל המחקר שבאוכלוסיית המוגבלים לקשישים
שזו כיוון ,65+ בני וגברים 60+ בנות נשים כולל המחקר, שבאוכלוסיית המוגבלים הקשישים לכל נתייחס

הישראלית. השירותים במערכת הממושך הטיפול שירותי של היעד אוכלוסיית
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נתונים ואיסוף דגימה המחקר, אוכלוסיית ב.

האוגלוס"ה הגדרת .1

ההערכה במסגרת ניסוי. אזורי בחמישה מופעלת בקשיש כוללני טיפול למתן התכנית של ההדגמה תכנית
של קהילתית מרפאה של היעד לאזור הכוונה וביקורת ניסוי באזור ביקורת. אזורי חמישה גם נבחנים
ועדת עלידי נבחרו הניסוי אזורי המרפאה. אזור את המשרתת חברתיים לשירותים והלשכה קופתחולים
של היישום אפשרות על ללמוד כדי שיקולים. מספר בחשבון נלקחו ובבחירתם הביןמשרדית ההיגוי
משתנים מספר פני על הקיימת השונות את שמייצגים הדגמה אזורי נבחרו בארץ, שונים במקומות התכנית

במיוחד: כחשובים שנראו

גם שני ומצד במיוחד, גבוה הקשישים שיעור שבו לאזור אחד מצד ייצוג שיהיה באזור, הקשישים שיעור 
הארצי. לממוצע דומה הקשישים ששיעור לאזור

כפרי. ליישוב וגם פיתוח לעיירת בינונית, לעיר גדולה, לעיר ייצוג שיהיה היישוב; אופי 
של רב מספר המשרתת גדולה למרפאה ייצוג שיהיה משרתת, שהיא האזור מבחינת המרפאה גודל 

נפשות. של יותר קטן מספר המשרתת למרפאה וגם אנשים
ברפואה התמחות עם רופאים קיימים שבהם למרפאות ייצוג שיהיה המרפאה, של הרפואי הצוות אופי 

משפחתית. ברפואה מומחים רופאים אין שבהם למרפאות וגם משפחתית
שני של השונים למחוזות ייצוג שיהיה והרווחה, העבודה ומשרד קופתחולים מבחינת למחוזות החלוקה 

הארגונים.

אותם פי על נבחרו הביקורת אזורי המתאימים. הביקורת אזורי נבחרו הניסוי אזורי בחירת לאחר
הרקע מבחינת האזור של האוכלוסייה אופי התאמת לפי גם ובנוסף הניסוי אזורי לגבי שפורטו המשתנים ,

הסוציוכלכלי.

האזורים: פירוט להלן

הביקורת אזורי הניסוי אזורי

בלבד טיפול תיאום צוות הפעלת

ר אשדוד שמש בית

וחרות משמרת הס, כפר ויתקין כפר

בריאות וקידום טיפול תיאום צוות הפעלת
פיירברג.חןלון באדרחולון י''א

השרון קדמהרמת דרום הרצליה

אביב באריתל אביב אהרונובתל
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בקופתחולים המבוטחים (65 גיל מעל גברים ,60 גיל מעל (נשים הקשישים את כוללת המחקר אוכלוסיית
והביקורת. הניסוי באזורי מהמרפאות שירותים ומקבלים כללית

הדגימה ותהליך האוכלוסייה גודל .2

שכבתי במדגם קשישים 2,202 נדגמו מתוכה, קשישים. 16,145 של אוכלוסייה משרתות שנבחרו המרפאות
הקשישים של מספיק ייצוג לאפשר כדי מאת ומוגבלות, גיל גם השכבות כללו למרפאה, בנוסף מייצג.

המדגם. בתוך המוגבלים הקשישים ושל מבוגרים היותר

ברשימות קופתחולים. ממרכז נתקבלו והביקורת הניסוי במרפאות טיפול המקבלים הקשישים רשימות
רשימה מרפאה מכל התקבלה בנוסף, מטפל. רופא גיל, זהות, תעודת הקשיש, שם הבאים: הפרטים נכללו
מאזורי אחד בכל ומוגבלות גיל פי על המדגם הוצא אלו נתונים בסיס על לביתם. המרותקים קשישים של

והביקורת. הניסוי
אזור: לפי המדגם פירוט להלן

שבמדגם הקשישים מס' מרפאה
229 שמש בית
239 ו' אשדוד
86 ויתקין כפר
72 וחרות משמרת הס, כפר
233 באדר י"א
249 פיירברג
318 אהרונוב
387 בארי
176 דרום הרצליה
213 קדמה

קשישים 2,202 סח"כ

רואיינו לא קשישים 421 המקורי. מהמדגם 819s חיינו קשישים, 1,781 רואיינו שבמדגם הקשישים מתוך
המדגם, הוצאת אחרי אחר, ביישוב לגור עברו 63 למוסדות, נכנסו 24 נפטרו, 78 הבאות: הסיבות בגלל

להתראיין. סירבו 256

וזאת, המוגבלים הקשישים של העיקריים פורמליים הבלתי התומכים גם רואיינו עצמם, לקשישים בנוסף
זוהה עיקרי תומך המשפחה. בני על המוטל והעומס פורמלית, הבלתי העזרה אופי על לעומק ללמוד כדי
יכול שאינו קשיש הוגדר מוגבל קשיש היומיום. בחיי העזרה מרבית את לו שנותן כאדם הקשיש עלידי
תומכים, 377 רואיינו השדה, עבודת במהלך שזוהו המוגבלים הקשישים 425 מתוך עזרה. ללא מביתו לצאת
(22) פורמלי בלתי תומך לו שאין אמר שהקשיש מכיוון תומך רואיין לא הקשישים שאר לגבי .8996 היינו

.(22) להתראיין סירב שהתומך בגלל או
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חגתונימ ואיסוף המחקי כל* .3

עלידי בביתם המוגבלים הקשישים של העיקרי והתומך הקשישים ריאיון עלידי חתבצע הנתונים איסוף
תחומי של רבממדי מידע הכוללים מובנים שאלונים בעזרת נעשה הריאיון כך. לשם שהוכשר מראיין

הקשיש. של השונים החיים

דפוסי על נתונים סוציוכלכליים, מאפיינים התפקודיבריאותי, מצבו על מידע כולל לקשיש השאלון
ועל מקבלים שהם פורמלית והלא הפורמלית העזרה היקף על נתונים והרווחה, הבריאות בשירותי השימוש
הנפשי מצבם ועל הבריאותית התנהגותם על הקשישים, של החברתית הפעילות על נוספת, בעזרה הצורך
ראיון בוצע קשות, בריאותיות או נפשיות מסיבות הקשיש, את לראיין היה ניתן לא בחם במקרים הכללי.
העיקריים הנתונים את לקבל מנת על הקשיש", "אודות שאלון בעזרת לקשיש הקרוב משפחה בן עם

בשאלון. המופיעים

מספקים שהם העזרה סוג על נתונים התומך, של סוציודמוגרפיים מאפיינים על מידע כולל לתומך שאלון
מרגישים. שהם העומס ועל הטיפול, מתן במהלך שמתעוררות בעיות על היקפה, ועל לקשישים

.1988 אפרילאוקטובר החודשים בין נערך הנתונים איסוף
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הקשישים אוכלוסיית של כללי תיאור ג.

הסוציו המאפיינים מבחינת המחקר אוכלוסיית של תיאור נציג שלאחריו הפרקים ובשני זח בפרק
הקשישים של השימוש דפוסי על נעמוד הקשישים. של והחברתי התפקודי הבריאותי, ומצבם דמוגרפיים
ניצול על נתונים נציג מקבלים. שהקשישים הרפואי הטיפול של שונים היבטים ועל בריאות בשירותי

הקשישים. בידי הממושך והטיפול הרווחה שירותי

כוללת המחקר שאוכלוסיית למרות .65+ בני לקשישים מתייחסים אלה בפרקים המוצגים הנתונים כאמור,
השונים, הרווחה לשירותי הזכאים זקנים של בהגדרה נכללת זו שאוכלוסייה בגלל 6460 בנות נשים גם
ועלמנת ונשים גברים בין השוואה בסיס לאפשר עלמנת אלה בפרקים זו קבוצה להכליל לא הוחלט
המחקר במסגרת אחרים. במקומות או בארץ שנעשו אחרים מסקרים נתונים עם השוואות לקורא לאפשר
האחרון, בפרק זאת, לעומת קשישים. 14,025 של אוכלוסייה המייצגים 65+ בני קשישים 1,601 רואיינו

.65+ בני והגברים 60+ בנות הנשים את נכלול למוגבלים, במיוחד המתייחס

סוציודמוגר0"0 מאפ"מט .1

ומוצא מין גיל. 1.1

45.595 הגברים: משיעור גבוה באוכלוסייה הנשים שיעור המינים, בין החיים בתוחלת השוני בגלל כצפוי,
עולה בגיל העלייה עם .75+ בני הם מהקשישים 4635 נשים. ו54.596 גברים הם המחקר מאוכלוסיית
הם 5396 הגברים בקרב יותר: מבוגרים הם שהגברים לציין מעניין זאת, עם באוכלוסייה. הנשים שיעור

.(1 לוח (ראה יותר או 75 בנות הן 4196 הנשים בקרב ואילו 75 גיל מעל

7996 הכללית. באוכלוסייה מחלקן שונה הקשישים אוכלוסיית בקרב השונות המוצא קבוצות של חלקן
צעירים שהקשישים ככל בישראל. שנולדו 396 כוללת זו קבוצה אירופהאמריקה; יוצאי הם מהקשישים
הקשישים. אוכלוסיית בהרכב שינוי של מגמה המשקף דבר יותר, גדול אסיהאפריקה יוצאי שיעור יותר,

אסיהאפריקה. יוצאי הם 6965 בני מהקשישים 2796 לעומת 75+ בני מהקשישים 1796 לדוגמה, כך

(באחוזים) וגיל מין לפי הקשישים אוכלוסיית התפלגות :1 לוח

גברים נשים סה"כ גיל

25 27 26 6965

22 32 27 7470
53 41 46 +75
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המאפיינים מבחינת בארץ הקשישים אוכלוסיית לכלל המחקר אוכלוסיית דומה מידה באיזו לבחון מעניין
זה. מחקר במסגרת שנבדקה האוכלוסייה של היצוגיות מידת על תצביע זו השוואה הדמוגרפיים.
בין דמיון יש כי עולה חלמ''ס נתוני לבין המחקר אוכלוסיית של הדמוגרפיים המאפיינים בין מהשוואה
54.596 הוא באוכלוסייה הנשים ששיעור הלמ"ס מנתוני עולה לדוגמה כך .(1981 (למ"ס האוכלוסיות שתי
גבוה המחקר באוכלוסיית 75+ בני הקשישים שיעור .72.596 על עומד אירופחאמריקה יוצאי ושיעור
מכך נובע ההבדל כי ייתכן בהתאמה. 4096 לעומת 4695  האוכלוסייה בכלל 75+ בני הקשישים משיעור
לדוגמה: במיוחד. גבוה 75+ בני הקשישים שיעור בהם באזורים ממוקמות במחקר שנכללו המרפאות שרוב
באזור הממוקמות ובמרפאות ,75 גיל מעל חינם מהקשישים אביב,5496 תל באזור הממוקמות במרפאות

זה. גיל מעל הם מהקשישים 5796 חפר, עמק הכפרי,

משקיבית והרכב משפחתי מצב 1.2

בניידות ומקשיים מהגבלות מהעבודה, מפרישה כתוצאה הפעילות ברמת הירידה בגלל הזיקנה, בגיל
שני הקרובה. הסביבה במסגרת הניתנות והעזרה הרגשית התמיכה של החשיבות עולה וכר, מהבית ויציאה
והרכב הקשישים של המשפחתי מצבם הם זו תמיכה של זמינותה על המלמדים מרכזיים מאפיינים
חיים או גרושים רווקים, הם הנותרים ו496 אלמנים 3596 נשואים, מהקשישים ש6196 נמצא משקביתם.
2196 לעומת 5596) נשואים הלא הגברים משיעור גבוה נשואות הלא הנשים שיעור הזוג. מבן/בת בנפרד
שני בקרב נשואים הלא הקשישים שיעור גדל בגיל, העלייה עם לצפות שניתן כפי כמוכן, בהתאמה).
הגברים. של 2696 לעומת נשואות לא מהנשים ל7096 קרוב ,75+ בגיל הנשים: בקרב במיוחד אך המינים,
ש2196 כך לבד, הגרים הקשישים שיעור עולה בגיל העלייה ועם ,(2 לוח (ראה לבד גרים מהקשישים 3096

הגברים משיעור גבוה לבד הגרות הנשים שיעור לבד. גרים 75+ מבני ו3496 7470 מבני 3196,6965 מבני
5496 אלמנות. נשים של הגבוה השיעור את משקפים אלה הבדלים בהתאמה). ו1596 4295) לבד הגרים
הזוג. בן מלבד נוספים, אנשים עם במשקבית גרים מהקשישים ו1796 בלבד זוג בן עם גרים מהקשישים
אנשים עם גרים 1296 הנשואים הקשישים בקרב אחים. או נכדים עם והשאר ילדיהם, עם גרים מרביתם
משקהבית. במסגרת נוספים אנשים עם גרים 2496 נשואים הלא הקשישים ובקרב הזוג בן מלבד נוספים,
הקשישים בשיעור משפחתי מצב לפי גדול הבדל אין ,6965 בני יותר, הצעירים הקשישים בקרב כי מצאנו
גרים נשואים הלא מן 2295 לעומת הנשואים הקשישים מן 2098 הזוג): בן (מלבד נוספים אנשים עם הגרים
עם גרים ילדיהם, עם המתגוררים מהקשישים ניכר חלק זו גיל בקבוצת כי ייתכן אחרים. אנשים עם
שאינם הקשישים שיעור המגמה. משתנה בגיל העלייה עם משקהבית. את עזבו לא שעדיין צעירים ילדים
הזוג). בן (מלבד אחרים עם שגרים הנשואים הקשישים לעומת יותר גדול אחרים אנשים עם שגרים נשואים
בקבוצת אחרים, עם גרים נשואים הלא בקרב 2296 לעומת הנשואים בקרב 896 7470 הגיל בקבוצת כך
בגיל, שהעלייה ייתכן אחרים. עם גרים נשואים הלא בקרב 2896 לעומת הנשואים בקרב 796 75+ הגיל
משפחה בני עם או ילדים עם משותפים למגורים חזרה מעודדים וההתאלמנות התפקוד במצב הירידה

אחרים.

מהקשישים 3596 זאת, עם יחד המוצא. קבוצות לפי לבד שגרים הקשישים בשיעור הבדלים נמצאו לא
אחרים אנשים עם גרים מאירופהאמריקה, שמוצאם מהקשישים 1296 לעומת מאסיהאפריקה, שמוצאם
להיות יכול מהשוני חלק הקשיש). של הילדים הם אלה המקרים (במרבית הזוג בן מלבד במשקביתם,
קשישים אירופהאמריקה. יוצאי לעומת המזרח מעדות הקשישים בקרב הגילים הבדלי עלידי מוסבר
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(באחוזים). וגיל מין לפי הקשישים בקרב משקהבית הרכב :2 לוח

סה"כ 75+ 7470 6965 מין

חאוגלוס"ה גלל
30 34 31 21 לבד
54 50 56 58 זוג בן עם

י 7 4 5 15 ואחרים זוג בן עם
10 13 9 6 בלבד אחרים עם

גגר*0
15 18 13 11 לבד
69 68 72 66 זוג בן עם
11 6 8 23 ואחרים זוג בן עם
6 4 21 אחרים עם

נשים
42 51 42 29 לבד
41 30 47 52 זוג בן עם
41 2 9 ואחרים זוג בן עם
13 18 9 10 בלבד אחרים עם

לחלקם ולכן אירופהאמריקה), יוצאי בקרב 4996 לעומת 75 גיל מעל הם 3996) יותר צעירים המזרח מעדות
ממסורת נובע המגורים בדפוסי השוני כי גם, ייתכן אך משקהבית. את עזבו שלא ילדים עוד יש

שונה. תרבותיתמשפחתית

השכלה רמת 1.3

קיימת ובנוסף הכללית האוכלוסייה של מזו נמוכה הקשישה האוכלוסייה בקרב ההשכלה רמת כי ידוע
בין הקשר על מצביעים שונים שמחקרים כיוון חשוב זה מאפיין השכלתם. ברמת הקשישים בין רבה שונות
בריאות. בשירותי שלהם השימוש ודפוסי והתפקודי, הבריאותי מצבם לבין הקשישים של ההשכלה רמת

פעם"), אף למדו ףלא פורמלית השכלה כל קיבלו לא שבמדגם הקשישים מתוך ש1096 נמצא, זה במחקר
או עלתיכונית במסגרת למדו ו2496 תיכון בביתספר למדו נוספים 359? יסודי, בביתספר למדו 3096

6965 מבני 1295 לדוגמה, כך השונות. הגיל קבוצות בין משמעותיים הבדלים מצאנו לא באוניברסיטה.
השכלה קיבלו 75+ מבני 2696 לעומת 6965 מבני $229 פורמאלית, השכלה קיבלו לא 75+ מבני 998 לעומת
ההשכלה רמת .(3 לוח (ראה ומין מוצא לבין השכלה רמת בין חזק קשר מצאנו זאת, לעומת עלתיכונית.
מיוצאי $389 לדוגמה, אסיהאפריקח. יוצאי של ההשכלה מרמת גבוהה אירופהאמריקה יוצאי של
אסיהאפריקה מיוצאי 796 רק כלל; למדו לא אירופהאמריקה מיוצאי בלבד 296 לעומת אסיהאפריקה

עלתיכונית. השכלה בעלי הם אירופהאמריקה מיוצאי 2996 לעומת

הבדלים אך, בהתאמה) 595 לעומת 1496) הגברים של מזה יותר גבוה כלל למדו שלא הנשים שיעור
5996 אסיהאפריקה: ממוצא הקשישים בקרב רק נמצאו ההשכלה ברמת המינים בין במיוחד גדולים
3396 לעומת תיכונית על במסגרת או בתיכון למדו 1496 ורק כלל למדו לא מהגברים 1696 לעומת מהנשים

מהגברים.
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(באחוזים) ומוצא מין לפי הקשישים אוכלוסיית בקרב ההשכלה רמת :3 לוח

סה"כ אירופהאמריקח אסיהאפריקה מין

חאוכלוס"ת גלל
10 2 38 כלל למד לא
30 28 38 יסודי בי''ס
35 40 17 תיכון בי"ס
24 29 7 אוניברסיטה) (כולל תיכוני על

גבר>מ
5 2 16 כלל למד לא
33 28 50 יסוד> בי"ס
34 37 21 תיכון בי"ס
28 33 12 אוניברסיטה) (כולל תיכוני על

גש>0
14 3 59 כלל למד לא
28 28 27 יסודי בי"ס
36 42 13 תיכון בי"ס
21 26 1 אוניברסיטה) (כולל תיכוני על

ועם בכלל, הסביבה עם קשר ליצור הקשישים של היכולת מבחינת חשוב גורם מהווה העברית השפה ידיעת
אפשרויות לנצל להם מאפשרת השפה ידיעת בנוסף, בפרט. לשירותיהם נזקקים שהם מקצוע אנשי
הם כי דיווחו מהקשישים 9096 וכוי. בטלויזיה צפייה קריאה, חברתי, מועדון כגון הפנאי בשעות לפעילות
בין רב שוני יש בעברית. ולכתוב לקרוא גם יודעים הם כי ציינו ו7096 בעברית פשוטה שיחה לנהל יודעים
לקרוא גם יודעים אירופהאמריקה מיוצאי 7896 לעומת אסיהאפריקה מיוצאי 3798 רק המוצא: קבוצות
וכתוב קרוא יודעות אינן (8295) אסיהאפריקה יוצאות הנשים מבין במיוחד גבוה שיעור בעברית. ולכתוב
ברמת ההבדלים את היתר בין משקפים שונות מוצא מארצות קשישים בין אלה הבדלים בעברית.

הקבוצות. שתי בין ההשכלה

דיור ותנאי כלכלי מצב 1.4

הוא נתון כלכלי שמצב כמובן שלהם. החיים איכות על מרובה השפעה יש הקשישים של הכלכלי למצבם
חלק של הכלכלי במצבם הרעה גם קיימת מהעבודה הפרישה עם אך החיים, במהלך כלכלי מצב של תוצר
גם שני, ומצד הקשישים, של והחברתי הבריאותי מצבם על אחד מצד משפיע כלכלי מצב מהקשישים. ניכר
לעזור שבאים שירותים, לקנות היכולת כגון הזיקנה, לגיל האופייניות בעיות עם ההתמודדות יכולת על
נתבקשו הם הקשישים, של הכלכלי המצב את לאמוד כדי התפקודיות. מגבלותיו עם להתמודד לאדם

הכלכלי. מצבם את הכללית והערכתם הכנסתם מקורות שלהם, ההכנסה רמת את לציין

אנשים עם במשקבית גרים מהקשישים חלק הלאומי. מהביטוח זיקנה קיצבת מקבלים מהקשישים 9596

אלה קשישים לגבי .(1796) זוגו ובן/בת הקשיש של להכנסות בנוסף נוספות הכנסות לחלקם אשר אחרים
הקשיש של ההכנסה על מידע לנו יש אם גם ולכן כולו משקהבית של ההכנסות לגבי מידע לנו אין
של ההכנסה רמת על נתונים נציג לא ולכן ההכנסה לרמת אינדיקציה מהווה אינו זח מידע זוגו, ובן/בת
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עם והגרים הקשישים) מכלל 309?) לבד הגרים הקשישים של ההכנסה רמות את מציג 4 לוח זו. אוכלוסייה
הקשישים). מכלל 5495) בלבד זוג בן

הכלכלי המצב את העריכו 3698 כטוב, שלהם הכלכלי המצב את העריכו מהקשישים 5698 ש עולה מהנתונים
ההערכה בין התאמה קיימת כרע. שלהם הכלכלי המצב את העריכו הנותרים ו895 טוב כלכד כלא שלהם
הכללית בהערכה הבדלים נמצאו לא בנוסף, הקשישים. של ההכנסה רמת לבין הכלכלי המצב של הכללית
הגרים הקשישים של הכלכלי שהמצב להניח ניתן לכן הקשיש. של משקהבית סוג לפי הכלכלי המצב של

, לעיל. שדיווחנו כפי הקשישים של הכלכלי מהמצב שונה לא הזוג, בן מלבד נוספים אנשים עם בית במשקי

(באחוזים) משקהבית* סוג לפי הקשישים של ההכנסה רמת :4 לוח
(1988 מאייולי (במונחי

זוג בן עם לבד הכנסה רמת

26 ש"ח 400 עד
13 25 ש"ח 400600

16 15 ש"ח 600800

16 12 ש"ח 8001000

55 22 ומעלה ש"ח 1000

לאומי, לביטוח הסוסד מתוך: שח. 632 נפשות ולשתי לחודש, ש"ח 95ג היה 1988 בשנת אחת לנפש העוני קו *

תש"ן. ים, ,1988 שנתית סקירח

בדמי גרים 495 ילדיהם, שבבעלות בדירה גרים הקשישים 595 דירה, בעלי הם (7695) הקשישים מרבית
הקשישים מרבית משכנת. חברה אצל בשכירות הגרים 1196 כולל, בשכירות גרים מהקשישים ו1495 מפתח
במבנים המתגוררים קשישים נמצאו לא פרטי. בבית מתגוררים 1695 משותף, בבית מתגוררים (כ8495)
לציין יש זה בהקשר גג. בעליית מתגוררים מ196 ופחות וכר מרתף מחסן, כמו למגורים מיועדים שאינם

ביתם. בתוך ומקלחת שירותים יש מהקשישים ל9995 כי

הקשישים של והתפקוד* חגריאות* מצבם .2

בריאותי מצב 2.1

המצב הופך הזיקנה, בגיל כרוניות מחלות של ובעיקר בריאותיות בעיות של הגבוהה שכיחותן בגלל
בריאותם מצב את זה. בגיל הכללית ובהרגשתו האדם של החיים באיכות מאוד מרכזי לגורם הבריאותי
 כרוניות מחלות של קיומן כמו אוביקטיביים מדדים מדדים. מספר באמצעות בדקנו הקשישים של
כמו סובייקטיביים ומדדים מחלה, עקב במיטה הקשיש שהה בהם הימים מספר ויתרלחץדם, סוכרת

.(Lawton, 1982 ,ggcMAI סקלה (עלפי בריאותו מצב את הקשיש של העצמית ההערכה

סובלים שהם דיווחו ו1695 מיתרלחץדם סובלים שהם דיווחו מהקשישים 3698 כרוניות, למחלות באשר
שיעור גיל. לפי אלה ממחלות הסובלים בשיעור משמעותיים הבדלים מצאנו לא .(5 לוח (ראה מסוכרת
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זאת, לעומת מהגברים). 1555 לעומת מהנשים 1696) מסוכרת סובלים שהם דיווחו וגברים נשים של דומה
בהתאמה. 2898 לעומת 4296 גברים, לעומת מיתרלחץדם הסובלות נשים של הגבוה השיעור במיוחד בולט
(בלטוך, ,65+ בני וקשישים כרוניים חולים על כללית קופתחולים של המידע מאגר מתוך כי לציין מעניין
סובלים מהקשישים ו1298 מיתרלחץדם סובלים מהקשישים %30v נמצא ,(1987 כללית קופתחולים

מסוכרת.

(באחוזים) וגיל מין לפי הקשישים בקרב הבריאות מצב :S לוח

75+ 7470 6965 סה"כ

מיתרלחץדם סובל
34 39 34 16 האוכלוסייה כלל
27 29 29 28 גברים
41 44 41 42 נשים

מסגרת סוגל
15 17 15 16 האוכלוסייה כלל
14 16 16 15 גברים
16 17 15 16 נשים

טובח כלא חבר>אות הערכת
21 18 12 18 האוכלוסייה כלל
15 11 7 12 גברים
27 22 15 22 נשים

ממוצע ציון בריאות* סל עצמית הערכת סקלת
(07 (טווח

3.9 3.6 3.3 3.7 האוכלוסייה כלל
3.7 3.0 3.0 3.3 גברים
4.1 3.9 3.5 4.0 נשים

תמיד או קתבות לעתים מכאבים סובל
37 37 32 36 האוכלוסייה: כלל
31 23 20 27 גברים:
43 46 41 44 נשים:

בשלושת מחלח בגלל במיטה שחח
חאחרוגיס החודשים

15 17 14 15 האוכלוסייה: כלל
13 12 11 13 גברים:
17 20 17 18 נשים:

האחרונים החודשים שלושת במהלד נפל
20 16 15 18 האוכלוסייה: כלל
15 8 10 12 גברים:
26 20 19 21 נשים:

ביותר. רעח 7=הערכה ביותו; טובה ro1j>n=0 ,pgcmai סקלת עלפי .
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התופעה של החשיבות הנפילות. תופעת היא חזיקנה, בגיל יותר גבוהה בשכיחות המופיעות התופעות אחת
בשיווי בעיות כגון בריאותיות בעיות של ותוצאה סימפטום להיות יכולה הנפילה אחד שמצד מכך נובעת
קרובות לעתים יש לנפילה שני ומצד וכוי, בראייה בעיות אוסטיופורוזיס), (כגון בעצמות בעיות משקל,
עולה מהנתונים אשפוז. כגון חריפה רפואית התערבות לעתים המחייבות הקשיש, של תפקודו על השלכות
בגיל, העלייה עם כצפוי, האחרונים. החודשים שלושת במהלך אחת פעם לפחות נפלו מהקשישים ש1896
גבוה (2195) שנפלו הנשים שיעור 75+ מבני 2096 לעומת 6965 מבני 1596 שנפלו: הקשישים שיעור עולה
גדולה למוגבלות גורמות נשים אצל יותר השכיחות שהנפילות ייתכן .(1296) שנפלו הגברים משיעור בהרבה
מחלות בגלל אף או יותר הרבות המוגבלויות בגלל יותר ליפול נוטות נשים שדווקא או בקרבן, יותר

זקנות. לנשים אופייניות
נמצא הקשישים. של הבריאותי למצב האינדיקציות אחת הוא גם מהווה ממחלה כתוצאה למיטה ריתוק
הבדלים נמצאו לא האחרונים. החודשים שלושת במשך ממחלה, כתוצאה במיטה, שחו מהקשישים ש1596
הגברים, משיעור גבוה ממחלה כתוצאה במיטה ששהו הנשים ושיעור השונות הגיל קבוצות בין משמעותיים

בהתאמה. 1396 לעומת 1896

הקשר בגלל בריאותו מצב את שלו העצמית ההערכה הינו הקשיש של בריאותו למצב חשוב נוסף מדד
בריאות בשירותי שימוש לבין האובייקטיבי הבריאותי מצבו לבין האלה הערכות בין שנמצא החזק
הקשישים. בין גדולה שונות נמצאה זה, מדד לפי .(Mossey ef Shapiro, 1982 ;Maddox ef Douglass, 1973)

מצב את העריכו מהקשישים 4396 מאוד, כטוב או כטוב בריאותם מצב את העריכו מהקשישים 3998

ישנת הקשיש בגיל העלייה עם טוב. כלא בריאותם מצב את העריכו ו1896 טוב, כלכך כלא בריאותם
6965 בני מהקשישים 1296 כך טוב. כלא בריאותם מצב את המעריכים הקשישים בשיעור הדרגתית עלייה
כלא בריאותם מצב את העריכו אשר ומעלה 75 מבני 2196 לעומת טוב כלא בריאותם מצב את העריכו
המדווחות הנשים משיעור נמוך טוב לא בריאות מצב על המדווחים הגברים שיעור כי מצאנו כמוכן טוב.
את הקשיש של הסובייקטיבית ההערכה של כללית תמונה לקבל עלמנת .2295 לעומת 1296  כזה מצב על
של עצמית להערכה המתייחסת ,(Lawton, 1982) PGCMA1 בסקלה שימוש עשינו הבריאותי מצבו
היומיומי בתפקוד לקשיש מפריעות הבריאות בעיות האם הקודמת, השנה לעומת הבריאות מצב הבריאות,
מצב על מדווחים הגברים זה, מסכם מדד לפי גם כי נמצא בריאותו. ממצב מודאג הקשיש והאם
בריאות מצב על מדווחים הקשישים בגיל, העלייה עם כמוכן, .(5 לוח (ראה מהנשים יותר טוב בריאות
כאב. של התחושה היא האדם של החיים איכות על מאוד המשפיע נוסף בריאותי ממד טוב. פחות
הפער בולט .(3696) קרובות לעתים כאבים מרגישים שהם דיווחו מהקשישים ניכר שיעור כי לציין מעניין
חשים שהם דיווחו מהנשים, 4496 לעומת מהגברים, 2796 כאשר הגיל, קבוצות בכל הנשים לבין הגברים בין

קרובות. לעתים כאבים
הופעתן לבין בינה שנמצא הקשר בגלל וזאת הבריאותית, להתנהגות להתייחס גם נהוג הבריאות, בתחום
האוכלוסייה כלל של מזה נמוך הוא המעשנים הקשישים ששיעור מצאנו, וסופניות. כרוניות מחלות של
שיעור ביום). פעם לפחות מעשן שהוא דיווח כאשר כמעשן, הוגדר (קשיש מעשנים מהקשישים 1396 הבוגרת.
75+ מבני 1196 לעומת 6965 מבני 2096 הצעירים: הקשישים בקרב יותר גבוה המעשנים הקשישים
1696 ובסח''כ המעשנות, הנשים משיעור יותר גבוה המעשנים הגברים שיעור הגיל קבוצות בכל מעשנים.

