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המכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקה ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הג'וינט במסגרת ופועל ב1974

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש

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

החברתיים. והשירותים

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

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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מדיניות לגיבוש מנחים קווים  בית טיפול
השירות הםפקת וארגון

מ_ב_ו_א .1

שירותים של ותכנון מדיניות בכל אבןיסוד כיום מהווה הרבים במובניו טיפולבית
תחומי שהרהיב הנכות, חוק האוכלוסייה. לשאר יפואייםחברתיים ושירותים לקשיש
נוסף מימד הוסיף עקרותבית, על גם הנכות מושג והחיל נכים של לשירותים הזכאות

טיפולבית. של ולהיקף לשימוש

פיתוח במסגרת טיפולבית נושא את הציב אשר לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון
היה שמתפקידו ורבמקצועי מקיף מחקר צוות הקים גבוה עדיפות בסדר לזקו השירותים
מורכב עצמו הנושא השירותים. הספקת וארגון למדיניות מנחים קווים ולגבש לחקור
מתמידים ופיתוח מעקב לווי, ודורש מוגדרים זמן במשכי למיצוי ניתן ואינו ונרחב
נמשכים מחקרים של נוספת בשורה ראשון שלב רק הינם וממצאיו זה מחקר והמשכיים.

זה. נושא מספקת במידה למצות כדי סיידרשו ומשלימים
לרווחת אחריותו בתוקף הן בית טיפול על במחקר רב עניו לאומי לביטוח למוסד
לביטוח המוסד למעשה. הלכה הנכות חוק לביצוע אחריותו בתוקף והו בישראל הזקנים

והיה ברוקדייל מכון ידי על שבוצע בית טיפול על הנוכחי המחקר את מימן לאומי
יותר. רחבה היגוי ובוועדת פנימית היגוי בוועדת והשתתפות התכנית הכנת בשלבי מעורב

השתתפו: בית לטיפול המחקר בצוות

.1975 אוגוסט מתאריך המחקר צוות ראש  ומינהל ארגון כלכלן,  ברוך נ. מר
עוזרים. כלכלנים  גורל י. ומר גבריאל ק. מר

בישיבות (השתתפות כללית חולים קופת האחיות, איגוד מזכירת אחות,  גולדיאק ש. גב'
וייעוץ). צוות

סטטיסטיקאי.  גילולה צ. מר
"הדסה". יובל קרית טיפולבית תכנית מנהל חברתית; רפואה רופא;  וורטסקי ש. ד"ר

בית. טיפול על ספרות וסקר השדה עבודת וריכוז בצוות מרכזת סוציולוגית,  חפץ ו. גבי
סוציאלית. עובדת  מילר ח. גבי

לרפואה. ביה"ם  חברתית רפואה  פרידן ה. ד"ר גב'
בחו"ל). שבתון (בשנת 1975 יולי לתאריך עד המחקר צוות ראש  פרץ א. ד"ר

שטמר י. מר של בשירותיו ובמיוחד המכון של המחשב בשירותי הצוות נעזר כן כמו
איצקוביץ. צ. וגב'
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 כ"ץ י. מד"ר מורכבת תה י ה צמוד באופו המחקר עבודת את שלוותה המצומצמת ההיגוי ועדת
לביטוח המוסד גרונטולוגיים, מיוחדים מפעלים מרכזת  נתך ת. גבי ברוקדייל; מכון מנהל

לאומי; לביטוח המוסד מיוחדים, מחקרים על ממונה  ניצן י. ד"ר לאומי;.
יל. י וקד בר נ>כון למנהל, משנה  מרגוליץ י. פרופ1

זילברשטיין י. ד"ר את וכן המצומצמת ההיגוי ועדת חברי את שכללה רחבה היגוי ועדת
מקופת זקלר ז. ופרופ' הסעד, ממשרד לתכנון המחלקה מנהל גל ד. מר הבריאות; ממשרד

הכללית. החולים

לקווי העיקריות הקונםפציות את כלל אשר ביניים דו"ח הצוות הגיש 1976 בינואר
כלל לא זה דו"ח השיירות. הספקת לארגון עקרונות וכך בית טיפול נושא בתחום מדיניות
הביניים דו"ח עיבוד. ובתהליכי בעיצומו היה הנתונים ואיסוף מאחר כמותיים נתונים

כן כמו המורחבת. ההיגוי ועדת ידי על מכן ולאחר המצומצמת ההיגוי ועדת ידי על נדון
למנהל המשנה רוטר, ר. מר את שכלל לאומי לביטוח המוסד של מורחב צוות עם הדו"ח נדון

השלבים בביצוע הכרוכות הבעיות על לעמוד כדי למחקר. האגף ומנהל הלאומי הביטוח
וביניהם שונים פונקציונרים עם הביניים דו"ח מסקנות נדונו ויישומו המחקר של הנוספים
העיקריות הקונספציות כי לומר ניתן ככלל, הכללית. החולים קופת מנהל דורון, א. ד"ר
נושאים של יתר וחקירת להבהרות ובקשות הנחיות הערות, נתקבלו. הביניים בדו"ח שנוסחו
האפשר, במידת ונדונו, ונחקרו האמורים ובמשרדים בוועדות החברים ידי על ניתנו שונים

הסופי. בדו"ח

של הסופי הגיבוש את וכולל בית לטיפול המחקר של ראשון שלב גמר מהווה זה דו"ח
ההמלצות את המלוות כמותיות אינדיקציות וכן הביניים דו"ח של והמסקנות ההמלצות

זה בנושא והנהיר הנגלה על הסתום רב כי לצוות הסתבר המחקר עבודת במהלך והמסקנות.
ואיכותיים. כמותיים ואומדנים להערכות הנוגע בכל ובמיוחד בארץ והן בחו"ל הן

ביסוס יש כי הצוות מצא הנושא, על ולמעקב למחקר המשכיות שתהא היסוד בעובדת בהתחשב
מופנה זאת עם יחד זה. בדו"ח שנוסחו ולממצאים למסקנות הקיים, המידע סמך על מספיק,
וביישום הכמותיים הממצאים של ובשימוש בהערכה הדרושה הזהירות למידת הקורא לב תשומת
ניסוי, הרחבה, העמקה, הדורשים ראשונים שלבים ובמסקנות בממצאים לראות יש ההמלצות.

המלווים מדיניות לגיבוש מנחים קווים זה בדו"ח לראות יש לפיכך ומעקב. הדגמה
העבודה ותכנית העבודה מטרת היתה לא מלכתחילה כי להדגיש יש כמותית. באינדיקציה
גודל. סדרי של כמותיות אינדיקציות לקבלת אלא כמותיים אומדנים קבלת לצורך בנויה
אשר ומרוכזת, מקיפה אינפורמציה איסוף כלל הראשון, בשלבו טיפולבית, על המחקר

האינפורמציה וסוג התכניות הסקרים, בישראל. כיום מצויה אינה ידיעתנו, מיטב לפי
עמודים על דו"ח גורר היה ופרסומה האינפורמציה כל ניתוח בנספח. כלולים שנאספה

זה: דו"ח כולל הקורא על מהכבדה להמנע כדי מאד. רבים
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הכמותיים. והנתונים המסקנות הממצאים, עיקרי (א)

תמצית וכן שנאספה האינפורמציה לגבי העיקריים הנתונים תמצית המרכזים נספחים (ב)
קיימות. טיפולבית לתכניות ביתם הממצאים

צוות ברשות המצויה בחלקה ומנותחת קיימת נוספת ואינפורמציה הלוחות רשימת (ג)
בקשתו. לפי המעוניין הקורא לעיון שתועמד המחקר

שונים ומומחים תכניות משרדים, של רב במספר הצוות נעזר המחקר ביצוע במהלך
לצוות ואפשרו ופנימית מקיפה אינפורמציה הצוות לרשות והעמידו מזמנם הקדישו אשר

המוסדות רשימת ורשותם. עזרתם ללא אליה להגיע היה ניתך שלא אינפורמציה לאסוף
בזה נתונה המחקר בביצוע לצוות שעזרו אלה ולכל להם . הי בנספח מפורטת והמומחים

והערכתו. הצוות תודת

מטרותהמחקר .2

המחקר צוות ראש פרץ, א. ד"ר ידי על שנוסחה כפי 22.4.75 מיום המחקר בתכנית
עיקריות: מטרות מספר הוצבו ההיגוי ועדת עם ושסוכמה לחו"ל צאתו לפני בית, לטיפול

הבריאותייםחברתיים. השירותים במערכת בית טיפול של מקומו (א)

בית.' טיפול שירות במתו הנדרשים וכד' תיאום ארגוני, מבנה תהליך, (ב)

האוכלוסייה להיקף גודל סדרי של גסים ואומדנים שירותים וסלי "צרכים" קביעת (ג)
בית. לטיפול הנזקקת

התקציב אומדן לעומת נדרש אדם כח ההפעלה, עלות את לאמוד הנ"ל יסוד על (ד)
זו. למטרה ם ו כי המוצא

לקביעת דרכים לבחון לאומי לביטוח המוסד מצד פניה נתקבלה המחקר של מאוחר בשלב

לשירותים והנזקקים שונות רתיקות בדרגות נכים בהם שיש למשקיבית פיצוי מערכת והערכת
ובמערכת השירות בהספקת עסק זו לפניה עד הצוות בית". כ"טיפול המוגדרים

מאחר הפיצוי מערכת בנושא ישירות הצוות עסק לא זו במסגרת זה. לשירות הכולל המימון
והספקתו השירות קיום הבטחת היא הבעיה של הכובד שמרכז ברור היה העבודה ומתחילת

שהופנו לנושאים חלקית להשיב ניסיון נעשה זאת, עם יחד למשפחות. פיצוי מערכת ולא
המקורי,!. העבודה בתכנית נכללו ולא הלאומי הביטוח ידי על
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של המטרה לאוכלוסיית ביחס המחקר למיקוד בהקשר התעוררה נוספת מרכזית בעייה
הגילים של הסיכון לאוכלוסיית זה בתחום מאמציו ריכז שהצוות בעוד בית. טיפול

תכניות במרבית העיקרית המטרה אוכלוסיית שהינה (אוכלוסייה ומעלה 60 מגיל הקשישים,
.60/65 גיל עד באוכלוסיות גם להתרכז לאומי לביטוח המוסד ביקש בית) טיפול

הפעלת לצורך המחקר בממצאי להשתמש מרצונו נבע לאומי לביטוח המוסד של עניינו
ועיקר מאחר .60/65 עד בגיל מוגבלים ואשר הנכות חוק בתוקף לנכים המוקנים השירותים
הנותנות מעטות לא תכניות יש כי אם לקשישים, מכוונות הנוכחיות הבית טיפול תוכניות
תכניות בתוך הכמותי שמשקלם צעירים,הרי בגילים לבית ומרותקים למוגבלים בית טיפול
לביטוח המוסד בהכוונת בהתחשב כמותיות. מסקנות הסקת מאפשר ואינו קטן הוא אלה

האוכלוסייה לגבי גם הסקר וממצאי מסקנות יישום לאפשר ובמטרה זה בנושא הלאומי
אפשרית אינפורמציה של רמים כל הצוות ידי עלי נאסף הנכות, חוק בתוקף שירות המקבלת
הכמותיים האומדנים מבחינת ביותר. מועטה היא זו ואינפורמציה הצעירים, הגילים על

מיטב לפי ספקולטיביים הם הצוות ואומדני תשובה לצוות איו הצעירים לגילים ביחס
השירותים של וארגון תהליך בכל זאת, לעומת שונים. נתונים של ואינדיקציה שפיטה

הנמוכים. בגילים המטרה לאוכלוסיית ביחס ותשובותיו דעתו הצוות נתן

בית^__אוכלוסיות_המטרה;_זכאות_לטיפול_בית ['גדרת_טיפול .3

ותרבותיים חברתיים רפואיים לשירותים מתיחסות בית לטיפול המקובלות ההגדרות
ביחידות לאוכלוסיה ניתנים אלה שירותים כלל שבדרך במקום בביתם לאנשים הניתנים
הפרטים ידי על כ^ל בדרך המבוצעים בית ומשק סיעוד לביתם,ולשירותי מחוץ מיוחדות

מקובלת מהגדרה המתעוררת הראשונה הבעיה הבית. למשק השותפים שאר עם בשיתוף או עצמם
בית בין המקובלות בהגדרות חפיפה קיימת לרוב ולתפקידיו. "בית" למונח מתייחסת זו
ולא בית משק של לפונקציות המתיחסת יותר חותכת אבחנה כי לנו נראה מגורים. למקום

בית. טיפול המונח את יותר טוב לתאר כדי בה יש מתגוררים בו הפיסי למקום

המספקות הרפואיותחברתיות מהיחידות אחת בכל קיימות הבית משק של פונקציות
טיפול, בישול, (נקיון, בית משק של פונקציות מתקיימות האוניברסיטאי בבי"ח שירותים.
(מתן רפואי בטיפול הקשורות פונקציות לקיים ניתן בית משק ובתוך וכדי) קניות אישי,

לפי אלה יחידות ולדרג להבחין ניתן וכדי). זריקות מתן דם; לחץ מדידת תרופות;
פעילותן: של המוקד
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בהרכב השאר ביו התלויות בית משק של פונקציות  * פרטיות דיור יחידות (1

נוספים משפרוה בני זוג, לבד,  הבית משק של האישי
 הבית משק של האישי להרכב ייקרא (להלן וכד'

מגורים). סידור

מותאמות דיור יחידות (2

אוכלוסיות לסוגי במיוחד
** נתונות

חולים ו/או לקשישים דיור יחידות של והתאמה ריכוז  דיור יחידות (א)
ראשונות; (קומות נתונה מעורבת בשכונה כרוניים מיוחד במקום ממוקמות

וכדי). בשיכון כניסה או מבנה במבנים או במבנה
לאוכלוסיות וחדים מי

נתונות

ביחס הדיור יחידת של ספציפי תכנון + כנ"ל  + כנ"ל דיור יחידות (ב)
יאפשרו אשר וכדי שירותים מדרגות, לכניסות, פנימיים סידורים
כזו. ביחידה למתגורר בית טיפול ומתן תנועה ובבית במבנה

שירותים של והשכונה האיזור הדירה, תכנון + כנ"ל  + כנ"ל דיור יחידות (ג)
נשמרת אך קהילתיים ובמרכזים במועדונים משותפים בית משק שירותי
משפחה. כל של הבית משק של העצמאות מסוימת במידה (ארוחות, משותפים

וכד1 כביסה וו, נקי
תרבותיים) ושירותים

כל של הבית משק של העצמאות צמצום + כנ"ל  במסגרת דיור יחידות (ד)
מרבית של וההספקה הניהול וריכוז משפחה אחת ובבעלות ארגונית

הבית משק של הפונקציות אבות בתי כגון
קומבינציות המקיימים

צירופים של שונות
שירותי של בפונקציות

בית

רפואית מבחינה הנזקקים מצב בה מפנה נקודת ניתנים שבהן דיור" "יחידות (3
והרפואה הסיעוד שירותי מעמידה סביבתיים ותנאים ושירותים סיעוד שירותי

כנספחים. הבית משק ופונקציות במוקד אינטנסיביים רפואיים

חולים בתי של שונות דרגות ייכללו זו במסגרת  סיעוד שירותי (א)
וחולים לנכים מוגן דיור כרוניים, לחולים בית משק ושירותי
דיור תנאי בין שונות וקומבינציות כרוניים במוקד

וחברה. רפואה סיעוד, ושירותי

חולים בבתי גריאטריות ומחלקית שונות מחלקות  רפואיים שירותים (ב)
לחולינפש. חולים ובתי כלליים במוקד

מוגן. דיור במסגרת אינן כלומר "מוגנות", שאינן פרטים של דיור יחידות *
מוגן. דיור המקובל המושג במסגרת ונכללות "הגנה" של שונות בדרגות דיור יחידות **
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להחלפת המתייחס טיפול בעיקרו הוא בית" ל"טיפול המיוחס ה"טיפול" מהות
אחרות. ביחידות ו/או הבית במשק אחרים ידי על ו/או עצמי באופן המבוצעות פונקציות

יכללו: "טיפול" המונח במסגרת הנכללים התחליפים

וכדי). הליכה אכילה, (רחצה, בעצמו פרט כל ידי על כלל בדרך המבוצעות פונקציות (א)

וכדי). בישול קניות, (נקיון, בית משק ידי על כלל בדרך המבוצעות פונקציות (ב)

אופייניות ואינו מיוחדות ביצוע יחידות ידי על כלל בדרך המבוצעות פונקציות (ג)
בית במשק המבוצעות בפונקציות הנדרש והציוד ההכשרה המומחיות, מבחינת

סוגי כל וכן וכד1 פזיוטרפיה רופא, ביקור  הרפואיים השירותים סוגי (כל
וכדי). בידור מועדונים, כגון: והתרבותיים החברתיים השירותים

תוספת פונקציונלי, תכנון מבנה, (שינוי וסביבתיים פיסיים תנאים של התאמות (ד)
וכדי). אחר בית ציוד עצמם, למרותקים עזר וציוד אביזרים

בקומבינציות מותנה יהיה הבית טיפול והרכב היקף בית לטיפול הזקוקה האוכלוסיה
שבין: המרובות

והפיסיים הסביבתיים והתנאים הנזקקים שייכים להם הכית משקי ותפקוד הרכב
הבית. משקי מצויים בהם

הבית. למשק האחרים השותפים של והתפקוד הנזקק של האישי התפקוד

המיקום מבחינת והתאמתם רפואיותחברתיותסיעודיות ביצוע יחידות של זמינותם
אישי. בתפקוד המוגבלים נזקקים לקליטת אחרים ותנאים הפיסיים והתנאים

אל הביצוע יחידות פונקציות ושל הביצוע ליחידות הנזקקים של ניוד זמינות
מתאים. וציוד ניוד אפשרויות תובלה, אמצעי  הנזקקים

עזרה מתן של הזמן ומשכי מחד והתרעה האזעקה במערכת בהתחשב הרפואי הסיכון
מאידך. נדרשת

היקף בקביעת מכריע גורם שהינו הערכי מד המי גם נוסף הנ"ל הגורמים לכל
המימד כספי. פיצוי ו/או להם לספק שיש השירותים וסל בית לטיפול הנזקקת האוכלוסיה

מישורים: לשלושה מתייחס הערכי

הקובעים הגורמים לכל ביחס מקימה שהיא המוסמכים הגופים באמצעות החברה הערכת (א)
הסוביקטיבית הערכתו לעומת מסויימים לשירותים זכאותו  הפרט של ה"צרכים" את

הגבלתו את החברה הערכת שבין בהבדלים בעיקר המדובר ל"צרכיו". ביחס הפרט של

שדובר התנאים בשאר ובהתחשב הפרט של והנפשי הגופני ממצבו הנובעת' התפקודית
על מצביעים זה מחקר של הממצאים אלה. הגבלות לגבי הפרט הערכת לבין עליהם
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לעומת ומוגבלותו רתיקותו מידת את עצמו הפרט הערכות ביו גדולים הבדלים
"ההערכה לפי נתונה, מאוכלוסייה המרותקים אחוז מקצועי. צוות באמצעות ההערכות

0מך על המרותקים מאחוז שלוש לפי קרוב גדול עצמו הפרט של הסובייקטיבית"
מקצועי. צוות באמצעות אוביקטיבית" "הערכה

רתיקות סף על מתמיד באופו המצוי גדול אוכלוסיה היקף על מצביע זה ממצא
לפני עוד כזו למשפחה הנדרשות התומכות הפעולות כמות ועל בית בטיפול וצורך

בית. טיפול של בפועל השירותים מתן

את החברה תפצה גבול ומאיזה בנזקק לטפל האחרים הבית משק מחברי הדרישה גבול (ב)
החברה של ביותר העמוקים ליסודות יורדת זו שאלה אלה. מאמציה על הבית משק

סוגי מספר נמצאו המחקר של בממצאים וחינוך. תרבות ומורשת והמשפחה
זו. ומורכבת ערכית לשאלה בהתייחס אוכלוסיות

היו בתוכן בנזקק. ולטפל להחזיק העליונה ומחובתו מתפקידן שראו משפחות ל1)

מצא מקצועי שצוות זאת אף על טיפול או עזרה לכל סגורות שהיו משפחות
את המבצעות משפחות אלה לרוב עזרה. לקבל למשפחה והן לנזקק הן חשוב כי
סיעוד לתפקידי הנוגע לכל ביחס הבית משק בכוחות בנזקק הטיפול

הרגילים, הרפואיים השירותים למערכת והנזקקות הבית משק ופונקציות
עלול קשישים, זוגות ובמיוחד אלה, משפחות מתוך בבית. טיפול כולל

במרותק. כיום המטפל המשפחה בן לטיפול לנזקק להפוך הזמו במשך

מוכנים הם שאיו מעמסה לתפקד, מוגבל היותו ברגע בנזקק, שראו משפחות (2)

לכן קודם להחזיק מוכנות שהיו משפחות אלה בחלקו כי לזכור יש לקבלה.
תמצאנה אלה משפחות נתונה. תפקוד ברמת הזוג בבן או בילד או בקשיש

זו תהא ואחריותו. פעולתן מתחום יצא שהנזקק לכך לגרום דרך כל
לתפקד מהמשפחה החברה תדרוש אלה שבמקרים ראשונה ממדרגה ערכית הכרעה

בנזקק. ולהחזיק

או סבילות בדרגות משפחות מצויות אלה קיצוניות אוכלוסיות שתי ביו (3)

הבית משק של האחריות ורגש הסבילות המרותק. כלפי שונות אחריות רגש
הניתן הטיפול של באפקטיביות בחלקה ותלויה סטטית ולא דינמית הינה

בשירותים והסיוע הטיפול לסוגי ובמיוחד והחברה הבריאות שירותי ידי על

בית. טיפול תכניות במסגרת הניתן ובכסף

מגוריו במקום האישית רווחתו והער1ת עצמו הנזקק להרגשת ההתיחםות קיימת לכל מעל (ג]
במסגרת הנמצא נזקק כל של הםוביקטיבית הרגשתו משפחתו. במסגרת ו/או הנוכחי

חשוב משקל לה יש המשפחה בני שאר לבין ע;בינו היחסים למרקם ביחס משפחה

השירותים. והספקת הטיפול תכניות בקביעת
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בית לטיפול הנזקקת האוכלוסייה והיקף השירותים םל הרכב על המשפיעים גורמים
סמר על רפואי, טיפול על המשפיעים הגורמים מורכבות מאשר יותר אלא פחות לא מורכבים
של מפורט תהליר מניתוח וכן מקרים מ1,000 שלמעלה ניתוח על המתבססים זה מחקר ממצאי

לקבוע ניתן זה, במחקר שנאספו אחרים ונתונים בינ"ל ספרות סמך ועל מקרים של רבות עשרות
האישית המוגבלות או הרתיקות דרגת ביו והאיכותי הכמותי הקשר על לנבא כיום אפשרי בלתי שכמעט

כר על מצביעה האמורים הגורמים במכלול התלות לתם. שהוא.נזקק השירותים רממ לבין הנזקק של

לשירותים וצרכיו הרתיקות דרגת שביו וביחס הנזקק של הרתיקות לדרגת ביחס שההכרעה
שיפוטית. היא הבית משק ידי ועל הבית למשק מחוץ

הנוכחי השירותים ובארגון הקרובות, בשנים גם וכנראה כיום, הקיים במידע
לזכאות אוניברסליים מפורטים קריטריונים לקבוע אפשרות איך הקרובות בשנים והצפוי

אוניברסליים. זכאות כללי לפי כספי לסיוע לא גם ולכן בית טיפול של ספציפיים שירותים
של לתחולתו ושיור מיו גיל, הגבלת ללא תושב, כל של זכותו את לקבוע יש זאת, לעומת
צוות ידי על המבוצעות ההכרעות סמר על בית טיפול לקבל ביטוח, סוג או כלשהוא חוק
כספי. סיוע כולל בית, טיפול לשירותי הזדקקותו ומידת רתיקותו לדרגת ביחס מקצועי

הבאות: וההמלצות המסקנות את לקבוע ניתן המחקר, וממצאי לעיל האמור כל סמר על

המלאות י 5??!נ51_

ידי על המבוצעות הכרעות סמר על בית לטיפול תושב כל של זכותו את לקבוע יש (א)
לשירותי הזדקקותו ומידת רתיקותו דרגת את לזמן מזמן שייקבע מקצועי צוות

זו. פעולה לרשות שיועמדו האמצעים מגבלות במסגרת כספי סיוע כולל בית טיפול
של לתחולתו בשיור או מין גיל, סמר על בית לטיפול תושב של הזכות להגביל איו (ב)

או נכות או רתיקות בדרגת או אחר או זה בריאות ביטוח או אחר או זה חוק
כרונית. מחלה של איקיומה או בקיומה

משרדי והוצאות והסוציאלי הרפואי הביטוח כללי את המסדירים הקיימים החוקים (ג)
שירותי לספק החברה התחייבות לכיסוי מימון כמקורות לשמש יכולים הממשלה
דרגת או גיל מבחינת אלה חוקים שמטילים ההגבלות כל לתושביה. בית טיפול

נחוצים ובלתי מיותרים מכשולים להערים כדי בהם יש ביטוח סוג או נכות
להתגבר יש לו.* לנזקקים השירות של ואוניברםאלית ראציונלית סדירה בהספקה

הסדרי יבטיחו אשר תקנות ידיי על ובין בחקיקה שנוי ידי על בין אלה מכשולים על
בריאות. וביטוח מין גיל, הגבלת ללא בית טיפול פעולות לביצוע מימון

לאוכלוסייה האמורים לשירותים הזכאות את המגביל הנכות לחוק להתייחס יש ספציפית *

.60/65 עד בגיל היתה החוק תחולת שביום
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ו

ניידות, מוגבלות, של מתוחכמות מדידה שיטות פיתוח כדאיות שנית לבחון יש לד)
הצוות של השיפוטית ההכרעה כי נראה עצמן. בפני עומדות כשרון וכד' רתיקות
לבית"ולסביבה למשפחה, לפרט המיוחדים ופרטים גורמים של מכלול על מבוססת
שיביאו ולשיפוטו המקצועי הצוות להערכת ומחייבים קבועים כללים הנתונה.

זה. בשלב להשגה כניתנים נראים אינם האמורים הפרטים כל את בחשבון

דרגת קביעת בעת להתחשב יש בהם בגורמים אחידות ליתר לגרום יש זאת לעומת (ה)
אדמיניסטרטיבית מעקב שיטת ההקדם בכל לקבוע יש כן כמו הטיפול. ותכנית הרתיקות

באיזור פרט לגבי מקצועי צוות החליט עליהם המפורטים לקריטריונים ביחס
ההחלטות קבלת לשיפור חוזר והיזון עקביות איזון, על לשמור כדי נתון ספציפי

המקצועי. הצוות של

5יג_איכלנ25רת_המטרה 4

הכרחיים תנאים שני להתקיים צריכים בית, טיפול לקבל זכאי יהא שתושב כדי
בלבד:

שפורטו כפי פונקציות בעצמו לבצע בית לטיפול הנזקק מצד אפשרות חוסר (א)
הקודמים. בסעיפים

מקום של אחרת צורה כל או מוסד משפחה, בית, משק במסגרת הנזקק המצאות (ב)
החברתיים ההסדרים לפי וחייבים המסוגלים אחרים אנשים בהם שאין התגוררות

כספי. פיצוי כל ללא אלה פונקציות ולמלא להחליף הנוהגים
בית טיפול לקבל הזכאית האוכלוסייה את ניכרת במידה מרחיב זה קריטריון

ואוכלוסייה כרונית מחלה כשאין קצרות לתקופות בית לטיפול הזקוקה אוכלוסייה וכוללת
אותם מקבלת ואינה בית בטיפול הניתנים השירותים לסוג והזקוקה במוסדות המתגוררת

מתגוררים. הם בו מהמוסד

האוכלוסייה את למיין ניתן המחקר ממצאי סמר ועל האמורים הקריטריונים סמך על

כלהלן: השרותים הספקת וארגון תכנון לצרכי

חודשים שלושה עד  קצרות טיפול לתקופות אוכלוסיות (א)

והסיבות במהותן מועד קצרות הן שלהן התפקוד שהגבלות אוכלוסיות (1)
להחליף המסוגלים אנשים העדר הינה בית לטיפול להזדקקותם העיקריות

לבצע. מסוגלים הם שאין הפונקציות ולמלא

תכניות קימות כי אם מצוי אינו כזו אוכלוםיה של להיקפה אומדן



 10 

תמצא לרוב כאלה. ביתלמקרים טיפול גם המספקות בודדות בית טיפול
.60 לגיל מתחת בגילים טיפול במסגרת נמצאת שאינה כזו אוכלוסייה

הרופאים ובהסכמת לאשפוז והזקוקים אנושה מחלה להן שיש אוכלוסיות (2)
ימיהם בסוף להמצא כדי רפואי פיקוח תרות הבית למשק מועברים והמשפחה

הוצאותיהם את מכסים אינם כיום הנהוגים ההסדרים משפחותיהם. עם
שהיוו התנאים של קיומם על פיקוח גם ואיו אלה משפחות של הגבוהות

הבית. למשק מאשפוז החולה להעברת הרופאים להסכמת בסיס

דיור או אחר במוסד כרוניים, לחולים בבי"ח לסידור ממתינים אר (2) כנ"ל (3)

ניתן במוסד לסידור ההמתנה הרי הנוכחיים בתנאים בהתחשב מתאים. מוגן
אולי תחליף, בית" ב"טיפול לראות יש מכן לאחר חודשים. 6 עד להאריכה

קבוע. כסידור אר , (secondbestJ70 7aj מסידור נחות פתרון

ומעלה חודשים משלושה  ארוכות טיפול לתקופות אוכלוסיות (ב)

של באופי למעבר חתך נקודת הגיל משקף לרוב גיל. לפי הוא העיקרי המיון
שהנזקק הפונקציות את למלא הבית למשק השייכים האנשים ואפשרות הבית משק

הסיכון מידת מבחינת מעבר נקודת הגיל משקף כן כמו להן. זקוק בית לטיפול
התנאים שני את והמקיימת תפקוד המגבילה כרונית מחלה המצאות של והסבירות

בית. בטיפול המזכים ההכרחיים

אוכלוסיית זו 5060 בגילים אוכלוסיה .5055 לגיל מתחת אוכלוסייה (1)
לגילים מתאים לגברים ו65 לנשים 60 גיל של כיום הנהוג החתך המעבר.
עליהם. שדובר הקריטריונים לפי דוקא ולאו הסוציאלי הביטוח חוקי לפי

חתך. כנקודת 50 גיל נלקח בחשבון שהובאו באומדנים

מתחלקת: 50 גיל מעל אוכלוסייה (2)

.5069 בגיל אוכלוסייה (א)

.70+ בגיל אוכלוסייה (ב)

לפי: מיון אלה אוכלוסיות בשתי

שונות. רתיקות בדרגות מקצועי צוות קביעת סמך על מרותקת אוכלוסייה (א)

מוגבלותו? לגבי םוביקטיבית הערכה לה ויש כרונית מחלה לה שיש אוכלוסייה (ב)
ורתיקותה.

מעקב. הדורשת כרונית מחלה לה יש אך מרותקת שאינה אוכלוסיה  הסף על אוכלוסייה (ג)

בית לטיפול זכות אוטומטית מקנה אינה מהאוכלוסיות באחת ההמצאות כי להדגיש יש
קיים. אינו הבית משק וסוג לשיוך ביחס הנוסף שהתנאי זמן כל

קשים. כרוניים חולים ** מיטות. מחוסר קרובות לעתים *
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המבצע_ האדם השירותים_לאוכלוסייה_הנזקלןת_ל"טיפול_בי.ת"_וכח סוגי .5

את להלך המפורטות לדרגות לסווג ניתן הבינ"ל והספרות הסקר ממצאי סמך על
מקרב וונזקקרת לאוכלוסיות והניתנת בית" "טיפול במסגרת לכלול שיש השירותים סוגי

בית. לטיפול המטרה אוכלוסיית

התפקידים ובחלוקת השירות של השונים בספקים גם התחשב כאן המוצע הסוג
להלן. 6 בסעיף המוצעים השירותים לסוגי ביחס והאחריות

תבוצע ההערכה טיפול. ותכנית רתיקות של הערכה  :(1) שירותים סוג
חברי כמה עם בשיתוף או בנפרד מקצועי רב צוות עובדי ידי על
שירות נותן פונקציונר  העניו לפי צוות בישיבות או צוות

וכדי). פסיכולוג בעיסוק, ריפוי (פיזיוטרפיטם,

וכדי). אישי טיפול האכלה, (רחיצה, סיעוד שירותי  :(2) שירותים סוג
וכדי). בישול קניות, בית, משק ניהול (נקיון, בית עזרת 

בית. ולמשק אישי עזר ציוד 
רפואיחברתי). מונע וטיפול מעקב 

המגורים. במקום וחברה בידור ושרותי עיסוק 
שירות. של עצמית וקנייה הבית למשק כספי תשלום

מסויימים שירותים של עצמי ביצוע עבור הבית למשק כספי פיצוי 
מםויימים. ובתנאים

ו/או הציבור בריאות מאחות לרוב מורכב אלה פונקציות המבצע האדם כח

מיוחדת הכשרה שקבלה בית במשק עובדת וכו בית מטפלת או מעשית אחות
חלקית הכשרה המקבלת (מתזי"ת) בית עזרת מרכזת ידי על מודרכת או

ובמיוחד המועט) (בחלקם קניות שרותי מעשית. אחות של ביותר
וכדי) עיסוק ביקור, (שיחה, הקשיש בבדידות הקשורות הפעולות
ידי על סוציאלית עובדת ידי על ו/או מתנדבים ידי על מבוצעים
של זה שסוג להעיר יש עצמי. באופו או מתנדבים המשפחה, הפעלת

הסוציאלית העובדת של מירבית מקצועית העסקה כולל אינו שירותים
קניית סיעודירפואי. הוא השירות ועיקר מצומצמים בתחומים אלא

פיצוי והאיכות. המחיר מבחינת מבוקרת תהא משפחה ידי על השירותים
ו/או הנזקק להחזקת משכ™ להניע הכרחי תנאי שהם במקרים רק

כספית. הוצאה או הכנסה הפסד ידי על ממשי כספי הפסד של במקרה
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וסביבתו. משפחתו הנזקק, הפרט ובבעיות במשפחה טיפול  :(5) שירותים סוג
אשפוז: למעט ותירפוייטי, קורטיבי רפואי טיפול שירותי 

ובמרפאה. בבית רפואי שירות 

ובמרפאה. בבית מומחה רופא שירות 

ובמרפאה בבית  עזר ושירותי תרופות 
וכדי] מעבדה בדיקות רנטגן, (פיזיוטרפיה,

ובמעבדות. ובמכונים בבית
וכדי). דם, לחץ מודד חמצן, (מיכלי בבית חולה להחזקת רפואי ציוד 

ותובלה. הסעות 
קשישה באוכלוסיה לטיפול משלימה מיוחדת הכשרה המקבל רפואי אדם כח

סוציאלית עובדת כך כמו במרותקים, ו/או כרוניים חולים ו/או
במסגרת מרותק מהחזקת הנובעות בבעיות שוטף באופן המטפלת מקצועית
משק במסגרת להשאר ומשפחתו הנזקק של הנפשית בהכנתו והעוסקת משפחה

רתיקותו. אף על הבית

בריאות. ביטוח במסגרת שאינו דומה רפואי וטיפול שיניים טיפול  :(4) שירותים סוג
ותובלה. הסעות 

קצרות. קצובות לתקופות כלליים חולים בבתי אשפוז  :(5) שירותים סוג
יום. במרכזי אינטנסיבי רפואי טיפול 

ותובלה. הסעות 

יום. ובמרכזי במועדונים ובידור חברה עיסוק, שירותי  (6) שירותים סוג
יום ובמרכזי במועדונים בית משק ושירותי אישיים שירותים 

וכדי). ארוחות כביסה, וכדי; קוסמטי טיפול (מספרה;

מוסדי: מידור  :(7) שירותים מוג
בית". טיפול "שירותי כולל אבות בית 

כרוניים. לחולים חולים בית 
בית". טיפול "שירותי בו שיש אחר מוגן דיור 

מידה. בקנה שיפוצים  מבורים במבנה והתקנות התאמות  :(8) שירותים מוג
מגורים. מקום של העתקות  מתאימה לסביבה מגורים מקומות התאמות 

המטרה. לאוכלוסיית כולל איזורי תכנון 
לפי ובין באופיים בין משותף מכנה להם שיש שירותים סלי משקפים הנ"ל השירותים סוגי
לפי להספקתם האחריות בחלוקת קשורה השירותים סלי בין ההבחנה כן כמו נתינתם. מקום

זה. במחקר המוצעים בית" טיפול "שירותי של והארגון המבנה



 13 

ים_מוצעים י נו גיהם_ושי ום_לסו ['ספקת_השלרותים_כי .6

בתכניות כיום הקיים הכיסוי של גיאוגרפי בטיס על מלא פירוט יש גי בנספח
מבחינת ביותר ומפוצל השירותים לסוגי ביחס אחיד אינו זה כיסוי שונות. בית טיפול

ביחס הקיים האחריות של הפיצול כיום, הניתנים השירותים סוגי יפורטו להלן האחריות.
השירותים. בהספקת לאינטגרציה השונות וההצעות להספקתם

בית). טיפול ותכנית רתיקות של (הערכה  (1) שירותים סוג

ותכניות סעד לשכות חולים, קופת בריאות, לשכת  הגופים כל ידי על מבוצע קיים: מצב
המשתתפים המקצוע בעלי במספר הוא ההבדל יותר. כוללניות בית טיפול

מעורבות יש הגופים בכל כי להדגיש יש במשותף. שנעשית ההערכה בישיבת
ההערכה של הנוכחית השיטה החלטה. קבלת לצורך השונים המקצוע בעלי של

של וההעברה המשכיות חוסר כפילות, מנציחה טיפול ותכנית. לרתיקות
ונכוו יעיל בלתי שימוש בה יש החלטה. בקבלת איזון וחוסר אינפורמציה

מקצועי. אדם כח של

וצוות אחת יחידה ידי על תיעשה הטיפול תכנית וקביעת לרתיקות ההערכה מוצע:
את יחייב אשר נוסף) פונקציונר העניו ולפי אחות עו"ם, (רופא, אחד אחראי

בית לטיפול הזקוקות לאוכלוסיות בית. שירותי המספקים הגופים כל
לצוות. השייכים המקצוע מבעלי אחד של החלטה מספיקה קצרה לתקופה

בעלי שני של החלטה תיתכן ממושך בית לטיפול הזקוקות לאוכלוסיות 
העניו. לפי יותר או בצוות מקצוע

טיפול של למסלול יועברו נפש מחלת היא בעייתו שמוקד לאוכלוסיות 
במחלות לטיפול יחידות של הטיפול באחריות שיימצא מרותקת באוכלוסיה
שמוקרן רתיקות של להערכה משותף צוות ידי על תיעשה זו החלטה נפש.

שמוקדה רתיקות של להערכה וצוות נפש מחלות שאינן כרוניות מחלות
נפש. מחלמ

והן כרונית במחלה הן ומעורבת ממוקדת אינה שרתיקותן אוכלוסיות 
שני בין ואחריות עבודה וחלוקת משותפים עבודה סדרי יקבעו נפש במחלת

הצוותים.