מעשנים. מהנשים 1196 לעומת מהגברים
ששליש נמצא הבריאות. על לשמור כדי גופנית פעילות של החשיבות לגבי מודעות יש שלקשישים נראה
משיעור גבוה גופנית בפעילות העוסקים הגברים שיעור קבוע. באופן גופנית בפעילות עוסקים מהקשישים
עם יורד אינו גופנית בפעילות העוסקים הקשישים ששיעור מפתיע בהתאמה. 2996 לעומת 4096  הנשים
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עוסקים נוספים 3398 יום, כל זאת עושים גופנית בפעילות העוסקים מהקשישים 6198 בגיל. העלייה
3195 התעמלות, תרגילי עושים גופנית בפעילות מהעוסקים כמחצית בשבוע. פעמים כמה גופנית בפעילות

נוספות. ופעילויות ג'וגינג אופניים, על ברכיבה עוסקים והאחרים שוחים, 1296 בהליכה, עוסקים

תפקודי מצב 2.2

דבר הקשישים. של ובתפקוד בחושים ירידה ישנה בגיל, העלייה עם אולם, עצמאיים. חם הקשישים מרבית
משמעותית, חינה התפקוד ביכולת הירידה כאשר ולפעמים פעיל חיים אורח לנחל היכולת על משפיע זה
עלידי או המשפחה עלידי עזרה לו לספק צורך ויש בעצמו לטפל היכולת את מחקשיש מונעת היא
לנהל הקשיש יכולת על רבות שליליות השלכות יש ובשמיעה בראייה לקשיים הפורמליים. השירותים
את שאלנו היומיום. בחיי תפקודו ועל לבית ומחוץ בבית הקשיש של בטחונו על סביבתו, עם קשרים
משתמשים ו/או משקפיים מרכיבים הצורך, במידת הם, וכאשר בשמיעה או בראייה קשיים על הקשישים

במכשירים. השימוש למרות לקשיים להתייחס מהם ביקשנו שמיעה, במכשיר

עולה הגיל עם כמו^ ובשמיעה. בראייה קשיים על דיווחו כ2596, דומה, שיעור ,6 בלוח לראות שניתך כפי
3196 לעומת 696S מבני ל1696 לדוגמה, כך, הללו. הבעיות על שדיווחו הקשישים שיעור הדרגתי באופן
לציין מעניין בשמיעה. קושי יש 75+ מבני 3496 לעומת 6965 מבני ל1696 בראייה. קשיים יש 75+ מבני
המוגבלות הנשים שיעור זאת, לעומת הגברים. של מזח יותר גבוה בראייה המוגבלות הנשים שיעור כי

הגברים. לעומת יותר נמוך בשמיעה,

(באחוזים) וגיל מין לפי ובשמיעה בראייה המתקשים קשישים :6 לוח

75+ 7470 6965 סח"כ
\

בראייה*: קש**0
31 24 16 25 האוכלוסייה: כלל
27 17 12 21 גברים:
35 28 20 29 נשים:

בשמיעה**: קש"מ
34 23 16 26 האוכלוסייה: כלל
37 25 20 30 גברים:
31 21 12 23 נשים:

בעיתון. רגילות אותיות לקרוא קושי או לכביש מעבר םכר לזהות קושי *

לשמוע מתקשה או שקט לחדר מעבר רגיל בקול אליו המדבר אדם של דבריו את ולהבין לשמוע קושי ♦*

אנשים. מספר משתתפים בה רגילה שיחה במסגרת

רמות: במספר בדקנו הקשישים של התפקודית היכולת את

תפקוד הדורשות פעילויות לבצע היכולת על שאלות באמצעות נבדקה המוטורי התפקוד יכולת א)
קטנים). בחפצים שימוש (כגון עדין מוטורי ותפקוד חפצים) להרים (כגון גס מוטורי

13



רחצה, הלבשה, חיינו אישי בטיפול שונות פעילויות בביצוע הזולת בעזרת הקשישים של הצורן ב)

לבית. מחוץ ובניידות ואכילה
הבית, ניקיון היינו משקהבית ניהול של יומיומיות פעולות עזרה ללא לבצע הקשיש של היכולת d

וקניות. ארוחות הכנת כביסה,

מוטורי תפקוד 2.2.1
5 במשקל חפץ להרים פעולות: חמש קושי ללא לבצע הקשיש של יכולתו פי על נבדקה המוטורית היכולת
גובה מעל הידיים שתי את להרים הברכיים, על ולרדת להתכופף כורסה, כגון כבד חפץ לדחוף קג',
לא או לבצע מתקשים מהקשישים 5796 כי מצאנו מחט. או עט כמו קטנים בחפצים ולהשתמש הכתפיים,
עם ולמוצא. למין לגיל, קשורה הללו הפעולות ביצוע יכולת אחת. פעולה לפחות לבצע כלל יכולים
המוגבלים בשיעורי הגידול אלה. פעולות בביצוע המוגבלים הקשישים בשיעור עלייה יש בגיל העלייה
75+ מבני 6896 לעומת 7470 מבני ו5096 6965 מבני 4396 לדוגמה, כך .75+ בני בקרב במיוחד בולט
בקרב מוגבלות של הגבוה השכיחות בולטת במיוחד אחת. פעולה לפחות לבצע יכולים לא או מתקשים

.(7 לוח (ראה גיל קבוצות בכל הנשים

אישי טיפול 2.2.2
רחצה, (הלבשה, האישי הטיפול מפעילויות באחת לפחות לעזרה זקוקים מהקשישים ש896 עולה מהנתונים
בטיפול גם מוגבלים מהקשישים 5.596 לבית. מחוץ בניידות אדם לעזרת זקוקים דומה שיעור אכילה).
בניידות אדם לעזרת הזקוקים מהקשישים ל896 בנוסף כי לציין כדאי לבית. מחוץ בניידות וגם אישי
הליכה, מקל כמו במכשור משתמשים אלא בניידות לחלוטין עצמאיים אינם מהקשישים 7.598 לבית, מחוץ
בקרב בניידות. והן אישי בטיפול הן המוגבלים הקשישים שיעור עולה בגיל, העלייה עם כצפוי, טריפוד. או

.(7 לוח (ראה 75 +בני בקרב 1298 לעומת אישי בטיפול לעזרה זקוקים 3.596 ,6965 בני
יותר להיות נוטים אסיהאפריקה ויוצאי נשים המוגבלים. בשיעור העדות ובין המינים בין הבדלים נמצאו
שיעור אסיחאפריקה. יוצאי בקרב ובמיוחד 75+ בני בקרב בעיקר בולט המינים בין ההבדלים מוגבלים.
3392 לעומת 1598 הוא אסיהאפריקה יוצאי הגברים בקרב אישי בטיפול המוגבלים 75+ בני הקשישים
מהגברים 1496 כאשר לבית, מחוץ הניידות בתחום יותר עוד בולט הפער מוצא. מאותו הנשים בקרב

.(8 לוח (ראה זה בתחום מוגבלות על דיווחו אסיחאפריקח ממוצא מהנשים 4296 לעומת
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(באחוזים). וגיל מין לפי היומיומי התפקוד בתחומי המוגבלים קשישים :7 לוח

75+ 7470 6965 סח"כ מוגבלות

המוטוריות: מפעילויות אחת בלפחות מוגבל
68 50 43 57 האוכלוסייה כלל
80 61 54 67 נשים
57 32 28 44 גברים

האישי: הטיפול מפע>לו>ות אחת בלפחות מוגבל
12 6 3 8 האוכלוסייה כלל
14 6 3 8 נשים
9 6 4 7 גברים

משקבית: גיחול מפעילויות אחת בלפחות מוגבל
60 37 27 45 האוכלוסייה כלל
67 43 26 48 נשים
54 26 29 41 גברים

לבית: מחוץ בניידות מוגבל
12 6 3 8 האוכלוסייה כלל
12 6 3 10 נשים
8 4 3 6 גברים

(באחוזים) ומוצא מין גיל, לפי ובניידות אישי בטיפול המוגבלים קשישים :8 לוח

75+ 7470 6965 סה''כ

אישי: בטיפול אחד פעולה בלפחות מוגבל
אסיהאפריקח

22 10 8 14 האוכלוסייה כלל
15 10 9 12 גברים
33 11 7 17 נשים

אירופחאמריקח
9 5 2 6 האוכלוסייה כלל
8 5 3 6 גברים
11 5 2 6 נשים

לבית: מחוץ בניידות מוגבל
אסיהאפריקח

26 12 9 16 האוכלוסייה כלל
14 10 6 11 גברים
42 13 10 21 נשים

אירופחאמריקח
10 4  6 האוכלוסייה כלל
725 גברים
12 6 \ ך נשים
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משלזבית ניהול 2.2.3 / ■

ש4596 נמצא הקשישים. אוכלוסיית בקרב נפוצים משקהבית בניהול שונות פעילויות בביצוע קשיים
לבשל, לכבס, הבית, את (לנקות משקהבית ניהול מפעילויות אחת לפחות לבצע יכולים אינם מהקשישים
או בשתיים מוגבלים 1896 אחת, בפעילות מוגבלים מהקשישים 1396 אחר. אדם עזרת ללא קניות) לערוך

.(7 לוח (ראה משקהבית ניהול פעולות ארבע בכל מוגבלים ו1595 פעילויות בשלוש

,6965 בני מהקשישים 2796 הגיל. עם מאוד גדל משקהבית בניהול המוגבלים הקשישים שיעור כמצופה,
נמצא, משקהבית. ניהול של לפחות אחת בפעילות מוגבלים 75+ מבני ו6096 7470 בני מהקשישים 3796

הגבוהים: בגילאים במיוחד המוגבלים, הגברים משיעור גבוה משקהבית בניהול שמוגבלות הנשים ששיעור
75+ בקרב מהגברים 5496 לעומת מהנשים ו6795 7470 בגילאים מהגברים 2696 לעומת מהנשים 4398

בניהול מוגבלות לבין מוצא בין קשר מצאנו אישי בטיפול למוגבלות בדומה משקהבית. בניהול מוגבלים
אירופהאמריקה. יוצאי בקרב 4196 לעומת מוגבלים אסיהאפריקה יוצאי בקרב 6196 משקהבית.

הקש*ש*ט של ומחברת* הנפש* מצבם .3

הפיזיתפקודי, בריאותו מצב לבחינת מעבר הקשיש, של החיים איכות על יותר רחבה זווית לקבל כדי
היכולים תחומים למספר התייחסנו המחקר במסגרת לכן והחברתי. הנפשי מצבו את לבדוק גם חשוב
אחרים, אנשים או משפחה בני עם חברתיים מפגשים הקשישים: של והחברתי הנפשי מצבם על להאיר
הקשיש של הכללית הנפשית הרווחה ותחושת בדידות, הרגשת והחברתית, התעסוקתית הפעילות והיקף

.(emotional wellbeing)

את לעומק יותר ללמוד חשוב רגשית, לתמיכה העיקריים המקורות אחד את מהווים המשפחה שבני מאחר
עם גרים מהקשישים 1396 כלל, ילדים אין מהקשישים של1496 נמצא ילדיהם. עם הקשישים של הקשרים
יישוב באותו ילדים אין ול3096 יישוב באותו המתגורר לפחות אחד ילד יש נוספים ל4496 ילדיהם,

מגורים.

שאינם מילדיהם אחד עם לפחות האחרון בשבוע נפגשו 8796 הילדים, עם תדיר קשר יש הקשישים למרבית
השונות. המין או הגיל קבוצות בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא עמם. גרים

אחת פעם לפחות חברים עם או אחרים משפחה בני עם נפגשו מהקשישים ש7896 גם עולה מהנתונים
מהקשישים 796 .(9 לוח (ראה הזח מהסוג מפגשים בקיום ירידה ישנה בגיל, העלייה עם האחרון. בשבוע

האחרון. בשבוע אחרים אנשים עם או הילדים עם נפגשו לא
לבוא מאפשרת היא בנוסף, אך בריאותית. מבחינה חשיבות בעלת ובראשונה בראש היא, מהבית יציאה
או יום כל מהבית יוצאים הקשישים מרבית אמנם הקהילה. בחיי מעורבות על ולשמור אנשים עם במגע
גדול הבדל יש פחות. אפילו או בשבוע אחד פעם רק יוצאים שהם דיווחו 1296 אך בשבוע, פעמים מספר
בגיל העלייה עם הנשים. מן בלבד 6898 לעומת יום כל כמעט מהבית יוצאים מהגברים 8696 המינים: בין
היא לזאת העיקרית הסיבה בשבוע. פעם לפחות מהבית יוצאים אינם שהם שדיווחו הקשישים שיעור עולה

לצאת. פחד או עניין חוסר גם ולפעמים מספקת, עזרה והעדר פיזית מוגבלות
גבוה שכר תמורת שעובדים הקשישים שיעור כצפוי, שכר. תמורת עובדים עדיין (1296) מהקשישים חלק
גבוה שכר תמורת העובדים הגברים שיעור כמוכן, .(3495) הגברים אצל במיוחד ,6965 בני בקרב יותר
מהקשישים 1196 לכך, מעבר בהתאמה. 696 לעומת 2096 הגיל, קבוצות בכל הנשים בקרב המקביל מהשיעור

קבוע. באופן התנדבותית בפעילות עוסקים
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מהקשישים ש6?18 נמצא נוספים. בתחומים הקשישים של הפעילות מידת את גם בדקנו המחקר במסגרת
ו6?95 וכר מופעים או קולנוע כמו לבילויים יוצאים מהקשישים 4296 חברתי, במועדון מבקרים
נמצאו הפעולות ברוב .(9 לוח (ראה קבוע באופן קוראים או לרדיו מאזינים בטלויזיה, צופים מהקשישים
שונות, בפעילויות מעורבים לחיות יותר נוטים הגברים השונים. הגילאים ובין המינים בין קטנים הבדלים
75+ מבני 3496 לעומת 6965 מבני 5395 לדוגמה, אלו. בפעילויות המעורבות במידת ירידה ישנה הגיל ועם

לבילויים. יוצאים

(באחוזים) ומין גיל לפי הקשישים בקרב פנאי ופעילויות בתעסוקה מעורבות :9 לוח

75+ 7470 6965 סה''כ הפעילות

הילדים) (מלבד נוספים אנשים ע0 גפגש
3שב1ע פעם לפחות

73 80 85 78 האוכלוסייה כלל
72 82 83 77 גברים
75 78 86 79 נשים

יום כל כמעט או יום כל מהבית יוצא
70 78 85 76 האוכלוסייה כלל
81 91 91 86 גברים
57 71 80 68 נשים

גשכר עגודח
7 12 22 12 האוכלוסייה כלל
11 24 34 20 גברים
7 6 13 6 נשים

בהתנדבות עבודה
9 12 13 11 האוכלוסייה כלל
10 14 16 12 גברים
8 10 11 10 נשים

לגילויים ♦*יאח
34 47 53 42 האוכלוסייה כלל
34 52 59 44 גברים
34 44 49 41 נשים

לידיו/קריאה בשלויזיח/האזנה *פיה
קבוע באופן

95 95 97 95 האוכלוסייה כלל
95 97 98 97 גברים
94 94 95 94 נשים

קרובות לעתים בדידות מרגיש
22 25 18 22 האוכלוסייה כלל
16 11 8 13 גברים
29 33 25 29 נשים
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הקשיש של החברתית הרשת זו בתקופה הזקנה. גיל את המאפיינות הבעיות אחת חינה הבדידות תחושת
קרובים משפחה בני אובדן בשל ואם והתעסוקתית החברתית בפעילותו צמצום בגלל אם וקטנה, הולכת
הרגשת על דיווחו מהקשישים 2295 הכללי. בריאותו מצב על להשפיע גם יכולה זו תחושה חברים. או
הנשים שיעור לפעמים. בדידות מהרגשת סובלים שהם אמרו מהקשישים ו1996 קרובות לעתים בדידות
הרגשת על שדיווחו הגברים משיעור משמעותי באופן גבוה (2995) קרובות לעתים בדידות המרגישות
הגברים לעומת נשואות הלא הנשים לשיעור קשורה לכן שהסיבה ייתכן .(1398) קרובות לעתים בדידות
ורק נשואים לא מהנשים 4296 לעומת מהגברים 2196 (רק לבד הגרות נשים של הגבוה ולשיעור נשואים הלא
על דיווחו לבד הגרים מהקשישים ש4396 נמצא למעשה לבד). גרים מהנשים 4296 לעומת מהגברים 1556

בגיל, העלייה עם אחרים. אנשים עם ביחד הגרים מהקשישים 1396 לעומת קרובות, לעתים בדידות הרגשת
.(9 לוח (ראה קרובות לעתים בדידות המרגישים הקשישים בשיעור מתונה עלייה קיימת

בפעילות הממעטים קשישים בקרב יותר גבוה בדידות המרגישים הקשישים ששיעור נמצא כמצופה,
לבילויים לצאת נוהגים שאינם מהקשישים 3096 לדוגמה: לבילויים). ויציאה בהתנדבות או בשכר (עבודה
לצאת הנוהגים מהקשישים 1196 לעומת קרובות לעתים בדידות הרגשת על דיווחו וכוי) קולנוע (הופעות,
אחרים. אנשים עם או ילדים עם המגעים מהיקף בחלקה מושפעת הבדידות הרגשת כי נראה לבילויים.
דיווחו האחרון בשבוע אחרים אנשים עם או ילדיהם עם מגעים להם היו שלא הקשישים מקרב 4996 כך,
בפרק אחרים עם או ילדיהם עם שנפגשו הקשישים מקרב 2096 לעומת קרובות לעתים בדידות הרגשת על

זה. זמן
עליו לסמוך יכול ושהוא אליו קרוב מרגיש שהקשיש אדם של קיומו הוא החברתי המצב של נוסף ממד
יכולים שהם קרוב מישהו להם אין כי דיווחו מהקשישים 1596 אותו. המטרידות הבעיות על איתו ולדבר

מהגברים. 1396 לעומת מהנשים 1896 שלהם: הבעיות על איתו לדבר

של בסקלה שימוש עשינו הקשיש, של הכללית הנפשית הרווחה תחושת על מסכמת תמונה לקבל עלמנת
הרגשת תחומים: למספר התייחסות וכוללת פריטים 28 הכוללת (Vieweg, 1983 ;Goldberg et aL, 1979) ghq
בסקלה הציונים ומרץ. שינה והפרעות חברתי תפקוד ליהנות, יכולת חרדות, דכאון, מהחיים, שביעותרצון
בעבודות שמקובל כפי ביותר. הרע המצב את המשקף ל28 ביותר הטוב המצב את המשקף מ0, נעים
אלת (א) לתשובותיהם: בהתאם קבוצות לשלוש האוכלוסייה את חילקנו זו, בסקלה שהשתמשו אחרות
נקודות ל28 11 בין שקיבלו אלה (ג) נקודות; ל10 6 בין שקיבלו אלה (ב) נקודות, ל5 0 בין שקיבלו

.(Lohr Jrf Waer, 1986)

רווחה של טובה יותר תחושה יש (6965 (בני הצעירים לקשישים הסקלה, ממצאי עלפי כללי, באופן
תחושה יש שלגברים נמצא הגיל קבוצות בכל .(10 לוח (ראה הצעירים לגברים ובעיקר וחברתית נפשית
5.7) הנשים לעומת הגברים של בסקלה הממוצע בציון ביטוי לידי בא זה דבר לנשים. מאשר יותר טובה
גברים לעומת נשים של יותר גבוה ששיעור העובדה רקע על הממצא את להבין ניתן בהתאמה). 8.4 לעומת

קרובות. לעתים בדידות ומרגישות היומיומי, בתפקוד מוגבלות לבד, גרות נשואות, אינן
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(באחוזים) ומין גיל לפי (ghq סקלה (ע''פ וחברתית נפשית רווחה תחושת :10 לוח

75+ 7470 6965 סה''כ בסקלה ציון /
חאוכלוס"ח כלל

49 י 49 57 51 נקודות 05
24 21 19 22 נקודות 610
28 0נ 24 27 נקודות 1128
7.5 7.6 6.3 7.1 ממוצע ציון

(028 (טווח

גבר>מ
58 68 70 69 נקודות 05
18 17 17 17 נקודות 610
14 15 24 19 נקודות 1128
6.5 5.0 4.8 5.7 ממוצע ציון

(028 (טווח

נש*ם
38 38 47 41 נקודות 05
31 23 21 25 נקודות 610
32 40 32 34 נקודות 1128
8.5 9.1 7.5 8.4 (028 (טווח
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שתים והיבטים הבריאות בשירותי השימוש דפוס* ך,
הבריאותי הטיפול של

שונות בריאותיות בעיות שונות, כרוניות מחלות של לקיומן בסיכון עלייה גם קיימת בגיל, העלייה עם
רב לשימוש פוטנציאל בעלת כאוכלוסייה מוכרת הקשישים אוכלוסית מכך כתוצאה תפקוד. ברמת וירידה
בריאות בשירותי השימוש לדפוסי המתייחסים הנתונים את נציג הדו"ח של זח בחלק בריאות. בשירותי
עם הקשר מידת היינו הראשוניים, הבריאות בשירותי לשימוש נתייחס המחקר. אוכלוסיית בקרב שונים
וכן פרטית, ברפואה שימוש מומחים, רופאים עם וקשר הקהילתית המרפאה ואחות המשפחה רופא

בתיהחולים. בשירותי שימוש

הטיפול אופי על יותר מקיפה בצורה ללמוד ניסיון נעשה השונים, בשירותים השימוש היקף לניתוח מעבר
על נתונים נציג למשל, בריאות. בשירותי הקשישים של הצורך ועל הבריאות בשירותי מקבלים שהקשישים
הטיפול של מניעתיים לאספקטים גם נתייחס מומחים. רופאים עלידי ובדיקות מעבדה בדיקות ביצוע
הטיפול טיב את הקשישים תופסים כיצד לבחון גם חשוב נכונה. בריאותית להתנהגות הדרכה מתן כגון,
של ארגוניים היבטים לגבי דיעותיהם ואת המקצוע מבעלי מקבלים שהם היחס איכות את מקבלים, שהם

למרפאה. ומחוץ במרפאה הבריאות שירותי מתן

הבריאות בשירות* השימוש ח>קף .1

הראשונית המרפאה שירותי 11

השונים. הבריאות בשירותי השימוש מידת על להשפיע יכולים הקשישים אוכלוסיית של שונים מאפיינים

ומין. גיל לפי שירותים באותם השימוש בהיקף ההבדלים בבחינת מתמקדים אנו הדו"ח של זה בחלק
לשימוש הקשור בכל הקהילתית, המרפאה במסגרת הוא לקשיש המסופק הבריאותי הטיפול שעיקר מכיוון

המרפאה. ואחות המשפחה רופא בין הקשיש בין בקשר במיוחד התמקדנו בריאות, בשירותי

האחרונה השנה במהלך המשפחה רופא אצל ביקרו (8998) הקשישים אוכלוסיית של המכריע שהרוב נמצא
היה מהקשישים של3396 לציין יש האחרונים. החודשים שלושת במהלך ביקרו (7495) מהם גבוה ושיעור

הראיון. עריכת שלפני בשבועיים אפילו המשפחה רופא עם קשר

במהלך בית לביקור זכו מהקשישים 1796 כי נמצא בית ביקור במסגרת המשפחה רופא עם קשר לגבי
שמעולם דיווחו (5895) הקשישים מרבית משנה. יותר לפני ביקור נערך מהקשישים ול2595 האחרונה השנה
השנה במהלך נזקקו שהם דיווחו מהקשישים 596 שרק לציין יש בית. לביקור המשפחה רופא הגיע לא

הגיע. לא והוא הרופא של בית לביקור האחרונה
בבית או במרפאה המשפחה רופא עם המגעים לתדירות מתייחסים אשר המחקר ממצאי את מציג 11 לוח
במרפאה האחרונה השנה במהלך שלהם המשפחה רופא עם במגע היו מהקשישים ש9296 מצאנו הקשיש.
ול3596 האחרונים החודשים שלושת במהלך הרופא עם קשר היה {77^) למרביתם הקשיש. בבית או
השנה במהלך המשפחה רופא עם לא אך פרטי רופא עם קשר היה מהקשישים ל296 האחרונים. בשבועיים
מגיע פרטי רופא עם או המשפחה רופא עם מגע להם שהיה הקשישים שיעור שבסךחכל כך האחרונה,
שבקרב ייתכן מאוד. גבוהה המשפחה רופא עם הקשישים של הקשר שמידת לומר, ניתן כללית ל9496.
שונות, בריאותיות בעיות בעלי קשישים או תפקודית מבחינת מוגבלים קשישים כגון מסוימות, אוכלוסיות
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לאוכלוסיית המוקדש הדו"ח, של השני בחלקו המרפאה. צוות עם המגעים בתדירות שונות נמצא
צוות עם שלהם הקשר מידת לבין הקשישים של מוגבלות רמת בין קשר יש האם נבחון המוגבלים,

המרפאה.

או (במרפאה המשפחה רופא עם במגע שהיו הקשישים בשיעור מין לפי משמעותיים הבדלים מצאנו לא
בהבדלים להבחין ניתן לא כמוכן מהגברים). ו9196 מהנשים 9498) האחרונה השנה במהלך בבית)
,7470 בני מהקשישים 9496,6965 בני מהקשישים 9096 למשל, השונות. הגיל קבוצות בין משמעותיים
השוואה עורכים כאשר גם האחרונה. השנה במהלך המשפחה רופא עם במגע היו 75+ בני מאלה ו9296

משמעותיים. הבדלים על להצביע ניתן לא השונות, הגיל בקבוצות וגברים נשים בין

ומין גיל לפי בבית הרופא של או במרפאה המשפחה רופא אצל הקשיש של אחרון ביקור :11 לוח
(באחוזים)

75+ 7470 6965 סה"כ מין

100 100 100 100 האוכלוסייה גלל
79 80 72 77 האחרונים החודשים בשלושת
14 14 18 15 שנח עד חודשים שלושה מעל
8 6 10 8 שנת מעל

גש*מ
78 81 78 79 האחרונים החודשים בשלושת
16 14 13 15 שנח עד חודשים שלושה מעל
65*6 שנה מעל

גברים
78 80 63 75 האחרונים החודשים בשלושת
12 13 26 16 שנח עד חודשים שלושח מעל
10 7 11 9 שנח מעל

שלושה כגון, יותר קצרים זמן בפרקי הרופא עם בקשר שהיו הקשישים שיעור את בוחנים אם זאת, לעומת
נמצא, המשפחה. רופא עם הקשר תדירות לבין גיל בין קשר שקיים נראה ושבועיים, חודש חודשים,
מהקשישים 7295 לדוגמה, בגיל. העלייה עם עולה אלה זמן בפרקי הרופא עם במגע שהיו הקשישים ששיעור
בשלושת המשפחה רופא עם בקשר חיו 75+ בני מהקשישים ו7896 7470 בני מהקשישים 8096 ,6965 בני
רופא עם במגע היו 6965 בגילים גברים של יחסית קטן ששיעור לציין ראוי האחרונים. החודשים
בשלושת הרופא עם במגע חיו 6965 בני מהגברים 6396 האחרונים. החודשים שלושת במהלך המשפחה
מהנשים 7896 זאת, לעומת בהתאמה. ו+75 7470 בני מהגברים 789618096 לעומת האחרונים החודשים
נובע שההבדל ייתכן האחרונים. החודשים בשלושת הרופא עם במגע היו 6965 בני מהגברים 6396 לעומת
הבריאותי ושמצבם שכר תמורת עובדים עדיין 6965 בני גברים של יחסית גבוה ששיעור מהעובדה בחלקו

הנשים. של מזה יותר טוב הכללית
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מהקשישים ש896 מראה 11 לוח המשפחה, רופא עם בקשר נמצאים הקשישים שמרבית העובדת עס יחד
שהיו הקשישים לעומת אלה קשישים של יותר גבוה שיעור האחרונה. השנה במחלד הרופא את ראו לא
סובלים אינם שהם וציינו מאוד, כטוב בריאותם מצב את הגדירו זח, זמן בפרק הרופא עם בקשר
גבוהה הכנסה כבעלי נמצאו מחם גבוה שיעור כמוכן, יתרלחץדם). או סוכרת (כלומר, כרוניות ממחלות
נמצא זאת, עם יחד לטיפולו. זקוקים אינם רופא ראו שלא מהקשישים שחלק ייתכן לכן, יחסית.
השנה במהלך הרופא עם בקשר היו לא תפקוד מבחינת המוגבלים הקשישים של מובטל לא ששיעור

.(1296) האחרונה

עם לשנה לנפש הממוצע (הביקורים) המגעים מספר מתוך המשפחה רופא עם הקשר מידת על ללמוד ניתן
גם ,11.9 היה לשנה לנפש המגעים ממוצע ,12 בלוח לראות שניתן כפי הקשיש). בבית או (במרפאה הרופא
בני הקשישים בקרב הוא ביותר הנמוך לשנה לנפש המגעים ממוצע הגברים. בקרב וגם הנשים בקרב
לאחר הממוצע המגעים במספר הירידה .75+ בני בקרב יורד ושוב 7470 בני בקרב עולה הממוצע ,6965

75 בני בקרב יותר הנפוצות בתפקוד, אחרות ומגבלות בניידות מגבלות של תוצאה לחיות יכולה 74 גיל
במרפאה. הביקור על ומקשות ומעלה

ומין גיל לפי המשפחה, רופא עם לשנה לנפש המגעים ממוצע :12 לוח

75+ 7470 6965 סה"כ

11.9 13.5 10.4 11.9 האוכלוסייה כלל
12.1 14.8 8.7 11.9 נשים
11.3 12.6 11.7 11.9 גברים

באותה הנשים של מזח יותר גבוה 6965 בני הגברים בקרב הממוצע המגעים שמספר לציין, מעניין
החודשים שלושת במהלך הרופא עם במגע היו הנשים מבין יותר גבוה ששיעור למרות זאת גיל. קבוצת
הרופא בשירותי משתמשת אשר 6965 בני גברים של קטנה קבוצה שישנה מכך להסיק ניתן האחרונים.

גיל. קבוצת אותה של הביקורים ממוצע את משמעותי באופן מעלים והם מאוד קרובות לעתים
על אחראית המרפאה אחות במרפאות. האחיות הם לקשישים בריאות שירותי בהספקת נוסף חשוב גורם
סיעודי. טיפול ומתן בדיקות ביצוע בריאותיים, בנושאים הדרכה מתן מעקבים, ביצוע כגון שירותים מתן
המרפאה אחות אצל ביקרו מהם 6896 המרפאה. אחות עם קשר קיום על דיווחו מהקשישים ניכר חלק
החודשים בשלושת במרפאה האחות עם קשר חיה המחקר מאוכלוסיית ל5196 האחרונה. חשנח במהלך
מהקשישים 896 אצל בית ביקורי ערכו שהאחיות נמצא, בנוסף האחרונים. בשבועיים ול2196 האחרונים
פעם אף שהאחות דיווחו הקשישים מרבית משנה. יותר לפני מהקשישים 696 ואצל האחרונה, השנה במהלך
בשנה האחות של בית לביקור זקוקים היו שהם ציינו מהקשישים 296 רק .(8696) אצלם ביקרה לא

באה. לא והיא האחרונה

נמצא, האחרונה השנה במשך הקשיש בבית המגעים לבין במרפאה האחות עם מגעים בין משלבים כאשר
החודשים שלושת במהלך 5496 זח, זמן פרק במהלך המרפאה אחות עם במגע היו מהקשישים ש7196

.(13 לוח (ראה האחרונים השבועיים במהלך ו2396 האחרונים

22



נמצא האחות, עם הקשר לתדירות באשר השונות הגיל קבוצות בץ או ונשים גברים בין הבדלים מבחינת
כמוכן, בהתאמה). 6796 לעומת 7498) האחרונה השנה במהלך האחות עם בקשר היו מגברים, יותר שנשים,
מהקשישים 6596 .6965 בני בקרב יותר נמוך חיה זה, זמן בפרק האחות עם במגע שחיו הקשישים שיעור
בני מהקשישים ו7396 7470 בני מהקשישים 7496 לעומת האחרונה בשנה האחות עם במגע חיו 6965 בני

.75+

עם במגע חיו 6965 בני גברים של יחסית קטן שיעור הרופא, עם המגעים בניתוח שעלה לממצא בתמה
בהתאמה). ו7096 7396) ו+75 7470 בני הגברים לעומת זאת .(5696) האחרונה חשנח במהלך האחות

השונות. הגיל קבוצות בין משמעותי הבדל נמצא לא הנשים בקרב

ומין גיל לפי בבית האחות של או במרפאה המרפאה אחות אצל הקשיש של אחרון ביקור :13 לוח
(באחוזים)

75+ 7470 6965 סה''כ

100 100 100 100 האוגלוס"ח כלל
56 58 46 54 האחרונים חחודשים בשלושת
17 16 19 17 שנה עד חודשים לשלושה מעל
27 26 35 29 לשנה מעל

58 60 55 57 האחרונים חחודשים בשלושת
18 14 18 17 שנה עד חודשים לשלושה מעל
24 26 27 26 לשנה מעל

גגר>ם
55 55 35 50 האחרונים החודשים בשלושת
15 18 21 17 שנה עד חודשים לשלושה מעל
30 27 44 33 לשנה מעל

מספר הקשישים אוכלוסיית כלל בקרב חמרפאח. אחות עם לשנה לנפש המגעים ממוצע את מציג 14 לוח
המשפחה. רופא עם 11.9 לעומת 7.8 היה האחות עם לשנה לנפש הממוצע המגעים

הראשונית. הרפואה במערכת רב שימוש עושים שהקשישים כך על מעידים המחקר ממצאי לסיכום,
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של בסקר בארץ. שנערכו אחרים בסקרים גם נמצאו דומים ממצאים
השנה במהלך כלשהו רופא אצל ביקרו ,65+ בני היהודיים מהקשישים ש9096 נמצא, ב1985 שנערך
זמן בפרק המשפחה רופא אצל 9296 ביקרו המחקר אוכלוסיית בקרב כאמור, .(1989 (למ''ס, האחרונה
במהלך בביתם ביקר שהרופא דיווחו 65+ בני היהודים מהקשישים 1996 הלשכה של בסקר כמו^, דומה.
עם למגעים באשר דמיון גם קיים .1796 היה זה שיעור המחקר אוכלוסיית בקרב כאשר האחרונה השנה
השנה במהלך האחות אצל ביקרו 65+ בני היהודים מהקשישים ש6396 נמצא, הלשכה של בסקר האחות.
הלשכה של בסקר זה. זמן פרק במהלך האחות אצל ביקרו 6595 המחקר, אוכלוסיית ובקרב באחרונה
באוכלוסיית כאשר האחרונה, השנה במהלך 65+ בני מהקשישים 1096 של בביתם ביקרה שאחות נמצא

.896 היה זח שיעור המחקר
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ומין גיל לפי המרפאה אחות עם לשנה לנפש המגעים ממוצע :14 לוח

75+ 7470 6965 סה"כ מץ

8.2 7.3 7.8 7.8 האוכלוסייה כלל
7.8 8.1 7.7 7.9 נשים
8.5 5.9 8.2 7.8 גברים

מומחים רופאים אצל ביקורים 1.2

בעיות ישנן מומחים. רופאים מידי טיפולי מענה דורשים הקשישים של הרפואיים מהצרכים חלק
מעניין ,p< שמיעה. ובעיות נשימה, בעיות השתן, בדרכי בעיות עיניים, בעיות כגון הזיקנה לגיל שאופייניות

אלה. בתחומים מומחים רופאים אצל הקשישים של הביקורים דפוסי את לבתק
עם יחד .(15 (לוח האחתנח השנה במהלך עיניים רופא אצל בדיקה עברו (6296) הקשישים שרוב נמצא,

האחרונות. השנים בחמש עיניים בדיקת עברו לא ש1096 לציין יש זאת

רופא אצל ביקרו לא הם מדוע לציין נתבקשו האחרונות השנים בחמש עיניים בדיקת עברו שלא הקשישים
הקשיש מצד הזנחה היו: אחרות סיבות .(7996) בכך צורך היה שלא היתה ביותר השכיחה הסיבה עיניים.