המרות*). בבית וכדי עזרה סיעוד, (שירותי  (2) שירותים סוג
ידי על בעיקר סיעוד שירותי וביצוע. מימון אחריות, של מירבי פיצול קיים: מצב
בירושלים ומלכ"ר הדסה חולים בתי כללית, חולים וקופת בריאות לשכות

הסעד. לשכת ידי על מועטת ובמידה
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בית עזרת כללית. חולים וקופת בריאות לשכות ידי על בעיקר רפואי מעקב
קופת של מסוימת כספית השתתפות יש הסעד. לשכות ידי על בלעדית כמעט
ח6עד לשכות כי להעיר יש ל"י). 250) למשפחות שניתנת הכללית חולים 1

עוזרת שירות קניית לצורך למשפחות כסף מתן להפסיק במגמה כיום פועלות
והחברה הבידור העיסוק, בתחום פעילות של הנושא כל התוצאות. לאור בית

אפסי. כיום הוא החולה בבית

להספקת הכרחי תנאי הוא זה שירותים סוג של ובאחריות בביצוע אינטגרציה מוצע:
את לביצוע האחראי הגוף לידי להעביר יש כך כמו בית. לטיפול שירותים

כי אם כזו באינטגרציה ייתכן ומכוון מתאם ביןמשרדי גוף המימון. אמצעי
יש אדם וכח התקציב הביצוע בתחום אולם הפעולה. את לסרבל כדי בכר יש

המבצע. הגוף ידי על מחולקת ובלתי מלאה שלמה שליטה להבטיח
יעיל מלהיות רחוק השירות, מתן של לאינטגרציה ביותר מינימלי שלב זהו

הנוכחי. מהמצב טוב יותר הרבה אך ואפקטיבי

לו) ומחוצה המרותק בבית רפואי (טיפול  (3) שירותים סוג

לפיזיוטרפיה פרט גוף. אותו בתוך גם שירות והספקת אחריות של מירבי פיצול קיים: מצב
רפואי לטיפול וביחס כללית חולים קופת ידי על בעיקרה הפעולה מבוצעת
האחרות. החולים קופות ידי על גם הרגיל למבוטח המתייחס אמבולטורי

עם שוטף רפואי טיפול המשלבות ביותר בודדות בית טיפול תכניות קיימות
כולל ואינו ומעקב בהערכה בעיקר המתרכז למרותקים מיוחד רפואי טיפול

במרותק. הרפואי בטיפול הכוללת האחראיות את

הקהילה במסגרת והמיוחד השוטף הרפואיחברתי הטיפול של אינטגרציה מוצע:
הגוף בתור אותו לרכז חשוב ראשון בשלב והכרחי. חשוב תנאי הוא

שיספק הגוף עם אותו ולתאם וחברה בריאות שירותי המספק הדומיננטי
להבטיח ביותר כחיוני לנו נראה זאת עם יחד ו(2). (1) שירותים סוג

המספק הגוף עם כזה גוף של מלאה אינטגרציה הראשונים בשלבים כבר
לכן. קודם שפורטו הקוים אותם לפי ו(2) (1) שירותים

ואינו כמעט  בריאות) ביטוח במסגרת כלול שאינו רפואי (טיפול  (4) שירותים סוג
נסיוניים. בשלבים שיניים טיפול המספקים מקומות משני חוץ כיום ניתן
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יום)* במרכזי וטיפול (אשפוז  (5) שירותים סוג

לתכניות האחראים של שליטה אין האוכלוסייה. לכלל שניתן כפי כיום ניתך קיים: מצב
לטיפול המרכז של שילוב יש בית לטיפול בלבד אחת בתכנית בית. טיפול
כי להעיר יש החולים. בית שליד הבית טיפול בתכנית החולים בבית יום

כדי בהן יש מיון לחדרי ונשנות חוזרות הפניות ונשנים, חוזרים אשפוזים
לאותם הבית טיפול של לאפקטיביות ביחס חוזרת בבחינה הצורך על להצביע

המקרים.

שירותים קניית לצורך ובתשלומים בתקציבים שהשליטה לשאוף כדאל מוצע:
טיפול להספקת אחראי שיהיה הגוף בידי יימצא יום ומרכזי חולים מבתי

מרותקת. לאוכלוסייה
וחלוקת והמימון השירותים בארגון מרחיקילכת בשינויים כרוך כזה שינוי

כך על שיוסכם מקום בכל הרפואייםחברתיים. השירותים של התקציבים
בהפעלת זאת. לכלול כדאי ונימויי הדגמתי במודל זאת. לכלול כדאי
חשוב תנאי בכך לראות ואיו לכך לשאוף יש הקיימים השירותים והרחבת

וחיוני.

ומועדונים) יום במרכזי וכדי בידור חברה, (שירותי  (6) שירותים סוג
חשיבות של הפועל אל מהכח הוצאה של מגמה עדיין נעדרת מפותח. לא שירות קיים: מצב

והן המרכזים של רבתכליתי תכנון מבחינת הן אלה שירותים סוגי פיתוח
והתובלה. הלוגיסטיקה תכנון מבחינת

והשתתפות קנייה ידי על נושאים של זה לתחום תקציבית לשליטה לשאוף יש מוצע:
הכרחי. תנאי זה איו למרותקים. שירותים להספקת האחראיות היחידות

קהילתיים שירותים מערכת של ארוך לטווח בתכנון הינה העיקרית הבעיה
ללא הקהילה במסגרת להישאר שיוכלו המרותקים מספר את להגדיל העשויים

ואוכלוסיית בית טיפול זה בתחום רווחתם. שתיפגע ובלא מוסדי בסידור צורך
קהילתיים. שירותים של כולל בתכנון האלמנטים אחד רק הינה המרותקים

מוסדיים) (סידורים  (7) שירותים סוג
להדגיש רק יש לעיל). (5) שירותים (סוג אשפוז לשירותי ביחס כאמור ומוצע: קיים מצב

שיהא לגוף כלליים אשפוז שירותי בקניית תקציבית שליטה הכללת לפני כי
והאחראיות השליטה את לכלול יש מרותקת לאוכלוסייה שירותים להספקת אחראי

והחזקת בית טיפול של האפקטיביות מבחן מוסדיים. לסידורים התקציבית
בחלקו יבוא מוסדי סידור באמצעות שלא קהילתם ובמסגרת בביתם המרותקים

כיום. אופייני שירות ואינו פתוחו בתחילת רק הוא יום במרכזי טיפול *
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וביו מוסדיים סידורים בין האמצעים חלוקת ידי על ישיר כספי לביטוי
מלווה להיות חייבת זו אפקטיביות כי ולהדגיש להעיר יש בית. טיפול

ורווחת ובקהילה בבית השירות לעומת במוסד הניתן השירות איכות של בהערכה
מהמקרים. אחד בכל הפרט

וכדי) ומגורים מבנים תכנון לשיפוצים,  שירותים1(8) 6וג
. זי' בעניו ומקיף ממשי טיפול ואין כמעט קיים: מצב

יש וכד', אחריות הביצוע, משך ההוצאה, היקף מבחינת הנושא מורכבות עקב מוצע:
באוכלוסייה שיטפל המוצע הגוף זה שבשלב נראה לא נפרד. כנושא בכר לטפל

גוף בו לראות יש ראשון בשלב זה. בנושא גם לטפל מסוגל יהיה מרותקת
במשרד מוסמכים גופים של לטיפול והפניות אינפורמציה ומעביר מתווך

מקומיות. ברשויות ו/או השיכון

לטווח פתרונות הם זו במסגרת הפתרונות כל הרי האיזורי לתכנון באשר
שיבטיחו לצפות שיש לזקן השירותים של כוללני לתכנון וקשורות ארוך

מרותקת. לאוכלוסייה בית לטיפול אפקטיביות יתר

בית_ טיפול אימיו_ה['וצאר'_כיום_להםפקת_שירותי י

שונות למטרות אדם כח של משותפת והקצאה לקוי רישום הקיים, התקציבי הפיצול
ולחולים המרותקים לאוכלוסיית שירותים להספקת ההוצאה של נכונה אמידה על מקשה

הכרוניים.

אינפורמציה איסוף סמך על גודל, סדרי של תיאור לתת ניסיון נעשה הבאים בלוחות
והיקף השונים השירותים מסוגי הנהנות האוכלוסיות של שניתן, כמה עד ומפורט מקיף

ידוע. היה הפיסי שהיקפם שירותים של זקופה הוצאה כולל ההוצאה,

ואיכות היקף בדרגות טיפולבית המקבלת ו/או המרותקת לאוכלוסיה ליחסה שניתן ההוצאה
אישפוזים המקרים, בכל כוללת אינה זו הוצאה לשנה. ל"י מיליון לכ50 מגיעה
כן כמו ועד1. רנטגן מעבדה, בדיקות כגון: עזר ושירותי תרופות מוסדיים, וסידורים
ורופא רופא של שוטף אמבולטורי טיפול המקרים, של המכריע ברוב כוללת, אינה זו הוצאה
של וההערכה במעקב העוסקות הציבור בריאות אחיות של שכר הוצאות כוללת ואינה מומחה

הסעד לשכת ידי על המועסקות סוציאליות עובדות של השכר הוצאות המשפחה. צרכי
כלולים. אינם בית לטיפול כשירותים המוגדרים לתפקידים
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גבוהה הקצאה וכוללת לעיל הנקוב מהמטפל יותר גבוהה הינה כיום הממשית ההוצאה
בנתונים. ביטוי לידי שבא מכפי סוציאליים, עובדים בעיקר מקצועי, אדם כרו של יותר

רפואיים לשירותים השולית ההוצאה של רוישוב מצריך בית לטיפול ההוצאה של נכון איתור
בלתי אלהילאוכלוםייה שירותים של הביצוע יחידות במסגרת להוצאה מעל ואחרים סיעודיים
המקרים, ברוב להבטיח, בא בית וטיפול מאחר מלאכותי, בחלקו הוא כזה חישוב מרותקת.
אליהם להגיע באפשרותם איו אך להם, המגיעים שירותים לקבל הנזקקים של האפשרות את
ביחידות שירות במתן העלות הינה בית לטיפול האלטרנטיבית ההוצאה בהם. ולהשתמש

והוצאות מרותקים לקליטת מותאמות ביצוע ביחידות או מרותקת שאינה לאוכלוסייה הביצוע
בהחזקה האלרטנטיבית ההוצאה ו/או הטיפול במהלך והחזרתם אלה יחידות אל הנזקקים הסעת
גורם את להוסיף יש הנ"ל העלות גורמי לכל וכדי. מוגן דיור כרוני, חולים בית במוסד,
עלות חישובי המשפחה. ושל הפרט של רווחתו מבחינת והו רפואית מבחינה הו השירות איכות

המאמץ לעומת תועלת חסרי רבה במידה הם השירות של לאפקטיביות בהשוואה אלה במקרים
במסגרת בית טיפול של השירות ואפקטיביות העלויות את לבחון יש לחישובם. הנדרש

החשוב דווקא ולאו האלמנטים אחר הוא בית טיפול בהם קהילתיים שירותים של שלמות מערכות
לכלל השירות הפעלת לגבי ההוצאה אומדני וכן להלן המובאים ההוצאה אומדני ביותר.

ותכנונית. תקציבית אינדיקציה למטרת באים הנזקקת האוכלוסייה

מקשה בית טיפול שירותי הספקת במסגרת כיום הקיים ובטיפול באחריות הפיצול
אומדנים ניתנים להלן 1 בלוח כיום. שירות המקבלת האוכלוסייה באמידת יותר עוד

הוא אלה אוכלוסיות של חלקו מקבלות. שהו הטיפול סוגי לפי שירות מקבלות לאוכלוסיות
ביותר המינימלי השירות (שהינו בית עזרת המקבלת האוכלוסיה כי נניח, אם חופף.

ונוסיף צרכים ולקביעת לרתיקות ביחס כלשהי הערפה שעברה אוכלוסייה גם היא למרותקים)
 זו אוכלוסיה במסגרת כלולות שאינן להניח שיש  אחרות מתכניות האוכלוסיות את עליה

שירות סוג המקבלות אחד מרותק בהם שיש משפחות כ10,000 של ביותר גס לאומדן נגיע
כרוניים חולים אחר מעקב (להוציא 5 שבפרק 13 בסוג שסווגו מהשירותים יותר או אחד

מרותקים). נם שאי
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השירותים_כיום_לפי_סוג_השירות_והגורם_המממו מקבלות האוכלוסיות  1 לוח

המקומיות: ברשויות הסעד ולשכות הסעד משרד א.

1,400 לקשישים חמות ארוחות
5,000 לקשישים) (בעיקר ביתית עזרה
4,000 סעד) (לנזקקי ביתית עזרה

שאינם מיוחדים רפואיים צרכים
2,000 חולים קופת עלידי מכוסים

160 למוגבלים בית תעסוקת
80 עוורים עבור בית לתעסוקת גלם חומרי רכישת

מטפלת של עזרה בבית המקבלים מפגרים
300 ביום שעות לכמה

בבית עזרה מקבלים שאינם מפגרים
900 מוסדי לסידור וממתינים

הבריאות: משרד ב.

1,240 בית טיפול הבריאות משרד מפעיל שבהם החולים בתי

הבריאות: בלשכות ביתי טיפול

23 019 גילאי
75 2049
199 5069
373 +70

98 049 סה"כ
572 50+ סה"כ
670 הבריאות לשכות של כולל טה"כ

בית טיפול  הכללית החולים קופת ג.
2,800 קשישים) (בעיקר
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קהילתיים: ושירותים מלכ"ר ארגוני של בית טיפול ד.

לעיל: צויינו שלא מקומיות רשויות של

500 ביתית עזרה
580 שיניים טיפול
90 יום טיפול
580 וכירופודיה אישי שירות

1,170 , בבית טיפול
440 ביתי ציוד

40 דיור תנאי שיפור

הערות:

לגמר עד בית. טיפול המקבלים בקיבוצים הקשישים את כולל אינו זה אומדן (1)
זה. נתון נתקבל לא הסקר

הבריאות משרד מפעיל שבהם החולים מבתי טיפולבית שירותי שקיבלה האוכלוסיה נ2)
זה. לוח עריכת לשעת עד לנו ידועה היתה לא 1975/76 בשנת בית טיפול תכניות
טיפול לתכנית ביחס כנ"ל .1974/5 לשנת מתייחם בלוח המופיע המספר כך ובשל
.1975/6 ל מתייחסים שבטבלה האחרים המספרים כל מלכ"ר. ארגוני של הבית

את כולל טיפולבית הבריאות משרד מפעיל שבהם חולים לבתי בלוח המתייחס המספר (3)
הבריאות משרד של ההשתתפות שבהם בירושלים צדק" ו"שערי "הדמה" החולים בתי

אש"ל). (בעיקר ממלכ"רים בא מהמימון חשוב וחלק יחסית קטנה

ורק אך מתייחס לקשישים)" (בעיקר ביתית "עזרה הסעיף ליד המופיע המספר (4)
אותה הסעד. לשכות במסגרת הסעד, ממשרד עזרת.בית המקבלת אוכלוםיה לאותה

הקהילתיים, במרכזים בעיקר והמדובר אחרים, ממקורות בית עזרת המקבלת אוכלוסיה
מלכ"ר. ארגוני של הבית טיפול תכניות ליד בלוח המופיעה האוכלוסיה בתוך כלולה
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ריכוז_ההוצאות_לטיפול:בית_לשנת_1975/6  2 לוח
ל"י) וני נמלי (הסכומים

המימון מקורות המבצעים הגורמים הסכום ההוצאה יעד
קופ"ח, הבריאות, משרד הבריאות, לשכות בתיהחולים, 1.80 רפואי1 טיפול
רוטשילד, קרו אש"ל, קהילתיים מרכזים חולים, קופת

מקומיות רשויות

קופ"ח, הבריאות, משרד הבריאות, לשכות החולים, בתי 1.20 2 מעקב
מלכ"רים קהילתיים מרכזים חולים, קופת

קופ"ח, הבריאות, משרד הבריאות לשכות החולים, בתי 0.75 פיזיוטרפיה3
מלכ"רים, רוטשילד, קרן קהילתיים מרכזים חולים, קופת

מקומיות רשויות

קופ"ח הבריאות, משרד הבריאות, לשכות בעיקר 0.01 בעיסוק ריפוי
חולים קופת  מאד מעט

הבריאות משרד בעיקר נעשה שקיים המעט בדיבור ריפוי
הבריאות לשכות ידי על

הסעד משרד ומדריכים סוציאליים עובדים 1.20 . בני והדרכת טיפול
הסעד לשכות של מפגרים אצל המשפחה

הסעד משרד ומדריכים סוציאליים עובדים 0.60 . בני והדרכת טיפול
הסעד לשכות של עוורים אצל המשפחה

קופ"ח, הבריאות, משרד חולים קופת הבריאות, לשכות 1.50 בבית סיעודי טיפול
מלכ"רים למעט) קהילתיים ומרכזים

קופ"ח הבריאות, משרד החולים בתי הבריאות, לשכות 0.85 סוציאלית5 עבודה
חולים קופת

מלכ"רים, הסעד, משרד מרכזים הסעד, לשכות 11.00 לקשישים בית עזרת
מקומיות רשויות קהילתיים ונכים ולחולים

קשישים שאינם

הסעד, משרד הסעד לשכות 12.00 סעד לנזקקי בית עזרת
מקומיות רשויות

הבריאות, משרד החולים בבתי חוץ מחלקות 6.60 שיקומי טיפול
(מעט, הג'וינט לבריאות תחנות לחולינפש, בחולינפש6

המשותפת הקרן במסגרת הבריאות לשכות שליד הנפש
הממשלה) עם

הבריאות משרד הבריאות משרד 4.56 שיקום מכשירי
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המימון מקורות המבצעים הגורמים הסכום ההוצאה יעד

רשויות הסעד, משרד מרכזים הסעד, לשכות 4.00 הזנה
מלכ"רים מקומיות, קהילתיים

מלכ"רים, הסעד, משרד הסעד, לשכות 0.50 בדיור השקעות
מקומיות רשויות קהילתיים מרכזים בסיסי בית ובציוד

ולחולים לקשישים
קשישים שאינם ונכים

הסעד, משרד הסער משרד 1.00 ציוד ברכישת סיוע
מקומיות רשויות לעוורים^ בית

רשויות מלכ"רים, קהילתיים, מרכזים בעיקר 0.60 לקשישים בית תעסוקת
מקומיות, הסעד לשכות ידי על וכן ונכים ולחולים

הסעד משרד קשישים שאינם

הסעד, משרד הסעד לשכות 0.22 לעוורים בית תעסוקת
מקומיות רשויות

הסעד משרד הסעד לשכות ידי על מתואם 4.00 רפואיים צרכים
שלא ורודים מי

קופ"ח ע"י מכוסים
סעד לנזקקי

הערות:

השכר הערכת מתוך שנתקבל גס אומדן היא בלוח המופיעה רפואי לטיפול ההוצאה (1

טיפול, לצורך בביקורים חלקית או מלאה במשרה העוסקים רופאים אותם לכל המשתלם
המרכזים רופאים אותם של ומינהליים ארגוניים בעיסוקים וכן בבית ומעקב הערכה

בהם שפועלות ובתיחולים הבריאות לשכות כללית, חולים בקופת  התכניות את
הבריאות. משרד באחריות טיפולבית תכניות

להוצאות ביחס גס אומדן גם עלידינו נתקבל (1) בהערה המתוארת לזו דומה בדרך (2

אחיות של המשרות כמות לאותה המשולם השכר את הערכנו כאן כאשר מעקב, על
כאן, הבאנו לא (1) בהערה שצויינו הגופים בשלושת הבית טיפול בתחום המועסקות
במסגרת בקשישים העוסק האחות במקצוע כחאדם עבור ההוצאה את ידיעה, מחוסר

ממשרתו, בחלק והילד האם תחנות

שבחלק העובדה בשל בלבד, גס אומדן בגדר היא בלוח המופיעה לפיזיוטרפיה ההוצאה ל3)

שונות בדרכים להעריך וניסינו בלבד, כוללים סכומים לנו ידועים הגורמים מן
וטרפיה. הפיזי של משקלה את
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מך מתוך המדויק חלקה איידיעת שמתוך אלא בית, עזרת גם כוללים אלה סעיפים (4

ליד המופיע לסכום אותה צרפנו ולא מכאן אותה הפרדנו לא זה לסעיף ההוצאה
שלנו. בלוח הבית עזרת סעיף

מן שקיבלנו כחאדם על הנתונים מתוך ניסינו הסוציאלית, העבודה בתחום גם (5

טיפולבית לצורך המועסקים זה בתחום בעליהמקצוע מספר מה לבדוק עצמן התכניות
טיפולבית תכניות שבהם ובתיהחולים הבריאות לשכות הכללית, קופתחולים עלידי
כאו, הבאנו לא קבוצה. לאותה המשולם השכר את והערכנו הבריאות, משרד באחריות
במסגרת המועסק הסוציאלית העבודה בתחום כחאדם עבור ההוצאה את ידיעה, מחוסר

וקבוצות עוורים מפגרים, הרוסות, משפחות מעד, בנזקקי לטיפול הסעד לשגות
אחרות.

את כולל נפש, לחולי שיקומי טיפול על להוצאה ביחס בלוח המופיע הסכום (6
לבריאות התחנות ושל לחולינפש בתיהחולים שליד החוץ מרפאות של הוצאותיהן

הבריאות. לשכות שליד הנפש

הוצאה גם להוסיף יש בלוח המופיע בסיסי בית ובציוד בדיור השקעות של לסעיף (7

ולא בית עזרת של בסעיף הכלולה הסעד, משרד של קשישים, של דיור שיפוץ על
סעיף. באותו ההוצאה סך מתוך חלקה את לקבל בידינו עלה

מימך שבו הסכום הוא בלוח המופיע לעוורים בסיסי בית לציוד ההוצאה סכום (8

מכשירי שעונים, כמו: ציודבית, לרכישת ומסקניה מכם החזר זו בשנה הסיגר משרד
לעוורים. וכיו"ב, וכביסה גילוח מכונות נגינה, כלי רדיו,

לגמר שעד משום לקשישים, טיפולבית על הקיבוצים הוצאות את כולל אינו הלוח (9

אלה. להוצאות אומדן לקבל בידינו עלה לא הסקר
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(באחוזים) מקורות_המימוו_של_ההוצאה  3 לוח

27 הבריאות משרד

60 הסעד משרד

7 כללית חולים קופת

מלכ"ר מוסדות
צדק, שערי הדסה, [אש"ל,

6 וכוי) חולים ביקור

100 כ " ה ס
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טיפולבית על הבריאות לשכות של ההוצאות התפלגות  4 לוח
השירות מקבלי וגיל הטיפול ב1975/6_עלפי_סוג

הטיפולים) מספרי  בסוגריים המספרים ל"י, באלפי והסכומים

הגיל
כ " ה ס 70+ 5069 049

הטיפול סוג

143.2 58.6 47.0 37,6 פיזיוטרפיה
(4,794) (1,816) (1,759) (1,219)

939.4 472.0 347.2 120.2 אישי טיפול
(47,978) (24,581) (16,928) (6,469)

500.0 רפואי טיפול

6.2 0.8 4.0 1.4 בעיסוק ריפוי
(1,463) (604) (765) (94)

0.6 0.6 בדיבור ריפוי
(21) (21)

75.0 38.0 23.5 13.5 אחרים
(2,510) (1,506) (771) (233)

 כ " ה ס
1,164.4 569.4 421.8 173.3 רפואי טיפול ללא

 כ " ה ס
1,664.4 רפואי טיפול עם

הערות:

שנשלחו השגרתיים הדיווחים מתוך עלידינו שנעשו עיבודים עלפי נערך זה לוח (1

הנידונה. בשנה ושיקום ממושכות למחלות היחידה אל הבריאות לשכות עלידי
השונים השירותים על הלשכות של הישירות הוצאותיהן את רק כללו אלה דיווחים
לכלל כאן באו לא הקבועים לצוותיהם לשכר הוצאותיהן ואילו עלידן הנקנים

ויתכן אחיות של ומעקב הערכה לצורך ביקורים כולל הלוח אין כך בשל ביטוי.
מתוך קבלנו שבלוח רפואי לטיפול ההוצאות את שכן הרופאים, של אלה את לא שאף

הבריאות. לשכות של לצוותיהן קבע באורח המשתייכים הרופאים אותם של שכרם חישוב
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של שכרם הערכת מתור שקיבלנו גם אומדן הוא רפואי, לטיפול המתייחס הסכום (2

של הבית טיפול יחידות ידי על חלקית) כלל (בדרך המועסקים רופאים אותם
הבריאות. לשכות

שירותים_וה_וצאות_לשירותים בית^ ולטיפול גוד'^האוכלוסיוו^הנזקקו 8

כללי א.

מכלל טיפול המקבלים אחוז את לאמוד היה ניתן טיפולבית של מספר בתכניות
האוכלוסיה כיסוי מבחינת כי העריכו גם אלה תכניות כלל בדרך האיזור. אוכלוסיות

כפי השירותים של והיקף בכמות הצרכים של כיסוי איו כי אם מלא, כיסוי יש באיזורם,
ידינו על נעשה מחו"ל ספרות סמך ועל אלה, תכניות על בהתבסס לספקם. רוצים היו שהם
5 בלוח נתונה. אוכלוסייה מכלל בית טיפול לשירותי הנזקקים אחוז את לאמוד ניסיון

האחוזים כי להדגיש יש אופייניות. ומין גיל קבוצות לפי אלה אחוזים מפורטים
בגודל בשקלול תלויים האוכלוסיה לכלל האחוזים ומין. גיל לפי האחוזים הם הקובעים
מתייחסים אלה אחוזים נדונה. באוכלוסייה המצויות ומין גיל לפי האוכלוסייה קבוצת

לטיפולבית. כיחס הקיימת לפ.רקטיקה
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50+ בגילים היהודית האוכלוסייה מכלל בית לטיפול הנזקקים אחוז  5 לוח
מעוגל)  (אחוזים רתיקות ודרגת מיו לפי

 מרותקים לא לסביבה מרותקים מרותקים מרותקים אחוז ס"ה
כרוניים חולים עזרה וללא עזרה עם לבית למיטה המרותקים^3)

60^70 2^ ^0 ^0 ^ 6.0 האוכלוסייה כל

. . 1.4 2.0 6.0 4.0 גברים

. . 2.7 4.0 1.3 8.0 נשים

. . 2.1 2J)_ CL_4 4_;_5 ^יל_?5016

1.2 1.5 0.3 , 3.0 גברים
2.8 2.7 0.5 6.0 . נשים

. . 2.5 5.0 2.510. D Z2i__^I^

1.8 4.2 2.0 8.0 גברים
2.7 5.3 3.0 11.0 . נשים

הערות:

היה האוכלוסייה מכלל שנמצא המרותקים אחוז 5060 הגיל בקבוצת כי להדגיש יש (1

האדמיניסטרטיביות ההגבלות הן העיקריות הסיבות אחת כי לנו נראה נ>13). ביותר קטן
.50+ בגילים הקיימות התכניות של והמיקוד הקיימות בית לטיפול השונות התכניות של

באחוז גידול של רציפות קיימת .5060 בגילים המרותקים אחוז במקצת הוגדל לפיכך
;78^  6069 ;23^0  5059 ביותר: מובהק שהוא האוכלוסייה מכלל המרותקים

ומעלה. 1035  70+

1\ של מרותקים אחוז על מצביעים 50 לגיל שמתחת לגילאים ביחס שבידינו הממצאים
אולם איש. כ20,000 על מצביעים הם גם שנעשו אחרים מבחנים האוכלוסייה. מכלל
כדי בית למשק לשיוכה זו אוכלוסייה ביו לשילוב ביחס אינפורמציה בידינו איו
באפשרותנו איו כספי. פיצוי או בית טיפול למתך השני ההכרחי התנאי שיתקיים
לפיצוי הזכאים ו/או בית לטיפול הנזקקים מספר על להשיב הקיים החומר סמך על

.50 לגיל שמתחת לגילאים ביחס כספי

הגילים. לפי האוכלוסיות של המדויקים במשקלים תוקנו ולא משוערים אחוזים (2
הגילים. לפי הוא הקובע האחוז
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לעזרת אלא זקוקות שאינו אוכלוסיות אותך אלה אחוזים כוללים איו זו מבחינה
אוכלוסיות כמותית מבחינה כי לנו נראה הבית. ממשקי זה שירות ות והמקבל ולסיעוד בית

יימצאו הם ולכו בבית רפואיים לשירותים גם נזקק בודאי וחלקו מאחר אפסיות הו אלה

וכמויות לשירותים ביחס מטה כלפי רצינית ה י הטי קיימת בית. לטיפול התכניות במסגרת
המבצע בית משק של קיומו מעובדת נובע זה דבר מקבלות. אלה שאוכלוסיות השירותים
ולכו המרותק לטובת אלה שירותים קונה או בית ומשק סיעוד שירותי פיסית, בעצמו,

הקיימות הבית טיפול בתכניות בפועל מקבל שהמרותק בשירותים נכללים אינם אלה שירותים
בעיקר מתייחם האמור כל בלבד. והשלמה תמיכה המהווה קטנה י.כמות נכללים שהם או

כפי בית טיפול לשירותי הזקוקה המשוערת האוכלוסייה כלל .50+ בגילים לאוכלוסייה
בגילים אחד. מרותק בהם שיש משפחות לכ25,000 50+ בגיל להגיע עשויה כיום שניתנים

זאת, עם יחד מאד. חסרה שבידינו האינפורמציה 60 עד בגילים או 50 לגיל מתחת
הכיסוי מידת על נעמוד הבאים הסעיפים בשני הנכות. חוק במסגרת הרלוונטית היא זו אוכלוסייה

אוכלוסיה היקף כוללים אינם האומדנים כל .50 לגיל מתחת לאוכלוסייה ההוצאה והיקף
הנתונים כרוניים חולים כוללת ואינה שבועות 6 על העולה לתקופה מרותקת היתה שלא

.( (א) סעיף ,4 פרק (ראה קצרות לתקופות בית לטיפול והזקוקים למעקב

5060 ובגילים 50 לגיל מתחת המרותקים ב.

להגיע עשוי לשירותים הזקוק מרותק בה שיש האוכלוסייה היקף 5060 בגילים
בית. לטיפול הנזקקים אומדן לגבי מבוססות ידיעות איו 50 לגיל מתחת בגילים .239, ל

אנו אחרים מבחנים סמך ועל צעירים לגילים גם שירות הנותנות קיימות תכניות סמך על
במידה להתייחם יש זה לאומדן האוכלוסייה. מכלל n של ביותר גם גודל לסדר מגיעים

אחד מרותק בהן שיש משפחות כ20,000 על מדובר כמותית מבחינה זהירות. של רבה

בבית. סיעוד שירותי המצריכה במידה מרותקים יהיו כשליש הקיימת לפרקטיקה ובהתאם
בית ממשקי הבית ועזרת הסיעוד שירותי את מקבל זו מאוכלוסייה גדול שחלק ספק אין

הנכות. חוק לפי שירות ו/או כספי פיצוי למתן מטרה אוכלוסיות ומהווה
יש זה (לאפיון שנה על עולה אינו לטיפול האופייני הזמן שמשך הוא נוסף וו אפי

לאדם לחודש המשוערת ההוצאה הנתונים). כלשאר זהירות של מידה באותה להתייחס
וטיפול לחודש ל"י לכ300 מסביב ונעה וסיעודי אישי בטיפול מתרכזת החולה בבית

ההוצאה תוספת את או רופא של הטיפול את להוסיף יש לכך לחודש. ל"י ל150 פיזיוטרפי יי

מסביב נעה כיום הניתנת ברמה בית לעזרת הממוצעת ההוצאה בית. בביקור רופא לטיפול
45 ל השירות רמת העמדת בחורש. ימים כ2 של בית עזרת ומשקפת לחודש ל"י ל300
הסיעודי הטיפול לחודש. ל"י 750600 לכ ההוצאה את תגדיל בחודש בית עזרת ימי

לזכור יש לחודש. ל"י לכ1,000 מגיע הבית משק ידי על מוחלף להיות שעשוי הבית ועזרת
זמן והפסד נסיעה והוצאות סוציאליים ותנאים לאומי ביטוח הוצאות כוללת זו שהוצאה
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הסיעודיים השרותים עבור הכספי הפיצוי גבול כי נראה .sen לכדי המגיעות וכדי בנסיעה
שיש הרי בית, לעזרת באשר לחודש. ל"י לכ150 יגיע הבית משקי ידי על המבוצעים

יש כאשר הבית. משק על להטיל שיש הבית משק עזרת לכמות ביחס ערכי בשיקול להתחשב
גובה ממושכת לתקופה לבית מחבריו אחד מריתוק כתוצאה מוכח הכנסה הפסד הבית למשק

ינוע שירות הספקת ו/או למשפחות הפיצוי סולם יותר. גבוה להיות צריך הפיצוי
בהתאם: לפיכך

סיעוד שירותי מתך

לחודש ל"י 1,000  הכנסה הפסד יש כאשר ו/או בית ומשק

שירותי עבור למשפחות פיצוי
לחודש ל"י 500  אחרים במקרים בית ומשק סיעוד

במקביל כספי פיצוי ו/או אלה שירותים לספק צורך יהיה ביותר ראשונית בהערכה
אחר. מרותק בהם שיש 50 גיל עד משפחות ולכ6,000 60 גיל עד משפחות לכ8,000

מוצא כבר זה מסכום חלק לחודש. ל"י מיליון 59 ביו ינוע ההוצאה של הכולל הסכום
לחודש. ל"י וו לי מ 11.5 של גודל בסדר אחרים גופים ידי על כיום

מצבו את ישפרו מרותקים בהם שיש למשפחות שיגיעו אלה עתק שסכומי ספק איו
מעקב, דרושים זו הוצאה של האפקטיביות שתישמר שכדי נראה זאת לעומת ורווחתו.

למשפחות ומשלימים מחליפים שירותים הספקת וכן הצרכים של מחודשת והערכה ביקורת
ושאר הקשישים מקרב ולמרותקים לקשישים המיועדים שירותים של תשתית בהעדר אלה.
תהייה הנ"ל הסכומים של האפקטיביות אינטגרטיבי, בסיס על והמאורגנים האוכלוםיה ן

אינטגרטיביים שירותים תשתית לבניית הסכומים מירב את להקדיש מוצע לפיכך ביותר. קטנה
השונים הארץ באיזורי ההקדם, בכל איזורי, בסיס על ומרותקים לקשישים בית לטיפול
שירותי עבור משפחות לפצות כדי הדרושים הסכומים את אלה שירותים במסגרת ולכלול
כאחד הכנסה מהפסד כתוצאה ו/או למרותקיהם בעצמו מספקות שהן הבית ומשק הסיעוד

ולמרותק. למשפחה עזרה של האלמנטים

קצרות טיפול לתקופות הזקוקות ואוכלוסיות 50+ בגיל המרותקים ג.

מופיעות קצרות טיפול לתקופות האוכלוסיות איו תכניות של קטו למספר פרט (1)

טיפול ויש במידה טיפול. מקבלות אינו גם וכנראה בית טיפול תכניות במסגרת
שהוא כל ארגון יש 4*לה לגופים רק הבריאות. חולים.ולשכות קופות במסגרת הדבר נעשה

הכיפורים. יום מלחמת לא'ר8ר רק משמעותי בהיקף זאת וגם זו לאוכלוסייה בית טיפולי של

חולים בבית שהותו מאריך או חוליים בבתי נמצא זו מאוכלוסייה שחלק ספק אין
סיכון איו כא19ר כך, כמו כספית. בהוצאה הבית משק על ניכר עומס מטיל ו/או
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והשירותים הרפואי שהטיפול הרי בית, טיפול שירותי להספקת ארגון ובהעדר רפואי
להגיע יכול הנזקק שאין כיוון מהנדרש נמוכה ברמה יהיו בהכרח אליו הנלווים
לנתונים בהתאם אליו. מגיעים הם ואין לרשותו העומדים הריפוי שירותי אל

לשירותים נזקקות חודשים 3 עד יחסית קצר זמן השוהות אוכלוסיות בידינו המצויים
קביעה מאפשרים המימצאים אין סיעודיים. והן רפואיים הן בבית, אינטנסיביים

השירותים. בכמות ההבדל לגודל ביחס מבוססת מספיק

עד מעבר בשלב הנמצאות אוכלוסיות יש קיימות בית טיפול תכניות במסגרת (2)
אינו עבורך ביותר הטוב הטפול כי שנמצא אוכלוסיות כלומר, מוסדי. לסידור

הבית משק של אחרת ארגונית למסגרת העברתן אלא שלהם הנוכחי הבית במשק המצאות
מתאימות. ורפואיות סיעודיות פונקציות המקיימת

במסגרתן נזקק הכללת על מודעת החלטה יש כי נמצא בודדות בית טיפול בתכניות רק
החזקת בחינת של ניסויי אופי נושאת ההחלטה לרוב מוסדי. לסידור עד מעבר כשלב

הנזקק. נמצא בו הנוכחי הבית במשק בית טיפול תכנית במסגרת הנזקק
ועל אוכלוסיות של יותר גדול היקף על בית טיפול שירותי תחולת שהרחבת ספק אין

יש לעיל. כמוסבר מעכר בתקופת תימצא אשר הקבוצה את יגדילו איזורים יותר
כדי מודעת תהיה מוסדי, לסידור עד מעבר, שלב על החלטה שכל לכך לדאוג חשיבות
הסיכון מבחינת אפשרי שהוא דבר בית, טיפול תכנית במסגרת מקרים החזקת למנוע

משפחתו. וברווחת הנזקק ברווחת לפגוע עשוי אולם השירותים, והיקף הרפואי

האוכלוסיות לשאר הנתונים מאשר יותר יחסית מבוססים שהם זה בסקר האומדנים (3)

והותאמו שיוחסו 60+ מגיל נתונים יותר נכון או 50+ מגיל לאוכלוסייה מתייחסים
.5060 לג*ל גם

הפוטנציאלית והאוכלוסייה בטיפול כיום הנמצאת האוכלוסייה בין וברור בולט פער קיים
סיבות מכמה נובע הכיסוי העדר אחד. מרותק בהם שיש משפחות בכ25,000 המוערכת

הניתנים השירותים כי מסתבר הממצאים מניתוח תתקבוצה. לכל ביחס להלן שיפורטו
זאת, לעומת רתיקותם. דרגת לפי ההיקף מבחינת משתנים אינם לחודש למרותקים
משפחה בני עם משפחה; ובני בןזוג עם לבד; (גר משקהבית הרכב השפעת בולטת

למיטה מרותקים בית. טיפול בתכנית ההמצאות ועל בתכנית השהות משך על אחרים)
בית טיפול בתכניות כמעט מצויים אינם משפחה בני עם או בןזוג ללא לבד והשרויים

לבד השרויים ולסביבה לבית המרותקים כל זאת לעומת במוסדות. כנראה ומסודרים
עם מצויים הם כאשר , חודש ^3 לעומת חודש לכ33 להגיע עשוי בתכנית שהותם משך

עד הוא לבד לגרים הטיפול שמשך לומר ניתן אחרים. משפחה בני עם או זוג בן
שנתיים. עד הוא בית משק במסגרת הגרים ואלה שנים שלוש
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לראותם ושניתן בית טיפול במסגרת כיום הניתנים העיקריים השירותים ן4)
לחודש/לאדם). מגעים (מסי כלהלן הוא מצוי שירותים כסל זהירות) של רבה (במידה

משוערת הוצאה ביקורים מסי
בל"י טיפולים או
75 0.5 בבית שגרתי לטיפול ורופא התכנית רופא

מעקב למטרות ומעשית מוסמכת אחות
45 15 רפואי וטיפול סיעוד
5 01 סוציאלי עובד

30 1.0 אחרים וטיפולים פיזיוטרפיה
300 0י2 בית עזרת

עבודה) נימי

להוסיף: יש אלה ישירות להוצאות
לחודש הוצאה

ליחידה ומינהל מזכירות הוצאות
המטפלת ומעלה עובדים ארבע של

בפועל נזקקים 100150 ב בפועל
של זקנים של מסגרת ובאוכלוסיית

ל"י 4,000 נפש כ10,000

במשרד מקצועית ועבודה משרד עבודת
המגיעים ועו"מ אחות רופא, של

2,500 בשבוע י"ע 2 לכדי

(פיקוח,  בית עזרת למרכזת הוצאות
6,500 בית) עוזרות של והדרכה הכוונה

ל"י 12,000 כ " ה ס

שהות. ומשך גיל קבוצות לפי המגעים ובמספר הישירה בהוצאה הבדלים קיימים
מפורט לתכנון אינדיקטורים לשמש ויכולים משמעותיים מספיק אינם אלה הבדלים

בית. טיפול תכנית הפעלת לפני שייעשה איזורי בסים על יותר

להעריך ניתן בית ניהול ובשירותי בסיעוד הבית משקי של הפעילה השתתפותם (5)
: כלהלן

לפי בית טיפול תכניות במסגרת לכלול היה שניתן למיטה המרותקים מספר א)

ו/או זוג בן עם הגר אחד מרותק עם משפחות בכ4,000 נאמד הקיימת הפרקטיקה
אחרים. משפחה בני עם
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ניתן ספק וללא במוסדות מ&ודר או במוסדות כיום מצוי אלה ממשפחות חלק
מקבל אלה משפחות של אחר חלק הקהילה. במסגרת בעיותיהם את לפתור היה
במסגרת להיות שיוכל כדי למיטה ומרותק מאחר ביותר, חלקיים שירותים,

חלק מספק זה בית ומשק פעיל בית משק בתור להימצא חייב בית טיפול תכנית
היקף את מסבירה זו עובדה למרותק. הבית משק וניהול הסיעוד משירותי

לאלה בה'טוואה למיטה למרותקים מובהקת בצורה שונה שאינו .השירותים
ועידוד לחיזוק זקוקים אלה בית שמשקי ספק איו ולסביבה. לבית המרותקים
בצורת עידוד ירי על והן שוטפת וקומוניקציה הכוונה הדרכה, ידי על הן

הסיוע וגבול כדאיות לגבי מראש קריטריונים לקבוע קשה כספיים. תשלומים
האלטרנטיבית ההוצאה הנדון. במקרה מאד תלוי זה ואלמנט מאחר למשפחה הכספי
שיידרשו סיעוד ושירותי בית עזרת של באינטנסיביות (בהתחשב גבוהה כה היא