.(496) ארוכים ותורים ,(898) לרופא להגיע קושי ,(596)

(באחוזים) ומין גיל לפי אחרונה עיניים בדיקת :15 לוח

75+ 7470 6965 סה"כ מץ

100 100 100 100 חאופלוס"ח כלל
63 61 60 62 האחרונה בשנה
26 33 27 28 שנים חמש עד לשנה מעל
11 6 13 10 שנים לחמש מעל

נשים
64 62 61 62 האחרונה בשנה
26 32 26 29 שנים חמש עד לשנה מעל
10 6 13 9 שנים לחמש מעל

גבר>0
63 58 60 62 האחתנח בשנה
26 35 28 28 שנים חמש עד לשנה מעל
11 7 12 10 שנים לחמש מעל

גבוה שיעור .(16 (לוח אףאוזןגרון רופא אצל האחרונה השנה במהלך ביקרו מהקשישים ש6?28 נמצא
צורך. היה שלא אמרו (9296) המכריע הרוב ומתוכם האחרונות השנים בחמשת ביקרו לא (4195)
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אף רופא אצל שביקרו או עיניים בדיקת שעברו הקשישים בשיעור הבדלים נמצאו שלא לציין, מעניין
הבדלים. נמצאו כן הראשונית המרפאה שירותי שבצריכת למרות וגיל מין לפי אוזןגרון

מהגברים 3696 .(17 (לוח 3155 על עמד האחרונות השנתיים במהלך גיניקולוג אצל שנבדקו הקשישות שיעור
פעם. אף אורולוג רופא ראו לא (3596) מבוטל לא ושיעור האחרונות, בשנתיים אורולוג רופא אצל ביקרו
להעיד שיכול מה ,(18 (לוח אורולוג רופא אצל שביקרו הגברים בשיעור עלייה יש בגיל העלייה שעם נראה
שיעור זאת, לעומת מומחה. רופא של התערבות שדורשות זח בתחום הבעיות עולות בגיל העלייה שעם
זו שתופעה ייתכן יותר. הצעירות הקשישות בקרב יותר גבוה גיניקולוג אצל נבדקו שהן שדיווחו הקשישות
של הנושא חשיבות לגבי השונות הגיל בקבוצות הנשים אצל שקיימת המודעות ברמת מהבדלים נובע

שיגרתית. גניקולוגית בדיקה

(באחוזים) וגיל מין לפי אףאוזןגרון רופא אצל אחרון ביקור :16 לוח

75+ 7470 6965 סה''כ מין

100 100 100 100 האוכלוסייה כלל
28 27 29 28 האחרונה בשנה
29 37 27 31 שנים חמש עד לשנה מעל
43 36 44 41 שנים לחמש מעל

נשים
26 28 31 28 האחרונה בשנה
28 35 27 30 שנים חמש עד לשנה מעל
46 37 43 42 שנים לחמש מעל

גברים
31 25 28 29 האחרונה בשנה
30 40 26 31 שנים חמש עד לשנה מעל
39 35 46 40 שנים לחמש מעל

(באחוזים) נשים רופא אצל אחרון ביקור :17 לוח

75+ 7470 6965 סה''כ ביקורים

100 100 100 100 גשים סח"כ

23 36 37 31 האחרונות בשנתיים
10 12 14 12 שנים חמש עד לשנתיים מעל
23 33 34 33 שנים לחמש מעל

הרבה מזמן/לפני נערך הביקור
34 19 14 24 מתי פירוט ללא שנים
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(באחוזים) אורולוג רופא אצל אחרון ביקור :18 לוח

75+ 7470 6965 סה"כ ביקורים

100 100 100 100 גנרים סח''ג
36 47 25 36 האחרונות בשנתיים
14 10 7 11 שנים חמש עד לשנתיים מעל
13 8 7 11 שנים לחמש מעל

הרבה מזמן/לפני נערך הביקור
11 4 2 7 מתי פירוט ללא שנים
25 30 59 35 פעם אף

פרטיים רופאים אצל ביקורים 1.3

גם משתמשים מהם חלק בקופתחולים, המשפחה רופא עלידי הקשישים שמקבלים לטיפול מעבר
להתייחס גם חשוב הבריאות, בשירותי השימוש מידת על לעמוד כדי פרטיים. רופאים של בשירותיהם
גיל לפי משמעותיים הבדלים נמצאו לא .(19 (לוח פרטי לרופא פנו מהקשישים ש2796 נמצא, זה. לנושא
הפניות שמרבית לציין ראוי הגברים. שיעור על במקצת עולה פרטי לרופא שפנו הנשים שיעור כי אם ומין
פעמים שלוש ו1196 פעמיים 596 אחת, פעם פנו הקשישים מכלל 1196 חדפעמיות. היו לא פרטי לרופא

ויותר.

(באחוזים) ומין גיל לפי האחרונה בשנה פרטי רופא אצל ביקור :19 לוח

75+ 7470 6965 סה"כ מין

26 27 30 27 האוכלוסייה כלל
26 30 33 29 נשים
25 22 27 25 גברים

טוב טיפול לקבל רצו שהם ציינו רובם פרטי. לרופא לפנייה שגרמו הסיבות את לציין התבקשו הקשישים
קופתחולים מרפאת היו: פרטי ברופא לשימוש אחרות סיבות .(7395) נוסף רפואי ייעוץ לקבל רצו או יותר
ארוכים ותורים (596) המשפחה רופא של בית ביקור היעדר ,(2496) היה לא המשפחה רופא או סגורה חיתה

.(596) במרפאה מדי

בתיחולים בשירותי שימוש 1.4

בתיחולים. של בשירותים שימוש עושים גם הקשישים הראשונית, הרפואה בשירותי לשימוש בנוסף
אשפוז. לצורך בבתיחולים השימוש ומידת מיון בחדרי ביקורים של לנושאים התייחסנו המחקר במסגרת
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(לוח האחרונה השנה במשך ביתחולים של מיון בחדר ביקרו מהקשישים ש1896 עולה, המחקר מממצאי
הבדלים נמצאו לא פעמים. שלוש או פעמיים ו696 אחת, פעם מיון בחדר ביקרו מהקשישים 1296 .(20

לא הגברים. שיעור על במקצת עולה מיון בחדר שביקרו הנשים שיעור כי אם המינים בין משמעותיים
בעלייה להבחין ניתן הגברים בקרב זאת, עם השונות; הגיל קבוצות בין הבדלים לגבי מגמה קיימת

בגיל. העלייה עם מיון בחדר ביקור על שדיווחו הקשישים בשיעור הדרגתית

(באחוזים) ומין גיל לפי האחרונה בשנה מיון בחדר ביקור :20 לוח

75+ 7470 6965 סה"כ מיו

19 20 15 18 האוכלוסייה כלל
18 22 17 19 נשים
20 17 12 17 , גברים

במקום האחרונה בפעם מיון לחדר הגיעו הם שבגללה העיקרית הסיבה את לציין התבקשו הקשישים
רופא. עלידי שנשלחו או מרופא הפניה קיבלו שהם ציינו $323 הקהילתית. במרפאה מהרופא טיפול לקבל
כתוצאה מיון לחדר פנו ו2596 סגורה, היתה שהמרפאה בגלל מיון לחדר שפנו ציינו מהקשישים 2796

חירום. ממקרה

אושפזו מהקשישים 1396 האחרונה. השנה במהלך בביתחולים אושפזו מהקשישים אחוזים ושניים עשרים
לוח .1.65 היה לשנה למאושפז הממוצע האשפוזים מספר ויותר. פעמים שלוש ו496 פעמיים 596 אחת, פעם
גבוה שאושפזו הגברים שיעור כי אם שאושפזו, הקשישים בשיעור מין לפי משמעותי הבדל שאין מראה, 21
של בסקר נמצא דומה ממצא גיל. לפי האשפוז בשיעורי הדרגתית עלייה נמצאה הנשים. משיעור במקצת
במהלך אחת פעם לפחות אושפזו 65+ בני היהודים מהקשישים 2796 לפיו לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

.(1989 (למ"ס, האחרונה השנה

(באחוזים) ומין גיל לפי האחרונה בשנה אשפוז :21 לוח

75+ 7470 6965 סה"כ

25 22 16 22 האוכלוסייה כלל

21 22 16 20 נשים
28 23 15 24 גברים

הממוצע האשפוזים מספר הם המחקר אוכלוסיית בקרב האשפוז דפוסי על שמלמדים נוספים נתונים
.(22 (לוח לאשפוז הממוצע השהייה ואורך הקשישים כלל בקרב לשנה לנפש
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75+ בני הגברים בקרב יותר גבוה זה שמספר לראות ניתן .0.36 חיה לשנה לנפש הממוצע האשפוזים מספר
העלייה עם לשנה לנפש הממוצע האשפוזים במספר עלייה קיימת כמוכן, זו. גיל בקבוצת הנשים לעומת

המינים. שני בקרב בגיל

13.3) הגברים לעומת הנשים בקרב גבוה יותר היה הוא כאשר ,11.4 היה לאשפוז הממוצעת השהייה אורך
בירידה להבחין גם ניתן הגיל. מקבוצות אחת בכל קיימת זו ומגמה בהתאמה), ימים 9.5 לעומת ימים
בני בקרב לאשפוז הממוצעת השהייה אורך לדוגמה, בגיל. העלייה עם לאשפוז הממוצעת השהייה באורך

ומעלה. 75 בני הקשישים בקרב ימים 10.6 לעומת 14.3 חיה 6965

ומין גיל לפי לאשפוז הממוצעת השהייה ואורך לשנה לנפש הממוצע האשפוזים מספר :22 לוח

75+ 7470 6965 סח"כ מין

האוגלוס"ח כלל
0.43 0.34 0.26 0.36 לשנה לנפש ממוצע אשפוזים מספר
10.6 114 14.3 11.4 לאשפוז ממוצעת שחייה

גש*ס
0.40 0.33 0.26 0.33 לשנה לנפש ממוצע אשפוזים מספר
11.5 14.0 16.3 13.3 לאשפוז ממוצעת שהייה

גברים
0.48 0.37 0.26 0.39 לשנה לנפש ממוצע אשפוזים מספר
9.9 6.7 11.8 9.5 לאשפוז ממוצעת שהייה

בדפוסי שההבדלים ייתכן אושפז. הקשיש שבה המחלקח לסוג בקשר מידע קיבלנו לא המחקר במסגרת
של בסקר ומין. גיל לפי לאשפוז הממוצעת השהייה באורך הדפוסים על משפיעים מחלקות לפי האשפוז
השהייה שאורך נמצא, ב1983 אשפוזים דפוסי על הבריאות ומשרד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
יש .(1990 הבריאות משרד (למ"ס ימים 8.2 היה 65+ בני היהודיים הקשישים בקרב לאשפוז הממוצעת
דפוסי על אולי, שהשפיע, אירוע חודשים, שלושה במשך הרופאים שביתת התרחשה שב1983 לציין,

בממצאים. ההבדל את חלקי, באופן לפחות להסביר, ועשוי שנה באותה האשפוזים

חגריאות* חט*פול iv חיגט*ס .2

שירותי במגוון שימוש עושים שהקשישים כך על מצביעים הדו''ח של זה בחלק כה עד שהובאו הממצאים
משירותי מקבלים שהקשישים לטיפול בקשר ההבנה את להעמיק כדי אחרת. או זו במידה הבריאות
הדרכת ומתן שונות בדיקות ביצוע ומניעתי: טיפולי אופי בעלי נושאים במספר להתמקד בחרנו הבריאות,
הטיפול בתחום הקשישים של לאמסופקים צרכים על לעמוד ניסינו כמוכן, נכונה. בריאותית התנהגות על

לבריאות. החינוך ובתחום הרפואי
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בדיקות ביצוע 2.1

פיזית בדיקה במעבדה, ושתן דם בדיקות (לחץדם, שונות בדיקות עוברים הקשישים האם בחנו זה בנושא
לסטנדרטים ובהתאם הכללית, קופתחולים עלידי המומלצים הכלליים לסטנדרטים בהתאם כללית)
לאוכלוסיית הנוגעים קופתחולים נוהלי לפי כרוניות. ממחלות הסובלים קשישים לגבי המיוחדים
פעם לפחות האלה הבדיקות את לבצע יש ,(1987 כללית קופתחולים בלשון, 'הבריא' (תכנית הקשישים

בשנתיים.

פיזית ובדיקה ושתן), (דם מעבדה בדיקות לחץדם, בדיקת שעברו הקשישים שיעור את מציג 23 לוח
המרפאה אחות או רופא עלידי לחץדם בדיקות עברו (9296) הקשישים שרוב לראות, ניתן כללית.
בשלושת ו6?69 האחרונה בשנה זה מסוג בדיקה עברו מהקשישים ש8796 לציין יש האחרונות. בשנתיים
מהקשישים דומה ששיעור נמצא, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של בסקר האחרונים. החודשים

.(1989 (למ''ס האחרונה בשנה לחץדם בדיקת עברו (8996) 65+ בני היהודים

(אחוזים) ומין גיל לפי האחרונות בשנתיים שונות בדיקות שעברו קשישים :23 לוח

75+ 7470 6965 סה"כ מין

האוגלוס"ה גלל
95 93 87 92 המרפאה רופא/אחות עלידי לחץדם בדיקת
93 93 88 92 דם בדיקת
88 88 83 87 שתן בדיקת
68 71 61 68 כללית פיזית בדיקה

גש>0
95 94 90 92 לחץדם בדיקת
97 95 90 94 דם בדיקת
93 89 87 90 שתן בדיקת
72 73 67 71 כללית פיזית בדיקת

גברים
95 92 83 91 לחץדם בדיקת
90 90 85 89 דם בדיקת
84 86 80 83 שתן בדיקת
65 69 54 63 כללית פיזית בדיקת

בקרב בגיל. העלייה עם במקצת עולה האחרונות בשנתיים לחץדם בדיקת עברו אשר הקשישים שיעור
גיל. קבוצת באותה הגברים בקרב מאשר במקצת גבוה זה שיעור 6965 בנות הנשים

עלידי האחרונים החודשים בשלושת לחץדם בדיקת עברה המחקר מאוכלוסיית ש2696 נמצא בנוסף
בבית מכשיר או ביתי מכשיר באמצעות נבדקו 4396 מתוכם, המרפאה. אחות או מהרופא אחר גורם
רופא עלידי 1296 ביתחולים, של מיון בחדר או חוץ במרפאת אחות או רופא עלידי נבדקו 1798 מרקחת,
עברו מהקשישים 7896 בסךהכל, קופתחולים. של מומחה רופא עלידי ו996 אשפוז, בעת 896 פרטי,

האחרונים. החודשים בשלושת כלשהו גורם עלידי שבוצעה לחץדם בדיקת
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בדיקה לבצע צורך יש מיתרלחץדם, שסובלים לקשישים קופתחולים, עלידי הממולץ הסטנדרט לפי
מיתרלחץדם שסובלים הקשישים שרוב כך על מצביעים המחקר ממצאי חודשים. לשלושה אחת לחץדם
.(8696) לעיל שהוזכרה בתקופה המרפאה במסגרת לחץדם בדיקת עברו האוכלוסייה) מכלל 3696 (המהווים
לחץדם בדיקות עברו לא האוכלוסייה) מכלל 598) מיתרלחץדם שסובלים אלה מתוך 1496 כלומר,
לא מיתרלחץדם שסובלים מהקשישים ש~696 לציין, יש האחרונים. החודשים בשלושת המרפאה במסגרת

אחרות. במסגרות נבדקו כן אך במרפאה הבדיקה את אמנם, עברו
האחרונות. בשנתיים (8796) שתן ובדיקת (9298) דם בדיקות עברו הקשישים אוכלוסיית של המכריע הרוב
משמעותי ושיעור בהתאמה) ו7396 8196) האחרונה השנה במהלך שתן ובדיקת דם בדיקות עברו מרביתם
גדול חלק כי נראה בהתאמה). ו3996 4996) האחרונים החודשים בשלושת ושתן דם בדיקות עברו
קשישים של הניכר השיעור מתוך ללמוד ניתן זה את הראשונית. המרפאה במסגרת מתבצעות מהבדיקות
את עברו הקשישים יתר המרפאה. במסגרת האחרונה בפעם ושתן דם בדיקות שעברו ל8096) (מעל
אצל (1296) אשפוז) בזמן או מיון, חדר חוץ, (מרפאת ביתחולים במסגרת האחרונה בפעם האלה הבדיקות

.(296) פרטי רופא אצל או ,(296) קופתחולים של מומחה רופא

בשנתיים אלה בדיקות עברו נשים של במקצת גבוה שיעור כי אם מין לפי משמעותיים הבדלים נמצאו לא
במקצת נמוך 6965 בני בקרב ושתן דם בדיקות שעברו הקשישים ושיעור הגיל, קבוצות בכל האחרונות

.70+ בני בקרב שנמצא מהשיעור

הבדיקות את לבצע שיש קובע, קופתחולים של הממולץ הסטנדרט מסוכרת שסובלים הקשישים לגבי
עברו מהם 8096 מסוכרת. סובלים שהם דיווחו מהקשישים 1596 לפחות. חודשים שלושה לכל אחת האלה
שסובלים מהקשישים ש8896 לציין, יש האחרונים. החודשים בשלושת שתן בדיקת עברו ו5896 דם בדיקות
שהקשישים נמצא האחרונים. החודשים ששת במהלך שתן בדיקת עברו ו7296 דם בדיקות עברו מסוכרת
האוכלוסייה, מכלל 396 מהווים הממולצת הזמן תקופת במהלך דם בדיקות עברו ולא מסוכרת שסובלים

האוכלוסייה. מכלל 796 מהווים שתן בדיקת עברו ולא מסוכרת שסובלים הקשישים שיעור ואילו

כלי מהווה המשפחה רופא עלידי כללית פיזית בדיקה לעיל, שהוזכרו השונות הבדיקות לביצוע בנוסף
פיזית בדיקה עברו שהם ציינו (6896) הקשישים רוב הקשישים. של הבריאותי מצבם אחר ולמעקב לאבחון
בדיקה שעברו שדווחו הקשישים ששיעור לציין, מעניין האחרונות. בשנתיים הרופא עלידי שבוצעה כללית
מעבדה. ובדיקות לחץדם בדיקות שעברו הקשישים משיעור יותר נמוך זה, זמן בפרק כללית פיזית
פיזית בדיקה שעברו הקשישים שיעור האחרונה. השנה במהלך כללית פיזית בדיקה עברו (5596) כמחציתם
בין הבדלים נמצאו הגברים. אצל במיוחד שבולט דבר ,6965 בני הקשישים בקרב יותר נמוך כללית
6395 לעומת מהנשים 7196  האחרונות בשנתיים כללית פיזית בדיקה שעברו הקשישים בשיעור המינים
בין ההבדל כללית. פיזית בדיקה שעברו נשים של יותר גבוה שיעור קיים הגיל קבוצות בכל מהגברים.
פיזית בדיקה עברו מהגברים 5496 לעומת מהנשים 6796 כאשר 6965 בני בקרב במיוחד בולט המינים

כללית.

הרפואי הטיפול בתחום לאמסופקים צרכים 2.2

של הבריאות צורכי כל של כיסוי בהכרח, מבטיח, אינו הראשוני הבריאות בשירותי האינטנסיבי השימוש
כמובן מטופלות. אינן אשר הקשישים אצל בריאותיות בעיות קיימות האם לבדוק ניסינו לכן, הקשיש.
על ישירות השלכות להם שיש תחומים בכמה להתמקד החלטנו אנו אך רבים, לתחומים להתייחס שניתן
ירידה של ובעיות הרגל, בכף הפה, וחלל בשיניים בשמיעה, בראייה, בעיות הקשיש: של התפקוד יכולת
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בבעיה. רפואי טיפול לקבל פנו האם כן, ואם בעיה, קיימת האם נשאלו הקשישים תחום, כל לגבי במשקל.
לאיהפנייה. הסיבה את לציין נתבקשו קיימת, שבעיה למרות לטיפול פנו לא שהם שדיווחו הקשישים

לא הקשישים), מכלל 695) ראייה בעיות עם מהקשישים כרבע ראייה. בעיות יש מהקשישים של2696 נמצא
הקשישים בקרב יותר נפוצות ראייה ובעיות (8895) משקפיים מרכיבים הקשישים רוב מומחה. לרופא פנו
עם הקשישים כאמור, משקפיים). שמרכיבים מהקשישים 2595 לעומת ,3896) משקפיים מרכיבים שאינם
עלידי שדווחו ביותר השכיחות הסיבות פנו. לא הם מדוע נשאלו מומחה לרופא פנו שלא ראייה בעיות
אין שממילא הקשיש הרגשת ,(1896) מומחה לרופא להגיע קושי ,(2395) הקשיש מצד הזנחה חיו: הקשישים
ארוכים תורים היו: יותר נמוכה בשכיחות סיבות .(1496) רצינית" כ"לא הבעיה ותפיסת ,(1896) לעשות מה
לרופא הפניה קיבל ולא המשפחה לרופא פנה והקשיש ,(996) מדי גבוהה הטיפול עלות ,(996) מומחה לרופא

.(1196) לעשות מה שאין לו שנאמר או מומחה
לרופא פנו לא שמיעה בעיות עם מהקשישים 5696 שמיעה. מבעיות סובלים מהקשישים ש2696 נמצא,
הרגשת חיו: לאיהפנייה ביותר השכיחות הסיבות הקשישים). מכלל 1596 (מהווים זו בבעיה לטפל מומחה
שהוזכרו אחרות סיבות .(1996) רצינית" כ"לא הבעיה ותפיסת (3696) לעשות מה אין שממילא הקשיש

.(996) מומחה לרופא להגיע וקושי ,(996) הקשיש מצד הזנחה היו: יותר נדירות לעתים

באופן בו משתמשים שאינם או כלל בו משתמשים אינם 6096 אד שמיעה מכשיר יש מהקשישים ל696
הסיבות בשמיעה. בעיות על דיווחו שמיעה מכשיר שקיבלו הקשישים מקרב ש7496 מפתיע לא לכן, קבוע.
,(2196) רעשים עושה המכשיר ,(3996) להרכבה נוח לא המכשיר היו: במכשיר לאישימוש ביותר השכיחות

.(1396) המכשיר את להרכיב צורך שיש הרגישו שלא וקשישים

4996 בציפורניים). בעיות או יבלות כאבים, (כגון, הרגל בכף בעיות על דיווחו מהקשישים כ4096
ביותר השכיחות הסיבות הקשישים). מכלל 1995) טיפול מקבלים לא הרגל בכף בעיות עם מהקשישים
או למומחה הפניה נתן לא המשפחה ורופא (2296) שיעזור טיפול אין שממילא ההרגשה היו: לאיהפנייח
הטיפול עלות היו: יותר נמוכה בשכיחות שהוזכרו אחרות סיבות .(1396) לעשות מה שאין לקשיש אמר
לפנות לאן לגבי ידע וחוסר ,(795) למומחה ארוכים תורים ,(796) לרופא להגיע קושי ,(796) מדי גבוהה

.(796) טיפול לקבלת

תותבות, שיניים יש מהקשישים ל8196 ובפה. בשיניים בעיות היא הזיקנה בגיל השכיחה נוספת בעיה
,496  בהן שימוש אי או 2396  איתן לאכול (קושי התותבות השיניים עם בעיות על דיווחו 2796 ומתוכם
פנו לא התותבות השיניים עם בעיות להם שיש מהקשישים 5896 מתאימות). לא שהתותבות בגלל בעיקר
היתה לטיפול, פנו לא מדוע נשאלו הקשישים כאשר הקשישים). מכלל 1696 מהווים (הם השיניים לרופא
ו6?11 לעשות מה אין שממילא הרגישו 2896 בנוסף, .(3995) גבוהה הטיפול שעלות ביותר הנפוצה הסיבה
מצד הזנחה היו: שכיחות פחות שהיו לאיהפנייח אחרות סיבות שיניים. לרופא להגיע להם שקשה אמרו

.(59s) ארוכים ותורים (796) הקשיש

צריכים שהם הרגישו הקשישים) מכלל 695 (מהווים 3296 תותבות, שיניים להם שאין הקשישים בקרב
ממחציתם למעלה לצורך. מודעים שהיו למרות תותבות שיניים לקבל פנו לא 7596 מתוכם, תותבות. שיניים

התותבות. השיניים של הגבוהה לעלות קשור לאיהפנייה שהסיבה ציינו (5596)

דיווחו 1596 כאבים). דימום, פצעים, (כגון, בפה או בשיניים אחרות בעיות להם יש אם נשאלו גם הקשישים
היתה הטיפול עלות הקשישים). מכלל 895 (מהווים בה לטפל פנו לא 5096 ומתוכם כזאת בעיה שקיימת
סיבות כאלה. מבעיות שסובלים מהקשישים 4796 עלידי והוזכרה לאיהפנייה ביותר השכיחה הסיבה
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המצב והזנחת ,(1096) לרופא להגיע קושי ,(1795) יעזור לא הטיפול שממילא הקשיש הרגשת היו: אחרות
.(996) הקשיש מצד

לפנות חשיבות יש ולכן ונפשיות בריאותיות בעיות על להצביע יכולה הקשישים בקרב במשקל ירידה
מ5 ביותר ירד משקלם האחרונים החודשים שלושת שבמהלך דיווחו מהקשישים 996 זה. בנושא לרופא
(אלה במשקל לירידה בקשר לרופא פנו לא 6495 מתוכם, הרזיה. דיאטת על לשמור מבלי וזאת ק"ג,

הקשישים). מכלל 698 מהווים
בריאותיות מבעיות שסובלים קשישים של יחסית גבוה ששיעור כך על מצביעים המחקר ממצאי לסיכום,
הקשישים. של התפקוד רמת על ישיר באופן להשפיע עלול כזה מצב בהן. טיפול לקבל פנו לא שונות
(אלה מטופלת לא בעיה עם קשישים של ביותר הנמוך השיעור נמצא ראייה של שבתחום לציין, מעניין
בשמיעה). בעיות של בתחום ו1596 חרגל, בכף בעיות של בתחום 1996 לעומת הקשישים מכלל 696 מחווים

דרך אין שממילא ההרגשה כגון הקשישים, עלידי שהוזכרו טיפול לקבלת לאיהפנייה מהסיבות חלק
כחלק הבעיות את תופסים מהקשישים שחלק כך על מעידים רצינית'', כ"לא הבעיה ותפיסת בבעיה לטפל
נוספות סיבות כמוכן, מהבעיות; גדול בחלק לטפל שניתן לעובדה מודעים ואינם הזיקנה מתהליך טבעי
ארוכים, מתורים כתוצאה אם המתאימים לשירותים נגישות לחוסר קשורות טיפול לקבלת לאיהפנייה
להשיג ניתן איפה לגבי ידע חוסר מפאת ואם השירות, למוקד בעצמו להגיע הקשיש של אייכולת בגלל אם
לקושי הקשורות לאיהפנייה שהסיבות מראים הנתונים כלכליים. באמצעיים ומחסור הדרוש השירות את
בפנייה התועלת חוסר לגבי הקשיש בהרגשת הקשורות סיבות מאשר פחות מודגשות לשירותים בנגישות
בעיות הוא טיפול לקבלת לאיהפנייה מרכזי גורם מהווה הטיפול עלות שבו היחיד התחום טיפול. לקבלת

בפה. או בשיניים

לבריאות חינוך של בתחום הלאימסופקים והצרכים הפעילות היקף 2.3

נוסף היבט הינו לבריאות חינוך כאחד. ומניעתיים טיפוליים היבטים הכוללים בנושאים התמקדנו כה עד
מידע מתן כולל לבריאות חינוך נכונח. בריאותית התנהגות דפוסי ליצור נועד אשר הבריאותי, הטיפול של
בתפקוד פגיעה האפשר ככל ולמנוע האדם התנהגות על להשפיע במטרה שונים, בריאותיים בנושאים חיוני

הבריאותי. במצב והידרדרות היומיומי

הדרכה הקשישים, כלל בקרב שונים לבריאות חינוך בתחומי הדרכה נושאים: במספר יתמקד הדיון
מרופאיהם. קיבלו שהקשישים הטיפול הוראות מילוי ומידת בסיכון, לקבוצות

חיים הרגלי על שמירה של הנושא לחשיבות מודעות קיימת הקשישים שבקרב עולה, המחקר מנתוני
ופעילות בריא אוכל אכילת כמו נכונים חיים הרגלי על ששמירה הסכימו מהקשישים 8596 למשל, בריאיים.
אוכלים או דיאטה על שומרים (4496) הקשישים למחצית קרוב לכך, מעבר מחלות. למנוע יכולים גופנית
"זה בריא'', יותר זה ''כי היא לכך שהסיבה ציינו 6596 מתוכם, מיוזמתם. כבריאים שנתפסים מזון סוגי
כגון, גופנית בפעילות עוסקים מהקשישים %34w נמצא, בנוסף טוב". יותר מרגישים "כי או מחלות'', מונע
גופנית בפעילות כיום עוסקים שאינם מהקשישים %25v לציין, חשוב ושחייה. הליכה התעמלות/תרגילים,
זאת עושים אינם שהם ציינו רובם גופנית. בפעילות לעסוק מעוניינים שהם אמרו האוכלוסייה) מכלל 2296)

.(4196) מתאימות הנחיות קיבלו שלא בגלל או (6896) מתאימה מסגרת היעדר בגלל

קיבלו 3896 לדוגמה, שונים. בריאותיים בתחומים אישית הדרכה קיבלו כבר מהקשישים שחלק נמצא
עם יחד בבית. נפילות/תאונות מניעת של בנושא ו596 תרופות, בנושא 2896 נכונה, תזונה של בנושא הדרכה
לדוגמה, שונים. בנושאים נוספת בהדרכה המעוניינים או הדרכה לקבל שרוצים רבים קשישים ישנם זאת,
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בנושא ו1896 גופנית, פעילות של בתחום 1996 נכונה, תזונה של בנושא חדרכח לקבל מעוניינים מהם 2296

הרצון ועל בעבר אישית הדרכה קבלת על המחקר נתוני את מציג 24 לוח בבית. נפילות/תאונות מניעת של
שונים. לבריאות חינוך בתחומי הדרכה לקבל

אישית. הדרכה של במתכונת האחות או הרופא עלידי המרפאה במסגרת ניתנה ההדרכה שרוב לציין יש
על הסברים שקיבלו מהקשישים 8296 נכונה, תזונה של בנושא הדרכה שקיבלו מהקשישים 7196 לדוגמה, כך
ההדרכה את קיבלו בבית נפילות/תאונות מניעת של בנושא הדרכה שקיבלו מהקשישים ו6596 תרופות
כגון אחרים, מגורמים הדרכה שקיבלו דיווחו קשישים של יותר נמוך שיעור המרפאה. מאחות או מרופא
קיבלו הקשישים מרבית פרהרפואיים. מקצועות ובעלי פרטיים, או מומחים רופאים ביתהחולים, צוות

קבוצתית. במסגרת הרצאה שקיבלו דיווחו 896 רק פרטני, באופן הדרכה
חשוב זאת, עם יחד הקשישים. אוכלוסיית כלל את תכסה לבריאות חינוך של בתחום שהפעילות חשוב
שבקרב מראים המחקר נתוני בסיכון. הנמצאות האוכלוסיות כלפי במיוחד תכוון זה מסוג שפעילות מאוד
ו1296 העישון השלכות על הסברים קיבלו כשליש הקשישים}, אוכלוסיית מכלל 1498 (המהווים המעשנים
נפלו שהם דיווחו מהקשישים כ1896 זח. בנושא נוספת חדרכח או הדרכה לקבל מעוניינים שחם דיווחו
בבית. תאונות או נפילות למנוע ניתן כיצד חדרכח קיבלו 896 רק מתוכם, האחרונים. החודשים בשלושת
מהקשישים 2396 המרפאה. אחות של בית ביקור במסגרת זח מסוג הדרכה קיבלו בלבד ש196 לציין כדאי
מהקשישים 7596 לבסוף, בבית. נפילות למנוע ניתן כיצד נוספת הדרכה או הדרכה לקבל עניין הביעו שנפלו
כלל בדרך להם מסביר הרופא האם לשאלה בתשובה הרופא. הוראות לפי תרופות לקחת שעליהם דיווחו
מקבלים שהם טענו 1596 הסברים, מקבלים תמיד שהם אמרו מתוכם 6496 להם, נותן שהוא התרופות על

הסברים. מקבלים שאינם השיבו והשאר שואלים הם כאשר רק הסברים

(באחוזים) לבריאות החינוך בתחומי הדרכה לקבל רוצים ו/או הדרכה שקיבלו קשישים :24 לוח

הדרכה לקבל רוצים
אלה בקרב אלה בקרב קיבלו

סה"כ קיבלו שלא שקיבלו הדרכה תחומים

22 24 18 38 נכונה תזונה .1
19 19 21 16 גופנית פעילות .2
12 12 11 28 תרופות שמירת .3
18 18 16 5 בבית תאונות או נפילות מניעת .4
19 21 13 26 שפעת נגד חיסון .5
6 6 7 16 עישון בעיות .6

אחר למלא הקשיש מנכונות גם מושפעת היא ההדרכה. מתן של תוצר רק אינה נכונה בריאותית התנהגות
בחנו המחקר במסגרת הבריאותי. הטיפול בתחום המקצוע בעלי עלידי לו הניתנות הטיפול הוראות
בתחומים הרופא עלידי לחם שנמסרו הטיפול הוראות אחר למלא מקפידים הקשישים מידה באיזו

בתרופות. ושימוש וסוכרת, ביתרלחץדם טיפול דיאטה, שמירת הבאים:
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על שומרים אינם כי ציינו כ1696 ומתוכם דיאטה, על לשמור הוראות קיבלו מהקשישים 4096vy נמצא
שקשה חיתח הדיאטה על לאישמירה ביותר השכיחה הסיבה הקשישים). מכלל 696 מחווים (הם הדיאטה

.(7995) מסוימים מאכלים על לוותר לקשיש

598 רק .(9596) מהרופא מיוחדת דיאטה או תרופות קיבלו מיתרלחץדם שסובלים הקשישים מרבית
הרופא. עלידי שניתנו ההוראות כל אחר ממלאים שאינם דיווחו הקשישים) מכלל 295 (מהווים מתוכם
על או מסוימים מאכלים על לוותר הקשיש של קושי היה ההוראות לאימילוי ביותר השכיחות הסיבות

טוב. לא להרגיש להם גורם שהטיפול שטענו %15y (42?5) עישון

רובם כאן גם מיוחדת. דיאטה ו9095 תרופתי טיפול קיבלו 6595 מסוכרת, שסובלים הקשישים בקרב
כל אחר ממלאים אינם הקשישים) מכלל 296 (מהווים מתוכם 1295 ורק הטיפול הוראות אחר ממלאים
את לקחת שמותר, מה רק לאכול הקושי היא ההוראות אחר לאימילוי העיקרית הסיבה ההוראות.
שהטיפול שחשבו מכיוון ההוראות אחר ממלאים לא מהקשישים 2195 בנוסף, .(6395) וכר בזמן, התרופות

יעזור. לא

מכלל 295) 395 רק מתוכם, הרופא. הוראות לפי תרופות לקחת צריכים מהקשישים 7595 הוזכר, שכבר כפי
לאימילוי ביותר השכיחות הסיבות הרופא. הוראות לפי התרופות את לקחת מקפידים אינם הקשישים)
טוב מרגיש לא הקשיש ,(3095) התרופות את לקחת שוכח הקשיש היו: התרופות בנושא הרופא הוראות אחר

.(2095) בתרופות צורך שיש חושב לא והקשיש ,(2295) התרופות עם

זאת, עם יחד שונים. בריאותיים בנושאים הדרכה קיבלו מהקשישים שחלק מראים, המחקר נתוני לסיכום,
לגבי הקיימת המודעות על המצביע דבר נוספת, או ראשונית הדרכה לקבל שמעוניינים קשישים ישנם
היא נפילות מניעת של בנושא שהדרכה הרושם, מתקבל הבריאות. מצב על נכונים חיים הרגלי השפעת

יחסית. מוזנח תחום

הרפואי הטיפול את הקשיש הערכת 2.4

מתן של הארגוני הצד לגבי ודיעותיו הטיפול של והאפקטיביים המקצועיים ההיבטים את הלקוח הערכת
בהכרח אינה גבוהה ששביעותרצון לזכור יש זאת, עם יחד הטיפול. לאיכות אינדקטורים מהווים השירות,
טיפול איכות על מצביעה בהכרח אינה אישביעותרצון לחילופין או טיפול של גבוהה איכות על מצביעה
טיפול איזה לגבי שלו המודעות רמת (כגון, הקשיש הערכת על להשפיע שיכולים שונים גורמים ישנם ירודה.
למרות הרפואי). הצוות על ביקורת להעביר נוח מרגיש הוא מידה באיזו שלו, הציפיות רמת לו, מתאים
נתפס בבריאות, הטיפול בתחום מקצוע מבעלי מקבל שהוא והיחס הטיפול את הקשיש של הערכתו זאת,
בבדיקת התמקדנו הניתן. הרפואי לטיפול היענות וגם בריאות בשירותי שימוש לנבא שעשוי כגורם
עיקרי מוקד מהווה שהמרפאה מכיוון במרפאה, הצוות ומיחס הטיפול מאיכות הקשיש של שביעותרצונו
הספקת של ארגוניים היבטים לגבי הקשישים של דעותיהם את לקבל גם ביקשנו בריאות. שירותי לקבלת

במרפאה. השירותים

מרופא טוב או מאוד טוב טיפול מקבלים שהם הרגישו (7196) הקשישים שרוב עולה, המחקר מנתוני
25 לוח הטיפול. איכות את הקשיש הערכת בדפוסי גיל או מין לפי הבדלים נמצאו לא .(25 (לוח המשפחה
שאינם הקשישים שבקרב נמצא, הרופא. של מהטיפול אישביעותרצון הביעו מהקשישים ש1496 מראה
הקשישים שיעור וגם טוב כלא בריאותם מצב את שהעריכו הקשישים שיעור מהטיפול, שבעירצון
ייתכן הרופא. של מהטיפול שביעותרצון שהביעו הקשישים לעומת גבוה יותר היה בתפקוד המוגבלים
מקבלים אמנם כיתד בריאותם מצב את שתופסים קשישים או מוגבלים שקשישים מכך נובע שהדבר
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ולכן לטיפול ניתנות שאיע מבעיות סובלים אלח שקשישים גם ייתכן אן שלהם, בבעיות טוב פחות טיפול
מקבלים. שהם הטיפול ממידת אכזבה מביעים הם

(באחוזים) המשפחה* רופא של הטיפול איכות את הקשיש הערכת :25 לוח

אחוז הטיפול הערכת
^^^^__^__^_^__________

23 מאוד טוב
48 טוב
15 טוב די
10 טוב כך כל לא
* טוב לא

הרופא עם קשר מאוד מעט להם יש או להם שאיו שדווחו מהקשישים 495 נכללו לא .
במקומם. ענה אחר שמישהו מהקשישים \י>*<1

הבדלים נמצאו לא .(26 (לוח המשפחה רופא של מהיחס גם שביעותרצון הביעו (829s) הקשישים רוב
לו שיש ההרגשה את כלל בדרך להם נותן הרופא אם נשאלו גם הקשישים גיל. או מין לפי הערכה בדפוסי
מיחס שביעותרצון שהביעו קשישים אותם מתוך כך. חשבו מהקשישים כ7196 בשבילם. זמן מספיק
מרוצים די שהיו מהקשישים 4896 לעומת בשבילם זמן מספיק לו שיש מראה שהרופא דיווחו 8496 הרופא,

מרוצים. היו שלא מהקשישים 18961

(באחוזים) המשפחה* רופא של מהיחס הקשיש של שביעותהרצון :26 לוח

אחוז שביעותרצון

36 מאוד מרוצה
46 מרוצה
8 מרוצח די
7 מרוצה כך כל לא
3 מרוצח לא כלל

הרופא עם קשר מאוד מעט להם יש או להם שאיו שאמרו מהקשישים 496 נכללו לא .
במקומם. ענה אחר שמישהו מהקשישים ז#*

מידת בין קשר נמצא ,(1981 ובןסירא דוכין לדוגמה, (ראה, אחרים מחקרים של לממצאים בדומח
לדוגמה, כך הרופא. של מהיחס שביעותרצונו מידת לבין הרפואי הטיפול מטיב הקשיש של שביעותרצונו
896 רק ואילו מהרופא טוב טיפול מקבלים שהם הרגישו הרופא של מהיחס מרוצים שחיו מהקשישים 8396

לקשיש שיש כנראה טוב. טיפול מקבלים שהם דיווחו הרופא של מהיחס מרוצים חיו שלא מהקשישים
ן
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לשפוט הדרוש הידע את אין שלקשיש שכיוון ייתכן, שביעותרצון. של אלה ממדים שני בין להפריד קושי
ייתכן כמובן, הרופא. של מהיחס בעיקר מתרשם הוא הרופא, עלידי הניתן הטיפול את מקצועי באופן

חיובית. בצורה ללקוח מתייחסים גם טוב טיפול שנותנים שהרופאים

בריאותם. מצב אחר ובמעקב הטיפול במתן ישיר באופן מעורבת המרפאה אחות מהקשישים חלק לגבי
אישביעותרצון הביעו 696 ורק מהאחות שקיבלו מהטיפול שביעותרצון הביעו (8696) הקשישים מרבית
האחות. של מהטיפול הקשיש שביעותרצון למידת באשר גיל או מין לפי הבדלים נמצאו לא .(27 (לוח
לעומת האחות מטיפול שביעותרצון חוסר הביעו בתפקוד מוגבלים קשישים של יותר גבוה ששיעור נמצא
(8596) הקשישים רוב הרפואי. הטיפול איכות להערכת בקשר עלה דומה ממצא מוגבלים. שאינם הקשישים
במידת גיל או מין לפי הבדלים נמצאו לא .(28 (לוח כלפיהם האחות מיחס שביעותרצון גם הביעו

שביעותחרצון.

(באחוזים) המרפאה* אחות של מהטיפול הקשיש של שביעותרצון .27 לוח

אחוז שביעותרצון

27 מאוד מרוצח
59 מרוצה
8 מרוצה די
3 מרוצה כך כל לא
3 מרוצה לא

חארוות עם קשר מאוד מעט להם שיש או להם שאין שדווחו מהקשישים 2695 נכללו לא *

במקומם. ענה אחר שמישהו מהקשישים Jar}

(באחוזים) המרפאה* אחות של מהיחס הקשיש שביעותרצון :28 לוח

אחוז שביעותרצון

32 מאוד מרוצה
53 מרוצה
ך מרוצה די
4 מרוצח כך כל לא
4 מרוצה לא

האחות עם קשר מאוד מעט להם שיש או להם שאין שדוורוו מהקשישים 2696 נכללו לא .
במקומם. ענה אחר שמישהו מהקשישים ו6?ג

המרפאה ומאחות המשפחה מרופא מקבל שהוא הטיפול איכות את הקשיש של הערכתו לבדיקת מעבר
ארגוניים היבטים לגבי הקשישים של לדיעותיהם גס התייחסנו כלפיו, מקצוע בעלי אותם של היחס ואת
שונים מהיבטים מרוצים היו לא מהקשישים שחלק נמצא, לה. ומחוצה במרפאה בריאותי שירות מתן של
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המתנה זמן חיה הקשישים משליש יותר עלידי כבעייתי שצויין האספקט המרפאה. של הארגוני הצד של
אחרים בתחומים גם בעיות קיום על דיווחו מהקשישים חלק המשפחה. לרופא שמתקבלים עד מדי ארוך

.(29 (לוח

מכלל 3896 (המהווים מהקשישים 2796 מומחים. רופאים לגבי גם קיימת ארוכים תורים של הבעיה
עד זמן" מדי ''יותר לחכות צורך שהיה אמרו מומחה לרופא האחרונה השנה במהלך שהופנו הקשישים)

התור. לקבלת

(באחוזים) בריאות שירותי של ארגוניים היבטים לגבי הקשיש חערכת :29 לוח

אחוז

המדווחים הקשישים עלידי שהוזכרו ארגוניות בעיות

במרפאה א.
37 המשפחה לרופא שמתקבלים עד מדי ארוך ההמתנה זמן
26 המרפאה של המרקחת בבית תרופות לקבל נוח'' ''לא
23 אישורים) קבלת תורים, (קביעת במרפאה סידורים לבצע נוח" "לא
11 נוחות" "לא המרפאה של הקבלח שעות

למרפאת מחוץ ג.
וכר) רנטגן, (א.ק.ג., בדיקות לביצוע עד זמן מדי יותר לחכות יש

4796 שהם האלה הבדיקות את לעבור צריכים שחיו הקשישים (בקרב
14 הקשישים) מכלל

הקשישים (מתוך מומחה לרופא תור לקבלת עד זמן מדי יותר לחכות יש
27 הקשישים) מכלל 3896 שהם הפניה שקיבלו

^^__^^^

(43^ מהקשישים למחצית קרוב במרפאה. השירות את לשפר ניתן כיצד להציע התבקשו גם הקשישים
הקשישים מבין לדוגמה, לשיפור. ההצעות את מציג 30 לוח השירות. את לשפר יש כיצד דעתם את נתנו
את לשפר הצורך המשפחה. לרופא הנגישות רמת את לשפר צורך שיש אמרו 3496 לשיפור, הצעות שהציעו
הרגישו מהקשישים 2096 הצעות. להם שהיו מהקשישים 2996 עלידי דווח במרפאה המרקחת בית תפקוד

הלקוחות. כלפי במרפאה והאדמינסטרטיבי המקצועי הצוות של היחס את לשפר צורך שיש

הראשוני, הרפואי מהטיפול קשישים של לשביעותרצונם שהתייחסו אחרים במחקרים כמו זה, במחקר
כללי שבאופן לציין צריך הטיפול. של והאפקטיבי המקצועי מהצד שביעותרצון של גבוהה מידה נמצאה
מתן של הארגוני מהצד מאשר הבריאותי חצוות של ומהיחס מהטיפול שביעותרצון יותר הביעו הקשישים

השירות.
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(באחוזים) במרפאה השירות לשיפור הצעות :30 לוח

אותם מתוך אחוז
הצעות שהציעו קשישים לשיפור הצעות

תורים/זמן (קיצור המשפחה לרופא הנגישות רמת את לשפר
34 הרופאים) על העומס רופאים/הורדת יותר המתנה/שיחיו
29 במרפאת המרקחת בית תפקוד את לשפר

20 הלקוח כלפי האנוש יחסי את לשפר
20 במרפאה אדמינסטרטיביים ותהליכים המזכירות תפקוד את לשפר

15 הדרכה) (מעקבים, הניתן הרפואי טיפול את לשפר

12 מומחים לרופאים הנגישות רמת את לשפר
9 המרפאה של הפתיחה שעות את לשנות
6 בית ביקורי יותר ביצוע
2 לפרהמקצועיים הנגישות רמת את לשפר
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הממושך והטיפול הרווחה בשירותי השימוש דפוס> ה.

חגרתיים לשירותים מהלשכח סוציאלית עוגדת עם הקשישים של מגעים .1

בתמיכה וצורך בדידות בעיות מוגבלות, בגלל וזאת רווחה לשירותי זקוקה הקשישים מאוכלוסיית חלק
מאוכלוסיית שכ995 נמצא סוציאלי/ת. עובד/ת עם במגע נמצאים הקשישים מידה באיזו בדקנו נפשית.

,(31 לוח (ראה עו"ס האחרונה השנה במהלך פגשו הקשישים

וגיל מין לפי האחרונה השנה במהלך עו"ס עם בקשר שהיו הקשישים שיעור :31 לוח

75+ 7470 6965 סה"כ מין

10 9 6 9 האוכלוסייה כלל
9 5 4 7 גברים
12 11 7 10 נשים

שיעור יש בגיל העליה עם כמוכן האחרונה, השנה במהלך עו"ס עם בקשר היו נשים של יותר גבוה שיעור
עו"ס. עם הנפגשים קשישים של יותר גבוה

שאר עו"ס. של לעזרה זקוקים אינם כי ציינו (8098) רובם עו"ס, עם בקשר נמצאים שלא הקשישים בקרב
שאינם בגלל או ,(996) לעו"ס בפנייה קשיים בגלל מידע, חוסר בגלל לעו"ס פונים אינם כי ציינו הקשישים

.(896) בעו"ס להיעזר שיוכלו מאמינים לא או לפנות רוצים

הקשישים בקרב אך האוכלוסייה, כלל בקרב נמוך הוא עו"ס עם במגע שהיו הקשישים שיעור אמנם
כוללות הסוציאליים העובדים של העיקריות היעד קבוצות למדי. גבוה השיעור השונות, הסיכון בקבוצות
העו"ס עם לקשר זקוקים אשר קשישים מוגבלים. וקשישים וכלכליות חברתיות נפשיות, בעיות עם קשישים

תמיכתי. וטיפול הדרכה קבלת לצורך או בעין שירותים קבלת לשם

נמצא התפקוד, ויכולת הבריאות מצב של עצמית הערכה עלפי נבחן עו"ס שפגשו הקשישים שיעור כאשר
לוח (ראה סוציאלית עובדת עם שנפגשו הקשישים שיעור עולה כן יותר, ירוד הקשישים של שמצבם שככל
זה שיעור סוציאלית: עובדת שפגשו אישי בטיפול המוגבלים קשישים של הגבוה השיעור במיוחד בולט .(32

טיפול של הפעילויות בכל המוגבלים בקרב 5898 לבין מהפעילויות בחלק המוגבלים בקרב 3498 בין נע
פורמלית בלתי עזרה היעדר בגלל הפורמליים מהשירותים לעזרה הזקוקים קשישים מזאת, יתרה אישי.
זקוקים שאינם קשישים לעומת חעו"ס עם יותר רב בקשר להיות נוטים רב, בעומס שמשפחותיהם בגלל או
לעזרה הזקוקים ו4995 משקהבית בניהול פורמלית לעזרה הזקוקים מהקשישים ש2095 נמצא זו. לעזרה
אלו בקרב בהתאמה ו796 395 לעומת האחרונה, השנה במהלך עו"ס עם בקשר היו אישי בטיפול פורמלית

פורמלית. לעזרה זקוקים שאינם
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בריאותייםתפקודיים מאפיינים לפי האחרונה, בשנח עו"ס עם שנפגשו הקשישים שיעור :32 לוח

עו"ס עם נפגשו מאפיינים

9 האוכלוסייה כלל

בריאות: של עצמית הערגה
j מאוד/טובה טובה
9 טובה כך כל לא
16 רעה

איש*: בטיפול מוגבלות
6 עצמאי
15 לבית מחוץ ביציאה מוגבל
34 אישי טיפול פעילויות 12 מוגבל
34 אישי טיפול פעילויות 34 מוגבל
58 אישי טיפול פעילויות 56 מוגבל

ביתית: בעזרה פורמלית בעזרה צוין
3 לעזרה זקוק לא
20 לעזרה זקוק

אישי: בטיפול פורמלית בעזרה צורך
7 לעזרה זקוק לא
49 לעזרה זקוק

היעד לאוכלוסיות השייכים אחרים צרכים בעלי קשישים עם הסוציאלית העובדת של הקשר את גם בחנו
(בעלי סוציאלית הטבה המקבלים הקשישים ששיעור עולה מהנתונים .(33 לוח (ראה הרווחה שירותי של
עם בקשר שהיו הקשישים כלל משיעור (1895) יותר גבוה העו"ס עם בקשר היו אשר נמוכה), הכנסה רמת
ביתי ציוד הדיור, בתחום רבים צרכים למלא כדי רווחה לשירותי זקוקה זו אוכלוסייה .(998) חעו''ס

ממושך. לטיפול שירותים מימון גם וכמובן רפואיים ומכשירים שיניים טיפולי בסיסי,

חברתיתנפשית רווחה הרגשת בעלי קשישים או מבדידות הסובלים קשישים לבד, שגרים קשישים בנוסף,
של יחסית הגבוה לשיעור שבהשוואה זאת, עם לציין, מעניין העו"ס. עם בקשר יותר נמצאים נמוכה,
ובודדים בדידות בעיות עם הקשישים שיעור עו"ס, עם בקשר היו אשר תפקודית מוגבלות עם קשישים
ולמרות הקשיש של רווחתו על רבה השפעה יש שלבדידות למרות זאת גבוה. אינו עו"ס, עם בקשר שהיו
או בארגון בעזרה וגם בעין עזרה במתן גם מהמשפחה זמינה עזרה פחות יש לבד הגרים שלקשישים
ותיווך, ייעוץ עלידי אלה בעיות לפתרון לסייע יכולה סוציאלית עובדת הצורך. בעת שירותים בהשגת

מתנדבים. של ביקורים ארגון או חברתי למועדון הפניה

חברתיתכלכלית, מבעיה סובלים או מוגבלים חינם עו"ס עם בקשר שהיו הקשישים מן %87v נמצא
השירותים של היעד לאוכלוסיית שייכים סוציאלית עובדת עם במגע הנמצאים הקשישים רוב כלומר,
עם בקשר אינם ותפקודיות חברתיות מבעיות הסובלים קשישים של גדול שיעור זאת, עם הסוציאליים.

סוציאליים. עובדים
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ונפשיים חברתיים מאפיינים לפי האחרונה בשנה עו"ס עם שנפגשו הקשישים שיעור :33 לוח

עו"ס עם נפגשו מאפיינים

9 האוכלוסייה כלל

משקגית: הרגב
15 לבד גר
6 אחרים עם גר

בד*ד1ת:
3 מבדידות סובל לא
11 לפעמים סובל
17 הזמן קרובות/כל לעתים

כללית*: רווחת הרגשת
2 גבוהה
י בינונית
20 נמוכה

ghq של סקלה לפי ♦

ממושך לט>פול בשירותים השימוש ה>קף .2

הקשישים כלל בקרב בשירותים שימוש 2.1

אחת פעילות בביצוע מוגבלים מהקשישים 4596 היו שלנו המחקר אוכלוסיית בקרב נאמר, שכבר כפי
פעילות בביצוע מוגבלים היו מהקשישים ו6ל8 קניות) כביסה, בישול, (ניקיון, משקהבית ניהול של לפחות
בביצוע לעזרה זקוקים רבים קשישים כלומר, אכילה). הלבשה, (רחצה, אישי בטיפול לפחות אחת
יש לעתים אך המשפחה, בני עלידי מסופקת העזרה מרבית היומיום. בחיי ביותר הבסיסיות הפעילויות

פורמליים. שירותים הספקת עלידי זו עזרה להחליף או להשלים צורך

שניתנו שירותים חיינו האחרון, החודש במהלך קיבלו שקשישים הפורמליים השירותים על נדווח 34 בלוח
ציבורי. גורם או משפחתו בני הקשיש, של תשלום תמורת

עזרה מלבד פורמליים, בשירותים משתמשים אינם הקשישים מרבית כי לראות ניתן הממצאים עלפי
דבר לחודש, שירות שעות 9.1 מקבלים ובממוצע זה בשירות משתמשים מהקשישים משליש יותר ביתית.
כשאר שלא בנוסף, גבוה. הוא זה בתחום לעזרה הזקוקים הקשישים ששיעור כיוון מפתיע שאינו
אם גם בעצמם, משקהבית את לנהל שמסוגלים קשישים גם משתמשים הבית לניקיון בעזרה השירותים,
רק ולכן אישי, בטיפול מוגבלים מהקשישים נמוך שיעור זאת, לעומת קושי. תוך נעשה זה קרובות לעתים
מקבלים אישי בטיפול המוגבלים הקשישים שרק מאחר זה. בתחום עזרה מקבלים מתוכם קטן שיעור
זה בשירות השימוש של השונים המאפיינים על נדווח ביתית), מעזרה (להבדיל זה בתחום פורמלית עזרה

המוגבלים. בקשישים בפירוט הדן בפרק
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(באחוזים) ומין גיל לפי פורמליים בשירותים השימוש :34 לוח

75+ 7470 6965 סה''כ

השגחח או איש> טיפול
4.3 2.3 0.7 2.8 האוכלוסייה כלל
2.9 1.0 0.2 18 גברים
5.9 3.0 1.1 3.6 נשים

בית>ת עזרה
40.9 31.2 29.1 35.2 האוכלוסייה כלל
35.8 29.6 32.6 337 גברים
46.5 32.2 26.4 36.4 נשים

מוגנות ארוחות
2.2 0.7 0.6 !♦ האוכלוסייה כלל
2.0  1.4 !♦ גברים
2.4 1.1  u נשים

כביסה *>תת
7.2 5.4 2.0 5.4 האוכלוסייה כלל
6.8 6.1 3.4 5.8 גברים
7.7 5.0 1.0 5.0 נשים

>ום במרכז או חברת* במועדון ביקורים
19.7 17.2 17.4 18.4 האוכלוסייה כלל
22.0 18.0 18.3 20.2 גברים
17.2 16.8 16.9 17.0 נשים

מועדון 1m tn< למרכז הסעות
1.6 0.9 2.0 1.5 האוכלוסייה כלל
1.5 0.9  1.0 גברים
1.7 0.9 3.5 2.0 נשים

שיעור עולה התפקוד, ביכולת בירידה רבות פעמים המלווה בגיל, העלייה עם כי לראות ניתן 34 בלוח
כ4195 לדוגמה, .75+ בני בקרב יותר גבוה בשירותים המשתמשים שיעור השונים. בשירותים השימוש
כי לומר ניתן כללי באופן .7470 מבני ו3196 6965 מבני 2996 לעומת ביתית עזרה מקבלים 75+ מבני
בקרב במיוחד בולטת זו ומגמה הגברים בקרב המקביל מהשיעור גבוה שירותים המקבלות הנשים שיעור
השגחה, או אישי טיפול מקבלים מהגברים 398 לעומת מהנשים כ696 75+ בני בקרב לדוגמה, .75+ בני
הבריאות שמצב מכך נובע שהדבר כנראה ביתית. עזרה מקבלים מהגברים כ5?36 לעומת מהנשים כ4796
במיוחד בולט וההבדל גיל, אותו בני הגברים בקרב מאשר יותר גרועה הנשים של התפקודית והיכולת
את בעצמן לבצע מסוגלות עדיין אשר יותר צעירות לנשים נשואים הגברים כי גם ייתכן מתקדם. בגיל

משקהבית. ניהול מטלות מרבית
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השירותים מימון 2.2

וציבוריים פרטיים מקורות בין המימון חלוקת 2.2.1

חראיונות תקופת במהלך ציבורי. במימון אותם לקבל או בעצמם השירותים את לממן יכולים הקשישים
לשירותים חלשכה במימון בעיקר הציבורית, במערכת אישי), טיפול (מלבד חללו השירותים ניתנו שלנו
השירות, ניתן לו הקשיש של ההכנסה ורמת המוגבלות רמת עלפי נקבע הציבורי המימון שיעור חברתיים.
מוכנות וארוחות יום מרכז שירות במימון מסוים. שירות מימון לצורך לארגון שיש התקציב היקף ועלפי
גם הכנסות. מבחן עלפי נקבע זה, במקרה גם במימון, הקשיש של חלקו ציבורית, השתתפות תמיד קיימת

בתשלום. הקשיש של השתתפות נדרשת לא גם ובדרךכלל ציבורי בתקציב ממומן חברתי מועדון

ציבורית. השתתפות תמיד יש יום ומרכז מוכנות ארוחות השירותים במימון כי 35 בלוח לראות ניתן
באופן השירות כל את מממנים כביסה בשירותי או ביתית עזרה בשירותי המשתמשים הקשישים מרבית

פרטי.

מממן גורם לפי שירותים המקבלים הקשישים שיעור :35 לוח

הממומן שירות מקבלים הממומן שירות מקבלים סה"כ
בלבד פרטית בהשתתפות ציבורית* בהשתתפות מקבלים השירות

32.2 2.0 35.2 ביתית** עזרה
5.2 0.1 5.4 כביסה
0.7 0.8 1.5 הסעות

14 1.4 מוכנות ארוחות
1.6 1.6 יום מרכז

השירות. מעלות חלק מממנים ציבורי, מימון בהשתתפות שירותים המקבלים מהקשישים חלק *

בלוח. נכללים אינם והם אישי טיפול השירות במסגרת ביתית עזרה ניתנת מהקשישים ל298 **

ציבורי גורם עלידי ממומנים אשר הפורמליים השירותים מקבלי שיעור התחומים, ברוב כי, לציין יש
במימון כלל משתתפים אינם הכביסה ושירות הביתית העזרה מקבלי מכלל כ396 רק למדי. נמוך בלבד,
מן כ5?48 בקרב השירות במימון הקשישים של השתתפות כלל אין יום מרכז שירות במימון השירות.

המקרים.

שירותים למימון הפרטיות ההוצאות היקף 2.2.2

יש מוגבלותם, למרות נאות חיים אורח לנהל להם שיאפשרו שירותים למימון הקשישים של ההוצאה לגודל
היחידה הכנסתם מהקשישים חלק עבור כי לזכור יש לנהל. יכולים שהם החיים רמת על השלכות כמובן
יותר, המוגבלים שהקשישים כך על מורה המחקר מממצאי אחד וכמוכן הלאומי, הביטוח קיצבת היא
היקף את לבחון חשיבות שיש כך יותר. נמוכה הכנסה רמת בעלי גם הם יותר, רבים לשירותים הזקוקים
הדיווחים כל עליהם. המוטל הכספי הנטל את להעריך מנת על שירותים למימון הקשישים של ההוצאות

.1989 יוני של במונחים בשקלים הם הכספיות הוצאות על
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שהשירות קשישים בקרב לחודש, שקלים 0 בין נע הקשישים של ההוצאה טווח ביתית, העזרה בתחוס
בקרב ביתית לעזרה הממוצעת ההוצאה לחודש. שקלים 1,000 לבין בלבד, ציבורי גורם עלידי ממומן

לחודש. שקלים 105 היא בשירות המשתמשים הקשישים

ההוצאות ממוצע השירות. במימון משתתפים כולם וכאמור, מוכנות ארוחות מקבלים מהקשישים 1.496

בחודש. שקלים 44 הוא המוכנות ארוחות עבור

בחודש, שקלים 28 הוא כביסה עבור החודשיות ההוצאות ממוצע כביסה. שירות מקבלים מהקשישים 3.498

שקלים 150 ועד בלבד ציבורי במימון שירות המקבלים הקשישים בקרב שקלים 0 בין נע ההוצאות טווח
בחודש.