האפקטיבי השימוש פיצוי. לתשלום כמדד בה להשתמש ניתן שלא זה) במקרה
במידה זו. בקבוצה דווקא ביטוי למצוא עשוייה כספית סיוע במערכת ביותר
הסיוע גובה 50,הרי לגיל שמתחת לאוכלוסייה הוצאה של מדד באותו ונשתמש

משקבית וניהול סיעוד למטרות לחודש ל"י 2,000 עד יהיה למשפחה המקסימלי
בנזקק.* בפועל המטפל הבית משק מבני אחד של ממשית הכנסה הפסד ו/או

לכ מגיע המשוער שגודלה לבית מרותקים של היא השניה הקבוצה ב)

אלה כל זו אוכלוסייה מתוך בלבד. אחד מרותק להם שיש משפחות 12,000
במוסדות. מסודרים או שירותים כיום שמקבלים לקבוע מביר , לבד הגרים
קטן יחמי בהיקף שירות מקבלת או שירות מקבלת שאינה העיקרית הקבוצה

אלה חינם בית) טפול תכניות במסגרת שלא רפואיים שירותים בעיקר (הכולל
על מוטל העומס שעיקר ספק איו אחר. משפחה בן עם או זוג בו עם הגרים
במלוא השירותים בית. משק וניהול לסיעוד ביחס זה, במקרה המשפחות,

לסידור הרציניים והמועמדים לבד הגרים לבית במרותקים מתרכזים היקפם
למרותקים מיועדים נמוך בהיקף שירותים בית. טיפול שאיו ברגע מוסדי

רפואי; מעקב בעיקר: כוללים אלה שירותים פעיל. בית משק במסגרת לבית
מקום שיש במשפחות שיקום פעולות אינטנסיבי; לא  בבית רפואי שירות
רגילות. רפואיות יחידות במסגרת לטיפול הסעות  מועטה ובמידה לכך;
אלה למשפחות לקבוע יש כאן שגם הרי המשפחות, על המוטל בעומס בהתחשב

כולל לחודש ל"י ל1,000 עד מקרה לכל בהתאם שתיקבע פיצוי מסגרת
ממשי. הכנסה והפסד בעין שירותים

לחודש. ל"י 4,000 ל מסביב נעה אבות בבתי סיעודיים כרוניים לחולים ההוצאה *
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בכ מוערך גודלה ובלעדיה עזרה עם לסביבה מרותקים של הקבוצה ג)
היא זו שקבוצה הרי הכיסוי מבחינת אחד. מרותק להם שיש משפחות 9,000

הן בית לטיפול הפוכחיות התכניות של הגדול חלקם ביותר. המקופחת
חולים קופות על חלה להספקתם שהאחריות חלקיים לשירותים משלימות תכניות
יחסית הקשים למקרים ביחס כלל בדרך מופעלות אלה תכניות הסעד. ול0כות
הסובלים אלה. מרותקים שייכים אליו הבית משק והרכב הנזקקות בבחינת ,|

יכולים שעקרונית לסביבה המרותקים לקבוצת המשתייכים אלה הם העיקריים
לקיים הם יכולים לכך נוסף הרגילים. והחברה הרפואה בשירותי להסתייע

בגילם. בריאה לאוכלוסייה יחסית נמוכה ברווחה אם גם רגיל שוטף חיים נוהל
הרפואייםחברתיים השירותים את בפועל מקבלת אינה זו שקבוצה היא התוצאה

במצבם. הדרדרות שתחול לכך רציניים מועמדים והם והטיפוליל.ם המונעים
ולעומת יחסית מועטים בית משק וניהול מיעוד לשירותי נזקקים אלה מרותקים

חברה, פעולות שיקום, פעולות רפואי, טיפול מעקב, לשירותי זקוקים זאת
שירותי של הרגילה במערכת זמינים אלה שירותים אם גם ותעסוקה. בידור

זקוקים. הם שלה ברמה אותם לנצל מסוגלים הם איו והחברה, הרפואה
וביצירת האמורים בשירותים בעיקר תתרכז זו לקבוצה בהקשר ההתערבות

מעמידה שהקהילה השירותים את לנצל תוכל זו שקבוצה ואפשרויות קומוניקציה
עבור למשפחה כספי פיצוי למתן מקום, איך זו לקבוצה אזרחיה. לכלל
זקיפת (ללא הישירה ההוצאה הכנסה. והפסד בית משק וניהול סיעוד שירותי

לטיפול זו) לאוכלוסייה הניתנים האוכלוסייה לכלל השירותים במערכת ההוצאה
למשפחה. לחודש ל"י בכ300 מוערך זו, בקבוצה

ניתנים כשהם לעיל, שפורטו לשירותים והעקיפה הישירה החודשית ההוצאה (6)
כלהלן: תהיה אלה, לשירותים הזקוקה הפוטנציאלית האוכלוסייה לכלל

המרותק, בבית ומעקב שגרתי רפואי לטיפול הוצאות
ופיצוי בית ועזרת סוציאלי טיפול סיעודי, טיפול

ל"י. מיליון 23_ אלה: מפונקציות חלק המבצעות למשפחות

ל"י מיליון 8 לחודש ל"י 2,000 לפי  למטה למרותקים
ל"י מיליון 12 לחודש. ל"י 1,000 לפי  לבית למרותקים
ל"י מיליון 3 לחורש ל"י 300 לפי  לסביבה למרותקים

לנ"ל משותפים מקצועיים לשירותים הוצאות
ולמעקב כרוניים חולים על מעקב והכוללים
והוצאות המסגרת אוכלוסיות לכלל וטיפול

נהל מי
ל"י מיליון 0^ נפש ל10,000 ל"י 12,000 של סך
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הטיפול במסגרת שיישארו לשער יש משפחות) 5,000) האוכלוסייה מכלל כ2096

להוצאות חודש). (כ23 לשנתיים עד המשפחות ושאר חודש) 33 (סביב שנים כשלוש
ההוצאה של חלקה קצר. לטווח לטיפול לאוכלוסייה ההוצאות את להוסיף יש אלה

(בעיקר לשיקום רפואיות מיוחדות הוצאות אולם המשותפים בשירותים כלול
אינם קצרות לתקופות אינטנסיביים סיעוד לשירותי והוצאות פיזיוסרפיה)

כלולים.

בית לטיפול השירותים בהרחבת העדיפות סדרי לגבי והמלצות מסקנות ד.

בגילים המרותקים אוכלוסיות על זה בפרק ההוצאות היקף על מהנתונים (1)
לבצע ניתן לא לעין הנראה שבטווח גדול כה הוא 50 לגיל ומעל 50 לגיל מתחת
עבור למשפחות פיצוי במתן הכרוכה הכספית להוצאה ביחס בעיקר המדובר זאת.

ביותר קפדניים קריטריונים החלת הדורש דבר גדולה, כה היא זו הוצאה שירותיהן.
ביותר. הקשים למקרים השימוש את יצמצמו אשר ומחמירים

האוכלוסייה כלל על בית לטיפול השירות בהחלת הקשורה הכספית למגבלה פרט ן2)
מתייחסת זו מגבלה מקצועי. אדם כח של חמורה בעייה קיימת הנזקקת הפוטנציאלית

והנובע אדם כח באותו כיום הקיים יעיל הבלתי לשמוש והן הנדרשת לכמות הן
שונים. גופים ביו השירותים בהספקת ו באחריות מפיצול

השירות החלת של עדיפות סדר לקבוע רבה חשיבות שיש לנו נראה הנ"ל מהסיבות (3)

שונות. אוכלוסייה קבוצות על

הזקוקות האוכלוסיות על דווקא הטיפול החלת הינו ראשון עדיפות בסדר א)

ואוכלוסיות לרתיקות לכניסה הסף על ולאוכלוסייה קצר לטווח לטיפול ^3
מונע, טיפול למעשה מהווה אלה באוכלוסיות טפול לסביבה. המרותקות

השירותים הספקת של ונאליזציה ורצי ארגון יותר והרבה אמצעים מעט מצריך
כיום. הקיימים

לבית המרותקות באוכלוסיות הטיפול החלת הינו שני עדיפות בסדר ב)

לסידורים כאלטרנטיבה בית טיפול תכניות את שיעמיד דבר לבד, הגרים לך
הפרט. ברווחת התחשבות תור מוסדיים

למיטה המרותקות באוכלוסיות הטיפול החלת הינו שלישי עדיפות בסדר ג)
ההקצבות והגבלת הקריטריונים הכבדת דרך מהם קטן לחלק רק כספי פיצוי ומתן

זו. למטרה הכספיות
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לבית המרותקות באוכלוסיות הטיפול החלת הינו רביעי עדיפות בסדר ד)
ייעוץ, שירותי השירותים יכללו ראשוו בשלב משפחה. בני עם והגרות

משלימים שירותים שיהיו בית, ועזרת סיעוד ושירותי רפואית עזרה הדרכה,
במפורש, יכללו, לא השירותים קצובות. לתקופות בלבד למשפחה ומסייעים \J

אלה. למשפחות כספי פיצוי זה, בשלב

משירותיהו חלק עבור למשפחות כספי פיצוי מתך הינו אחרונה עדיפות ה)
לעיל. נכלל לא ואשר

איזורי, בסיס על להיבנות צריכות אינטגרטיביות בית טיפול ותכניות מאחר (4)
כל על הטיפול החלת לכיסוי האמצעים את רלוונטי איזור בכל לתת שיש הרי

העדיפות. בסדר אחרון שהינו שפורט הכספי הפיצוי למעט האוכלוסיות
סדר לפי הארץ, כל על או איזורי בסיס על בשלבים להיעשות יוכל הביצוע
לגבש יש לעיל. שפורט כפי השונות באוכלוסיות הטיפול החלת של העדיפות
סדר לפי הטיפול החלת ביו תשלובת לבנות תוכל אשר לביצוע מפורטת תכנית
האינטגרטיבי הטיפול החלת לביו הארץ בכל אוכלוסיות לגבי המוצע עדיפות

הארץ. מו בחלק איזורי בסיס על

רו^תים_לטל;פו^ל_בנית. ארג.2י._ב:טפקת_השי .9

כללי א.

של לריארגוך במגמות להתחשב צריך בעתיד בית לטיפול השירותים הספקת ארגון
לקבוע היא הבריאות שירותי של בריארגון המטרה בארץ. והחברה הבריאות שירותי
במרפאה, בריאות שירותי אינטגרטיבי באופו יסופקו בהם לאוכלוסיות שירות איזורי

אשר יוקמו, רפואייםחברתיים מרכזים חולים. ובבתי החולה בבית ובמעבדות, במכונים
מבחינה אלא פיסית מבחינה מרכזים בהקמת מדובר אין כאלה. יחידות של תשלובת יכללו

הדרכתם הכוונתם, למרכזים, שתסונפנה היחידות פעולת על השליטה ומבחינת מינהלית
וויסותם.

מאופי ומחוייבת הכרחית פעולה הינה כזו במסגרת בית טיפול שירותי הספקת שילוב
ביטוח חוק הפעלת עם יחד הבריאות שירותי של ריארגוו הרפואייםחברתיים. המרכזים
לא זמן ידרוש בכנסת, עליו שיוכרז אחר בנוסח או הכנסת שולחן על כיום המונח בריאות
באלטרנטיבות יעילות ביתר בית לטיפול השירותים הספקת את לארגו מוצע לפיכך מועט.

יותר. מורחב בריארגון בעתיד לשילובם תפריע או תשבש שלא ובצורה אינטגרציה של שונות
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רפואייםחברתיים שירותים להספקת מינהליתמקצועית יחידה ב.

בית טיפול לשירותי הזקוקה לאוכלוסייה
להקים מוצע העתידה במערכת גם וכן והסעד הבריאות שירותי של הקיימת במערכת
השירותים כלל על ולפקח לווסת לנהל, לרכז, יהיה שתפקידה מינהליתמקצועית יחידה

טיפולבית. לשירותי הזקוקה לאוכלוסייה הניתנים הרפואייםחברתיים

שיסופקו השירותים לגבי זו ומקצועית מינהלית יחידה של המינימלית האחריות (1)
יכללו: ידה על

(1 שירותים (מוג הטיפול ותכניות הרתיקות דרגות של ושפיטה הערכה א)

בבית וחברה עיסוק בית, עזרת מעקב, סיעוד, שירותי ב)
(2 שירותים (סוג החולה בבית ניתנים כנ"ל השירותים  החולה

כל וכן הנזקק הפרט ובבעיות במשפחה טיפול ג)
(3 שירותים לסוג אישפוז למעט הרפואי הטיפול

שירותים סוגי לפחות אחת אחריות במסגרת לכלול צריו יעיל שירותים הספקת ארגון
עצמית הספקה המאפשרים באמצעים שליטה על מדובר אחריות על מדובר כאשר אלה.

מאחרים. השירות קניית ו/או
אינטגרטיביות, יחידות ביצירת הנערמים והקשיים כיום הקיימת הפיצול במידת בהתחשב

אשר שוליים שירותים של הכללתם על לוותר אלה יחידות של הקמתן במהלך ניתן
ציוד  (כגון קיימות יחידות ירי על ישירות ממומנים ולהיות להינתן ימשיכו
ציוד תרופות; קיימים; במכונים עזר ושירותי מעבדה בדיקות רנטגן רפואי;

הבית). למשק אישי עזר
הוא כנ"ל 13 שירותים בסוגי המסווגים השירותים שאר של המשולבת הספקתם
בית. לטיפול הנזקקת לאוכלוסייה שירותים של יעיל לארגון הכרחי תנאי

לאוכלוסייה שירותים להספקת ביחס לעיל שפורטו המינימלית לאינטגרציה מעבר (2)
הרחבתם יותר. רחבות אינטגרטיביות מערכות ליצור ניתן בית, לטיפול הנזקקת
משולבים להיות האינטרסנטיים הגופים של הגמישות ובמידת ובאיזור במקום תלויה
לראותה איו אך רצויה, היא אלה מערכות של הרחבתם כזו. אינטגרטיבית במערכת

בית. לטיפול הזקוקה לאוכלוסייה שירותים של התשתית לבניית הכרחי כתנאי

השירותים. סוגי לפירוט 5 פרק ראה (1
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כאלה: בשלבים להיעשות יכולה ההרחבה

(1( (6) שירותים (סוג ומועדונים יום מרכזי במסגרת שירותים א)

(1( (7) שירותים ןסוג מוגן ובדיור במוסד סידורים ב)
אינטנסיבי רפואי וטיפול אשפוז ג)

^ ( 5 שירותים (סוג חולים בתי שליד יום במרכזי
להוסיף ניתן מהשלבים אחד בכל ד)

ידי על כיום מכוסים שאינם שירותים
(1( (4) שירותים (סוג שיניים טיפול כגון בריאות ביטוח

בשינוי מותנה ולאשפוז במוסד לסידורים כזו יחידה של והאחריות השליטה הרחבת
מועט. לא זמן להמתין יש שליישומה תקציבית ואחריות תקציבית הקצבה של הקונספציה

ולאשפוז מוסדי לסידור ההוצאה על האחריות הכללת כי להדגיש יש זאת עם יחד
הזקוק פרט כל לגבי בהחלטה והתועלת העלות את לשקול הצורך את מראש תיצור

זה מצב לאשפוז. או למוסד שליחתו לביו בבית החזקתו ביו בית טיפול לשירותי
בית לטיפול סמויה עלות הבאים: המצבים קיום המאפשר כיום הקיים המצב על עדיף
גבוהה עלות בית; לטיפול היחידה אחריות ללא מיון לחדרי ופניות אשפוזים דרך
עלות ומשפחתו; הפרט ברווחת מקבילה תועלת ללא הבית משק במסגרת פרט להחזקת

ברווחת מקבילה תועלת ללא הבית במשק להחזקתו בהשוואה במוסד פרט בהחזקת גבוהה
יותר אפקטיביות תהיינה אלה לאלטרנטיבות ביחס והחלטות שיקולים ומשפחתו; הפרט

אלה שירותים וקונה המספקת אחת ביחידה תהייה והשליטה האחריות כלל כאשר
אחת. תקציבית ובמסגרת לטיפולה הנתונה לאוכלוסייה

יהיו: היחידה תשרת שאותו אוכלוסיות (3)

חודשים) שלושה (מעל ממושכת לתקופה לשירותים הזקוקים המרותקים כל א)
גיל. הגבלת ללא

עבור חודשים) שלושה (עד קצרות לתקופות לשירותים הזקוקים המרותקים ב)
החולה. בבית הניתן (3) שירותים וסוג ו(2) (1) שירותים סוג

הרפואי הטיפול את המרותק, בחירת לפי אלא זו, קבוצה על להחיל אין
בחולה). המטפל המשפחה (רופא והשוטף השגרתי

עבור 5055 + מגיל האוכלוסייה וכל גיל מכל הכרוניים החולים כל ג)
לפי אלא זו, קבוצה על להחיל אין .(3) ,(2) ,(1) שירותים סוג

והשוטף. השגרתי הרפואי הטיפול את והנזקק, המשפחה בחירת

ועזרת סיעוד שירותי בעצמה מספקת או בעצמה הקונה האוכלוסייה כל ד)

השרותים. סוגי לפרוט 5 פרק ראה (1
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שוטף מעקב פיקוח, להערכה, ארוכה. ו/או קצרה לתקופה מרותק בה ויש בית
בהוצאותיה. ההשתתפות גובה או למשפחה הפיצוי גובה וקביעת

יהיו: היחידה תפקידי (4)

ידי על שירות הספקת והבטחת שירות קניית ידי על ו/או עצמית הספקה א)
אחרות. עזר ויחידות מכונים עם הסדרים קביעת

ביחידה הנעזרות משפחות ידי על הנקנים שירותים מחירי על פיקוח ב)
בית. וטיפול סיעוד שירותי לגבי ובמיוחד

בהוצאותיה. והשתתפות למשפחה פיצוי גובה קביעת ג)

הערכה, שירותי עצמי באופו לספק עליה חובה יעילה בצורה תתפקד שהיחידה כדי
רופא של וחברתי רפואי וטיפול וחברתי רפואי מעקב טיפול, תכניות תכנון,
שירותים להיות יכולים אינם אלה שירותים סוציאלית. ועובדת אחות משפחה,

שירותים של עצמית בהספקה הוא זו יחידה של ייחודה אחרות. מיחידות קנויים
אלה.

.יכללו: היחידה לרשות שיועמדו האמצעים (5)

מזכירות סוציאלית, עובדת אחות, רופא, יכלול אשר מינימלי צוות א)

אחרים. מקצזעות בעלי העניו לפי יצטרפו ושאליו מנהלה ושירותי
שאותה האוכלוסייה גודל לפי ייקבע המשרות וחלקיות הצוות גודל

מינימלית אוכלוסייה גודל לקבוע שיש נראה לשרת. זה צוות יצטרך
מרותקים 100150 כ הכוללת נפש 10,000 של שירות מתו לצורך

ספציפית משלימה הכשרה בעל להיות צריך הצוות מינימום. לחודש
המטרה. אוכלוסיית ואופי הצוות ידי על שיסופקו השירות לסוגי

לכיסוי למשפחות ותשלומים קנייה יאפשר אשר ישירה בשליטה תקציב ב)

זה. בפרק כי בסעיף שפורט כפי השירותים

קיימים עובדים של שילוב ידי על רבמקצועי צוות ליצור ניתן כי להדגיש יש
והאחריות שזמנם הוא התנאי וכדי). חולים קופות סעד, (לשכות שונים ממוסדות
מנהל כלפי ושלהם הצוות מנהל של הוא פעולותיהם ולמימון לפעולותיהם המינהלית
צוות מהקמת מנוס יהיה לא כאלה שילוב אפשרויות ליצור ניתן ולא במידה הצודת.