עבור ההוצאות ממוצע היום. למרכז הסעות שירות מקבלים ורובם יום, במרכז מבקרים מהקשישים 1.698

(אצל שקלים 0 בין נע ההוצאות טווח בחודש. שקלים 20 הוא המקבלים, כלל בקרב יום, במרכז הביקור
בחודש. שקלים 400 ועד בלבד) ציבורי גורם עלידי ממומן מקבלים שהם שהשירות קשישים

מוציאים יום, במרכז מבקרים או משקהבית, בניהול פורמליים שירותים המקבלים קשישים בסךהכל
לכך, בנוסף יש, אישי בטיפול המוגבלים שלקשישים לזכור, יש אלה. שירותים על לחודש ש"ח 91 בממוצע
בהרבה. גבוהה שירותים על הכוללת ההוצאה ולפעמים והשגחה, אישי טיפול של שירותים על הוצאות גם

המוגבלים. על בפרק יוצג אלה הוצאות על דיווח

משקיהבית בניהול לעזרה הזקוקים קשישים בקרב בשירותים השימוש 2.3

כה עד התייחסנו ציבורי), או פרטי (במימון ממושך לטיפול בשירותים השימוש היקף על לעמוד כדי
ומהשירותים מהמשפחה העזרה בניתוח נתמקד כעת הקשישים. כלל בקרב הזה מהסוג בשירותים לשימוש
נתיחס לא הדו"ח של זח בשלב משקביתם. את לנחל מסוגלים שאינם הקשישים שמקבלים הפורמליים
נפרד. בפרק מדווח שעליהם אישי, בטיפול מוגבלים לקשישים רק המיועדת העזרה של יותר מעמיק לניתוח
מהמשפחה עזרה מקבלים אשר ותחום, תחום בכל המוגבלים הקשישים שיעור את מציג 36 לוח

הפורמליים. ומחשירותים

הזקוקים מהקשישים כ6296 המשפחה. מבני עזרה מקבלים הקשישים רוב המחקרים, ברוב שנמצא כפי
מקבלים 8896 בקניות, עזרה מקבלים 9096 זה, בתחום מהמשפחה עזרה מקבלים הבית בניקיון לעזרה
עזרה מקבלים ו1896 פורמלי, מגורם רק הבית בניקיון עזרה מקבלים מהקשישים כשליש בבישול. עזרה
שמקבלים הקשישים שיעור משקהבית, ניהול של האחרות הפעילויות בכל בלבד. פורמלי מגורם בכביסה

נמוך. הוא בלבד פורמלי מגורם עזרה
בכביסה, לעזרה מהזקוקים 2695 הבית, בניקיון לעזרה הזקוקים מהקשישים שכמחצית עולה, מהנתונים
פורמלי. מגורם שירות מקבלים בקניות, לעזרה מהזקוקים ו1396 ארוחות בהכנת לעזרה מהזקוקים 1596

של העזרה את להשלים רק כלל, בדרך באח, היא פורמלית, עזרח מקבלים הקשישים בהם בתחומים גם
המשפחות.
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מהמשפחה עזרה המקבלים משקבית בניהול המוגבלים הקשישים שיעור :36 לוח
הפורמליים ומהשירותים

עזרה: מקבל לא
בתשלום מהמשפחה גם מהמשפחה מקבל תחום
בלבד בתשלום וגם בלבד עזרה מוגבלות

34 14 48 4 ניקיון
18 8 72 2 כביסה
9 6 82 3 ארוחות
7 6 84 3 קניות
4 3 92 1 סידורים

עזרת מספיק מקבלים אינם אשר מוגבלים לקשישים לעזור אמורה הציבוריים השירותים מערכת
שאינם לקשישים או רב, עומס עליה שמוטל בגלל או משפחה להם שאין בגלל פורמליים, בלתי מגורמים
הציבוריים השירותים מידה באיזו לבדוק מעניין זה בהקשר פורמליים. שירותים בעצמם לממן מסוגלים
פחות פורמלית בלתי עזרה אשר לבד, הגרים לקשישים או נמוכה, הכנסה בעלי לקשישים בעיקר מופנים

להם. זמינה

לקשישים יותר ניתנים וארוחות) (ניקיון הרווחה לשכות עלידי בעיקר המסופקים השירותים ששני נמצא,
המקבלים המוגבלים הקשישים שיעור זאת, עם סוציאלית. הטבה המקבלים ולקשישים לבד הגרים
הטבח המקבלים הקשישים בקרב וגם הבודדים הקשישים בקרב גם נמוך ציבורי במימון שירותים

36א). לוח (ראה סוציאלית

ציבורי במימון שירותים המקבלים משקבית בניהול המוגבלים הקשישים שיעור 36א: לוח
מוגבלות תחום ולפי הקשיש מאפייני לפי

הכנסה מגורים הסדר
לא מקבל עם גר גר כלל

חט''ס מקבל הט''ס אחרים לבד האוכלוסייה מוגבלות תחום

10 28 11 16 13 הבית ניקיון
6 0 6 3 4 כביסה
4 8 2 13 5 ארוחות
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הקשישים של לאמסופקיס צרכים .3

משקיבית ניהול 3.1

משקהבית. בניהול בעיקר היומיום, חיי של הבסיסיות הפעילויות בביצוע לעזרה זקוקים רבים קשישים
אחרים, פורמליים בלתי עוזרים עלידי או משפחה בני עלידי מענה לקבל עשוי בעזרה הצורך שנאמר, כפי
או המשפחה עלידי מסופקים הקשישים צורכי כל שלא כמובן, קנויים. פורמליים שירותים באמצעות או
יש זה למידע המענים. לבין בעזרה הצורך בין הפער את לאמוד חשוב \ל>¥ הפורמליים, השירותים
הקשישים חדשים. שירותים פיתוח ולגבי הקיימים השירותים היקף הרחבת תכנון לגבי רבה משמעות
לעזרה זקוקים הם תחום, בכל מקבלים שהם פורמלית הבלתי או הפורמלית לעזרה מעבר האם נשאלו

נוספת.

ומין גיל לפי משקהבית בניהול לאמסופקים צרכים עם הקשישים שיעור :37 לוח

75+ 7470 6965 סח''כ ב נוספת לעזרה זקוק

iadl של אחת פעילות לפחות
40 30 22 33 האוכלוסייה כלל
34 21 14 26 גברים
47 36 28 38 נשים

הבית ניקיון
38 29 22 31 האוכלוסייה כלל
32 20 14 25 גברים
44 34 28 36 נשים

כביסת
11 8 7 9 האוכלוסייה כלל
10 7 6 8 גברים
12 9 8 10 נשים

ארוחות הכנת
8 6 4 6 האוכלוסייה כלל
9 4 3 6 גברים
7 7 5 7 נשים

קניות
8 6 4 6 האוכלוסייה כלל
6 2 4 5 גברים
10 8 4 7 נשים

סידורים
6 4 4 5 האוכלוסייה כלל
5 2 4 4 גברים
7 6 3 5 נשים
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שיעור נוספת, לעזרה מהקשישים 3196 זקוקים בו תחום הבית, בניקיון מלבד ,37 בלוח לראות שניתן כפי
ברמת לעלייה הקשורה בגיל, העלייה עם למדי. נמוך משקהבית בניהול הלאמסופקים הצרכים
3896 לעומת 6965 מבני 2296 לדוגמה כך משקהבית. בניהול מסופקים הלא הצרכים עולים המוגבלות,
השיעור מן גבוה נוספת, לעזרה הזקוקות הנשים שיעור הבית. בניקיון נוספת לעזרה זקוקים 75+ מבני
מכך נובע לנשים גברים בין שהשוני ייתכן משקהבית. ניהול של התחומים בכל הגברים, בקרב המקביל
משקהבית. את מנחלת וממילא עלפירוב, מהם הצעירה זוגם, בת עם גרים (כ8096) הגברים שרוב
יכול ואינו מהן מבוגר שלרוב (4596) זוג בן עם גרות או ,(4296) לבד גרות הנשים מבין גבוה שיעור לעומתם,
גם לציין יש האשה. של המסורתי תפקידה שזהו התפיסה בגלל זאת עושה אינו או משקהבית את לנהל
הרבה גבוה משקהבית ניהול תחומי בכל הלאמסופקים הצרכים שיעור אסיהאפריקח יוצאי בקרב כי
יוצאי בקרב המוגבלות ששיעורי מכד נובע שהדבר ייתכן אירופחאמריקה. יוצאי בקרב מאשר יותר
המאפשר דבר יותר, טוב אירופהאמריקה יוצאי של הכלכלי המצב כמוכן יותר. גבוהים אסיחאפריקה
זקוקים אסיהאפריקה מיוצאי 41?6 לדוגמה כך לצורכיהם. בהתאם משקהבית לניהול עזרה לקנות להם
זקוקים אסיהאפריקה מיוצאי 1696 אירופהאמריקה; מיוצאי 2896 לעומת חבית בניקיון נוספת לעזרה

אירופהאמריקה. מיוצאי 796 לעומת בכביסה נוספת לעזרה

מין גיל לפי זח בתחום המוגבלים הקשישים בקרב משקהבית בניהול לאמסופקים צרכים :38 לוח
(באחוזים) המוגבלות ותחום

75+ 7470 6965 סה"כ ב נוספת לעזרה זקוק

חב*ת ניקיון
51 55 52 52 האוכלוסייה כלל
48 54 42 48 גברים
54 55 61 55 נשים

גניסח
19 26 17 20 האוכלוסייה כלל
16 27 18 18 גברים
22 26 17 22 נשים !

ארוחות
17 33 11 19 האוכלוסייה כלל
13 15 8 13 גברים
25 48 19 31 נשים

קמות
18 22 16 18 האוכלוסייה כלל
17 18 18 17 גברים
18 23 16 19 נשים

סידורים
17 21 17 18 האוכלוסייה כלל
17 16 32 19 גברים
17 23 10 18 נשים

ניכר שחלק ברור, הקשישים. אוכלוסיית כלל של נוספת בעזרה הצורך את מבטאים כה עד הנתונים
שגם מפתיע, לא לכן רבים. קשיים תוך נעשה זה לפעמים אך משקביתם, את לנהל יכולים מהקשישים
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מנת על אולם, זה. בתחום לעזרה זקוקים שהם טענו משקביתם, את לנחל מסוגלים שחם שענו קשישים
הקשישים, בקרב יחודיות קבוצות של הצרכים לסיפוק הדרושים המענים היקף של מלאח תמונה לקבל
משקביתם את לנחל מסוגלים שאינם הקשישים בקרב מסופקים הלא הצרכים שיעור את לבחון חשוב

הזולת. בעזרת ותלוים
בדומח לצורכיהם. מלא מענה כיום מקבלים אינם הקשישים של ניכר שיעור כי עולה, 38 בלוח מהנתונים
המוגבלים הקשישים בקרב הלאמסופקים הצרכים הקשישים, אוכלוסיית כלל בקרב לממצאים
הנשים. בקרב יותר ושכיחים הבית, בניקיון במיוחד גבוהים משקהבית, ניהול של השונות בפעילויות
לעזרת הזקוקים מהקשישים כמחצית והפורמלית, הלאפורמלית מהמערכת מקבלים שחם העזרה למרות

נוספת. לעזרה זקוקים משקביתם, בניהול הזולת

חברתיים מועדונים 3.2

לאחר החברתי. והניתוק הפנוי בזמן השימוש היא הקשישים לאוכלוסיית האופייניות הבעיות אחת
מאופיין הזיקנה גיל בנוסף, חליפית. תעסוקה למצוא קושי רבים לקשישים יש מהעבודה, הפרישה
עשויה הקשיש של החברתית הרשת ולכן וחברים, אחרים משפחה בני זוג, בן/בת של רבים באובדנים

הראשון. בפרק שהוצג כפי בדידות, הרגשת על מהקשישים רבים דיווחו מכך כתוצאה להצטמצם.

החברתי. במועדון ההתעניינות הוא פנוי בזמן והשימוש הבדידות בעיית של קיומה על המצביע נוסף גורם
לבקר רצון (כ2396) רבים קשישים הביעו ,(8238) לקשישים במועדון כיום מבקרים שאינם אלה מתוך
כי לראות ומעניין במועדון לבקר מעונינים אשר והגברים הנשים שיעור בין גדול הבדל אין כזה. במועדון
לבקר רוצים 6965 מבני 24?6 בגיל: העלייה עם חברתית לפעילות ברצון ירידח אין הגברים בקרב לפחות
בקרב יותר גבוה במועדון לבקר שרוצים הקשישים שיעור .75+ מבני 2596 לעומת חברתי במועדון
נמצאו לא אך הקשישים), כלל בקרב 2296 לעומת ,3295) קרובות לעתים בדידות המרגישים הקשישים
הסדר כגון הקשישים, מיתר אותם המבדילים נוספים מאפיינים במועדון לבקר הרוצח באוכלוסייה

אחרים. אנשים עם או ילדים עם המגעים תדירות או המגורים

רפואי מכשור 3.3

רפואיים למכשירים לעתים קשישים זקוקים המוטורי, ובתפקוד החושים בתפקוד מהירידה כתוצאה
הקשישים בקרב נרחב שימוש יש שאכן מצאנו, וכדומה. אורתופדיים מכשירים שמיעה, מכשיר כגון שונים,
קשישים שישנם נמצא זאת, עם שמיעה. במכשירי המקרים, מן וחלק במשקפיים תותבות, בשיניים
למכשיר o>/77pr 296 שמיעה, למכשיר זקוקים 396  למשל להם, שאין רפואיים למכשירים הזקוקים
מכפי גבוח הצורך חי ייתכן תותבות. לשיניים זקוקים שהם טענו 6951 לניידות עזר מכשיר או אורתופדי
זח. מסוג בשאלה תתדיווח קיים ולעתים פתוחה בצורה נשאלה זו ששאלה מאחר בנתונים, משתקף שהוא
קשישים של מבוטל לא שיעור ישנו רפואי, מכשיר להם שחסר שטענו לקשישים שבנוסף לזכור, יש
שיניים לחם שיש טענו מהקשישים 2296 דיווחנו, שכבר כפי מתאימים. לא רפואים במכשירים שמשתמשים
נובעות הקשישים אצל שמצאנו הראייה מבעיות שחלק להניח יש ובנוסף, מתאימות שאינן תותבות

מתאימות. לא במשקפיים משימוש

זקוקים אשר הקשישים 5696 כספית. בעיה היא דרוש רפואי מכשיר שאין העיקרית הסיבה כי נראה
למכשור הזקוקים מהקשישים 1096 בנוסף, כספית. מסיבה רפואי מכשיר להם שאין ציינו רפואי למכשיר
לאן מידע חוסר פיזית, מוגבלות (כגון הדרוש, המכשור את להשיג מהם מנעו שונים קשיים כי ציינו רפואי
בו. להשתמש בושה או חשש בגלל או שלהם הזנחה בגלל המכשיר את להם אין כי 6951צ2יינו לפנות);
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הקשישים של הדיור תנאי 3.4

המתגוררים קשישים נמצאו לא בבעלותם. הנמצאת בדירה מתגוררים (7696) הקשישים רוב כאמור,
יש גג. בעליית התגוררו מהקשישים מ196 ופחות וכוי, מרתף מחסן, כמו למגורים מיועדים שאינם במבנים

משותף. בבית מתגוררים הקשישים מרבית כי לציין

כמחצית הסביבה. עם קשר על ולשמור מהבית לצאת הקשיש יכולת על משפיעות הבית אל הגישה דרכי
מהבית. היציאה על מקשה שבהכרח עובדה מעלית, בלי (72) הגבוהות בקומות מתגוררים הקשישים מכלל
מעקה יש לדירתם עד המדרגות לאורך ,(9996) לביתם בכניסה מרוצף שביל יש כי ציינו הקשישים מרבית
חשובה הקשיש בית אל הגישה דרכי של איכותן .(9796) תקינה תאורה יש המדרגות ובחדר ,(9396) אחיזה
מתשובות מהן. כתוצאה בתפקוד ומגבלות תאונות למנוע עלמנת בטיחות כללי על לשמור הצורך בגלל גם
של המכריע שלרוב למרות זאת, לעומת לבית. הגישה בדרכי בטיחותית בעיה שאין נראה הקשישים
אחיזה ידיות או מעקה יש מהקשישים ל1896 רק הבית, בתוך ומקלחת שירותים יש המחקר אוכלוסיית

במקלחת. או באמבטיה
מגיע סורגים בדירתם שיש הקשישים ששיעור מצאנו הקשישים. לגבי מיוחדת חשיבות יש הבטחון לאמצעי
אולם גדל, הסורגים בעלי שיעור ראשונה בקומה או קרקע בקומת המתגוררים הקשישים בקרב ל3996.
חריר או בטחון שרשרת בביתם יש (8296) הקשישים למרבית סורגים. אין חללו מהקשישים ל4496 עדיין

חצצה.

בדירה רטיבות לדוגמה, הקשיש. של חייו איכות ועל בריאותו מצב על ישירה השפעח יש הדיור לתנאי
הקשישים של למדי גדול לשיעור ראומטיות. מחלות ועל הנשימה בדרכי מחלות על לרעה להשפיע עלולה
בעיות יש מהקשישים ל1696 בו. הבסיסי הציוד ושל ביתם של שוטפת לאחזקה הקשורות בעיות יש

בדירתם. בביוב או בצנרת בעיות יש מהקשישים ול1096 וכוי), גשם דליפת (עובש, בדירה רטיבות

המתגוררים הקשישים בקרב (1196) יותר הרבה גבוהה הדירה באחזקת הבעיות שכיחות כי לציין יש
גשם דליפת (עובש, בדירה רטיבות בעיות יש מהם ל3096 וכר). פרזות (עמידר, משכנת מחברה בשכירות
בחימום קשיים היו מהקשישים של1696 מצאנו, בנוסף, בדירתם. בביוב או בצנרת בעיות יש ול2096 וכוי)
הבעיה השניה ולמחצית החימום למימון בכסף ממחסור נבעו הקשיים המקרים במחצית בחורף. ביתם

אלה. של תקינותם אי או חימום בתנורי מחסור היתה העיקרית

מים, לחימום ותנור חימום תנור כיריים, מקרר, כגון בסיסי ציוד הקשיש בבית יש האם גם בדקנו
שהוא או הללו, מהפריטים אחד לפחות חסר מהקשישים, של1196 נמצא תקין. הוא זה ציוד האם כ0\בץ
גיל. או מין לפי ביתי ציוד של בהימצאותו או בתקינותו משמעותיים הבדלים מצאנו לא תקין. לא במצב
של החיים ברמת מהשוני כתוצאה כנראה מוצא, לפי בסיסי ביתי ציוד עם הבעיות בשכיחות רב שוני יש
חסר אירופהאמריקה, מיוצאי בלבד 596 לעומת אסיהאפריקה מיוצאי ל3396 השונות. המוצא קבוצות
כביסה. מכונת אין מהקשישים של1796 נמצא בנוסף תקין. שאיננו או הבסיסי, הביתי הציוד מפריטי אחד
הם כי ציינו מהקשישים ו996 כביסה שירות מקבלים מהקשישים כ596 רק כי זח בהקשר לזכור יש

בכביסה. נוספת לעזרה זקוקים
רדיו, טלפון, כולל: הסביבה, עם הקשיש של הקשר בשמירת מירבית חשיבות לו יש אשר נוסף, ביתי ציוד

טלוויזיה. אין מהקשישים ול696 רדיו אין ל496 טלפון, אין מהקשישים של596 נמצא טלויזיה.
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מוגבלים קש>ש>מ .1

הקדמת .1

בנות נשים כוללת האוכלוסייה המחקר. הקשישים אוכלוסיית מתוך המוגבלים בקשישים מתמקד זה פרק
קבוצת לקשישים. שירותים לקבלת הזכאות במסגרת כיום הקיימת להגדרה בהתאם 65+ בני וגברים 60+
קופתחולים. של המרפאות בעשר הקשישים של ומייצג שכבתי מדגם מתוך אותרה המוגבלים הקשישים
שמתוכם קשישים, 2,202 כלל המדגם כזכור, קשישים. 16,145 מונח המרפאות בעשר הקשישים אוכלוסיית
קשישים 1,511 של אוכלוסייה שמייצגים מוגבלים, קשישים 425 רואיינו המדגם מתוך .1,781 רואיינו
גדול ייצוג להבטיח יכולנו שכבתית, דגימה תוך התבצע שהמדגם מאחר המרפאות. עשר מתון מוגבלים

המוגבלים. הקשישים של יחסית
מוגבל הוגדר קשיש כלומר, היומיום. בחיי עצמאי באופן לתפקד יכולתם עלפי מוגבלים הוגדרו קשישים
לבית מחוץ ניידות הבאות: הפעילויות מתוך אחת לפחות בביצוע אחר אדם של לעזרה זקוק הוא אם
ומעבר בשירותים שימוש אכילה, הלבשה, רחצה, הבית, בתוך ניידות מדרגות), ולרדת לעלות יכולת (כולל
השונות הפעילויות בביצוע הקושי למידת מתייחסים אנו אין זו בהגדרה כי לציין יש לכיסא. מהמיטה
זקוקים אינם אך בניידות עזר במכשירי המשתמשים שקשישים מכאן הזולת. בעזרת בצורך רק אלא
שהם קשישים המוגבלים אוכלוסיית בתוך כללנו לא כמוכן בניידות. עצמאיים מוגדרים אדם, לעזרת

משקביתם. בניהול לעזרה זקוקים אך אישי בטיפול עצמאיים
אוכלוסיית של המיוחדים לצרכים והרווחה הבריאות שירותי של ההיענות מידת נבדקת זח בפרק
המסופק הטיפול איכות של שונים לממדים וגם לצרכים ההיענות למידת כאן נתייחס המוגבלים.
מקבלים המוגבלים שהקשישים העזרה על ללמוד גם מנסים אנו זה בפרק זו. ייחודית לאוכלוסייה

זו. מערכת באמצעות עזרה למתן הנלווים הקשיים על ולעמוד פורמלית, הבלתי מהמערכת

המוגבלים הקשישים אוכלוס"ת תיאור .2

ביכולתם ורק אך המוגבלים מקשישים החל שונות, תפקוד ברמות קשישים כוללת המוגבלים אוכלוסיית
אישי. טיפול של הפעילויות כל בביצוע בזולת לחלוטין התלויים בקשישים וכלה לבית, מחוץ לצאת

המוגבלות: רמת עלפי הנחלקות קבוצות לחמש התייחסות תוך יוצגו הדו''ח של זח בפרק הממצאים
ובניידות אישי בטיפול עצמאיים קשישים א.

אישי בטיפול מוגבלות ללא לבית מחוץ בניידות המוגבלים קשישים ב.

הבית בתוך בניידות ו/או אישי בטיפול פעילויות 2 עד 1 בביצוע המוגבלים קשישים ג.

הבית בתוך בניידות ו/או אישי בטיפול פעילויות 4 עד 3 בביצוע המוגבלים קשישים ד.

הבית בתוך בניידות ו/או אישי בטיפול פעילויות 6 עד 5 בביצוע המוגבלים קשישים ה.

שפורטו התחומים באחד לפחות מוגבלים במרפאות המטופלים הקשישים מכלל 9.596 כי נמצא, בסךהכל
של הפעילויות בכל בזולת לחלוטין תלויים 1.196 ואילו לבית, מחוץ ביציאה ורק אך מוגבלים 2.296 לעיל.

היומיום. חיי
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מוגבלים 5198 לבית, מחוץ ביציאה רק מוגבלים 2496 כי נמצא, כמוגבלת, שהוגדרה האוכלוסייה בקרב
6 עד ב5 מוגבלים ו1196 פעילויות, 4 עד ב3 מוגבלים 1396 אישי; טיפול של מהפעילויות 2 עד 1 בביצוע
אחת בכל יומיומיות פעילויות בביצוע אדם לעזרת הזקוקים הקשישים שיעור את מתאר 39 לוח פעילויות.

מהקבוצות.
הלבשה, רחצה, הבא: בסדר הקשישים אצל מופיעות אישי בטיפול התפקוד שבעיות עולה, מהנתונים
זקוקים אינם אישי, בטיפול אחת פעולה בלפחות המוגבלים מהקשישים כ8296 אכילה. בשירותים, שימוש
תלויים כולם שכמעט נמצא מוגבלים המאוד הקשישים בקרב רק למעשה, ביתם. בתוך בניידות לעזרה
ניידים הם אישי, בטיפול לעזרה הזקוקים מהקשישים שליש כי לציין צריך בנוסף, חבית. בתוך בניידות
פעילויות בביצוע ולדרכון לעזרה הזקוקים נפש תשושי מקשישים מורכבת זו קבוצח כי נראח לבית. מחוץ
כי לזכור יש בנוסף, הניידות. יכולת את מהם המונעות תפקוד מבעיות סובלים אינם אך אישי טיפול של
לבית ומחוץ בבית בניידות אדם לעזרת זקוקים אינם אישי בטיפול תפקוד בעיות עם מהקשישים חלק

בניידות. לחלוטין עצמאיים אינם הם ולמעשה וטריפוד מקל כגון עזר במכשירי נעזרים שהם בגלל

המוגבלות רמת לפי שונים בתחומים לעזרה הזקוקים הקשישים שיעור :39 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
ב65 ב43 ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ עצמאי מוגבלות תחום

100 85 60 100  לבית מחוץ ניידות
96 13 3   הבית בתוך ניידות
100 100 84   רחצה
97 98 53  הלבשה
77 44 2   אכילה
91 51 6  בשירותים שימוש
97 19    לכיסא ממיטה מעבר

סוציודמוגרפ"ם מאפיינים .3

העיקריים המאפיינים את כאן נתאר המוגבלים, הקשישים של הייחודיים המאפיינים על לעמוד עלמנת
העצמאיים. הקשישים לבין בינם השוואה תוך זו, אוכלוסייה של

כצפוי, העצמאיים. הקשישים של אלה לעומת המוגבלים הקשישים של הרקע במאפייני השוני בולט
ולכן העצמאיים) הקשישים בקרב 3896 לעומת 75+ בני הם 6696) יותר מבוגרת היא המוגבלים אוכלוסיית
העצמאים). בקרב 3798 לעומת נשואים לא 5696) אלמנים הם המוגבלים הקשישים של יותר גדול שיעור גם
מצבם החמרת עם וקטן הולך אשר שיעור לבד, גרים המוגבלים הקשישים מבין יותר קטן שיעור זאת, עם
65 עם הקשישים מקרב בלבד 1596 לעומת לבד, גרים מוגבלויות 21 עם מהקשישים 2896) התפקודי
ולכן במשקחבית לבד להסתדר מוגבלים לקשישים מאוד קשה שכן זאת, תופעה להבין קל מוגבלויות).
מיוצגים לא כן על ממושך. לטיפול למוסדות עוברים לחילופין או משפחה, בני עם לגור חלקם עוברים

בלבד. בקהילה שגרים קשישים הכוללת המחקר באוכלוסיית
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יחסית לבד, גרים גבוה שיעור לבית, מחוץ ביציאה רק המוגבלים הקשישים אותם בקרב כי לציץ, כדאי
קשורה זו תופעה העצמאיים. הקשישים בקרב מאשר יותר אפילו גבוה זה ושיעור אחרים, למוגבלים
בני עם משותפים למגורים מעבר מחייבת לא עדיין המוגבלות רמת ומאידך, מחד, יחסית, הגבוה לגילם

למוסד. או המשפחה

לעומת המוגבלים מבין יותר גבוה שיעור נוספים: רקע במאפייני משמעותיים הבדלים גם נמצאו
,3996 הוא אסיהאפריקה יוצאי שיעור המוגבלים הקשישים בין אסיהאפריקה. יוצאי הם העצמאים
ביותר. המוגבלים הקשישים בקרב ל5596 מגיע זה שיעור העצמאיים. הקשישים בקרב 2096 לעומת
הקשישים לבין המוגבלים הקשישים בין ההשכלה ברמות מאוד גדולים פערים מוצאים אנו כמוכן
לעומת יסודי, בביתספר רק למדו ו4296 פעם אף למדו לא 2596 המוגבלים, הקשישים בקרב העצמאיים.
בקרב מאוד גבוה ההשכלה חסרי הקשישים שיעור העצמאיים. הקשישים בקרב בהתאמה ו2996 996

השכלה. חסרי הם מוגבלויות 65 בעלי מהקשישים 3396  ביותר המוגבלים הקשישים

(באחוזים) מוגבלות רמת לפי הקשישים של מאפיינים .40 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ עצמאי מוגבלות תחום

59 57 60 70 60 נשים
67 73 62 72 38 75 גיל מעל
50  57 41 47 16 80 גיל מעל
53 46 56 64 37 נשואים לא
15 17 28 36 29 לבד גרים
55 52 33 38 20 מזרח עדות
33 40 24 17 9 כלל למדו לא
34 34 22 23 7 עברית לדבר יודעים לא

אלה שיעור המוגבלים, הקשישים בקרב כי נמצא העברית. השפה בידיעת הבדלים גם מוצאים אנו
עברית לדבר יודעים אינם המוגבלים מהקשישים כרבע יותר. נמוך לכתוב או לקרוא לדבר, היודעים
לעומת עברית, לקרוא יודעים אינם ממחציתם יותר בנוסף, העצמאיים. הקשישים בקרב כ796 לעומת

העצמאיים. מהקשישים כ2296

רמת את לאפיין שיכולים הקשיש חיי של שונים היבטים לגבי מקיף מידע נאסף לא המחקר במסגרת
זוגו בן ושל שלו ההכנסות הקשיש: של הכלכלי למצבו הקשורים נושאים שני בדקנו שלו. הכלכלית החיים
בקשישים כשמדובר במיוחד החיים, רמת של מלאה תמונה מספקים אינם אלה היבטים שני הדיור. ותנאי
זאת, עם יחד המשותף. משקהבית של להכנסות תורמים לעתים אשר המשפחה בני עם הגרים מוגבלים
הקשישים של הכלכלי שמצבם נמצא הכלכלי, למצבו כאינדיקטור הקשיש בהכנסות משתמשים אם
דבר סוציאלית, הטבח עם זיקנח קיצבת מקבלים 2698 הקשישים. שאר לעומת יותר ירוד המוגבלים

העצמאית). הקשישה מהאוכלוסייה 1398 (לעומת לקשיש נוספים הכנסה מקורות העדר על המעיד

52



נפוצות דיור בעיות שלהם. הדיור בתנאי ביטוי מוצא המוגבלים הקשישים של יותר הירוד הכלכלי מצבם
ועברו דירתם את עזבו מחם שחלק למרות זאת העצמאיים, הקשישים בקרב מאשר בקרבם יותר הרבה
בסיסי: ציוד חסר המוגבלים הקשישים בתי של מבוטל לא בשיעור המוגבלויות. בעקבות ילדיהם עם לגור
הקשישים בקרב בהתאמה ו896 298 לעומת הדירה לחימום מתקן חסר ל1696 מים, לחמום דוד חסר לכ1096

.(41 לוח (ראה העצמאיים

(באחוזים) מוגבלות ורמת הבעיה סוג לפי בסיסי ציוד והעדר דיור בעיות :41 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ עצמאי מוגבלות תחום

בדירה: אץ
11 2 8 5 2 מים לחימום דוד
16 21 15 16 8 לחימום מתקן
3 2 41 2 מקרר
3 2 3 8 2 כיריים
17 28 24 31 15 כביסת מכונת
9 22 11 10 4 טלפון
11 15 8 5 3 רדיו
17 13 11 12 5 טלויזיה

בעיות:
35 22 31 28 14 חדירת חימום
29 40 19 26 17 רטיבות
21 10 16 14 10 ביוב צנרת

ב6?24 נמצאו רטיבות בעיות המוגבלים. הקשישים של בדירות יותר נפוצות הן גם תחזוקה בעיות
1096 לעומת 1596 אצל ביוב או בצנרת בעיות העצמאיים, הקשישים של בדירות 1796 לעומת מדירותיהם,

העצמאיים. אצל
הקשישה האוכלוסייה של מאלה שונים המוגבלת האוכלוסייה של הסוציודמוגרפיים מאפייניה לסיכום,
בשני משפיעים אשר סוציואקנומיים משאבים פחות להם יש הפיזית, למוגבלותם בנוסף העצמאית.
שהסיבות ייתכן יותר. רבה מוגבלות קיימת יותר, נמוכה סוציואקונומית ברמה הקשישים בקרב כיוונים:
בנוסף וכוי. ירודה תזונה יותר, צעירים בגלאים פרישה קשה, פיזית עבודה ירודים, מגורים תנאי הן, לכך
הכלכלי שהמצב ככל המוגבלות. עם להתמודד הקשישים של יכולתם על גם משפיע חסוציואקונומי המצב

המוגבלות. עם להתמודד העוזרים שונים שירותים להשיג או לקנות משאבים פחות יש כד יותר, רע

53



המוגבלים הקשישים של וה3ר*אות> התפקוד* מצבם .4

שכיבה הבריאות, מצב של עצמית הערכה ביניהם, מדדים. מספר עלפי נמדד הקשישים של הבריאות מצב
וכוי. כרוניות מחלות השמיעה, הראייה, מצב מיון, בחדר ביקורים אשפוזים, מחלה, בגלל במיטה

שאלות מספר הכוללת /Lawton 1982) pgcmai הסקלה פי על נבדקה בריאות של עצמית הערכה
האם הקודמת, השנה לעומת כיום הבריאות מצב הבריאות, מצב של כללית עצמית להערכה הנוגעות
אלו מדדים בריאותו. ממצב מודאג הוא והאם היומיומי בתפקוד לקשיש מפריעות הבריאות בעיות

מחלותיו. של החומרה ולמידת הקשיש של הבריאותי למצבו קשורים שהם כיוון חשובים

שנישלישים מעל הקשיש. של התפקודי מצבו לבין הבריאות של העצמית ההערכה בין קשר קיים כי נמצא
לפי גם העצמאיים. מהקשישים 1396 לעומת טוב, אינו בריאותם מצב כי העריכו המוגבלים מהקשישים
עולה שחמוגבלות ככל כי נמצא, הבריאות מצב של עצמית הערכה של השונים הממדים את המסכם מדד
המוגבלים הקשישים בקרב כי ייתכן, .(42 לוח (ראה יותר כרע הבריאותי מצבו את מעריד הקשיש כן
לנו שאין מכיוון בנתונים, שמשתקף ממה יותר עוד גבוה הוא טוב לא בריאות במצב הקשישים שיעור
בגלל אישי באופן לראיין יכולנו שלא הקשישים אותם של הבריאות מצב לגבי העצמית ההערכה על מידע

הקשה. הבריאותי או הנפשי מצבם

של מצבם לבין המוגבלים הקשישים של הבריאות מצב בין הבדלים נמצאו נוספים מדדים לפי גם
שליש העצמאיים. מהקשישים יותר קרובות לעתים חולים המוגבלים הקשישים העצמאיים. הקשישים
לעומת לריאיון, שקדמו החודשים בשלושת מחלה עקב במיטה שכבו הם כי דיווחו המוגבלים מהקשישים
מהקשישים 1896 אשפוזים. לבין הקשיש של מוגבלותו רמת בין קשר נמצא העצמאיים. מהקשישים 1596

לבית מחוץ בניידות רק מוגבלים שהם מהקשישים 2796 לעומת האחרונה, בשנה אושפזו העצמאיים
לאשפוז בנוסף בכולם. או אישי טיפול של פעילויות במספר שמוגבלים מהקשישים כ5896 ולעומת
מהקשישים 3596 האחרונה, השנה במהלך מיון. לחדר יותר פנו גם המוגבלים הקשישים בביתהחולים,
בניידות רק לעזרה הזקוקים מהקשישים או העצמאיים מהקשישים 1696 לעומת אישי, בטיפול המוגבלים

להתאשפז. מבלי מיון לחדר פנו לבית, מחוץ

שעולה שככל לציין מעניין משקפיים. מרכיב (8796) הגדול חלקם תקינה, לא הראייה הקשישים רוב אצל
מהקשישים 7396 העצמאיים, מהקשישים 8996 משקפיים. המרכיב הקשישים שיעור יורד המוגבלות, רמת
שמחצית מפתיע לא זאת, לאור משקפיים. מרכיבים ביותר המוגבלים מהקשישים ו4495 מוגבלים הפחות
מן 1096 לכך בנוסף ראייה. מבעיות סובלים העצמאיים, מהקשישים 2296 לעומת המוגבלים, הקשישים
ביכולת פוגעות ראייה שמגבלות למרות הקשישים). מכלל 0.396 (לעומת עיוורים הם המוגבלים הקשישים
הראייה בבעיות טיפלו לא המוגבלים הקשישים של מאוד גבוה ששיעור נראה הקשישים, של התפקוד

היומיומי. בתפקוד לעזור יכול היה טיפול מהם לחלק שלפחות וייתכן שלהם

בקרב כאשר הקשישים, בקרב למדי שכיחה תופעה הן בשמיעה בעיות גם בראייה, לבעיות בדומה
שמיעה. במכשיר משתמש (496) קטן שיעור רק זאת, למרות עולה. הבעיות שכיחות המוגבלים הקשישים
כי, לציין כדאי בשמיעה. מקשיים סובלים העצמאיים מהקשישים 1496 לעומת המוגבלים מהקשישים 4196

ובשמיעה. בראייה הבעיות בשכיחות עלייה נמצאה לא המוגבלות, ברמת העלייה עם

נמצא, סוכרת. או יתרלחץדם כגון כרוניות מחלות של הופעתן היא הבריאות למצב נוספת אינדיקציה
לא גבוה. לחץדם בגלל בטיפול נמצאים או גבוה מלחץדם סובלים המוגבלים מהקשישים שליש שמעל
את מאפיינת אשר גבוה, לחץדם בשכיחות הקשישים כלל לבין המוגבלים הקשישים בין הבדלים מצאנו
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(באחוזים) מוגבלות רמת לפי המוגבלים הקשישים של ובריאותיים תפקודיים מאפיינים :42 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ עצמאי מוגבלות תחום

הבריאות: של עצמית הערכה
13 1 3 7 44 טובח
U 26 34 49 43 טובה כך כל לא
71 73 63 44 13 טובה לא

של עצמית* הערכה סקלת
{07 (טווח בריאות

.S8 6.1 6.0 55 3.4 ממוצע ציון

31 37 33 16 17 אחרונה בשנה מיון בחדר היה
59 57 38 27 18 האחרונה בשנה אושפז

מחלה עקב במיטה שכב
19 40 37 18 15 אחרונים חודשים ב3
41 35 39 30 35 גבוה לחץדם

14 39 21 19 15 מסוכרת סובל
44 62 73 73 89 משקפיים מרכיב
14 9 5 12  עיוור
50 62 38 43 16 לכביש מעבר מכר מזהה לא

רגיל קול לשמוע קושי
51 38 35 53 14 לחדר מעבר

55 54 36 31 14 אחרונים חודשים ב3 נפל

ביותר רעה הערכה = 7 בייתי! טובה הערכה = 0 ,pgcmai סקלה עלפי *

הסובלים המוגבלים הקשישים שיעור זאת, עם המוגבלים. הקשישים את ולאודווקא הקשישים כלל
.(1596) זו מבעיה הסובלים העצמאיים הקשישים משיעור יותר גבוה (2596) מסוכרת

אנמיה, כגון בריאותיות בעיות על מצביעות שהן מכיוון סיכון, לגורמי נחשבות הקשישים בקרב נפילות
עצמה הנפילה לכך, בנוסף משקל. שיווי לחוסר הגורמות תרופות של נכונה לא צריכה על או גבוה, לחץדם
שקדמו החודשים שלושת במשך נפלו הקשישים של גבוה מאוד ששיעור מצאנו למוגבלות. לגרום יכולה
 פעמים של רב מספר וחלקם החודשים, שלושת במשך נפלו כ4096 המוגבלים הקשישים בקרב לריאיון.
שגם לציין חשוב למוגבלויותיהם. הסיבות אחת הן שהנפילות ייתכן אחת. מפעם יותר נפלו ל3096 קרוב
מפעם יותר נפלו ומחציתם האחרונים החודשים שלושה במשך נפלו כ1496 העצמאיים הקשישים בקרב
שסובלים קשישים של גבוה כה ששיעור הרי למוגבלות, הסיבות אחת את מהוות שנפילות מאחר אחת.
שככל מצאנו במניעה. העוסקת תכנית בכל נפילות מניעת על דגש לשים הצורך על מצביע מנפילות
רק שמוגבלים הקשישים בקרב 31?s בין נעה השכיחות עולה. הנפילות שכיחות יותר, מוגבלים שהקשישים

ביותר. המוגבלים מהקשישים ל5596 לבית מחוץ בניידות
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בצורה נבדקה ובניידות האישי בטיפול שונות פעולות בביצוע הקשישים של מוגבלותם לבחינת בנוסף
פעולות לבצע הקשישים של היכולת בחינת שונות. גופניות פעולות לבצע הקשישים של יכולתם גם ישירה
לתפקד היכולת זאת, עם בעזרה, שלהם הצורך את לאמוד מנת על חשובה וכר, חלבשח רחצה, כמו שונות
קומה למשל, סביבתיים. ותנאים אישיותיים מאפיינים פיזית, מוגבלות של שילוב היא היומיום בחיי
ללא להתרחץ היכולת על מקשה מקלחון במקום אמבטיה הבית; מן היציאה על מקשה גבוהה מגורים
הקשישים של יכולתם את בדקנו התפקוד בהערכת הסביבתיים התנאים את לנטרל עלמנת לכן, עזרה.
הברכיים, על ולרדת להתכופף גרים: הם בה הסביבה בתנאי תלויות שאינן פיזיות פעילויות חמש לבצע
הכתפיים גובה מעל הידיים שתי את להרים כורסה, כגון גדול חפץ לדחוף ק"ג, כ5 שמשקלו סל לסחוב
רגליים, כמו הגוף של שונים חלקים של לתפקוד קשורות הפעילויות מחט. או עפרון כמו קטן חפץ ולהחזיק
חפץ (להחזיק העדין המוטורי הכושר ואת חפץ) (לדחוף הגס המוטורי הכושר את משקפות וגם גב, ידיים,

קטן).

מרבית בביצוע מתקשים וניידות אישי טיפול של היומיום בפעילויות המוגבלים הקשישים שרוב נמצא
.(43 לוח (ראה כלל לבצען יכולים שאינם או הנ"ל הפעילויות

(באחוזים) הפעילות וסוג המוגבלות רמת לפי גופניות פעילויות בביצוע קשיים :43 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ עצמאי מוגבלות תחום

להתכופף ♦כולת
4 21 25 35 29 בקושי
96 79 66 54 12 יכול לא

חפצים לדחוף ♦גולת
13 8 19 37 24 בקושי
87 90 71 48 8 יכול לא

ק*ג 5 לחריס ♦כולת
1 14 15 21 19 בקושי

99 86 67 60 7 יכול לא

♦ד"ם להרים ♦כולת
21 52 38 29 10 בקושי
69 23 22 14 2 יכול לא

קטן חפץ להחזיק ♦כולת
15 33 27 14 6 בקושי
57 45 16 6 1 יכול לא

בכלל לבצע ♦כול לא
47 13 6 2  הפעילויות 5
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על לרדת להתכופף, חפצים, לדחוף יכולים אינם או המתקשים אלה שיעור המוגבלים, הקשישים כלל בקרב
לבצע יכולים אינם שכלל אלא מתקשים, רק לא מרביתם ל10096. 8096 בין נע חפצים ולסחוב הברכיים,
שתי את לבצע בקושי השונות המוגבלות קבוצות בין רבה שונות נמצאה זאת, לעומת הללו. הפעילוית את
בניידות רק שמוגבלים הקשישים בקרב קטן. חפץ ולהחזיק הידיים שתי את להרים האחרות: הפעילויות
בפעילות שמוגבלים הקשישים בקרב הידיים, שתי את להרים יכולים אינם או מתקשים 4396 לבית, מחוץ
בטיפול הפעילויות בכל שמוגבלים הקשישים בקרב זאת, ולעומת 5996  אישי בטיפול שתיים או אחת
2096 כי נמצא קטן חפץ החזקת של בפעילות הידיים. שתי את להרים יכולים אינם או מתקשים 9096 אישי,
בקרב 7296 לעומת זח, את לעשות מתקשים או יכולים אינם לבית מחוץ בניידות רק שמוגבלים מהקשישים

אישי. טיפול הפעילויות בכל שמוגבלים הקשישים

אלה. פעילויות בביצוע מתקשים ובניידות אישי בטיפול העצמאיים הקשישים שגם לציין ראוי זאת, עם
אינם כלל ל1096 וקרוב להתכופף או לסחוב חפצים, לדחוף מתקשים העצמאיים מהקשישים כרבע
על מצביעים אלה ממצאים הידיים. את להרים גם מתקשים כ1296 הפעילויות. אותן את לבצע מסוגלים
כנראה אך בעצמו לטפל אמנם, מסוגל, אשר מאוד משמעותי שיעור ישנו העצמאיים הקשישים שבקרב כך
בהם טיפול כי וייתכן בסיכון, קשישים הם אלה קשישים פיזיות. מגבלויות בגלל רב, קושי תוך זאת, עושה

הדרדרות. למנוע יכולה

של לעזרתם זקוקים המוגבלים הקשישים והניידות, האישי הטיפול בתחומי התפקודיות לבעיות בנוסף
זקוקים המוגבלים מהקשישים ש7996 נמצא משקביתם. בניהול צורכיהם את למלא כדי אחרים אנשים
הקשישים בקרב מ6296 נע זה שיעור ארוחות. ובהכנת בקניות בכביסה, בניקיון, התחומים: בכל לעזרה
המוגבלים מהקשישים שחלק מצאנו זאת, עם ביותר. המוגבלים מהקשישים ל10096 מוגבלים הפחות
לבית מחוץ בניידות רק המוגבלים הקשישים בקרב 3596) עזרה ללא ארוחותיהם את להכין עדיין מסוגלים

אישי). בטיפול פעילויות בשתי או אחת בפעילות המוגבלים מהקשישים ו2096

המוגבלים הקשישים של והנפש* החבית* מצבם ,5

חשוב החברתי. מצבם את גם לבחון צורך יש המוגבלים הקשישים של המיוחדים הצרכים את להבין כדי
עם להתומדד לקשיש עוזרת החברתית שהרשת מפני והחברתי התפקודי המצב בין הקשר את להדגיש
קשרים על לשמור יכולתו את מקטינה המוגבלות אולם במצב, הידרדרות למנוע גם ועשויה שלו המוגבלות
בלי או (עם זוג p עם גרים 4596 כי נמצא, המוגבלים הקשישים של משקביתם הרכב בבדיקת חברתים.
לעומת הקשיש). של ילדיו (עלפירוב בלבד, אחרים אנשים עם גרים 2896 במשקהבית), נוספים אנשים
גרים 896 ורק נוספים), אנשים בלי או (עם זוג בן עם גרים 6396 כי נמצא העצמאיים הקשישים בקרב זאת,
ששיעור העובדה בעצם מתבטא תומכת ברשת המוגבלים הקשישים של הצורך בלבד. אחרים אנשים עם
הקשישים בקרב המקביל השיעור מאשר יותר קטן לבד הגרים אישי בטיפול המוגבלים הקשישים
1596 רק אישי, טיפול של הפעילויות בכל המוגבלים הקשישים ובקרב בהתאמה), ו2996 2496) העצמאיים
בולטת העצמאים. בקרב מאשר יותר גבוה המוגבלים בקרב האלמנים ששיעור למרות זאת לבד. גרים
2596 גם אך משפחה. בני עם משותפים למגורים לעבור האלמנים המוגבלים הקשישים של הנטיה
של דומה שלשיעור למרות העצמאים, בקרב 1596 לעומת ילדיהם, עם גרים הנשואים המוגבלים מהקשישים
מבוגרים המוגבלים שהקשישים ולמרות ,(879?) ילדים יש העצמאיים הקשישים ושל המוגבלים הקשישים
שיעור גם עולה המוגבלות, ברמת העלייה עם כאמור, ההורים. בית את לעזוב כבר הספיקו וילדיהם יותר
לשליש זאת, עם ביותר. המוגבלים הקשישים בקרב ל4096 ומגיע ילדיהם עם הגרים הקשישים
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גרים שהילדים בגלל או ילדים, להם שאין בגלל אם מהילדים, זמינה עזרה אין המוגבלים מהקשישים
בקרב ואילו מהילדים, זמינה עזרה אץ ל1996 כי נמצא ביותר המוגבלים הקשישים מתוך מרוחק. במקום
קשישים של הנמוך שהשיעור להניח סביר .(4295) בהרבה גבוה זה ששיעור נמצא העצמאיים הקשישים
p>t למוסדות להיכנס נוטים אלה שקשישים מכך נובע מהילדים עזרה מקבלים לא אשר מוגבלים מאוד

בקהילה. הגרה המחקר באוכלוסיית מיוצגים פחות הם
בין הקשר בתדירות גם אלא משותפים, במגורים ורק אך מתבטאת אינה בהוריהם הילדים של התמיכה
העצמאיים, והן המוגבלים הן הקשישים, מרבית כי נמצא עימם. גרים אינם אשר הילדים לבין הקשיש
לקשישים כי נמצא זאת, עם יחד .(8596) בשבוע פעם לפחות בנפרד הגרים הילדים עם קשר מקיימים
כמעט או יום כל בנפרד שגרים הילדים עם נפגשים 4396 ילדיהם: עם יותר תדיר קשר יש יותר המוגבלים

העצמאיים, הקשישים בקרב 3196 לעומת יום, כל

(באחוזים) מוגבלות רמת לפי המוגבלים הקשישים של חברתית פעילות :44 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ עצמאי חברתית פעילות

ילדים עם יום כל נפגש
32 40 27 36 21 בנפרד הגרים

בשבוע פעם לפחות נפגש
85 87 92 86 88 בנפרד הגרים ילדים עם

בשבוע פעם לפחות נפגש
31 47 52 61 82 אחרים אנשים עם

פעם לפחות מחבית יוצא
5 29 58 38 97 בשבוע

2   49 לבילויים יוצא
מאזין בטלויזיה צופה

47 64 80 87 98 עיתון קורא או לרדיו

בתמיכה צורך וגם אינסטרומנטלית עזרה בקבלת צורך כוללת תומכת חברתית ברשת הקשיש של הצורך
אישי) ובטיפול משקהבית בניהול עזרה (למשל, אינסטרומנטלית עזרה גם מספקים הילדים לרוב, רגשית.
בעיקר לספק נוטים יותר, רחוקים וקרובים חברים כגון אחרים, אנשים רגשית. תמיכה מספקים וגם
כי ונמצא הילדים מלבד אחרים אנשים עם נפגשים הם מידה באיזו נשאלו הקשישים רגשית. תמיכה
אדם אף עם נפגשו שלא טענו 5896 נמוכה. אחרים אנשים עם המוגבלים הקשישים של הקשר תדירות
כמות רק שלא נראה כך. דיווחו העצמאיים מהקשישים 1896 רק זאת, לעומת אחרון. בשבוע הילדים מלבד
של האפשרות גם אלא מהמוגבלות כתוצאה מצטמצמת הקרובים המשפחה בני שאינם אנשים עם המגעים
מביתם יצאו לא המוגבלים מהקשישים ש5796 נמצא בכלל. לביתם מחוץ בפעילויות להשתתף הקשישים
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שיעור כי נמצא יותר מוגבלים שהקשישים ככל העצמאיים. מהקשישים בלבד 396 לעומת האחרון בשבוע
ביותר. המוגבלים מהקשישים ל9496 מגיע זה ושיעור האחרון, בשבוע מביתם יצאו לא מתוכם יותר גבוה
אופן וכוי. הופעות קולנוע, כגון לבילויים יוצאים שאינם דיווחו המוגבלים הקשישים כל כי מפתיע לא לכן,
אך וכר. עיתונים קריאת או בטלויזיה צפייה לרדיו, להאזנה מצטמצם החיצוני העולם עם והקשר הבילוי
עולה, שהמוגבלות ככל .(2496) הללו בפעילויות עוסק שלא מוגבלים קשישים של גבוה שיעור נמצא כאן גם
לעומתם, ביותר). מהמוגבלים 5396) הנ"ל בפעילויות לעסוק נוהגים שהם שדיווחו הקשישים מספר ירד כן
או רדיו לשמוע או בטלויזיה לצפות נוהגים וכולם לבילויים לצאת נוהגים העצמאיים מהקשישים כמחצית

קבוע. באופן לקרוא
הפעילות מרוב מתנתקים המוגבלים הקשישים הילדים, עם הקשר להידוק במקביל כי עולה, מהממצאים
ביטוי מוצא זה דבר שונות. בפעילויות השתתפות מבחינת והן אנשים עם קשרים של בתחום הן החברתית
לעתים בדידות מרגישים הם כי דיווחו למחציתם קרוב המוגבלים. הקשישים בקרב בדידות של בתחושה
הרגשת על שדיווחו המוגבלים הקשישים שיעור לפעמים. בדידות מרגישים שהם  רבע ועוד קרובות
בדידות מרגישים שהם דיווחו מתוכם 1996  כך שדיווחו העצמאיים הקשישים משיעור גבוה בדידות

לפעמים. ו2096 קרובות לעתים

בסקלה השתמשנו הקשישים, של (emotional wellbeing) הכללית הנפשית הרווחה מידת להעריך כדי
שביעותרצון להרגשת המתייחסים פריטים 28 הכוללת ,(Vieweg, 1983 ;Goldberg et ai., 1979) GHQ

את המשקף מ0, נעים בסקלה הציונים ומרץ. שינה חברתי, תפקוד ליהנות, יכולת חרדות, דכאון, מהחיים,
בסקלה שהשתמשו אחרות בעבודות שמקובל כפי ביותר. הרע המצב את המשקף ל28 ביותר, הטוב המצב
אלה  אחת קבוצה השונים: לפריטים לתשובותיהם בהתאם קבוצות לשלוש האוכלוסייה את חילקנו זו,
אלה  שלישית קבוצה נקודות, ל10 6 בין שקיבלו אלה  שנייה קבוצה נקודות; ל5 0 בין שקיבלו
1796 ואילו הראשונה בקבוצה נכללו המוגבלים מהקשישים 1096 שרק נמצא, נקודות. ל28 11 בין שקיבלו
לבין המוגבלים הקשישים בין גדולים הבדלים נמצאו כאן גם השלישית. בקבוצה ו7396 השנייה בקבוצה
ואילו השניה בקבוצה 2296 הראשונה, בקבוצה נכללו העצמאיים מהקשישים 5496 העצמאיים. הקשישים
שהשתקף מכפי יותר קשה המוגבלים הקשישים של הרגשי שהמצב להניח סביר השלישית. בקבוצה 2496

בתפקודם המוגבלים הקשישים על מידע לנו שאין מכיוון והרווחה בדידות הרגשת על בממצאים
לבין המוגבלים הקשישים בין משמעתיים הבדלים השאלון. על לענות מסוגלים היו שלא הקוגניטיבי,
של 5396 חרדות, של בתחום בסקלה: הנכללים מהתחומים אחד בכל נמצאו העצמאיים הקשישים
לעומת ביותר, הקשות בקטיגוריות נמצאו ביותר המוגבלים הקשישים בקרב ו7196 המוגבלים הקשישים
בקטיגוריות נכללו המוגבלים מהקשישים 4396 ליהנות, יכולת של בתחום העצמאיים. הקשישים בקרב 1996

ביותר, המוגבלים הקשישים בקרב העצמאיים. מהקשישים 9096 מעל לעומת ליהנות יכולת על המעידות
ו3896 ביותר הטוב במצב נמצאו המוגבלים הקשישים של 3196 דכאון, של בסקלה ל2196. יורד זה שיעור
את מאפיינות בשינה בעיות גם בהתאמה. העצמאים, מהקשישים ו996 6996 לעומת ביותר הגרוע במצב
קשישים גם מאפיינות אלה בעיות אך זח. בתחום בעיות על דיווחו  7596 מעל  המוגבלים הקשישים
יותר סובלים מוגבלים פחות קשישים זה שבנושא נמצא זה. בתחום בעיות על דיווחו 5596  עצמאיים

.(45 לוח (ראה ביותר המוגבלים הקשישים מאשר שינה מבעיות
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מוגבלות רמת לפי המוגבלים הקשישים בקרב ונפשיות חברתיות בעיות :45 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ עצמאי מוגבלות תחום

מבדידות: סובל
4496 2296 2896 5196 1996 קרובות לעתים
3096 5596 4196 1996 2096 לפעמים

:GHQ rotpvz ft**
696 29t 1296 1396 5496 05
596 1496 1796 2096 2296 610
8996 8598 7196 6796 2496 1127
16.5 17.0 14.8 9.4 6.3 (027 (טווח ממוצע ציון

(09 (טווח חרדות
7.2 6.8 6.1 6.0 3.2 ממוצע ציון

מהח"מ חגאח אץ
4.8 4.6 4.1 3.4 1.2 ממוצע ציון (09 (טווח

(04 (טווח דגאון
2.3 2.3 19 1.3 0.6 ממוצע ציון

(03 (טווח מוץ אץ
1.4 1.9 15 1.4 0.5 ממוצע ציון

(02 (טווח שינה גדוד*
0.9 1.4 1.2 1.5 0.8 ממוצע ציון

הבריאותי הטיפול של שומם והיבטים חבר>אות בשירות* השימוש דפוסי .6

בשירותי שלהם השימוש מידת את לבחון מעניין המוגבלים, הקשישים של והתפקוד הבריאות מצב רקע על
מיון, חדרי כולל בבתיחולים הראשונית, הרפואה בשירותי השימוש מידת את נבחון השונים. הבריאות

פרהרפואיים. ובשירותים פרטית ברפואה שימוש

בריאות בשירותי השימוש היקף 6.1

ראשונית רפואה שירותי 6.1.1

המשפחה. רופא עם מגעים פחות יש המוגבלים לקשישים למצופה, שבניגוד כך על מצביעים הנתונים
בשלושת הרופא עם בקשר היו העצמאיים, מהקשישים 7796 לעומת המוגבלים, מהקשישים 6796 לדוגמה,
בשנה הרופא עם בקשר היו לא כלל המוגבלים מהקשישים 1196 לכך, מעבר האחרונים. החודשים
של יותר גבוה שיעור נמצא המוגבלות ברמת העלייה עם העצמאיים. מהקשישים $>$ לעומת האחרונה,
בקרב ל1896 מגיע זה שיעור משנה. למעלה במשך שלהם המשפחה רופא עם בקשר היו שלא קשישים
למספר דומה המוגבלים הקשישים בקרב לשנה בממוצע הרופא עם המגעים מספר ביותר. המוגבלים
הקשישים בקרב כי נמצא אך בהתאמה). ו11.6 11.7) העצמאיים הקשישים בקרב הממוצע המגעים
הפחות הקשישים לעומת בהרבה נמוך שהוא ,7.6 הוא הרופא עם המגעים ממוצע ביותר, המוגבלים
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לעזרה הזקוקים אלה ביותר, המוגבלים הקשישים דווקא לציפיות, בניגוד כלומר, .(46 לוח (ראה מוגבלים
ממוצע מבחינת (גם המשפחה רופא עם קשר בפחות הנמצאת הקבוצה הם האישי, הטיפול תחומי בכל
הקשישים שאר בקרב ויותר). שנה במשך רופא עם במגע היו שלא הקשישים שיעור מבחינת וגם המגעים
הקשישים בקרב מאשר יותר גבוה הוא האחרונה השנה במשך רופא ראו שלא השיעור המוגבלים,
הקשישים של המגעים מממוצע במקצת גבוה הרופא עם שלהם הממוצע המגעים מספר ואולם העצמאיים.
קשישים של קבוצה קיימת המוגבלים. הקשישים בתוך גדולה שונות על מעיד זה ממצא העצמאיים.
מגעים מספר המקיימת אחרת קבוצה זאת ולעומת הרופא עם מגעים של רב מספר שמקיימים מוגבלים

הרופא. עם קטן
הקשיש בבית מתקיימים המשפחה רופא עם המוגבלים הקשישים של המגעים מן משמעותי חלק כצפוי,
בקרב 0.3 לעומת בשנה, הרופא של בית ביקורי ל3.7 בממוצע זוכה מוגבל קשיש כל במרפאה. ולא
של הקבוצה בקרב בעיקר במרפאה גם המבקרים מוגבלים קשישים יש זאת, עם העצמאים. הקשישים

מוגבלים. הפחות הקשישים

רמת לפי המרפאה אחות ועם המשפחה רופא עם המוגבלים הקשישים של המגעים תדירות :46 לוח
(באחוזים) מוגבלות

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ עצמאי מוגבלות תחום

65 74 68 64 77 אחרונים חודשים 3
17 16 21 24 15 חודש 12 עד 3 בין
18 10 11 12 8 שנח מעל
7.6 12.7 12.8 10 11.6 בשנה מפגשים ממוצע

אחות: פגש
75 60 58 56 52 אחרונים חודשים 3
15 26 17 12 18 חודש 12 עד 3 בין
9 14 26 33 30 שנה מעל

12.2 10 9.1 5.6 7.5 בשנה מפגשים ממוצע

המסופק סיעודי לטיפול זקוקים אף וחלקם בריאותם אחר למעקב זקוקים המוגבלים הקשישים מרבית
המרפאה אחות עם המוגבלים הקשישים של המגעים היקף על הממצאים בניתוח המרפאה. אחות עלידי
היו 1695 האחרונים, החודשים שלושת במהלך האחות עם קשר היה המוגבלים מהקשישים ל6098 כי נמצא
(ראה משנה למעלה במשך האחות עם בקשר היו לא ו2496 שנה, עד חודשים שלושה שבין בתקופה בקשר
הגבות מההיקף כתוצאה בעיקר העצמאיים, הקשישים של מזה במקצת גבוה זה מגעים היקף .(46 לוח
בקרב לדוגמה, ביותר. הגבוהות המוגבלות רמות בשתי הקשישים בקרב האחות עם מגעים של יחסית
בין 1595 ועוד האחרונים, החודשים שלושת במהלך האחות עם בקשר היו 7596 ביותר, המוגבלים הקשישים
של בשנה המגעים ממוצע משנה. למעלה במשך האחות את פגשו לא 995 ואילו שנה, עד חודשים שלושה
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7.5 לעומת זאת ,12.2 הוא ביותר המוגבלים הקשישים ושל 9.1 הוא האחות עם המוגבלים הקשישים כלל
העצמאיים. הקשישים בקרב

מוגבל הקשיש כל הקשיש. של בביתו מתקיימים האחות עם המוגבלים הקשישים של מהמגעים ניכר חלק
העצמאיים. הקשישים בקרב ביקורים 0.1 לעומת אחות של בית ביקורי ל4.2 בממוצע זכה

ראו לא מחם 996 כי נמצא והאחות, הרופא עם המוגבלים הקשישים של המגעים סךכל את מנתחים אם
העצמאיים. מהקשישים 696 לעומת וזאת האחרונה, השנה במהלך מהמרפאה אחות או רופא

רבע שמעל נמצא פרטיים. ברופאים גם משתמשים המוגבלים הקשישים המרפאה, רופא עם לקשר בנוסף
הקשישים בקרב לשיעור דומה זח שיעור האחרונה. השנה במשך פרטי רופא ראו המוגבלים מהקשישים
בשיעור הבדל אין העצמאיים, הקשישים אצל כי לציין מעניין בהתאמה). ו2696 2996) העצמאיים
אלה לבין האחרונה בשנה המשפחה רופא עם בקשר שהיו הקשישים בין פרטי לרופא פנו אשר הקשישים
שלא אלה בקרב פרטי לרופא פנו אשר הקשישים שיעור המוגבלים, הקשישים בקרב זאת, לעומת שלא.
שכן הקשישים בקרב השיעור מאשר שניים פי גדול האחרונה השנה במהלך המרפאה רופא עם בקשר היו
הפרטיים, הרופאים עם המגעים את בחשבון לוקחים אם האחרונה. בשנה המשפחה רופא עם בקשר חיו

שנה. במהלך כלשהו רופא עם במגע חיו לא המוגבלים מהקשישים ש596 מסתבר

מומחים רופאים אצל ביקורים 6.1.2

הרופא מומחה. רופא של בהתערבותו לפעמים צורך יש הקשישים של הבריאות מבעיות בחלק לטפל כדי
במיוחד חשוב ולכן בית ביקורי עושה אינו אף ולרוב השכונתית במרפאה כלל בדרך זמין אינו המומחה

מומחים. רופאים עם מביתם, לצאת המתקשים המוגבלים, הקשישים של המגעים דפוסי את לבדוק
מתוכם 4496 האחרונה. השנה במהלך עיניים רופא אצל בדיקה עברו לא המוגבלים הקשישים שרוב נמצא
בקרב .(47 לוח (ראה העצמאיים מהקשישים 6296 לעומת האחרונה השנה במהלך עיניים בדיקת עברו
מזאת, יתרה האחרונה. השנה במהלך עיניים בדיקת עברו מתוכם רבע רק ביותר, המוגבלים הקשישים
בקרב 1098 לעומת האחרונות השנים בחמש עיניים בדיקת עברו לא המוגבלים הקשישים מתוך שליש

העצמאיים. הקשישים

היתה לכך העיקרית הסיבה כי ציינו האחרונות השנים בחמש עיניים בדיקת עברו שלא הקשישים מרבית
המומחה לרופא להגיע להם שקשה היא הסיבה כי ציינו מבוטל לא שיעור מאידך, .(6296) צורך חיה שלא

.(2896)

המוגבלים הקשישים ובקרב בכלל הקשישים בקרב יותר עוד נדירים הם אףאוזןגרון רופא עם המגעים
מומחה ראו לא 5296 ואילו האחרונה, השנה במהלך זה בתחום מומחה ראו מתוכם 2096 רק בפרט.
ל6596 מגיע זה אחוז העצמאיים. הקשישים בקרב 4196 לעומת זאת שנים, לחמש מעל במשך אףאוזןגרון
שלא המוגבלים הקשישים עלידי שצויינה ביותר השכיחה הסיבה שוב, ביותר. המוגבלים הקשישים בקרב
בקושי נעוצה הסיבה כי 10951ציינו ,(8498) צורך היה שלא היא שנים לחמש מעל אףאוזןגרון רופא ראו

הרופא. אל להגיע שלהם
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(באחוזים) מוגבלות רמת לפי המומחים הרופאים עם המגעים תדירות :47 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ עצמאי מוגבלות תחום

ע>ג"ם: רו8א
26 61 44 44 62 האחרונה בשנה
34 22 46 47 28 חמש עד לשנה מעל
41 18 10 9 10 שנים לחמש מעל

א.א.ג.: רו3א
15 7 21 28 29 האחרונה בשנה
20 31 23 40 30 חמש עד לשנה מעל
65 61 56 32 41 שנים לחמש מעל

גש>0: רופא
13 21 24 27 36 האחרונות בשנתיים
24 1 9 5 13 שנים חמש עד לשנתיים מעל
55 62 36 32 31 שנים לחמש מעל
9 16 32 37 20 שנים הרבה לפני מזמן

אורולוג: רופא
26 41 34 32 36 האחרונות בשנתיים
6 3 5  12 שנים חמש עד לשנתיים מעל
40 25 55 55 45 שנים לחמש מעל
28 31 6 13 7 שנים הרבה לפני מזמן

למעלה במשך נשים רופא אצל היו לא שרובן נמצא נשים. רופא אצל לבקר מרבות אינן הקשישות הנשים
רופא אצל הגברים ביקורי לגבי גם נמצאה זו תופעה שנים. מחמש למעלה היו לא ניכר ואחוז משנתיים,
לעומת המוגבלים הקשישים בקרב יותר נמוכה אורולוג ורופא נשים רופא עם הקשר תדירות אורולוג.