ליצור עלול זה שמצב זאת אף על האמורים מקצועות בעלי ישיר באופן שיכלול
כפילות.
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". המימון ומקורות התקציב נ6)

הדרושים הסכומים כל את כאמור יכלול הצוות באחריות שיהיה התקציב א) 1

שבאחריותו. הפעולות למימון

המימון: מקורות ב)

המקומיות. הרשויות של הסעד לשכות ובאמצעות ישירות הסעד משרד .1

הבריאות. משרד .2
לאומי. לביטוח המוסד .3

החולים. קופות .4
וולונטריים. גופים .5
המשפחות. השתתפות .6

תהיה; המשתתפים הגורמים בין החשתתפות חלוקת ג)

לפרט ו/או למשפחה הכוללת ההוצאה חישוב בסיס על תיעשה החלוקה .1

בהתאם עיקריים. שירותים סוגי לפי למרכיביה האמורה היחידה במסגרת
השירותים סוגי על מממן גוף לכל שיש המיניסטריאלית לאחריות

השונים. הגופים של ההשתתפות אחוז ייקבע היחידה באחריות הנכללים
האחרון. החלוקה מתאריך שנתיים לפני לא אר לעת מעת ייבדק זה אחוז
האוצר משרד ידי על או העניו יוכרע החלוקה על הסכמה שאין במקרה

הממשלה. ראש שליד רווחה לשירותי התיאום ועדת ידי על ו/או
הניתנים בית טיפול שירותי במימון כיום המשפחות השתתפות .2

היא המשפחות של המאםיבית ההשתתפות אפסית. היא הקיימות גתכניות
שירותי לקניית המשפחות ידי על הנעשית הוצאה של ישיר, במימון

לקביעת הקריטריונים בית. ועזרת רפואייםפרסיים שירותים סיעוד,
הפיצוי ייקבע לפיהם לקריטריונים זהים יהיו המשפחה השתתפות
שרצוי לנו נראה היחידה. בפקוח שרותים בעצמן הקונות למשפחות
בית ועזרת סיעוד לשרותי הכסוח מיזגרת שתורחב לכך לשאוף ביותר

משלים. רשות בטוח של בדרך אפילו
שירות לפי תשלום שיטת עקב מרובה, עבודה תסבוכות, תמנע כזו פעולה

ומשך אינטנסיביות בכמות, המתמדת ההשתנות היא הסיבה ספציפי.
למדי. ממושך זמן לאורך למרותק שניתן השירות

במימון המשפחה של קבועה חודשית השתתפות לשקול ניתן אלטרנטיבית
הבא: הסדר לפי היחידה ידי על שיינתנו השירותים
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לחודש ל"י 300  למיטה מרותק (1)
לחודש ל"י 150  לבית מרותק (2)

_  לסביבה מרותק (3)

מיניסטריאלית ואחריות לביצוע האחראי הגוף ג.

האחראי הגוף בקביעת לרוב הם כאן, כמוצע צוות, בהפעלת העיקריים הקשיים
מפוצלת שה*א המיניסטריאלית האחריות בעלי של והשתתפות לפיקוח הדרכים ובקביעת
מקרה לכל להתייחם ויש לפעולה מחייבים כללים כיום לקבוע אפשרות כל איו כיום.

בדומה אינטגרטיביות ביחידות כיום הנעשים ונסיונות הקיימת לפרקטיקה בהתאם לגופו.
מנחים: קווים שני לקבוע ניתך למוצע,

באיזור האמצעים במירב השליטה לו שיש הגוף יהיה לביצוע האחראי הגוף (1)
לצורר המקצועי האדם בכח ובעיקר במבנים החשובים; באמצעים ו/או הנתון

זה. לגוף ישתלבו באיזור הגופים שאר כזו. תכנית הפעלת

שבה היגוי ועדת מעין ומכוון מדריר גוף המבצע לגוף מעל ליצור יש (2)
השירות. מקבלי של נציג וכן לביצוע מיניסטריאלית אחריות להם שיש הגופים ייוצגו
קונםפציות וקביעת הכוונה בפיקוח, אלא הביצוע בפרטי תעסוק לא זו היגוי ועדת

המבצע. לגוף עקרוניים מנחים וקווים

ארגון וכן טיפול ותכניות רתיקות דרגות קביעת ההערכה, שאלות כי להעיר יש לסיום
פרובלמטיים הם אחרים רפואייםחברתיים בשירותים השתלבותם וצורת בית שירותי והספקת

פתרונות נמצאו לא עדיין אלה נושאים במרבית כי להדגיש יש אחרות. בארצות גם פחות לא
דרך. חיפושי של בשלבים נמצאות וכולן אלה בארצות גם וישימים יעילים



 ו4 _

נספחים



שנסקרו נלת טפול תכנלות על 'גקרללם נתונלם רכוז  אי נספח

הסקלרה הלקף א.
1 1 1

קשלשים אוכלוסלת נלת טפול תכנלות אוכלוסלת

בית לטפול תכנית בית לטפול תכנית בית לטפול תכנלת בית לטפול תכנית נית לטפול תכנית בלת לטפול תכנלת
אשדוד אשללון י אשקלון הבריאות בלשכת לשכות של קופ"ח של "הדסה" בי"וו של לייעוץ במרכז הבריאות במרכז

י אשדוד בפתחתקוה הארץ בכל בריאות השרון מחוז ירושלים לקשיש והכוונה הקהילתי
ליד (לא (רעננה) ו בגונן יובל בקרית

חולים) בתי ירושלים ירושלים
ו

י 1652 2341 3993 203 670 486 260 1135 4י: מסגרת אוכלוסית
1 |

j 388 547 935 203 670 486 260 493 274 המקרים מסי

משכונות י? שנסקרו
* ורבר רמת

יוספטל

ן מדגם מדגם מדגם מפקד י מפקד מפקד מפקד  אינטנסיבי טפול מפקד הדגימה ושבר מדגם
\ 2/9 1/4 כולם
י  אינטי לא טפול

!/4
 מארכיב מקרים

, | . ; \n_
] זמן לנקודת זמן לנקודת זמן לנקודת 1971  1976 4.75  3.76 10.74  10.75 196931.12.75 196830 7 75 1 1 7031 1 74^ ן ...... הסקלרה ישנות 1975 5י19 1975 קנלס 5V2 שנה 1 שנה 1 שנלס 7 שנלם 8 שנים 5
^ ן

ראיונות ראיונות ן ראיונות כרטלסיות ריכוז דו"ווות רלכוז דו"ווות רפואיים תיקים רפואיים תיקים כרטיסיות רשימות סוג
קשישים קשלשים ; קשישים רפואלות של ים חדשי המקרים של השלמת + השלמת + + רפואיות

לפי : לפי לפי מהלשכות מקרים מהמחוז אינפורמציה אינפורמציה השלמת החומר נאסף מהן
שאלונים ; שאלונים שאלונים התכנית ממרכזת המרכז ממנהלנית אינפורמציה

סוצי1 עובדות עו"ס רופאה, ואחיות מרופא
ומנהלנית ואחיות התכנית

1 !

המקרים כל ן המקרים כל ; המקרים כל המקרים כל המקרים כל המקרים כל .1 המקרים כל .1 המקרים כל .1 המקרים כל .1 1 המקרים סוג
פעילים פעילים פעיללם אככיב ♦ פעילים ארכיב + פעלללם ארכיב ♦ פעלללם ארכלב + פעיללם טפול .2 / סקרים .2 נאספה מהם י

אינטנסיבי לנקודת פעילים
זמו האינפורמציה

לא טפול .3 זמי
אינטנסיבי שהיו מקרים .3

בשנים מארכיבבתכנית מקרים .4 , JJ'1שעליהם ו4 3
אלנפורמצלה יש

I ם ל מגע של

1 1,3,12 1,3,12 1,3,12,14 1  גיל מיו, רק 1  גיל רק 1  מיו רק 1 ,2 ,3 ,4 1 ,1 ,3 ,4 1 ,2 ,3 האינפורמציה* סוג
j 14,15,16 14,15,16 15 ,16 ביטוח לידה, ארץ מיו 6,7,9,10 5 ,6 י, ,8 8,9,י,5,6 6 , ,9

ומקור רפואי הפנלה מקור 11 9 ,10 10 ,12 nac"<JE' \
הפנלה 9 ,13 ,

13,3,6,7,9
1 1 I II : I I I I j i .

י. עמוד ראה  nnDn



כללייס נתונים ב.

בית לספול תכנית בית לספול תכנית ביו! לטפול תכנית בית לספול תכניו! בית לספול תכנית נ>ת לספול תכנית
הבריאות בלשכת בריאות לשכות טל קופ"ח של החולים בית סל לייעוץ במרכז הבריאות במרכז

בפתחתקוה הארץ בכל השרון במוווז "הדסה" לקשיש והכוונה הקהילתי
חולים1 בחי ליד (לא רעננה ירושליט ירושלים ו' בגונו היובל בקרית

ירושלים 1

1968 1973 1969 1968 1965 התכנית הפעלה קנח

הבריאות םקרד הבריאות משרד קופ"ח הדסה ירושלים עירית הדסה , הגורס בעלות
הקקי0 מדור ! המפעיל

חלקי שוסף רפואי טפול חלקי שוסף רפואי ספול שוטף רפואי שרוח שוסף רפואי טפול חלקי שוסף רפואי טפול שוטף רפואי ספול סל הכיסוי היקף
וולקי רפואי יעוץ י חלקי רפואי יעוץ רפואי יעוץ רפואי יעוץ חלקי רפואי יעוץ רפואי יעוץ והטפול השרות סוגי

אישי ספול אישי טפול אישי ספול אישי טפול אישי טפול אישי ספול התכנית באמצעות
סעודי ספול י סעודי טפול סעודי ספול סעודי טפול סעודי ספול סעודי ספול

מעקב י מונע טפול מעקב * מונע ספול מונע*םעקב טפול סונע*מעקנ ספול מעקב . מונע ספול םונע+סעקנ ספול
פזיוסרפיה י פזיוסרפיה פזיוטרפיה פזיוסרפיה פזיוסרפיה פזיוסרפיה

בדיבור ריפוי j בעיסוק ריפוי בעיסוק ריפוי בעיסוק ריפוי בעיסוק ריפוי בעיסוק ריפוי
סוציאלי שרות סוציאלי שרות סוציאלי סרות סוציאלי שרות ן

■ בדיבור ריפוי כרופודיה 1 ו

ן יד מלאכת |
לקשיש מקשיס מתנדבים ;

ז .

רופא הצוות רופא רופא רופא רופא רופא צווח הרכב
mim אחית אחית אחיח אחית ""י" צוות 1y"0בישיבות י, עו"ס עו"ס עו"ס עו"ס פזיוסרפיססית

אחריס םםפלים ♦ אחרים םספלים ♦ רופאי לפעמים אחרים מטפלים * מיוחדים במקרים בעיסוק מרפאה
הצורר לפי בחולה < הצורר לפי בחולה ■ משפחה ואחיות הצורר לפי בחולה מתווספים: הסעד מלשכת עו"ס

1 I פזיוטרפיסטיח
ו 1 | בעיסוק ומרפאה

הבריאות הבריאותימשרד קופ"חמשרד הרסה ! ירוסליפ עירית הדסה מימון מקורות
אש"ל אש"ל אש"ל

י למלחמה אגודה מלב"ן |
| בסרטו j J
י ~ 1 ז י ל"יר 180,000 ל"י מליון 1.4 ל"י 460,000 ל"י 265,000 ל"י 325,000 ל"י 234,000 כספית הוצאה

ל"י 50,000 לשנה סשוערה י

£■ היסוב אבי קרן ן ן

לקבלה קריסריוניס

הגבלה איו הגבלה אין הגבלה איו הגבלה אין בלבד קשישים הגבלה איו I גיל
60+ נסים ן
65+ גברים

הסקר! (לצורר בריאות לשכת כל סבא כפר סרטן חולי הגבלה קיימת שכונת אזור
יוםפסל שכונות שלה האזור לפי השרון רמת ♦ העיר מכל אזורית היובל קרית , !

ורבר ורמת רעננה אזוריות הגבלות נלבד ן
תקוה בפתח קבוצים מס' ♦ |

בסביבה ומוסבים
י, , השרון לאזור i:השייכים 1 . ,

הגבלה אין הבטוח סוגי כל קופ"ח מבוטחי הגבלה אין הגבלה אין סעד מבוטחי בריאוו! בטור
או קיום  הגבלה סעד מבוטחי סרטן לחולי ♦ הדסה , 1

תכניות סל קיום אי מקומי בטוח לשאר ההגבלה י קופ"ח מבוטחי
באזור בית ספול קיום לפי י טפול שמקבלים

באזור תכניות חלקי
ן , , 1

מבוצעת מבוצעת מבוצעת מבוצעת מבוצעת , מבוצעת טוטאלית1"'"
1 1 ) j |

קופ"ח ואחיות רופאי קופ"ח ואחיות רופאי ו מומחים רופאים ואחיות רופאי קופ"ח ואחיות רופאי ואחיות רופאי בשרות הסתייעות
מוסחים רופאים ן מומחים רופאים , סעד לשכח קופ"ח מומחים רופאים קופ"ה י י ,

הסעד לשכת 1 בי"ח מעבדות י מומחים רופאים סעד לשכח מימחיס רופאים ן חוץ גורמי ן
סעד ^סכח הסעד ל;יוכת ני"ר מעבדוח ו סעי לשכח ; בשליטה שלא

בי"ח מעבדות שיניים ומרפאה
חוץ ומרפאות י י' התכנ
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באלפים הטפול אזורי אוכלוסית של דמוגרפיים נתונים ג.

קשישים אוכלוסית בית טפול תכניות אוכלוסית

לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית
. * אשקלון בלשכת בית לשכות של בית של בית במרכז בית במרכז בית

י אשרוד הבריאות בכל בריאות במחוז קופ"ח לייעוץ הבריאות
תקוה כפתח ליד (לא הארץ רעננה השרוך והכוונה הקהילתי

חולים) בתי בקטמון לקשיש יובל בקרית
ירושלים ו' ירושלים

4(1.3 43.1) 83.3 14.5 2,526.1 111.8 19.6 21.1 אוכלוסיה; סה"כ

34.9 36.2 71.1 1,97(1.3 16.7 17.4 50 גיל ער סה"ב

מכלל אחוז
87 84 85 78 85 38 האוכלוסיה

51 51) 51 50 51 51 גברים מהם
49 50 49 50 49 49 נשים מהם

5.4 6.8 1 2.2 555.7 2.9 3.4 504 בגיל סה"ב

מכלל אחוז
13 16 15 22 15 16 האוכלוסיה
49 49 49 49 45 49 גברים מהם
51 51 51 51 55 51 נשים מהם

1.8 2.2 4.0 נ.202 0.9 1.2 6069 בגיל אוכלוסיה

מכלל אחוז
4 5 5 8 5 6 האוכלוסיה

51 49 50 51 46 50 גברים מהם
49 51 50 49 54 50 נשים מהם

0.9 1.4 2.3 126.3 0.9 0.6 70+ בגיל סה"כ

מכלל אחוז
2 3 3 5 5 3 האוכלוסיה

45 48 47 47 45 48 גברים מהם
55 52 53 53 55 52 נשים מהם

2.7 3.2 5.9 227.3 1.1 1.5 5059 בגיל אוכלוסיה

מכלל אחוז
777 9.6 7 האוכלוסיה

51) 50 50 49 44 50 גברים מהם

50 50 5(1 51 56 50 נשים מהם
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בסקרים הנכללים על דמוגרפיים נתונים ד,

קשישים אוכלוסית בית טפול תכנית אוכלוסית
לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית

, ""ללוי בלשכת בית בלשכות בית עול בית במרכז בית במרכז בית
אשדוד אשקלון י י הבריאות בכל הבריאות הדסה בי"ח לייעוץ הברלאות

תקוה בפתח על ולא הארץ ירושלים והכוונה הקהילתל
חולים) כתי יי בגונן לקשיש היובל בקרית

ירושלים ו1 ירושלים
לפי התפלגות ו.

388 '.1' >/.>/< 203 (1711 0ר<2 1135 274 ומין גיל
AHH !1.1 9.1S 203 1)711 260 1,135 *'74 כ " ה 0

100 1011 1011 100 100 1(0) 110) אחוזים
so hi so 50 45 37 31 גברים
50 19 0ל' 50 55 63 69 נשים

גברים ס"ה
1 91 .'7 1/1 1 01 117 42 נ 05 גיל לפי

11111 100 100 100 100 1011 אחוזים
19  12 59 עד

11 4 50 59

1.2 58 0'ו 32 39 27 60 9י<

,י ]< .10 49 57 61 71)4

נשים ס"ה
1 94 270 4 64 102 143 714 189 גיל לפי

100 100 100 100 100 100 אחוזים

33 18 59 עד
1 י 17 50 59

61 54 57 29 45 26 60  69

י3 46 42 38 38 56 70+

לפי התפלגות
388 !.1 935 203 670 260 11 35 274 גיל
1 00 100 100 10(1 100 100 100 100 אחוזים

1 3 2 0 19

1(1 11 12 20 49
11 15 14 5 I) 49

23 27 16 59 עד
1 1 8 1 3 1 2 11 50 59

><' יי' '.8 21 30 43 26 60 69

19 29 ./f S.S il SO .69
II 11 SO 1M, 4J 4.S b8 /Of
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קשישים אוכלוסית בית טפול תכניות אוכלוסית
תכניות אוכלוסית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית

(60+) (60+) (60+) מצורפות קשישים של בית בי"ח של בית במרכז בית במרכז בית
אשדוד אשקלון + אשקלון יובל קרית יהודים במחוז קופ"ח "הדסה" ליעוץ הבריאות

אשדוד ו' גונן + בכל השרון ירושלים והכוונה הקהילתי
הארץ(+65) ברעננה לקשיש היובל בקרית

וי גונן ירושלים
ירושלים

לפי האוכלוסיה .2
ומין מגורים סידורי

56 84 140 *** 135 36,376 33 248 5) לבד גרים

100 100 100 100 100 100 100 אחוזים

20 27 24 24 33 23 12 גברים
80 73 76 76 67 77 88 נשים

עם גרים
154 286 664 313 97,877 138 563 114 * זוג בן f

100 100 100 100 100 100 100 אחוזים

56 56 62 ** 89 57 55 53 גברים
44 44 38 11 43 45 47 נשים

בן עם גרים
174 175 131 288 67.937 79 324 109 משפחה*אהר

100 100 100 100 100 100 100 אחוזים

55 54 19 8 28 16 17 גברים
45 46 81 92 72 84 83 נשים

4 2   3,085 10  ידוע לא

388 547 935 736 205,275 260 1,135 274 האוכלוסיה כל

100 100 100 100 100 100 100 100 אחוזים

14 15 15 18 18 13 22 19 לבד גרים
עם גרים

40 52 71 42 48 53 50 41 * זוג בן
בן עם גרים

45 32 14 39 33 30 28 40 אחר + משפחה

נ 1   1 4  ידוע לא

ילדים. בלי או עם זוג בן *

ההתחלי שהגיל מהעובדה בעיקר נובע זוג בן עם הגרים והנשים הגברים אחוזי בין הגדול ההבדל **
הגילים. כל השתתפו ששם התכניות יתר לעומת 65 הוא זה לחישוב

בלבד. מרותקים ***
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הטפול אזורי לאוכלוסית בהשוואה בסקרים המרותקים ה.

,ZTJ^T 1 בי, .יכלך.נ....* 1

תכניות לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול rm:5n
, מצורפות בלשכת בית של בית במרכז בית במרכז בית

. אשדוד אשקלון ון^ אשק * ו' גונו הבריאות הדסה בי"וו לייעוץ הבריאות
י, אשדוד יובל קרית תקוה בפתח ירושלים והכוונה הקהילתי

פתוותקוה בגונן לקשיש היובל 3קרית
ירושלים ו' ירושלים

מרותקים סה"כ .1
בסקרים
מין לפי

79 109 188 705 203 206 406 131 מקרים
100 100 10(1 100 100 11)0 100 100 אחוזים

26 45 12 18 20 למטה מרותק
47 41 38 אך לבית מרותק

32 5 75 34 67 למטה לא
לסביבה מרותק

25 36 31 6 13 0 4 1 עזרה עם קרובה
לסביבה מרותק

בלי קרובה
28 33 31 30 30 11 36 12 עזרה

עם מרותק לא
6 6 0 8 0 עזרה
01 2 0 0 מרותק לא

24 41 65 290 101 96 163 34 (מקרים) גברים
100 100 100 100 100 100 100 100 אחוזים

31 53 12 19 20 למטה מרותק
46 32 37 אך לבית מרותק

25 6 71 29 62 למטה לא
לסביבה מרותק

29 37 34 7 12 0 5 3 עזרה עם קרובה
לסביבה מרותק

בלי קרובה
25 31 29 27 20 14 33 15 עזרה

מרותק לא
10 9 0 14 0 עזרה עם

0 0 3 0 0 מרותק לא

55 68 123 415 102 110 243 97 (מקרים) נשים
1(0) 100 100 100 100 100 100 100 אחוזים

23 37 12 18 20 למטה מרותק
47 31 38 לבית מרותק

36 4 79 36 69 למטה לא או

לסביבה מרותק
4 7 31 30 5 15 0 3 0 עזרה עם קרובה

קרובה לסביבה מרותק
29 34 32 32 39 8 38 11 עזרה בלי

4 3 0 5 0 עזרה עם מרותק לא
0 21 0 0 מרותק לא

יותר. צעירים בגילים אנשים אין ו' בגונן בית לטפול שבתכנית משום 50+ גילאי על נעשו החישובים המצורפות בתכניות .
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קשישים נלנך)אוכלוסית (מרןתקים בית טפול תכניות אוכלוסית

תכניות לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית
מצורפות בלשכת בית של בית במרכז בית במרכז בית

אשדוד אשללןן אשקלון. 50+ הבריאות הדסה בי"ח לייעוץ הבריאות
י אשדוד וי גונן תקוה בפתח ירושלים והכוונה הקהילתי

יובל קרית בגונו לקשיש היובל בקרית
פתחתקוה ירושלים ו' ירושלים

בסקרים מרותקים .2
גיל לפי

36 49 25 285 102 101 164 54 69 עד כגיל
23 4? 8 12 15 למטה מרותק

36 24 32 אר לבית מרותק
37 6 81 44 76 למטה לא

לסביבה מרותק
28 47 40 7 13 0 5 0 עזרה עם קרובה

לסביבה מרותק
36 29 28 27 35 9 29 9 עזרה בלי קרובה

מרותק לא
6 3 0 10 0 עזרה עם

01 2 0 0 מרותק לא

43 60 163 420 101 105 242 77 בגיל__+70

29 48 16 22 24 למטה מרותק
56 36 39 אך לבית מרותק

27 4 70 26 61 למטה לא

לסביבה מרותק
23 27 30 5 14 0 3 1 עזרה עם קרובה

לסביבה מרותק
21 37 31 32 24 12 41 14 עזרה בלי קרובה

מרותק לא
7 9 0 8 0 עזרה עם
01 2 0 0 מרותק לא

בהשוואה מרותקים .2
האזור לאוכלוסית

***21.0 ***20.0 ***20.5 **17.5 *8.5 *6.3 (אחוזים!

.(60+) קשישים אוכלוסית *

האזור. אוכלוסיית מכלל **

צוות. הערכות ולא סוביקטיביים מבחנים לפי ***
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בחכנית שהות משך ו.

לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית
לשכת של בית של בית של בית של בית של בית במרכז בית

בריאות בריאות לשכות במוווז קופ"ח בי"ח המרכז הבריאות
תקוה בפתח הארץ בכל רעננה השרון הדסה לייעוץ הקהילתי

ליד (לא ירושלים והכוונה יובל בקרית
חולים) בתי בגונו לקשיש ירושלים

ירוטלים וי

ממוצע שהות משר .1
לפי וחציוני

n  180 n  572 n = 486 n = 2511 n = 4b2 n = 274 שהות אורר

חודשי 7.8 חודשי 4.8 חודשי 4 .s 'unir! H 3 חודשי 32,9 חודשי 27.8 ממוצע
" 3.5 " 2.5 " 3.5 " 4.5 " 25.5 " 22.5 חציון

N = 142 N = 532 N = 468 N = 209 N = 101 N = 84 שנה עד
חודשים 4 חודשי 4.1 חודשי 4.1 חודשי 4.8 חודשי 6.2 חודשים 6 ממוצע

" 2.5 " 3.5 " 3.5 יי 3.5 " 5.5 " 4.5 חציון

N  169 n = 572 N = 486 n  232 n = 216 n = 143 שנתיים עד

חודשי 6 חודשי 4.8 חודש' 4.5 חודש' 6 חודש' 12.5 חודש' 11 ממוצע
" 3.5 " 2.5 " 3.5 " 4.? " 12.5 " 9.5 חציון

n = 8   n = n n = 65 n = 40 שנים ל3 2 ביו
חודש' 30.3 חודש' 30.7 " 30.6 חודש' 31 ממוצע

" 29.5 " 30.5 " 29.5 " 29.5 חציון

n = 4 _ _ n = 3 n = 52 n = 29 שנים ל4 3 נין
חודשי 38 חודשי 43.3 חודשי 43.9 חורשי 42.7 ממוצע

37 " 42.5 " 44 "42. S חציון

שנים ל5 4 בין
_ _ n = 1n ^ 129 n = 62 יותר או

חודש' 54.2 חודש' 3.9יו חודש' 57.8 ממוצע
חודש'ו 1 00 ועד

51 " 67.5 " 59.5 חציון

מקרים סה"כ n *
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תכניות לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול *M\*ת
מצורפות בלשכת בית סל בית של בית של בית במרכז בית כמרכז בית

יובל+ קרית הבריאות בריאות לשכות קופ"ח הדסה בי"ח לייעוץ הבריאות
ו' גונן תקוה כפתו! הארץ בכל השרון במחוז ירושלים והכוונה הקהילתי

בתי ליד (לא ברעננה בגונן לקשיש יובל בקרית
חולים) ירושלים וי ירושלים

ממוצע שהות משר .2
ומין גיל לפי וחציוני

50> 50+ 69 עד גיל

33 .H7 4.9 9.9 34.7 חודש' 26.3 ממוצע
22.5 4.5 2.5 5.5 26.5 20.5 חציון

70* גיל

31.4 7.2 4.7 6.1 31.7 28.9 ממוצע
25.5 2.5 2.5 3.5 26.5 23.0 חציון

גברים

2.9 7.5 5.3 4.6 7.0 30.3 22.4 ממוצע
21.5 2.5 3.5 3.5 3.5 22.5 17.5 חציון

נשים

33.6 8.2 4.4 4.3 9.3 34.8 30.2 ממוצע
29.5 4.5 2.5 3.5 4.5 29.5 27.5 חציון

הנכללים התפלגות .3
משך לפי בתכנית
(אחוזים) שהות

1(0) 100 100 100 100 100 ה " 0

8 46 53 38 32 7 8 חודשים נ 3

7 17 23 46 30 4 11 4 6

11 16 17 13 20 11 11 7 12

13 11 7 4 5 14 12 1318
11 4  0 3 11 10 19 24

51 6   9 53 48 25+

לחשב היה ניתן לא כן ועל גיל על אינפורמציה חסרה השרון במחוז קופ"ח של בית לטפול בתכנית הערה:
גיל. לפי בתכנית שהויות וחציון ממוצע
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האזור לאוכלוסית בהשוואה מהתכנית ויציאה כניסה ז.

לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית
בלשכת נית של בית של בית של בית במרכז בית במרכז בית
הבריאות לשכות קופ"ח הדסה כי"ח לייעוץ הבריאות

תקוה כפתח בכל בריאות השרון במחוז ירושלים והכוונה הקהילתי
ליד (לא הארץ ברעננה לקשיש יובל בקרית
חולים) בתי וי בגונן ירושלים

ירושלים

ויציאה כניסה .1
מהתכנית

הממוצע הנכנסים מס'
33 572 * 486 37 58 52 50+ (.גיל לטנה לתכנית

17 277 213 17 24 16 גברים
1 6 295 273 ?0 34 36 נשים
14 199 21 24 20 69 עד גיל
19 373 16 34 32 70+ גיל

הממוצע היוצאים מס'
27  * 292 31 24 29 לשנה מהתכנית

r50+ רגיל

15 132 15 12 10 גברים
12 160 16 12 19 נשים
12  17 813 69 עד גיל
15  14 16 16 70+ גיל

ויציאה כניטה .2
לאוכלוסית כהשוואה
(50+ (גיל האזור

*** 25 1 * 4.3  ** 32 15 לתכנית כניסה שיעור
אוכלוסית מכלל
ל1000 האזור

לשנה (50+ (גיל איש

יציאה שיעור
2.6  ** 13 8.3 מהתכנית

אוכלוסית מכלל
ל000נ האזור

לשנה איש
האוכלוסיה) (כל

האוכלוסיה. כל נלקחה ולכן גיל על אינפורמציה אין השרון במחוז קופ"ח של בית לטיפול כתכנית *

למרכז. אנשים מתקבלים זה מגיל החל י60. מגיל היא בחישוב האזור אוכלוסית **

האזור. אוכלוס'.! כל נלקחה בחישוב לכן האזור נאוכלוסית גילים פירוט אין .**

והנכנסים היוצאים כפרופורציה היא 50+ בגיל לתכניות והנכנסים היוצאים שפרופורצית ההנחה הערה:
בנתונים השתמשנו 50+ בגיל מתכנית יוצאים על נתונים שחסרו במקום ולכן 69 עד בגיל לתכניות

..so* בגיל באוכלוסיר, ונשים גברים פרופורציות לגבי נעשה רומה חישוב הנ"ל.
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מצורפות תכניות לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית
■< יובל קרית בלשכות בית טל בית של בית במרכז בית במרכז בית

+ וי גונן הבריאות קופ"ח הדסה בי"ח לייעוץ הבריאות
תקוה פתח תקוה בפתח השרון במחוז ירושלים והכוונה הקהילתי

ברעננה בגונן לקשיש יובל בקרית
לרושלים וי ירושלים

כאחוז מהתכנית היוצאים .3
לפי בתכנית הנכללים מכלל
ומין גיל יציאה, םיבות

361** 79** 143 * 189** 116 * 69 עד

אחוזים

27 25 22 25 28 פטירה
8 8 14 5 12 למוסד כניסה
13 46 22 0 13 במצב שפור
3 6 21 3 2 אחר
0 0 5 0 0 ידוע לא
49 15 16 67 45 יצא לא

100 100 100 100 100 כ " ה ס

532 101 108 273 158 70 +

אחוזים

32 39 . 32 31 29 פטירה
11 9 15 8 18 למוסד כניסה
5 26 16 0 1 במצב שפור
6 9 19 6 4 אחר

1 0 611 ידוע לא
45 17 12 54 47 יצא לא

100 100 100 100 100 כ " ה ס

365 95 215 113 189 85 גברים
אחוזים

37 40 3 30 37 34 פטירה
11 8 4 12 9 16 למוסד כניסה
9 32 1 20 0 6 במצב שפור
4 6 1 19 2 4 אחר
0 0 46 9 0 1 ידוע לא
39 14 39 10 52 39 יצא לא

100 100 100 100 100 100 כ " ה ס

0 69 גיל

50 69 גיל **
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מצורפות תכניות לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית
* יובל קרית בלשכות בית של בית טל בית במרכז בית במרכז בית
' וי גונו הבריאות קופ"וו הדסה בי"ח לייעוץ הבריאות
תקוה פתח תקוה בפתח השרון במחוז ירושלים והכוונה הקהילתי

ברעננה בגונן לקשיש יובל בקרית
ירושלים וי ירושלים

528 85 273 138 273 189 נשים

אחוזים

25 26 6 23 22 26 פטירה
9 8 6 16 6 is למוסד כניסה
8 38 2 18 0 6 במצב y7De>

6 9 1 2) 7 3 אחר
0 0 44 4 ) 0 ידוע לא
52 19 41 18 64 50 יצא לא

100 100 100 100 100 100 כ " ה ס

893 180 488 251 462 274 האוכלוםיה כל

אחוזים

30 33 7 26 28 29 פטירה
10 8 5 14 7 15 למוסד כניסה
8 35 2 19 0 6 במצב שפור
5 8 1 20 5 4 אחר
0 0 * 45 6 0 0 ידוע לא
47 16 40 15 60 46 יצא לא

100 100 100 100 100 100 כ " ה ס

כאחוז מהתכנית היוצאים .4
בתכנית הנכללים מכלל
שהות ומשך סיבות לפי

ידועים) לא (בלי

266 60 34 66 1 30 78 פטירה

1(01 100 100 100 100 אחוזים
50 85 91 39 45 שנה עד

שנה ביו
25 10 5 19 29 לשנתיים
25 5 4 32 26 לשנתיים מעל

הטפול. תום כנראה *
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מצורפות תכניות לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית
+ יובל קרית בלשכות בית של בית של בית במרכז בית במרכז בית

♦ וי גונו הבריאות קופ"וו הדסה בי"ח לייעוץ הבריאות
תקוה פתח תקוה בפתח השרון במחוז ירוטלים והכוונה הקהילתי

* ( 50+) * (50+) ברעננה בגונו לקשיש יובל בקרית
ירושלים וי ירושלים

88 15 26 36 32 42 למוסד כניסה

100 100 100 100 100 אחוזים
44 73 97 44 33 שנה עד

שנה בין
25 20 0 31 22 לשנתיים
נ3 7 3 25 45 לשנתיים מעל

75 62 9 48 0 16 במצב שפור
100 100 100 100 100 אחוזים
84 92 88 0 44 שנה עד

שנה ביו
11 6 12 0 37 לשנתיים
5 2 0 0 19 לשנתיים מעל

45 14 4 51 24 10 אחר

100 100 100 100 100 אחוזים
45 77 90 18 50 שנה עד

שנה בין
19 23 9 29 30 לשנתיים
36 0 1 73 20 לשנתיים מעל

416 29 196 36 274 127 יצא לא

100 100 100 100 100 אחוזים
16 41 47 12 17 שנה עד

שנה בין
22 38 25 24 14 לשנתיים
62 21 28 64 69 לשנתיים מעל

893 180 488 251 462 274 כ " ה 0

100 100 100 100 100 אחוזים
36 79 84 22 31 שנה עד

שנה בין
22 15 9 25 21 לשנתיים
42 6 7 53 48 לשנתיים מעל

.50+ גיל *
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* מגעים ח.

תכניות לטפול תכניו! לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית
מצורפות בלשכת בית של בית של בית של בית במרכז בית במרכז בית

יובל קרית הבריאות בריאות לשכות קופ"ח הדסה בי"ח לייעוץ הבריאות
וי יגונן תקוה בפתח הארץ בכל השרון כמוווז ירושלים והכוונה הקהילתי

ליד (לא ברעננה בגונן לקשיש יובל בקרית
חולים) (בתי ירושלים וי ירושלים

מגעים ממוצע .1
** ל100_איש

רופא מגעי
_6 _1_5 8 3£ בבית

24 דחוף רופא
9 15 8

19 שגרתי רופא
6 יועץ רופא

אחות מגעי
_££< 809 1503 106 2*46 36 149 * * בבית

סעודיים טפולים
346 1503 106 אישיים) (או

20 463 14 בבית אחות
22 מט"ב

או אחות מגעי
327 ~ 11   למעקב רופא

והערכה

  £2 6£ _ר  סוציאלי עובד

פזיוטרפיה
_s j>cn 2^\_ \11_ ^264 _5  אחרים וטפולים

301 129 120 141 4 פזיוטרפיה
50 2 123 1 בעיסוק ריפוי

בדיבור ריפוי
82 אחרים טפולים

במרכז טרותים

7 מזכירה
3 רופאה
7 אחות
4 עו"ס
8 פזיוטרפיה
2 כרופודיה

| 1 . 1 1 1 1 1 1

וב1974. ב1973 בתכנית שהיו הגילים בכל אנשים של מגעים על אינפורמציה יש יוכל בקרית *

לפי המגעים את להפריד בתכניות אפשרות אין מט"ב. וטיפולי ומוסכמת מעשית אחות טיבולי כולל **
והסיעודיים). האישיים הטיפולים את (כלומר הכשרה
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תכניות לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית לטפול תכנית
מצורפות בלשכת בית של בית של בית של בית במרכז בית במרכז בית

יובל קרית הבריאות בריאות לשכות קופ"ח הדסה בי"ח לייעוץ הבריאות
ו' גונן + תקוה בפתוו הארץ בכל השרון במחוז ירושלים והכוונה הקהילתי

ליד (לא ברעננה בגונן לקשיש יובל בקרית
חולים) בתי ירושלים וי 'יי"לים

  ~ י * .2
9 6 _15 .5 3£ בית רופא מגעי

67 28 61 100 1  3

34 19 24 80 112
20 17 15 43 1  24

7 9 7  25  100

2_0 809 1503 _K)6 246 ^36 149 בבית אחות מגעי

144 512 1537 43 170 195 363 1  3

98 674 1487 76 229 88 248 1  12

60 849 1503 106 231 87 149 1  24

10 693   293 26  25  100

או אחות מגעי
למעקב רופא

3^7  _31    והערכה

330 37 13
318 32 112
325 31 1  24

333  . 25 100

10 46 7 סוציאלי עובד

6 58 45 13
10 59 21 1  12

10 56 12 124
 17 5 25 100

פזיוטרפיה
^5 301 261 122 264 ^5 אחרים וטפילים
80 183 208 68 136 111 13
11 234 235 120 200 15 112
11 262 261 122 184 14 124
3 414   491 4 25 100

בתכנית. שהות משר לפי איש ל100 מגעים ממוצע *

.1974 וב ב1973 בתכנית שהיו הגילים בכל אנשים של מגעים על אינפורמציה יש יוכל בקרית **

לפי המגעים את להפריד בתכניות אפשרות אין מט"ב. וטפולי ומוסמכת מעשית אחות טיפולי כולל *. *

והסעודיים). האישיים הטפולים את (כלומר הכשרה
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רפואי ביטוח ט.

קשישים אוכלוסית בית טפול תכניות אוכלוסית

בית לטפול תכנית בית לטפול תכנית בית לטפול תכנית
f אטללוו הדסה בי"ח של לייעוץ במרכז הבריאות במרכז

אשדוד אשקלון אשדוד כירושלים לקשיש והכוונה הקהילתי
וי בגונן יובל בקרית
ירושלים ירושלים

בריאות ביטוח

.W7 <>48 $93 260 1135 274 אוכלוסיה םה"כ

1(11) 100 100 100 100 100 אחוזים

9h ^8 98 56 64 30 חולים קופות

37 32 מלא

12 22 סעד

7 10 הורים

20 34 הדסה

1 1 פרטי

19 33 70 סעד

1 1 1.5 אחר

1 0.5 20 1 ביטוח אין
 4 1 ידוע לא

הפניה מקורות י.

בית לטפול תכנית בית לטפול תכנית בית לטפול תכנית
הדסה בי"ח של לייעוץ במרכז הבריאות במרכז

ירושלים לקשיש והכוונה הקהילתי
ו' בגונן יובל בקרית
ירושלים ירושלים

בתכנית הנכללים
מקורות לפי

260 1135 274 הפניה

100 100 100 אחוזים
94 34 חולים בתי

1 11 45 עצמה התכנית
50 מתוכנן אתור
3 10 משפחתו או החולה

בריאות שרותי
3 8 5 בקהילה אחרים
נ 21 6 לשכות (כולל אחר

סעד)
1 1 ידוע לא
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הערות

מרכז_בריארת_קהילתי_קריתיובל^_ירושלים .1

בתכנית: אוכלוסיות סוגי שלושה על אינפורמציה נאספה

.1.1.70  31.12.74 שנים: 5 במשך בתכנית שהיו האנשים כל א)

אינפורמציה עליהם שהיתה ו1974 1973 בשנים בתכנית שהיו האנשים כל ב)
מגעים. על

עליהם ושהיתה 31.12.74 זמן בנקודת בתכנית שהיו האנשים כל ג)
ניידות. ודרגת ריתוק דרגת על אינפורמציה

אך נתן שרות בעיסוק. ריפוי + פיזיוטרפיה כוללים אחרים מגעים
מאורגנת. אינפורמציה היתה לא הנתונים איסוף בזמן

ירושלים ונה_לקשיש_קטמוו_=_ ?רכ^ל2יעו^והכו 2

במרכז: אוכלוסיות סוגי 2 על אינפורמציה נאספה

1968  מ7.1975 שנים ב8 במרכז שהיו האנשים כל א)

1 ריתוק דרגת (להוציא השנים 8 במשך במרכז שהיו הרתוקים האנשים כל ב)
ריתוק). + ניידות באינדקס

55נית_לטפול_בית_של_בית_החולים_הדסה2_ירושלים .3

שהאזורים משום ומין גיל לפי הטפול אזורי אוכלוסיית את לחשב היה ניתן לא
כניסה ושיעורי ריתוק שיעורי לחשב היה אפשר אי לכן השנים. במשך השתנו

מהתכנית. ויציאה

מדויק. רשום היה לא  מט"ב  מגעים

??^?_לטפול_בית_של_קופי_;ח_במ[1וז_השרוו_=_רעננה 4

היתה שלא משום בתכנית גיל לפי רתיקות שיעורי לחשב היה ניתן לא
ריתוק. דרגת על אינפורמציה חסרה היתה כן בתכנית. גיל על אינפורמציה

שהקיבוצים משום ומוסדות, קיבוצים אוכלוסית ללא חושבה באזור האוכלוסיה
בית. טפול שרות נותנים
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הארץ בכל ?5^2?_^טפול_בית_של_לשכות_הבריאות .5

מהתכנית. יציאה סיבות ריתוק, על אינפורמציה חסרה

בפתח:תקוה לשכת_הבריאות י?5י;2?_לט?יל_ב!ת_של 6

ניתך לא לכך האזור, אוכלוסית של ומין גיל חלוקת על אינפורמציה חסרה
על אינפורמציה חסרה כן כמו ומין. גיל ל3י ריתוק שיעורי לחשב היה

מגורים. סידורי

בנושאי שרואיין באזור, הקשישים מתוך מדגם על מדובר אשדוד. + אשקלון .7
בריאות.