העצמאיים. הקשישים

במסגרת שנבחנו המומחים הרופאים סוגי כל עם מגעים פחות יש המוגבלים שלקשישים נמצא, כללי באופן
מאשר יותר מבוגרים יחסי באופן הם המוגבלים שהקשישים כיוון רבה, חשיבות זה לממצא המחקר.

שהוזכרו. בתחומים מבעיות סובלים מתוכם ניכר ששיעור להניח סביר ולכן העצמאיים הקשישים

בתיחולים בשירותי שימוש 6.1.3

העצמאיים, הקשישים בידי ניצולם לעומת המוגבלים, הקשישים עלידי בתיהחולים שירותי ניצול בבחינת
המוגבלים הקשישים הראשונית. הרפואה בשירותי לשימוש בהקשר שנמצאה לזו הפוכה מגמה נמצאה

.(48 לוח (ראה האחרונה בשנה מאושפז היה מתוכם יותר גדול ושיעור המיון בחדר לבקר יותר נוטים
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(באחוזים) מוגבלות רמת לפי האחרונה השנה במהלך ואשפוזים המיון בחדר ביקורים :48 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ עצמאי מוגבלות תחום

31 37 34 16 17 מיון בחדר היה
59 57 38 27 18 מאושפז היה

פעמים מ3 יותר אושפזו
21 50 26 18 13 מאושפזים) שהיו אלה (מתוך

ממוצע אשפוזים מס'
1.81 3.04 2.13 1.85 1.58 למאושפז

מיון בחדר ביקרו 1496 האחרונה. השנה במהלך מיון בחדר חיו ש3096 נמצא, המוגבלים הקשישים בקרב
במהלך המיון בחדר היו העצמאיים מהקשישים 1796 זאת, לעומת יותר. או פעמיים ו1696 אחת, פעם
לאשפוזים. בהקשר נמצא יותר עוד גדול הבדל אחת. מפעם יותר ו696 אחת, פעם 1196  האחרונה השנה
העצמאיים. מהקשישים 1896 לעומת האחרונה, השנה במהלך מאושפזים היו המוגבלים מהקשישים 4196

הקשישים בשיעור גם משתקף זה דבר פעמים. יותר להתאשפז נוטים המוגבלים הקשישים יתרעלכן,
ובמספר בהתאמה), 1396 לעומת 2996) יותר או פעמים 3 מאושפזים שהיו העצמאיים, לעומת המוגבלים
השנה במהלך מאושפזים שהיו הקשישים בקרב בהתאמה), 1.58 לעומת 2.20) האשפוזים של הממוצע
נוטים גם המוגבלים הקשישים החולים, לבית יותר רבות לכניסות שבנוסף הוא מעניין ממצא האחרונה.
בקרב יום 15 הוא שהתאשפזו הקשישים בקרב לשנה הממוצע השהייה אורך זמן. ליותר להתאשפז
בשליש שימוש עשו המוגבלים הקשישים העצמאיים. הקשישים בקרב ימים 10 לעומת המוגבלים הקשישים
איפוא, יוצא זו. מאוכלוסייה 9.596 רק מהווים שהם בעוד המחקר אוכלוסיית של האשפוז ימי מכלל
המתייחסים המדדים בכל עקבי והממצא בתיהחולים, בשירותי יותר משתמשים המוגבלים שהקשישים

אשפוז. בשירותי לשימוש

לבעיות קשורים להיות יכולים המוגבלים הקשישים בקרב יותר מרובים ואשפוזים מיון בחדר ביקורים
שלא העצמאיים, שהקשישים גם ייתכן אך אלה. קשישים בקרב יותר מסובכות או רבות רפואיות
נמצא זו לסברה חיזוק הראשונית. הרפואה במסגרת הבעיות באותן הטיפול את לקבל נוטים במוגבלים,
לעומת המוגבלים, הקשישים מבין יותר גבוה שיעור המיון. לחדר לפנייה לסיבות המתייחסים בנתונים
הפניה היא מיון לחדר לפנייה הסיבה כי ציינו האחרונה, השנה במהלך מיון בחדר שהיו העצמאיים,
הקשישים עלידי במיוחד גבוה בשיעור ניתנה זו סיבה בהתאמה). 3096 לעומת 3696) המשפחה מרופא
של לטיפול זקוקים המוגבלים הקשישים שכאשר היא, זו לתופעה שהסיבה ייתכן .(4695) ביותר המוגבלים

לאשפוז. או מיון לחדר נשלחים הם מומחים, רופאים של בית ביקורי בהיעדר מומחה, רופא

הבריאותי הטיפול של היבטים 6.2

על גם ללמוד חשוב השונים, הבריאות בשירותי המוגבלים הקשישים של השימוש דפוסי לבחינת מעבר
עוברים, שהם שונות בדיקות הרפואי: הטיפול של היבטים לשני כאן נתייחס מקבלים. שהם הטיפול

זה. בתחום מסופקים לא וצרכים
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בדיקות ביצוע 6.2.1

עלפי לעבור אמורים שקשישים בדיקות מספר קיימות הדו"ח, של (2.1 (סעיף ד' בפרק שצויין כפי
כלל בקרב בדיקות לביצוע סטנדרטים קיימים הכללית. קופתחולים עלידי שמומלצים סטנדרטים
עלפי כרוניות. ממחלות שסובלים קשישים בקרב בדיקות לביצוע וסטנדרטים שנתיים) (כל הקשישים
לפחות, חודשים לשלושה אחת לחץדם בדיקת לעבור צריך מיתרלחץדם הסובל קשיש אלה, סנטדרטים
לקשישים הבדיקות ביצוע חודשים. שלושה כל ושתן דם בדיקת לעבור צריך מסכרת הסובל קשיש ואילו
את לבצע שצריך כיוון העצמאיים, לקשישים בבדיקות ההשקעה מן יותר גדולה השקעה דורש המוגבלים

אחרת. רפואית למסגרת או למרפאה להביאו שיש או הקשיש בבית הבדיקות
בדיקות עבת העצמאיים, לקשישים בדומה המוגבלים, הקשישים שמרבית כך על מצביעים הממצאים
 8296 שתן, בדיקת  7996 לחץדם, בדיקת עברו 8696 האחרונה. השנה במהלך ודם שתן לחץדם,
האחרונה. השנה במהלך המשפחה, רופא עלידי יסודית פיזית בדיקה עברו כי ציינו ו6896 דם בדיקת
יותר. קרובות לעתים בדיקות עוברים הם כן עולה, הקשישים של המוגבלות שרמת ככל כי לציין מעניין
ו7096 שתן בדיקת עברו ביותר המוגבלים מהקשישים 6796 לריאיון, שקדמו החודשים בשלושת לדוגמה,
ולעומת לבית, מחוץ בניידות רק המוגבלים הקשישים בקרב בהתאמה ו6?53 4996 לעומת דם בדיקת עברו

העצמאיים. הקשישים בקרב בהתאמה ו4896 3896

האחרונות והדם השתן בדיקות כי ציינו העצמאיים, מהקשישים יותר המוגבלים, הקשישים כי לציין יש
2096 הראשונית. במרפאה ולא מיון) בחדר או אשפוז (בזמן החולים בית במסגרת נערכו עברו שהם
החולים, בבית האחרונה השתן בדיקת את עברו העצמאיים, מהקשישים 896 לעומת המוגבלים, מהקשישים
העובדת לאור מובנת זו מגמה החולים. בבית האחרונה הדם בדיקת את עברו בהתאמה, 796 לעומת ו2196

מיון. לחדר פונים או מתאשפזים המוגבלים מהקשישים יותר גבוה ששיעור
8696 המומלץ. הזמן בפרק הבדיקות את עברו מסוכרת או מיתרלחץדם הסובלים הקשישים מרבית
לריאיון שקדמו החודשים בשלושת לחץדם בדיקת עברו מיתרלחץדם, הסובלים המוגבלים מהקשישים
עבת 7396 מסוכרת, הסובלים המוגבלים הקשישים בקרב האחרונה. השנה במהלך זו בדיקה עברו ו9196
הללו הבדיקות שני את עברו ו6?92 לריאיון, שקדמו החודשים בשלושת דם, בדיקת ו8496 שתן בדיקת

האחרונה. השנה במהלך

הרפואי הטיפול בתחום מסופקים לא צרכים 6.2.2

או בפה, הרגל, בכף בשמיעה, בראייה בעיות כגון שונות, בריאות מבעיות סובלים המוגבלים הקשישים
בתחומים הבעיות של קיומן .(49 לוח (ראה העצמאיים מהקשישים יותר גבוהה בשכיחות במשקל, ירידה
יכולות במשקל ירידה כגון בעיות לכך, ומעבר הקשישים של התפקודית למוגבלותם הסיבות בין נמצא אלו
חלק לגבי כי ייתכן רפואית. התערבות הדורשות נפשיות או בריאותיות בעיות של קיומן על להעיד
היה בבעיה טיפול מהקשישים חלק לגבי שלפחות גם ייתכן אך לעזור, שיכול טיפול או פתרון אין מהבעיות
בעיות על דיווחו אשר המוגבלים הקשישים האם בדקנו היומיומי. התפקוד על ההשלכות את ממתן

טיפול. לקבל פנו אלה בתחומים

בכל מבעיות הסובלים העצמאיים, הקשישים לעומת המוגבלים הקשישים ששכיחות העובדה, עם יחד
רפואי. טיפול לקבלת לפנות נוטים פחות המוגבלים הקשישים משמעותי, באופן גבוה שנבדקו, התחומים
בקרב 2596 (לעומת מומחה רופא של טיפול לקבל פנו לא בראייה בעיות עם המוגבלים מהקשישים 3196

(לעומת מומחה רופא של טיפול לקבל פנו לא בשמיעה בעיות עם המוגבלים מהקשישים 7095 העצמאיים);
4692 (לעומת הרגל בכף בבעיות טיפול מקבלים לא המוגבלים מהקשישים 5996 העצמאיים), בקרב 5596
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מטפלים אינם התותבות השיניים עם בעיות להם שיש המוגבלים מהקשישים 77>?(< העצמאיים); בקרב
בעיות להם יש כי ציינו המוגבלים מהקשישים כ1696 בנוסף, העצמאיים). בקרב 5396 (לעומת זו בבעיה

לבעיה. טיפול לקבל פנו לא 6596 ומתוכם, וכר) כאבים דימום, פצעים, (כגון, בשיניים או בפח אחרות
סיכון מהוות אינן אם גם אשר שונות, בבעיות טיפול לקבל במיוחד קשה המוגבלים לקשישים כי נראה
הבעיות ריבוי בגלל כי ייתכן החיים. איכות ועל התפקוד יכולת על משפיעות הן לבריאות מיידי
לבעיות להתייחס נוטים פחות המוגבלים הקשישים בריאותם, במצב הכללית וההידרדרות הבריאותיות,
פונים אינם הם מדוע נשאלו חם כאשר אך, טיפול. לקבל פונים אינם גם ולכן רציניות כפחות שנראות
למומחה או לרופא להגיע להם שקשה היא שצויינה ביותר השכיחה הסיבה השונות, בבעיות טיפול לקבל
סיבה ציינו הרגל בכף ובבעיות השמיעה בבעית טיפול לקבל פנו שלא מהקשישים רבע בבעיה. מטפל אשר
טיפול לקבל פנו שלא מהקשישים ו4396 הראייה, בבעיות טיפול לקבל פנו שלא מאלה 4196 pi זו,
הבריאות בבעיות טיפול קבלת לחוסר זו סיבה ציינו עצמאיים קשישים מאוד מעט התותבות. בשיניים
אוכלוסיית לגבי במיוחד המתאימים, לשירותים בנגישות הקשורות בעיות שקיימות מכאן, השונות.
העצמאיים הקשישים בקרב דומה אחוז עלידי שצויינו נוספות שכיחות סיבות זאת, לעומת המוגבלים.

הטיפול. של גבוהה עלות  השיניים בעיות ולגבי לעשות, מה אין שממילא הם המוגבלים והקשישים

(באחוזים) מוגבלות רמת לפי שונות, בריאות בבעיות טיפול לקבלת איפנייח :49 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ עצמאי מוגבלות תחום

71 74 49 55 23 רא"ח* בעיות
מתוך טיפול לקבל פנו לא

41 32 33 20 25 בראייה בעיה להם שיש אלה
56 50 41 62 22 שמיעת געיות

מתוך טיפול לקבל פנו לא
74 86 69 63 55 בשמיעה בעיה להם שיש אלה
23 43 50 46 39 הרגל בגף בעיות

מתוך טיפול לקבל פנו לא
בכף בעיה לחם שיש אלה

44 68 64 44 46 הרגל
77 42 45 36 27 תותבות בשיג"מ בעיות

מתוך טיפול לקבל פנו לא
עם בעיות להם שיש אלה

98 81 80 57 53 התותבות השיניים
במשקל ק''ג 5 של *ר*דה

23 36 22 15 7 האחרונים החודשים בשלושת
מתוך טיפול לקבל פנו לא

72 62 69 28 66 במשקל שירדו אלה

עיוורים קשישים כולל לא ♦
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רופא ואצל אףאוזןגרון, רופא אצל ביקרו לא הם מדוע הקשישים את שאלנו שכאשר לציין, מעניין
גדול שבחלק נמצא, זאת עם יחד בכך. צורך חיה לא כי ציינו ניכר חלק שנים, חמש מעל במשך עיניים
היה לא כי שציינו המוגבלים מהקשישים 3895 אלה. בתחומים בעיות על מדווחים כן הקשישים מהמקרים
כי שציינו המוגבלים מהקשישים ו2796 בשמיעה, מבעיות סובלים אףאוזןגרון, רופא אצל בביקור צורך
הקשישים בקרב 1396 לעומת (זאת בראייה מבעיות סובלים עיניים, רופא אצל בביקור צורך חיה לא
משלימים בפרט, המוגבלים והקשישים בכלל, שהקשישים הסברה את מחזקים אלה נתונים העצמאיים).
זו השלמה לטיפול. ניתנות ובלתי נמנעות בלתי הן כי וסבורים שונות בריאותיות בעיות של קיומן עצם עם
לקבלת פנייה חוסר של לתופעה גורמים מתאים, לטיפול להגיע המיוחדים הקשיים עם יחד הקשישים, מצד

יותר. טוב לתפקד לקשיש לעזור שעשוי טיפול

הרפואי הצוות של היחס ואת הטיפול טיב את הקשיש הערכת 6.3

ציינו מתוכם 5996 שלהם. המשפחה מרופא מקבלים שהם מהטיפול מרוצים המוגבלים הקשישים מרבית
העצמאיים הקשישים שיעור לעומת נמוך זה שיעור זאת, עם מאוד. טוב או טוב הוא הרפואי הטיפול כי
כל לא הוא מקבלים שהם הרפואי הטיפול כי טענו מוגבלים קשישים יותר מזאת, יתרה .(6996) כד שציינו
בקרב 1296 לעומת כך, טענו המוגבלות רמות בכל המוגבלים מהקשישים רבע טוב. לא או טוב כך
מהקשישים 1396 אליהם. הרופא של מהיחס מרוצים אינם יותר גבוה שיעור כמו^ העצמאיים. הקשישים

העצמאיים. מהקשישים 996 לעומת אליהם הרופא של מהיחס מרוצים אינם הם כי ציינו המוגבלים
של המקצועי מהטיפול מרוצים אינם שכלל או כלכך מרוצים שאינם המוגבלים הקשישים שיעור גם
396 לעומת 1396) העצמאיים הקשישים אצל מאשר יותר גבוה הוא האחות, של מחיחס או האחות
מיחס מרוצים אינם כי ציינו 696 לעומת 1496 ואילו האחות, של מהטיפול מרוצים אינם כי ציינו בהתאמה
בהתאמה) ו2996 1496) והעצמאיים המוגבלים מהקשישים מבוטל לא שיעור כי לציין יש כלפיהם). האחות

המרפאה. אחות עם קשר כל להם שאין טענו

נתבקשו הקשישים בהן שאלות מספר מתוך עולה והאחות הרופא לבין הקשיש בין הקשר של אחר היבט
להם שיש מראים והאחות הרופא שבה ולמידה קיבלוהו, לא אך בית לביקור נזקקו בו למצב להתייחס

בשבילו. זמן מספיק
למרפאה להגיע יכולים אינם אשר המוגבלים, מהקשישים יותר גבוה שיעור העצמאיים, הקשישים לעומת
זכו לא אד רופא של או אחות של בית לביקור זקוקים היו האחרונה שבשנה כד על דיווחו עצמם, בכוחות
לא שהרופא דיווחו ו1796 שלה בית לביקור זקוקים היו הם כאשר באה לא שהאחות דיווחו 896 לביקור.
העצמאיים). הקשישים בקרב בהתאמה ו496 196 לעומת (זאת לו זקוקים חיו הם כאשר בית לביקור בא
בשבילם זמן מספיק להם שיש מראים והאחות שהרופא מרגישים המוגבלים הקשישים שמרבית נמצא

בהתאמה). ו5896 6796)

חוסר על מצביעים מקבלים, שהם הרפואי מהטיפול הקשישים של שביעותרצונם אודות הנתונים לסיכום,
היעדר בגלל חשים שהם מהתסכול נובע הדבר כי ייתכן המוגבלים. הקשישים בקרב יחסי שביעותרצון
גם, ייתכן עצמאיים. חיים ניהול על ומקשות התפקוד על המשפיעות שלהם הבריאות לבעיות פתרונות
הבריאותי. מהצוות לב תשומת מספיק מקבלים אינם אכן המוגבלים הקשישים לצורכיהם, יחסי שבאופן
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חגלת*0ורמל*ת מחמעיגת עזיח קבלת .7

אחרים אנשים של לעזרתם זקוקים משקביתם ובניהול אישי טיפול של בפעילוית מוגבלים אשר קשישים
העזרה קרובות לעתים פורמלית. הבלתי המערכת עלידי ניתנת העזרה מרבית צורכיהם. את לספק כדי
אחרים משפחה בני עלידי ניתנת היא יותר רחוקות לעתים ורק הקשישים וילדי הזוג בני עלידי מסופקת
הגדרה עלפי תשלום. ללא מתבצעת שהיא בכך מאופיינת פורמלית בלתי עזרה ושכנים. חברים עלידי או

פורמלית. לעזרה נחשבת משפחתו בני או הקשיש עלידי ממומנת אשר בית עוזרת זו,
להם עוזר מי מוגבלים, הם שבו תחום כל לגבי אותם שאלנו מקבלים, שהקשישים העזרה על ללמוד בכדי
גם פעילויות, של רחב במיגוון משפחתם מבני עזרה מקבלים שהקשישים עולה, מהממצאים תחום. באותו

.(50 לוח (ראה משקהבית. בניהול וגם אישי בטיפול

חם בהם התחומים בכל מהמשפחה עזרה מקבלים המוגבלים הקשישים שרוב לעיל מהנתונים עולח
לעזרה. זקוקים

(באחוזים) מוגבלות תחומי לפי פורמלית בלתי עזרה המקבלים המוגבלים הקשישים שיעור :50 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ בתחום עזרה מקבל

44 79 65 81 לבית מחוץ ניידות
81 37   הבית בתוך ניידות
89 92 73  אישי טיפול
רד 81 73 60 הבית ניקיון
88 94 82 85 כביסת
92 95 78 80 בישול
96 99 84 91 קניות
98 98 92 97 סידורים

העיקריים פורמליים הבלתי התומכים את גם ריאיינו פורמלית הבלתי העזרה אופי על לעומק ללמוד כדי
בחיי העזרה מרבית את לו שנותן כאדם הקשיש עלידי זוהה עיקרי תומך המוגבלים. הקשישים של

היומיום.

של הזוג בני חם מהתומכים 3996 הקשיש. של הקרובה המשפחה בני הם התומכים שמרבית כצפוי, נמצא,
בני מלבד שכנים. או חברים הם מ296 ופחות אחרים משפחה בני הם 5ל10 ילדים, חם 5096 הקשישים,
עם גרים מהתומכים ש7095 איפוא, יוצא, משקבית. באותו הקשיש עם גרים מהתומכים מחצית הזוג,
יחד גרים אך הקשיש של הזוג בני שאינם התומכים שיעור עולה כן עולח, המוגבלות שרמת ככל הקשיש.
גרו שתמיד בגלל אלא בעזרה, הצורך בגלל לא הקשיש עם גרים מהתומכים חלק כי לציין כדאי איתו.
למגורים הסיבה כי ציינו איתו וגרים הקשיש של זוג בני שאינם מהתומכים 4396 רק למעשה, ביחד.

בעזרה. הקשיש של הצורך היא המשותפים
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שניתן כפי רב. זמן כך לשם מקדישים והם רבים בתחומים לקשישים עוזרים התומכים לעיל, שצויין כפי
למידת בהתאם בקשיש בטיפול משקיעים שהתומכים בזמן גדולים הבדלים קיימים 51 בלוח לראות

הקשיש. של המוגבלות

שעת בין 1798 ביום, אחת משעה פחות הקדישו התומכים מכלל כ5096 אישי, בטיפול עזרה שבמתן נמצא,
שאמרו חלק (כולל ביום שעות שלוש מעל עזרו כי ציינו מהתומכים וכ2096 ביום, שעות כ3 1396 לשעתיים,
זמן יותר מקדישים התומכים הקשישים, של המוגבלות ברמת העלייה עם כצפוי, הזמן). כל ניתנת שהעזרה
ביום. שעות מ4 למעלה עזרו הם כי ציינו מהתומכים 5796 ביותר, המוגבלים הקשישים בקרב עזרה. למתן
אישיסיעודי, בטיפול עזרה נותנים לבית מחוץ בניידות רק שמוגבלים קשישים של שתומכים גם, מצאנו
בעזרה גם ולפעמים תרופות, במתן מתבטאת כאן העזרה עיקר ביום. שעה עד עוזרים ביניהם 1896 כאשר
להשגחה זקוק או מתקשח שהקשיש משום וזאת ברחצה, עצמאיים שהם ציינו שהקשישים למרות ברחצה,

חרחצח. בזמן

וסיעודי אישי בטיפול לקשיש מספקים שהם ביום עזרה שעות לפי התומכים התפלגות :51 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ ביום עזרה שעות

3 3 16 76 0
8 33 43 18 שעה עד
19 12 14  12 בין
7 17 5 5 23 ביו
6 8 5  34 בין
57 26 15  4 מעל

זאת, עם יחד הבית. דיירי כל עבור נעשות משקהבית ניהול פעילויות רוב משותפים, מגורים יש כאשר
לעשות צריכים הם הקשישים של המוגבלויות בגלל האם הקשישים עם יחד שגרים התומכים את שאלנו
צריכים חם כי ציינו הקשישים עם שגרים מהתומכים ש4396 נמצא משקחבית. בניהול מיוחדות פעילויות
בגלל נוספת כביסה להם יש כי ציינו 4696 הקשיש, של פה או בריאות בעיות בגלל מיוחד אוכל לבשל
ל?ל76); מגיע זאת שציינו התומכים שיעור מוגבלים המאד הקשישים (בקרב הסוגרים, על בשליטת בעיות
לסדר תרופות, לו להביא כגון הקשיש למען מיוחדים סידורים לעשות צריכים הם כי ציינו מהתומכים 9398

הקשיש של משקהבית בניהול שניתנת עזרה כל עמם, גרים שאינם הקשישים תומכי לגבי וכר. חשבונות לו
בניהול עזרה למתן מקדישים שהתומכים הזמן מפורט 52 בלוח משקביתם. בניהול לעבודה תוספת היא

בנפרד. הגרים התומכים בקרב וגם הקשישים עם שגרים התומכים בקרב משקהבית

משק בניהול עזרת למתן ביום לשעה מעל מקדישים תומכים של גבוה ששיעור כך על מצביעים הנתונים
של התומכים שנותנים העזרה בהיקף גדולים הבדלים ישנם זה בנושא גם אישי, בטיפול כמו הבית.
מקדישים אישי, בטיפול שתיים או אחת בעיה עם הקשישים מתומכי 1996 שונות. מוגבלות ברמות קשישים

ביותר. המוגבלים הקשישים מתומכי 3996 לעומת זה, מסוג לפעילויות ביום משעתיים יותר
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מגורים הסדר לפי ובסידורים ביתית בעזרה הניתנות העזרה שעות לפי התומכים התפלגות :52 לוח

ב מוגבל ב מוגבל ב מוגבל בניידות מוגבל
פעילויות 65 פעילויות 43 פעילויות 21 לבית מחוץ
גרים גרים גרים גרים גרים גרים גרים גרים שעות
בנפרד יחד בנפרד יחד בנפרד יחד בנפרד יחד ביום עזרה

2948 19 9 30 0
31 34 28 67 47 43 59 25 שעה עד
34 22 46 11 26 19 18 23 12 בין
33 44 17 17 19 19 14 22 2 מעל

משקבית ניהול לפעילויות רב זמן להקדיש צריכים הקשיש עם יחד שגרים שחתומכים לראות, מעניין
נותנים ביותר המוגבלים הקשישים עם הגרים מהתומכים 4496 לדוגמה, הקשיש. עבור במיוחד הנעשות
תפקוד, רמת באותה קשישים של תומכים של ייתר נמוד שיעור אלה. בפעילויות ביום עזרה לשעתיים מעל
מוגבלים הפחות הקשישים בקרב גם .(3398) זה בהיקף עזרה נותנים הם כי ציינו, ביחד, גרים אינם אשר
אלה לעומת הקשישים עם יחד שגרים התומכים עלידי הניתנת העזרה בהיקף משמעותי שוני שאין נמצא
פחות מקבלים משפחתם עם יחד שגרים המוגבלים שהקשישים היא לכך שהסיבה ייתכן בנפרד. שגרים
הפחות הקשישים תומכי גם הצרכים. את למלא כדי עזרה שעות יותר לספק המשפחה ועל פורמלית עזרה
אלה במקרים הקשיש. עבור מיוחדות בפעילויות זמן להשקיע צריכים הם כי ציינו, עמם הגרים מוגבלים

תרופות. והבאת וכוי למועדון לרופא, הקשיש ליווי כגון בסידורים מתבטאת העזרה עיקר
כל את משקפים אינם בקשיש לטיפול העיקרי התומך שמקדיש לזמן הנוגעים הממצאים כ> להוסיף צריך
התומך עלידי מסופקת העזרה שמרבית שלמרות משום פורמלית, הבלתי המערכת עלידי הניתנת העזרה
ישנם מלבדם כי ציינו, מהתומכים שנישלישים למעשה, לקשיש. עוזרים אחרים משפחה בני גם העיקרי,

לקשיש. עזרה שמספקים נוספים משפחה בני

הממושך הטיפול ובשירות* חברתיים בשירותים שימוש .8

המוגבלים מהקשישים 4296 זאת, עם הסיעוד. חוק הפעלת לתחילת במקביל התבצע הקשישים ריאיון
רוב זאת, לעומת גימלח. לקבלת לאומי לביטוח לפנות הספיקו אישי) טיפול של הפעילויות (ברוב ביותר
זכאים להיות עשוים רובם אשר אישי), טיפול של פעילויות 43 ב (מוגבלים מוגבלים הפחות הקשישים
במסגרת השירותים את עדיין הקשישים קיבלו לא המחקר ביצוע בזמן פנו. לא עדיין גימלח לקבלת

החוק.

חברתיים בשירותים שימוש 8.1

ושיעור האחרונה, השנה במשך סוציאלית עובדת עם בקשר היו המוגבלים מהקשישים יחסית גבוה שיעור
לבית מחוץ ביציאה רק המוגבלים הקשישים בקרב 1595 יותר: מוגבלים שהקשישים ככל יותר גבוה זה
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העובדים עם מהקשר שחלק ייתכן אישי. טיפול של הפעילויות בכל המוגבלים הקשישים בקרב ו5896
של למחציתם לפחות אן הסיעוד, חוק במסגרת שירותים לקבלת מפנייה כתוצאה בא חסוציאלים

החוק. הפעלת לפני עוד כזה קשר היה עו"ס, עם בקשר שחיו הקשישים

הקשישים מן לשנישלישים שליש שבין נמצא, הסוציאלי, מהטיפול הקשישים של לשביעותרצונם באשר
הלא הקשישים שיעור מהטיפול. מרוצים אינם כלל או מרוצים כך כל אינם חעו''ס, עם בקשר שחיו
ממערכת לעזרה יותר זקוקים שהקשישים שככל נראה ולכן המוגבלות, ברמת העלייה עם עולה מרוצים
ורק אך מתעניין הסוציאלי שהעובד טענו רובם מהטיפול. שבעירצון פחות הם הסוציאליים השירותים
הקשישים של מאוד גדול שחלק מצאנו כללי. באופן במצבו ולא אליו מפנה שהקשיש ספציפיות בבעיות
אינם אך סוציאלית עובדת של לעזרה זקוקים שהם חושבים סוציאלי, עובד עם בקשר היו שלא המוגבלים,
שאפשר יודעים שאינם או (כ6ל10) לעו''ס להגיע או להשיג שקשה שטוענים או (כ1596) לפנות כיצד ידעים

לו. זקוקים חיו לא שהם ציינו עו"ס עם בקשר היו שלא הקשישים יתר ואילו (1096) לפנות

ממושד לטיפול בשירותים שימוש 8.2

היינו פורמליים, גורמים עלידי הניתנת לעזרה רבות, פעמים זקוקים, בתפקוד מבעיות שסובלים הקשישים
למרות לקשיש, לאפשר כדי באה זו עזרה וכוי. חברים המשפחה, בני עלידי מסופקת שאינה עזרה
את להשלים באה הפורמליים הגורמים עלידי שניתנת העזרה לעתים נאות. חיים אורח לקיים מוגבלותו,
שלחלק מפני המשפחה, בני עזרת את להחליף באה היא ולעתים המשפחה בני עלידי שמסופקת העזרה
לפעמים המשפחה. בני על המוטל העומס על להקל צורך שיש מפני או זמינה, אינה חיא מהקשישים

פורמליים. מגורמים העזרה את לקבל מעדיף הקשיש
הם מידה באיזו פורמליים, שירותים מקבלים המוגבלים הקשישים מידה באיזו בדקנו המחקר, במסגרת
שחלק נמצא, כצפוי ציבוריים. מגורמים העזרה את מקבלים הם מידה ובאיזו פרטי באופן זו עזרה קונים
מהקשישים כרבע זה. בתחום פורמלית עזרה מקבלים אישי בטיפול המוגבלים הקשישים של משמעותי
של הפעילויות בכל המוגבלים הקשישים ממחצית ויותר אישי טיפול של מהפעילויות בחלק המוגבלים
מקבלים אישי בטיפול עזרה שמקבלים הקשישים .(53 לוח (ראה מטפלת של עזרה מקבלים אישי, טיפול
והן עזרה שמקבלים הקשישים מספר הן עולה המוגבלות, ברמת העלייה עם שבועיות. שעות 14 בממוצע
שבועיות שעות 12.5 מקבלים אישי בטיפול מהפעילויות בחלק שמוגבלים קשישים הניתנת. העזרה היקף

ביותר. המוגבלים הקשישים בקרב למקבל בממוצע שעות 17.5 לעומת למקבל, בממוצע
פרטי באופן נקנים חלק ציבוריים, גורמים עלידי ממומן מקבלים שהקשישים מהשירותים שחלק כמובן
הקשישים שיעור גדל כן יותר, מוגבלים שהקשישים ככל כי נמצא, שניהם. של בשילוב וחלק לחלוטין
אישי, בטיפול מהפעילויות בחלק המוגבלים הקשישים מרבית ציבורית. בהשתתפות שירות המקבלים
כל כמעט זאת, לעומת .(%60d) לגמרי, פרטי באופן אותו קונים זה, בתחום שירות מקבלים אשר
גורם של בהשתתפות השירות את מקבלים אישי), בטיפול הפעילויות (ברוב מאוד המוגבלים הקשישים

(כ9096). ציבורי

(לבשל, משקביתם את בעצמם לנהל מסוגלים אינם בניידות) ו/או אישי (בטיפול המוגבלים הקשישים
או הללו, הפעילויות את עבורם מבצעים אשר משפחח בני עם גרים חלקם ולכבס). לקנות לנקות,
רצון או צורן לפעמים יש אלה, במקרים גם עמם. גרה לא זו אם גם מהמשפחה זו עזרה שמקבלים
לבד הגרים לקשישים במיוחד דרושה השירות שקניית כמובן, השירות. קניית עלידי העזרה את להשלים
עזרה מקבלים המוגבלים מהקשישים ש6?35 נמצא משקהבית. את לנהל יכולים שאינם אנשים עם או
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(באחוזים) השירות סוג לפי ממושך, טיפול שירותי המקבלים הקשישים שיעור :*3 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ עצמאי מוגבלות תחום

55 20 27   אישי טיפול
34 26 31 39 33 ביתית* עזרה
28 3 4 2  השגחה
11 * 6 1 ארוחות
4 9 6 5 כביסה
1 2 5 31 יום מרכז

2 3 5 18 חברתי מועדון

סשקבית. עבודות מבצעת גם המטפלת כי ציינו אישי, טיפול שמקבלים מהקשישים חלק בגוסף, ♦

חלק שבנוסף, לציין יש אישי). בטיפול העצמאיים מהקשישים כשליש (לעומת משקביתם בניהול פורמלית
זו תופעה אישי, טיפול שירותי המספקת המטפלת עלידי משקהבית בניהול עזרה מקבלים מהקשישים

ביותר. המוגבלים הקשישים בקרב במיוחד בולטת

להם שיש מהקשישים 7696) פרטי במימון הבית עוזרת של ההוצאות את משלמים המוגבלים הקשישים רוב
במימון ביתית העזרה את מקבל אשר הקשישים שיעור גם עולה עולה, המוגבלות שרמת ככל בית). עוזרת
מימון מקבלים לבית, מחוץ בניידות והמוגבלים ביתית עזרה המקבלים מהקשישים 1096 לדוגמה, ציבורי.

אישי. בטיפול הפעילויות בכל המוגבלים מהקשישים 4296 לעומת ציבורי,
בריאותיותתפקודיות מסיבות בסביבתם אדם של מתמדת לנוכחות זקוקים המוגבלים מהקשישים חלק
בתחומים עזרה לתת באים אשר אנשים או משפחה בני עלידי לרוב מסופק זח צורך נפשיות. או
רק המוגבלים). מהקשישים 696) השגחה שירותי מקבלים מעטים שרק נמצא אישי). טיפול (בעיקר השונים
אשר הקשישים כל כמעט בקרב השגחה. שירותי ל3095 קרוב מקבלים מוגבלים המאוד הקשישים בין

.(9296) פרטי באופן נקנה השירות השגחה, שירותי מקבלים הם כי ציינו

או כביסה ארוחות, נמנים אלה על המוגבלים. הקשישים של בביתם המסופקים נוספים, שירותים קיימים
קיבלו מהם 596 אלה. משירותים נהנים המוגבלים הקשישים מבין מאוד קטן שיעור רק פיזיותרפיה.
שנקנה שירות הוא הכביסה שירות פיזיותרפיה. קיבלו וכ396 כביסה שירותי קיבלו כ6ל7 בבית, ארוחות
נקנה פיזיותרפיה של שירות גם כביסה). שירות שמקבלים מהקשישים 9395) המקרים במרבית פרטי באופן
ההשתתפות עולה כן יותר, מוגבלים שהקשישים ככל .(6096) המוגבלים הקשישים רוב עלידי פרטי באופן
פיזיותרפיה, שמקבלים ביותר, המוגבלים מהקשישים 9056 מעל זח. שירות המקבלים בקרב הציבורית
הם שבו היום, מרכז הוא מוגבלים קשישים עבור קיים אשר נוסף שירות מקופתחולים. זאת מקבלים
ופיזיותרפיה. ארוחות השגחה, אישי, בטיפול מהעזרה חלק החברתיות, הפעילויות מלבד לקבל יכולים
מוגבלים הפחות מהקשישים כ596 ,(2.496) יום במרכז ביקרו המוגבלים הקשישים של מאוד קטן שיעור
במועדון מבקרים שהם ציינו המוגבלים מהקשישים כ396 בנוסף, מוגבלים. היותר מהקשישים בלבד ו196

מוגבלים. הפחות מקרב רובם חברתי,
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הסכום את לאמוד מנת על פרטי. באופן ממומן מקבלים שהקשישים השירותים של משמעותי שחלק נראח
הם כמה אותם שאלנו היומיומי, בתפקודם להם שעוזרים שירותים לממן כדי מוציאים שהקשישים
שירותים. מקבלים אשר הקשישים הוצאות על הנתונים מוצגים 54 בלוח שירות. כל עבור לחודש מוציאים
ש"ח 265 בממוצע משלמים אישי טיפול עבור הבית. ולעוזרת למטפלת בעיקר מופנות ההוצאות מרבית
משקהבית בניהול עזרה עבור זה, לשירות לחודש ש"ח 200 מעל מוציאים כ6698 כאשר למקבל, לחודש
השגחה ועבור לחודש; יותר או ש"ח 200 מוציאים 1496 כאשר למקבל, לחודש ש"ח 99 בממוצע מוציאים
לשירותים תוספת רק מממנים הקשישים מסוימים במקרים למקבל. לחודש ש"ח 52 בממוצע מוציאים
במקרים מכספם. השירותים מלוא את מממנים הם ולפעמים הציבורית, מהמערכת מקבלים כבר שהם
ההוצאות עולות כך יותר, מוגבלים שהקשישים ככל למדי. גבוהות להיות יכולות שההוצאות מצאנו אלה

אישי. טיפול על ההוצאות במיוחד פרטי, באופן שירותים קניית על

נמצא ממושך. לטיפול שירותים קניית בגין הקשישים הוצאות של הכולל הסכום מהו לבדוק מעניין
מוציאים המוגבלים) מהקשישים 4396 (המהווים כלשהם שירותים מקבלים אשר המוגבלים שהקשישים
כי נראה, לחודש. ש"ח 200 מעל מוציאים 2596 השונים, השירותים של למימונם לחודש ש''ח 220 בממוצע
חלק מהוות אלה הוצאות יחסית, קטן המוגבלים הקשישים של הכנסותיהם שממוצע בכך בהתחשב

מהכנסותיהם. משמעותי

(באחוזים) השירות סוג לפי ממושך טיפול שירותי בגין הפרטי* המימון היקף :54 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ השירות סוג

איש* ט*0ול
330 273 234  למקבל ממוצע
54 71 70 ש"ח 200 מעל 96

ב*ת*ת עזרה
92 83 92 131 למקבל ממוצע
30 6 18 6 ש"ח 200 מעל 96

השגחת
62 62 36 52 למקבל ממוצע

אתחות
50 16 72 47 למקבל ממוצע

כביסת
4 24 78 למקבל ממוצע

>ום** מרכז
24  33 73 למקבל ממוצע

הוצאות סןהגל
349 216 215 129 אחד שירות לפחות למקבל ממוצע
36 27 28 8 200 מעל 98

1988 של במונחים בשיח ההוצאות *

יום לטרכ* הסעות כולל ♦*
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המוגבלים הקשישים של לאמסופקים צרכים .9

מלא מענה מבטיחה תמיד לא מקבלים, המוגבלים שהקשישים פורמלית והבלתי הפורמלית העזרה
ושל אישי טיפול של בתחומים הקשישים של מסופקים הלא לצרכים כאן נתייחס היומיום. בחיי לצורכיהם
לעזרה מעבר האם נשאל הוא מוגבל, הוא כי ציין הקשיש בהם מהתחומים אחד בכל משקחבית. ניהול
צרכים על דיווחו מהקשישים ניכר שיעור ,55 בלוח לראות שניתן כפי נוספת. לעזרה זקוק הוא מקבל שהוא

משקהבית. בניהול והן אישי בטיפול הן מסופקים, לא
אישי בטיפול נוספת בעזרה צורך על שדיווחו הקשישים שיעור עולה p עולה, המוגבלות שרמת ככל
המוגבלים מהקשישים 6796 לעומת אישי, טיפול של פעולות 21 ב המוגבלים מהקשישים 4198 ובמידות.
מוגבלים היותר שהקשישים למרות קיימת זו מגמה אישי. בטיפול נוספת לעזרה זקוקים פעולות, 65 ב
כי ציינו ביותר המוגבלים מהקשישים ש9696 למרות כי לציין מעניין אישי. טיפול שירותי יותר מקבלים
לצאת כדי נוספת בעזרה צורך להם יש כי ציינו 5696 רק האחרון, השבוע במחלד מביתם יצאו לא הם
חושבים אינם או מהבית לצאת רוצים אינם הללו, מהקשישים שחלק כך על מצביע זח ממצא לבית. מחוץ
אינם הם מסופקים, לא צרכים על מדווחים קשישים שכאשר כך על מצביע אולי חדבר זאת. לעשות שניתן
שערכו המחקרים רוב עם אחד בקנה עולה זה ממצא בעזרה. שלהם הצורך בהערכת להפריז נוטים
האלה המחקרים ממצאי בעזרה. הצורך בתחום מקצוע אנשי הערכות לבין הקשישים הערכות בין השוואה
להתייחס ניתן p<) מבקשים, שהקשישים מזו עזרה יותר על להמליץ נוטים המקצוע שבעלי מראים

להם. הדרושה הנוספת העזרה של מינימלית הערכה כאל הקשישים להערכות

מוגבלות ורמת תחום לפי לאמסופקים צרכים עם הקשישים שיעור :55 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ תחום

56 65 34 43 לבית מחוץ ניידות
69 36 15 הבית בתוך ניידות
67 59 41  אישי טיפול
62 78 64 50 בית ניקיון
38 28 31 26 כביסה
31 24 28 12 ארוחות הכנת
21 24 24 25 קניות
17 20 22 25 סידורים

שבקרב ייתכן הבית. בניקיון נוספת לעזרה הזקוקים קשישים של גבוה שיעור נמצא המוגבלות רמות בכל
שירותים. מקבלים ואינם לבד גרים מביניהם גבוה ששיעור מכך נובע הדבר מוגבלים, הפחות הקשישים
עם גרים שרובם אף על מסופקים, לא צרכים עם גבוה שיעור נמצא מאוד המוגבלים הקשישים בקרב גם
שירותים. מקבל זו מקבוצה משמעותי וחלק המשותף משקהבית את מנהלים ממילא אשר משפחה בני
אף על המשפחה, נתונה בו העומס את בחלקו מבטא נוספת בעזרה הצורך על הקשיש שדיווח להניח סביר
במשקהבית אחרות בפעולות מסופקים לא צרכים עם הקשישים שיעור מקבלים. כבר שהם השירותים
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של (1196) מבוטל לא שיעור נמצא זאת, למרות יותר. נמוך וסידורים) קניות ארוחות, הכנת כביסה, (כגון
הפעילויות. בכל נוספת לעזרה זקוקים אשר משקהבית ניהול של הפעילויות בכל המוגבלים קשישים

החיים תחומי בכל מאוד גבוה הוא מסופקים לא צרכים עם המוגבלים הקשישים שיעור לסיכום,
שבקרב כצפוי, מצאנו, זאת, עם יחד משפחה. בני עם גרים המוגבלים הקשישים שרוב למתת היומיומיים
עוד גבוה הוא תחום בכל מסופקים הלא צרכיהם על המדווחים שיעור לבד הגרים המוגבלים הקשישים

.(56 לוח (ראה יותר

אחרים, עם שגרים הקשישים לעומת לבד, שגרים קשישים של יותר גבוה שיעור המוגבלות, רמות בכל
יותר מקבלים לבד הגרים מוגבלים שקשישים למרות זאת התחומים. בכל מסופקים לא צרכים על דיווחי
את למלא יכולים לא שהשירותים כנראה משפחה. בני עם הגרים מוגבלים קשישים מאשר שירותים
קשישים של הגבוה השיעור במיוחד בולט משותף. במשקבית במיוחד שזמינה המשפחה עזרת של מקומח
זו בקבוצה הקשישים כל כמעט מסופקים. לא צרכים להם שיש פעילויות 43 ב והמוגבלים לבד הגרים

הבית. ובניקיון אישי בטיפול הבית, בתוך בניידות מסופקים לא צרכים על דיווחו

מוגבלות ורמת משקהבית, הרכב תחום, לפי נוספת לעזרה הזקוקים הקשישים שיעור :56 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ
לא לא א ל א* ל* תחום

60 33 79 73 57 69 23 86 לבית מחוץ ניידות
68 86 33 100 7   הבית בתוך ניידות
66 76 51 97 38 56  אישי טיפול
61 69 75 97 59 76 39 75 בית ניקיון
33 66 25 43 26 44 14 46 כביסה
31 26 23 29 25 35 9 16 ארוחות הכנת
20 26 18 55 23 28 6 58 קניות
16 19 21 17 21 22 11 51 סידורים

אחרים. עם גר = א לבד; גר = ל *

צורך ויש המוגבלת האוכלוסייה של הצרכים כל על עונה אינה השירותים שמערכת עולה, מהממצאים
משיעור גדול לאמסופקים צרכים עם הקשישים שיעור שכן שירותים, שמקבלת האוכלוסייה בהרחבת
זקוקים שירותים מקבלים שכבר הקשישים שגם ייתכן זאת, עם יחד שירותים. שמקבלים הקשישים
ציבורי, במימון שירותים שמקבלים הקשישים בקרב הלאמסופקים הצרכים את בדקנו עזרה. לתוספת

.(57 לוח (ראה שירותים מקבלים לא כלל או פרטי במימון שירותים שמקבלים הקשישים לעומת

בנוסף מסופקים. לא צרכים על יותר דיווחו ציבורי במימון שירותים המקבלים הקשישים שדווקא נמצא
עם הגרים הקשישים משיעור בהרבה גבוה שירותים, והמקבלים לבד הגרים הקשישים ששיעור מצאנו

שירותים. והמקבלים משפחה
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מוגבלות ורמת ציבורי במימון שירותים קבלת לפי נוספת, לעזרה הזקוקים הקשישים שיעור :57 לוח
(באחוזים)

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ
מל מל מל ל* מ* תחום

59 77 57 74 40 46   אישי טיפול
50 88 79 83 65 82 54 29 חבית ניקיון

ציבורי. בסימון שירותים מקבלים לא = ל ציבורי! בסימון שירותים מקבלים = ט *

שאינם לקשישים בעיקר מוקצים הציבוריים השירותים הקיימות, התקציביות שבמגבלות לטעון, ניתן
את לקנות יכולים שאינם או פורמלית, הבלתי מהמערכת להם הדרושה העזרה את לקבל מסוגלים
ליותר מלכתחילה זקוקים שירותים המקבלים הקשישים תפקוד, רמת באותה כלומר, בעצמם. השירותים
לאמסופקים צרכים עם הקשישים ששיעור העובדה מקבלים. שאינם אלה מאשר ציבוריים, שירותים
נותנת השירותים מערכת שאכן הטענה את מחזקת השירותים, מקבלי אוכלוסיית בקרב במיוחד גבוה

המשפחה. עזרת את להחליף מצליחה אינה זאת ולמרות ביותר, הנזקקת לאוכלוסייה שירותים

לענות עלמנת לקשישים. העוזרות המשפחות של לצרכים מתייחס הלאמסופקים הצרכים של נוסף היבט
כבדה. מעמסה לעתים, המחווה הטיפול, רוב את עצמן על לוקחות המשפחות הקשישים, של הצרכים על
יש אך המשפחה, על המוטל העומס על מקלה הפורמלית מהמערכת מקבלים שהקשישים שהעזרה בתר
שדווחו הלאמסופקים לצרכים מעבר המשפחות. של הצרכים על עונה אכן המערכת מידה באיזו לבדוק
במילוי המרכזי תפקידן בעקבות המתעוררים המשפחות של הצרכים את להוסיף יש הקשישים, רוב עלידי

הקשיש. צורכי

בקרב בקשיש. הטיפול בעקבות עליהם המוטל מדי הכבד העומס על התלוננו מהתומכים שנישלישים
שונים מקשיים נובעת העומס הרגשת ל8896. זה שיעור מגיע מאוד המוגבלים הקשישים של התומכים

.(58 לוח (ראה התומכים מדיווח שמשתקף כפי בקשישים הטיפול מתן במהלך המתעוררים

הקשישים של המוגבלות ורמת הקושי סוג לפי הטיפול, במתן קשיים על שדיווחו התומכים שיעור :58 לוח

מוגבל מוגבל מוגבל מוגבל
65 ב 43 ב ב21 בניידות
פעילויות פעילויות פעילויות לבית מחוץ קשיים

82 93 64 49 מדי כבד עומס
86 75 57 32 כבד פיזי מאמץ
84 70 50 22 נעימות בלתי פעילויות ביצוע
90 84 61 59 לבילוי זמן היעדר
53 61 41 39 התומך במשפחת לטיפול זמן היעדר
36 51 38 24 התומך במשפחת מתחים יצירת
63 80 53 48 רגשיים קשיים
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לתומך פנוי זמן היעדר הוא המוגבלות, רמות בכל הקשישים תומכי בקרב במיוחד הבולטים הקשיים אחד
לרמת ישירות הקשורים הטיפול במתן מסוימים קשיים ישנם אישיים. בעניינים לעיסוק או לבילוי
שיעור ולכן נעימות, בלתי פעילויות לבצע והצורך הדרוש הפיזי המאמץ כגון הקשיש, של מוגבלותו
ביותר. המוגבלים הקשישים תומכי בקרב בהרבה גבוה אלה בתחומים קשיים על מתלוננים אשר התומכים
פחות תלויים אחרים משפחה בבני לטיפול זמן היעדר או רגשיים קשיים כגון אחרים, שקשיים נראה

הקשיש. של המוגבלות ברמת
חוסר בגלל בחרדה נמצאים גם אלא בקשיש, בטיפול הכרוכים הקשיים עם רק לא מתמודדים התומכים
שהם או הזמן, כל חרדה של במצב נמצאים שהם אמרו מהתומכים 87?6 הקשיש. של מצבו לגבי הוודאות
הקשיים המוגבלות. רמות בכל הקשישים תומכי בקרב דומה זח שיעור הקשיש. של מצבו בגלל מודאגים
התומך. של הנפשי מצבו ועל הבריאות מצב על גם שלילי באופן משפיעים העזרה למתן המתלווים הרבים
על דיווחו דומה ושיעור בריאותם מצב על הטיפול מתן של שלילית השפעה על דיווחי התומכים כמחצית
ביותר, המוגבלים הקשישים תומכי בקרב בהתאמה, ול6995 ל6?76 מגיעים אלה שיעורים דכאון. הרגשת

כך ועלידי עצמו לקשיש פורמליים שירותים להוסיף ניתן בקשישים, המטפלות למשפחות לעזור עלמנת
לספק כגון עצמה, למשפחה שמיועדת עזרה לתת אפשר לכך, בנוסף המשפחות. על המוטל העומס על להקל
מזמנה ולחסוך המשפחה של החרדות על להקל יכולה זח מסוג עזרה והדרכה. תמיכה מידע, לח
של השליליות ההשלכות את להקטין גם עשויות והדרכה תמיכה השונים. השירותים להשגת בהתרוצצויות
השירותים מערכת מצד אלה היבטים בשיפור הצורך על מצביעים המחקר ממצאי העוזרים. על הטיפול
לגבי ייעוץ או מידע כל קיבלו שלא טענו, המוגבלים הקשישים מתומכי ל8096 קרוב הפורמליים.
את הביעו למחציתם מעל בלבד. מועט מידע שקיבלו טענו נוספים \י*<15 בקהילה לקבל שניתן השירותים
הקשישים של שמצבם מהחשש נובע המשפחה של מהחרדות חלק זה. בנושא ייעוץ או חדרכח לקבל רצונם
לא הפורמליים השירותים שמערכת החשש מתלווה לכך הנוסף. בעומס לעמוד מסוגלים יחיו ולא יידרדר
לא והם יידרדר הקשיש שמצב מכך מודאגים הם כי ציינו מהתומכים 8135 הנדרשת. במידה להם תעזור

עזרה. מספיק להשיג יוכלו
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המחקר המשך

לקשישים כוללני טיפול למתן נסיונית תכנית של הערכה במסגרת נאספו m בדו''ח המובאים הממצאים
אזורים עם השוואה הכולל הערכה במחקר ולוותה שנתיים במשך אזורים במספר יושמה התכנית בקהילה.
לפני הקשישים אוכלוסיית על נתונים איסוף כולל ההערכה מחקר חנסיונית. התכנית הופעלה לא בחם

הפעלתה. לאחר שנתיים עליהם ומעקב התכנית הפעלת

התכנית הפעלת לפני המחקר באזורי הקשישים מצב על שנאספו הממצאים סוכמו הנוכחי בדו"ח
ועל והחברתי הבריאותי בתחום הקשישים של וצורכיהם מצבם על תמונה יוצרים אלת ממצאים הנסיתית.
על לעמוד יאפשר אשר המידע בסיס את מספקים הם לכך, בנוסף להם. המסופקים השירותים הלימות

התכנית. הפעלת בעקבות הקשישים באוכלוסיית שחלו השינויים

של ההשפעות לזיהוי מעבר אוכלוסייה. אותה על שנתיים לאחר המעקב ממצאי סיכום יכלול הבא הדו''ח
הקשישים אוכלוסיית בקרב זמן לאורך שחלים השינויים על ללמוד יאפשרו המעקב נתתי התכנית,
בהתנהגות בשירותים, בשימוש והחברתי, הפיזי בתפקוד לדוגמא כמו ובמגוונים, רבים בתחומים
ועל הקשישים במצב הדינמיות על ללמד עשויים אלו נתונים פורמלית. הבלתי התמיכה וברשת בריאותית,
במצב לשינויים הגורמים את לזהות נוכל כן כמו המשתנים. לצורכיהם השירותים של התאמתם חשיבות
לזיהוי חשוב זח מידע האחרים. התחומים על אחד בתחום השינויים של ההשפעות על ולהצביע הקשישים

וחברתיים. בריאותיים מניעה שירותי ופיתוח ולתכנון בסיכון אוכלוסיות
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Summary of the Main Findings

This report presents data collected in interviews with 1,781 elderly persons and
with the families of the disabled elderly among them, from a survey that was
taken in 1988 as part of the Demonstration Project for Comprehensive Care of the
Elderly in the Community. The Demonstration Project was implemented in ifve
areas and was concurrently evaluated by a study that compared the project areas
to ifve control areas. The data refer to the status of the elderly and their families
prior to implementation of the project. These data enable researchers and
ifeldworkers to understand the status and needs of the elderly in areas of health
and social welfare. They also form an information base that will facilitate
identifying the type and scope of changes taking place in these areas as a result of
the project's implementation. This is one in a series of interim reports which were
presented by the research staff to the Steering Committee of the Program for
Comprehensive Care of the Elderly.

Following are the main ifndings of the study:

* 5596 of the study population is female. 7996 of the study population are of
EuropeanAmerican origin, and 6196 are married. A similar distribution is found
in the data of the Central Bureau of Statistics (CBS) for the entire elderly
population. Even though the average age of the study population is slightly
higher than the overall average age represented by the CBS data (4696 vs
approximately 4096, respectively, are age 75+), the study population still
represents the overall elderly population to a large degree.

, Several signiifcant differences were found in a number of areas among different
groups according to sex, age, and origin: Women are in a relatively worse
situation than men. A larger proportion of the women are widowed (5596, vs 2196
of the men). This phenomenon is particularly striking among elderly aged 75+,
where 7096 of the women are widowed, compared to 2696 of the men. It is

therefore not surprising that a larger proportion of women live alone (4296 vs
1596). A larger proportion of the women never received any formal education
(1496, compared to 596 of the men). This difference is a result of the variance in
the level of education among the elderly of AsianAfrican origin: 5996 of the
women have had no education, compared to 1696 of the men. The health status
of women was also found to be less positive. A larger proportion of women



assessed their health as poor (2296, vs 1296). More women suffer aches and pains
(4496, vs 2796), and more women reported suffering a fall in the three months
that preceded the interview (2190, vs 1290).

* Predictably, as age increases, functional ability decreases. Hearing and vision
problems were more common among those aged 75+ (3196 and 3490, respectively,
compared to 1696 in both areas among those aged 6569). Similarly, the rise in
the need for assistance with housekeeping and personal care becomes
particularly signiifcant as age increases. 60910 of those aged 75+ need assistance
with housekeeping, compared to 2796 of those aged 6569; 396 of those aged
6569 need assistance with personal care, compared to 129? of those aged 75+.
The proportion of disability among those of AsianAfrican origin is greater than
that among those of EuropeanAmerican origin in all age groups. In the older
age groups the women are more disabled than the men. This is because a large
proportion of women of AsianAfrican origin, particularly those aged 75+, are
disabled. (For example, 339$ of the women of AsianAfrican origin are disabled
in personal care, compared to only 1596 of the men.)

0 2295 of the elderly respondents reported that they frequently feel lonely,
compared to 1996 who reported that they sometimes feel lonely. The proportion
of women who frequently feel lonely (2995) is signiifcantly higher than that of
men (1396). In general, the youngold  particularly the men  have a greater
sense of social and emotional wellbeing. In all age groups, men had a better
sense of wellbeing than women. For example, on a scale that ranges from 0
(optimal social and emotional wellbeing) to 28 (minimal social and emotional
wellbeing), men scored an average 5.7, while women scored an average 8.4.

, Most of the elderly have frequent contact with their children. 8796 reported that
they had met with at least one of the children who does not live with them
during the last week. A low proportion of the elderly (796) did not meet with any
of their children, other family members, or friends during the week that
preceded the interview.

# In general, the elderly make great use of health services, particularly those of
the community clinic. 9296 had contact with their family physician and 7196 had
contact with the clinic nurse during the last year. Similarly, a signiifcant
proportion of the elderly had their blood, blood pressure, and urine tested during
the last year (8796, 8196, and 7396, respectively). Contrary to what was expected,



1196 of the elderly disabled in personal care or mobility had no contact
whatsoever with a physician during the last year, compared to 89S of the
independent elderly. In fact, it was found that as the level of disability rose, so
rose the proportion of elderly who had not had contact with their family
physician for over a year, reaching a maximum of 1896 among the most severely
disabled.

* There were opposing trends in the use of hospital and community clinic services
by disabled versus independent elderly. Disabled elderly tend to visit the
emergency room more than independent elderly (30916 vs 1790, respectively), and
a greater proportion of the disabled elderly had been hospitalized during the last
year (4196, vs 1890). The proportion of elderly who were hospitalized during the
last year reaches 5996 among the most severely disabled.

. Intensive use of primary healthcare services does not necessarily ensure that of
all the health needs of an elderly person are covered. For example, the data show
that 2496 of the elderly who suffer from visual impairment, 5690 of those who
suffer from hearing impairment, and 4990 of those who suffer from chiropodic
problems did not attempt to get help for their problems. The principle reasons
for the failure to seek help are the elderly person's feeling that nothing can be
done; or his feeling that the problem is not serious; or his neglect of the problem.
In addition, 5896 of the elderly who had problems with false teeth did not turn
to a dentist for help with this problem. The main reason for this was the cost of
treatment. An even higher proportion of the elderly disabled in personal care or
mobility suffer from problems in all the areas mentioned above; nevertheless, a
lower proportion of them sought treatment. Among the disabled elderly, 31910 of
those suffering visual impairment, 7096 of those suffering hearing impairment,
5996 of those suffering chiropodic problems, and 7795 of those who had problems
with their false teeth did not seek treatment.

. The data of this study show that the elderly are aware of the importance of
healthy living habits. For example, 8590 noted that having good health behavior
can prevent illness. Moreover, almost half of the elderly reported that they eat
foods that are thought to be healthy, 3496 engage in some sort of physical
activity, and another 2296 would like to engage in physical activity, but lack the
appropriate framework and guidance.



9 Some of the elderly received health education, principally from the health staff
(physician or nurse) of the community clinic. For example, 38916 reported that
they had received counseling about proper nutrition and 289? that they had
received counseling about medications. It should be noted that it is worth
investing more effort in counseling about preventing falls. The frequency of falls
among the elderly is high (189? of the respondents reported falls within the last
three months), yet only 59? of the elderly received counseling in this area.

# It was found that some 99? of the elderly population had contact with a social
worker during the last year. The rate was higher among the elderly at risk, that
is, those who live alone or who suffer from loneliness. The high proportion of
elderly disabled in personal care who met with a social worker was particularly
striking, ranging from 3496 among those partly disabled in ADL to 58910 among
those totally disabled in ADL.

# 189? of the elderly visit social clubs. 239? of those elderly who do not presently
visit social clubs expressed a desire to do so.

# Most of the elderly do not use formal services other than housekeeping. The
proportion of elderly who need assistance with housekeeping is high (4595), thus
it is not surprising that more than onethird of the elderly use this service. 1.49S

of the elderly receive prepared meals and 5.696 receive laundry services. With an
increase in age comes an increase in the proportion of those using the various
services. For example, 419? of those aged 75+ receive help with housekeeping,
compared to 299? of those aged 6569. The proportion of those who receive
publiclyifnanced formal services is rather low. Only 39? of all those receiving
housekeeping help receive public assistance. Nevertheless, a signiifcant proportion
of the elderly who are disabled in personal care receive formal housekeeping help
with public assistance. Approximately onefourth of the elderly disabled in ADL
receive formal personal care. It was also found that the more disabled the
elderly person, the more likely he is to receive public assistance in obtaining
services. 409? of the elderly partly disabled in ADL who receive personal care
services received them with public assistance, compared to 909? of those who are
totally disabled in ADL.

* Even in areas where the elderly receive formal assistance, this usually only
supplements the help provided by their families. The ifndings show that the
elderly receive help from family members in a wide range of areas  including

L



household management and personal care  when there is a need for it. Some
6296 of the elderly receive help with housekeeping from their families; 9196

receive help with shopping; and 8896 receive help with cooking. Over 8O26 of the
elderly receive help with personal care from family members. It was found that
primary caregivers of disabled elderly devote much time to providing assistance.
Some 2096 of all the primary caregivers reported that they provided more than
three hours of help with personal care per day during the last week. It is
interesting to note that even when the elderly person lives with his family,
primary caregivers must perform special housekeeping activities. For example,
4396 of the primary caregivers who live with the elderly person in their care
reported that they must cook special food because of health or oral problems,
and 4696 noted that they do additional laundry, mainly due to incontinence.

# The formal and informal assistance that the elderly receive does not always fully
cover their needs. 5296 of the elderly disabled in housecleaning need additional
help in this area. The proportion of unmet needs in the remaining housekeeping
activities is lower. A higher proportion of elderly disabled in personal care or in
mobility reported unmet needs. 41?$ of the elderly partly disabled in ADL and
6796 of the most disabled elderly reported the need for additional help with
personal care. At all levels of disability, a higher proportion of elderly who live
alone reported having more unmet needs in all areas, than did elderly who live
with others. This is despite the fact that disabled elderly living alone receive
more services than disabled elderly living with family. Apparently, formal
services cannot take the place of help from family members, which is available
particularly in a joint living situation.

# It is reasonable to assume that an elderly person's report of a need for additional
assistance partly expresses the burden on his family. In effect, twothirds of the
primary caregivers of the disabled elderly complained of the overly heavy
burden which is placed on them by their caring for the elderly person. Not only
do primary caregivers ifnd the care itself dififcult, but they also are anxious and
worried about the elderly person's condition. 8796 of the primary caregivers
claimed that they are constantly anxious or worried about the elderly person's
condition. It should be noted that 8096 of the primary caregivers claimed that
they had not received any information or advice concerning community services,
and an additional 1596 said they had received only the barest information.



The data on the unmet needs of the elderly in the areas of health and social
services indicate that services in certain areas should be expanded and made more
eiffcient so as to better meet these needs. Despite the intensive relationship
between the elderly and the healthcare staff of community clinics, some health
problems go untreated because the elderly do not report them to health
professionals  either because of selfneglect, or because they feel that nothing
can be done. This emphasizes what a great contribution projects of preventive care
and health promotion could make to the elderly. The data also reveal that many
of the elderly's social problems go untreated. While it is an accepted fact that more
resources can always be developed, it is also true that the elderly do not always
take advantage of those resources available to them. Just as health professionals
must take initiative in identifying the needs of the elderly, so social service
professionals must ifnd ways of reaching out to those elderly in need. Proper
referrals and coordination between social and health services may be an important
vehicle in ensuring that all the needs of the elderly person  physical, emotional,
and social  are appropriately and effectively met.

Continuation of Research

The ifndings presented in this report were collected as part of an evaluation of a
Demonstration Project for Comprehensive Care of the Elderly in the Community.
The Demonstration Project was implemented in ifve areas during a twoyear
period, and was concurrently evaluated by a study that compared the project areas
to ifve control areas. The evaluation involved the collection of data on the elderly
population prior to implementation of the program, and followup of this
population after implementation.

In this report, the ifndings on the status of the elderly in the demonstration areas
prior to implementation are summarized. These ifndings provide an understanding
of the status and needs of the elderly in the areas of health and social welfare, and
of the suitability of the services currently provided them. In addition, they form
an information base that will enable us to identify the changes that have taken
place in the elderly population since implementation of the program.

The next report will contain a summary of ifndings on the same population, to be
collected after the project has been in operation for two years. The followup data
will make it possible to identify the impact of the project, as well as to identify
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changes in this populations social and physical functional ability, utilization of
services, health behavior, and informal support network. These data are likely to
indicate the dynamic nature of the status of the elderly, and the concomitant
importance of suiting services to their changing needs. In addition, the data will
help identify the causes of change in the status of the elderly, and will show the
effects of changes in one area on other areas. In turn, this information will assist
in identifying atrisk populations, and in planning and developing preventive
health and social services.
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