ראיונות באמצעות התקבלה באזור אנשים של ריתוק דרגת על האינפורמציה
בסקרים אוביקטיבית אינפורמציה לעומת סוביקטיבית היא ולכן הקשישים

בתכניות. רפואיים גורמים ע"י שנאספה

הערות_כלליות

+ 1972 האוכלוסין ממפקד נלקחו הטפול אזורי אוכלוסיות על הנתונים
.1973 שנתון

של בית טפול תכניות של המסגרת אוכלוםית את המהווה הארץ כל אוכלוסית
מתיחסת כן כמו ומוסדות. קבוצים אוכלוסיות כוללת איננה בריאות, לשכות

את מצרפים היינו שאם משום בארץ היהודית לאוכלוסיה רק זו אוכלוסיה
שיעורי על נכונה לא תמונה לקבל יכולים היינו הלאיהודית האוכלוסיה

המספרים ולכן קטן בתכניות הנכללת הלאיהודית האוכלוסיה מסי הרתוקים.
מוטים.■ היו בחישובים מתקבלים שהיו
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מפתח  שנאספה האינפורמציה והיקף סוג

כגון: האוכלוסיה, של וכלליים דמוגרפיים נתונים .1
רפואי, בטוח עליה, שנת לידה, ארץ מגורים, סידורי משפחתי, מצב גיל, מיו,

דיור. ותנאי החולה משפחת על רקע נתוני לתכנית, הפניה מקור

רפואיות. אבחנות .2

תפקודי מצב על אינפורמציה כאשר בתכנית, אדם של התפקודי מצבו על נתונים .3
ודרגת החולה של הניידות דרגת החולה, של הרתוק דרגת על אינפורמציה כוללת

יוםיום בפעולות עצמאותו

החולה. של והרפואי התפקודי במצבו שינויים .4

בחולה. לטפל ונכונותה ובעיותיו החולה מחלת אל המשפחה יחס של נתונים .5

בתכנית. שהות ומשר לשנה מהתכנית ויציאות כניסות שיעורי .6

מהתכנית. יציאה סיבות .7

ביצוע. אחר ומעקב טפול תכניות על נתונים .8

טפול. וסוג כמות לפי לחולה הניתנים וטפולים שונים מגעים על נתונים .9

התכנית. ובשליטת התכנית ע"י ישירות הך

התכנית. בשליטת שלא אחרים גופים ידי על הניתנים שירותים .10

ומכשירים. לתרופות הוצאות .11

דיבור). שמיעה, (ראיה, לריתוק סיכוך גורמי .12

ספציפיים. לטפולים הוצאות .13

בקהילה. שונים גופים עם קשישים של הקשר טיב .14

הכנסה. .15

תעסוקה. .16



לעיון הניתנים מפורטים ועיבודים לוחות רשימת  ב י0פרו
[ ו ; ן ■ 1 ן 1 .

אוכלוסית ן בית לטפול תכנית j בית לטפול תכנית ביה לטפול תכנית בית לטפול תכנית | בית לטפול תכנית בית לטפול תבנית
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1 ) 1 1 , _i

1 J * * גיל * מיו * ובצוע המלצות
ן * : י * .> " בתכנית שהות * מין * כניסה גיל
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1 ] שהות * מיו x יציאה גיל
* * , בתפקוי התדרדרות י בתכנית י

נבונות י מיי * יציאה גיל
' , < בקשיש ליופל ,משפחה

1 ו יי * בתפקר~ התדרדרות
I * " 1 ■> ניידות י מיו * כניסה גיל

י לריתול סבון גורמי י ריתול
■ יי י ; דבור שמיעה, ואיד, :

" י, * , התמצאות " מיו < כניסה ;יל
■ י ■ ■ 1 1 ,  1 .

I x j . , . " אבחנות , ס>ך ,( ציאה ,,.
j | במצב התדרדרות יפואיל התדרייות

ו . ן 1 רפואי יפואי במצב
שהות, ממוצע שכיחות. שהות, אויי

/ _' ^ _* x xx , םגוריס סדויי * חציוניי. שיי?
שהוד., ממוצע שכיחות, שהות, יי אי

* י_ * " * * י" י וזגיוניו. ■1ו.י?
י י י  י | 1 ■ ._ .

שהות. מכיוצע שביחוי;. שהות, .ייי
* י י " * י (יי < ץצייניק דיי.

! בתכנית. שהות אורד לפי מגעים
. סדור' מיי. גיל, מגע, ו סי

י * > ; * ■ * מגורים
■ i ' ' > 1 j . .

j י ! ; , סיגיס לפי לטפול הוצאות
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קיימות בית טיפול תכניות על ממצאים ריכוז  גי נספח

ית יפ_ט!פול_בית_בקר|2ל{'_טל_ל!נפת_החול2ם_ויכלל י 5?נ א

הכללית חולים קופת של בית לטיפול השונות מהתכניות שהושגו נתונים מניתוח
הבאות: העובדות מתקבלות בארץ,

בירושלים לתכנית. להתקבל כדי הכרחי תנאי היה כללית חולים בקופת ביטוח (1

המתקבלים בפרקטיקה אר אחרות תכניות עם בשיתוף איזורית חלוקה קיימת
כללית. חולים קופת מבוטחי הם לתכנית

מעל היו המטופלים החולים שרוב למרות בגיל הגבילה לא מהתכניות אחת אף (2

.65 גיל

אחרת ותכנית ומעלה 18 מגיל אנשים שמתקבלים במיוחד צוייו אחת בתכנית
תיאורטי). (באופן מתקבלים קטנים ילדים שאפילו הדגישה

בית. לטיפול לתכניות להתקבל זכאים ההסתדרות של קופ"ח חברי כל (3

באמצעות בית טיפול תכניות של השירות את מקבלים כן גם קופ"ח חברי הורי
השונות, התכניות ע"י מלא באופו מכוסים כלל, בדרך סעד, מקרי סמלי. תשלום

השירות. והספקת המימון מבחינת מכריע תפקיד הבריאות למשרד שלגביהם אלא

מקרים. של שיטתי איתור שיש נראה לא מהתכניות אחת באף (4

לאזורים בהתאם החולים בתי של קשר אחות ע"י מדווחים מקרים התכניות ברוב
חולים םבתי נוספים הפניה מקורות התכניות. ע"י המכוסים הגיאוגרפיים

שונות במחלקות ראשיות אחיות רופאים, הסוציאלי, השירות של מחלקות כוללים:
שמדווחים ממקרים מכל 3050^0 בין נעות חולים מבתי ההפניות החולים. בבית

מהמקרים $95 מקבלת בבארשבע קופ"ח של בית שתכניתלטיפול בעוד התכניות לרוב
זה. ממקור שלה

קופתחולים, מרפאות הם: 'השונות התכנידת ע"י שהוזכרו אחרים הפניה מקורות
החולים. ומשפחות סוציאליים עובדים

אחת שאף נראה למעלה, הנזכרים המקורות מכל הפניות מקבלות שהתכניות בעוד (5

מסתבר לתכנית. מתקבל מי לקבוע מנת על סטנדרטי קריטריון יצרה לא מהן
בפגישת ההחלטה מתקבלת כלל בדרך לנסיבות. בהתאם מקרה כל על שמחליטים

הערכה סמך ועל המצורפת רלבנטית רפואית אינפורמציה סמך על בית טיפול צוות
הסוציאלית. העובדת ע"י או האחות ע"י או שנעשה בית ביקור על המבוססת בבית המצב של
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ל2 רק נתונים, נאספו שמהם קופתרוולים של בית טיפול של הצוותים 15 מתוך (6

כאלו בצוותים ציוות של ביותר המצוי הסוג לתכנית. ישירות שקשור רופא איו
פזיוטרפיסס/ית מהתכניות ב5 מהתכניות), ב13 (נמצא רופא/אחות של: יחידה הוא

עובדת כולל: הצוות מקרים וב6 הצוות של אינטגרלי חלק הוא גם מהווה
הקיף הצוות שנבדקו, מהתכניות ב3 למעלה. הנזכר לצוות בנוסף סוציאלית

סוציאלית. ועובדת פזיוטרפיסט/ית אחות, רופא,

השונות: בתכניות מהותי באופו דומים נמצאו השונים הצוות חברי תפקידי (7

מקצועי ויעוץ להדרכה רפואי ופיקוח אקטיבי טיפול ביו נע הרופא תפקיד
משמש הרופא (15 מתור 12) המקרים בכל כמעט לכר בנוסף המטפל. המשפחה לרופא
מדיניות הנהגת הצוות, של העבודה לארגוי אחראי והינו בית לטיפול הצוות כראש

הצוות. חברי שאר של הפעילויות על ופיקוח

סיעודיים שירותים נתינת ביו נעים כו גם בית לטיפול בצוות האחות תפקידי
כרוניים במקרים בטיפולו במרפאה אחיות על ופיקוח כללית להדרכה ישירים

באיתור העיקרי החלק את מלאה התכניות ברוב האחות לכר בנוסף לבית. הרתוקים
הנמצאים החולים התקדמות אחר כללי ובמעקב המרפאה) או ביה"ח (דרר מקרים.

נכונות החולה, בבית התנאים של מפורטת להערכה אחראית כך כמו האחות בטיפול.
למוסדות קבלות טידור על גם אחראית ובנסוף בבית. בחולה לטפל המשפחה ויכולת
בקהילה אחרות סוכנויות עם קשר יצירת ועל כזה לטיפול הזקוקים חולים לאותם
הסוכנות הסעד, משרד מחוזי, בריאות משרד (לדוגמא: החולה בטיפול הקשורות

התכניות ברוב האחות של מזמנה נכבד חלק דבר של בסופו וכוי). היהודית
בבתיהן. המצויים כרוניים בחולים לטפל כיצד המשפחות וחינור להדרכת הוקדש

של הסוציאלית העובדת ע"י גם מולאו האחות בתפקידי שצויינו מהתפקידים הרבה
ביו לתחום קשה בית, לטיפול השונות התכניות על מסתכלים כאשר הצוות.
ונראה מקצועיים עובדים של הקטגוריות שתי של העניו או האחריות גבולות

זו. בנקודה דרושה יותר וברורה חותכת שהגדרה

להשגת המכניזם להגדרה. ביותר הקלים אולי ו הי הפזיוטרפיסטית של התפקידים
דיו. נחקר לא טיפוליהם על מהפיזיוטרפיסטית חוזר" "היזון

וכוי לחץ פצעי מניעת מצעים, החלפת רחצה, כגון: בחולים האישי הטיפול רוב
הצ1'ות ע"י מפוקחת או בית לטיפול לצוות "השייכת" מעשית אחות ע"י מבוצע

אחרת. מסוכנות באה אר

בעצם היא בית). (מטפלת המט"ב היא בית לטיפול בתכנית חשובה אחרת קטגוריה
ומבצעת החולה ועם המ'"פחה עם ביותר והממושר ביותר הישיר בקשר שנמצא האדם
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נקיון אוכל, קניית אוכל, להכנת בחולה אישי מטיפול שנעים רבים תפקידים
וכוי. (לפעמים) הבית

ע"י מפוקחת כלל בדרך ועבודתה בית לטיפול הצוות ע"י מושגים המט"ב שירותי
הצוות.

העובדים בסוג משתקף חולים קופת של התכניות רוב ע"י המסופקים השירותים היקף (8

הם: אלו שירותים למעלה. כמתואר אלו בתכניות המעורבים המקצועיים

שונות רפואיות בדיקות ביצוע רפואי טיפול
ולמכוני לתכנית חולים תעבורת סיעודי טיפול

פזיוטרפיה
פזיוטרפיה

באמצעות לרוב בית משק ניהול בעיסוק ריפוי
הסעד לשכת חמות ארוחות סוציאלית, עבודה שירותי

שירותים שוכרות התכניות רוב שצויינו, השירותים לספק מנת על (9

כר משתנה, הצוותים ע"י שנעשית הבקרה מידת אחרים. פרטים או מסוכנויות
ביצוע על ומשגיחות בעיסוק ריפוי של השירותים את קונות מהתכניות 12 למשל,

הצוות. חבר ידי על ישירות המבוצע בעיסוק ריפוי יש תכניות ב4 רק העבודה.

וכוי למטה סירים טריפודים, "הליכונים", גלגלים, כסאות כגון: ציוד אספקת (10
באופן בית. לטיפול התכניות רוב ע"י הניתך הטיפול של מהותי לאלמנט נחשבת

לטיפול והתכניות הסעד משרד של או הבריאות משרד של רכושו הוא זה ציור כללי,
שמוש בדמי כספית בהשתתפות או שימושי שיהיה כך הציוד בהתאמת או עוזרות בית

מושאל. או מושכר לציוד

גם לראות ניתן בית לטיפול השונות התכניות ביו ביותר הגדול הפער שאת יתכן (11

מספר לדוגמא, כר, כאלו. מקרים של ובהגדרה בטיפול הנמצאים המקרים במספר
של המקסימום ומספר 35 הוא נתון זמן באיזשהו המדווחים מקרים של המינימום
ו500 בית טיפול של מקרים הם ש150 התכנית מדווחת מתוכם ,650 הוא מקרים
נותנת אחרת תכנית חולים). מבתי שחרורם (לאחר במעקב שנמצאים מקרים הם
פעילים. מקרים הם 5060 רק מתוכם היחידה ע"י בטיפול מקרים 435 של נתון

הנוכחית התכנית כל על לא אם הרוב, על להסתכל יותר נכון נראה אחרות, במלים
מבתי מעקב תכניות ושל לטיפולבית קלסיות תכניות של כתערובת בית טיפול של

לחולים רק סיעודי רפואי, אופי בעל קצר לטווח טיפול המספקות חולים
הנמצאים מקרים של הכללי המספר את בטבלה לראות ניתן חולים. מבתי המשתחררים

החלה בו היום מאז בתכנית שעברו מקרים ושל מהתכניות אחת בכל בטיפול כיום
לפעול. התכנית
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פעילות תחילת תאריך בתכנית שעברו מקרים מסי הנמצאים מקרים מסי
בתכנית לפעול החלה מאז בטיפול כיום

בית טיפול מעקב

1974 475 125 350
1973 1000 150 850

1974 795 659 134

1975 1879 650 1229
1973 730 485 245

1974 350 202 148

1974 150 60 90

1974 250 115 135

נינואראפריל) 1975 79 
1974 339 184 55

1975 134 134

באינפורמציה). להשתמש היה ניתן לא מהתכניות 4 (לגבי

המקצועיים הצוותים ע"י שפורטו כפי כיום מספקים ואיו לספק שיש הצרכים ביו (12
היו: שנסקרו, השונות התכניות של

ופקידות. במזכירות עזרה א)
בבית. מקרים בבקרם בית לטיפול הצוות לחברי תעבורה אמצעי ב)

בית. לטיפול מצוות כחלק בעיסוק ריפוי צרוף ג)
לחברי יעוץ לצורר בית לטיפול לצוות פסיכיאטר או פסיכולוג צרוף ד)

ישיר. לימוד ולצורך הצוות
יום חולים בתי ויסוד ארוך לטווח כרוניים לחולים מיטות במספר גידול ה)

כרוניים. חולים של מסוימות לקטגוריות
בדיבור. ריפוי ו)

מבוגרים. לאנשים תעסוקה אפשרויות ז)
שונות. סוכנויות ביו טיפול כפילות מניעת ח)

צוות איזשהו ע"י שניתנת מקצועית הדרכה על ברורה תמונה לקבל היה ניתן לא (13
מזמן נשלחים צוות שחברי כך על הצביעו שכולם למרות הצוות לחברי בית לטיפול

תכניות על פרטים הושגו לא שונות. לימוד ולתכניות שונים לקורסים לזמן
כאלו. לתכניות הנשלחים אנשים על או כאלו
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וח01ר בית לטיפול לצוות (השתלמויות) לימוד בארגון ליקויים כמה למרות
מדיונים ברור התכנית, באמצעות שירות שמקבלים העובדים סוגי בהגדרת בהירות
עבודתם את מבצעים צוות בכל המקצועיים שהעובדים השונים הצוותים עם שהתנהלו

מטפלים. הם בהם לאנשים ובדאגה בעניו ניכרת במסירות

תכניות_לטיפול_בית_ליד_בתי:חולים ב

הן: זה בסקר שכוסו חולים בתי ליד בית לטיפול התכניות

צפת  זיו ביה"ח (5 תלהשומר (1
חיפה פלומן, כרוניים לחולים חולים בית (6 פוריה (2

רמב"ם (7 איכילוב (3

צדק שערי (8 דונולו (4
אשקלון רפואי מרכז (9

שונות מתכניות שנאסף החומר מניתוח לציון שראויות העיקריות הנקודות
הן: בית לטיפול

השנים ביו נוסדו ב1968נ שנוסדה אחת להוציא בית לטיפול התכניות כל (1

.19721974

מזאת, יותר לטיפול. המועמדים את בגיל מגבילה איננה מהתכניות אחת אף (2

מבוגרים. אנשים של הן שנסקרו האוכלוסיות מרבית

רובו בריאות, לביטוח ביחס מהתכניות אחת באף רשמית הגבלה שאין אף על (3
חלקי ביטוח להם שהיה או חולים בקופת מבוטחים היו שלא באנשים טפלו

חולים. בקופת

החולים. בבית שאושפזו חולים אותם רק נכללו התכניות ברוב (4

החולים בית בתוך עצמו. החולים בית הוא חולים להפניה העיקרי המקור (5
לשירות והמחלקות פנימיות מחלקות הם: המפנים הגורמים או העיקריים האנשים

2\ כלל (בדרך עירוניות מעד לשכות הם: אחרים הפניה מקורות סוציאלי.
ואחות הציבור בריאות אחיות מההפניות), (כ;33 החולים משפחות מההפניות),
ומתנדבת. מההפניות) ל0^15 הפניה של זה מקור מגיע1 חולים בתי (בכמה קשר

מקרים. של שיטתי איתור שיש נראה לא חולים בקופת בית טיפול לתכניות בדומה
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עם בשיתוף בית טפול צוות ע"י כלל בדרך נעשית לתכנית חולה לקבל החלטה (6

מקרה. אותו הופנה ממנה המחלקה של הרפואי הצוות
בצרוף החולה של הרפואי מצבו היא ההחלטה מבוססת שעליה העיקרית האינפורמציה

הםוציואקונומי. מצבו של הערכה

החולים בית של בית טיפול צוות ע"י ישירות הניתנים העיקריים השירותים (7

פזיוטרפיה, כגון: האחרים השירותים כל וסיעודיים. רפואיים בעיקרם הם עצמו
לטיפול הצוות ביוזמת אחרות סוכנויות ע"י מסופקים בית עזרת בעיסוק, ריפוי
לטיפול הצוות ע"י משולמים כאלו שרותים הצוות. פיקוח תחת כלל ובדרך בית

סעד. לשכות ידי ועל בית
בית. לטיפול הצוות של אינטגרלי כחלק החוץ כוחות נחשבים כמה עד ברור לא

בית לטיפול הצוות ע"י מאורגו בבית בהולים לטיפול הכרחי ציוד כללי באופן (8

כגון: מהציוד חלק חולים. וקופות הבריאות משרד של השונות הקרנות דרך
החולים. בית ע"י ישירות מסופק סטריליות תחבושות קטטרים, תרופות, חמצו,

לשנה לירות 30,000 של הוצאה מעריך איכילוב ביה"ח של בית לטיפול הצוות
ליד בית לטיפול התכנית בית. לטיפול בתכנית הנמצאים לחולים ציוד על
זאת לעומת לחולים, ישירות הדרוש הציוד כל את מספקת צדק" "שערי ביה"ח

אלא בעצמה, ציוד מספקת איננה באשקלון הרפואי המרכז של בית לטיפול התכנית
קופתחולים. דרך אותו מארגנת

הרלבנטיות הסוכנויות שאר כל עם הדוק קשר להן שיש הצהירו התכניות כל (9

מאשר ספונטני יותר נראה זה שקשר למרות כרוניים בחולים בטיפול הקשורות
ומאורגן. שיטתי

שעברו המקרים כל וסך מהתכניות אחת בכל בטיפול כיום הנמצאים המקרים מספר (10
להלן: לראות נתן לפעול, החלה מאז תכנית בכל
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של התחלה תאריך בתכנית שעברו המקרים מס' שנמצאים המקרים מטי
בתבנית פעילות לפעול החלה מאז בטיפול ביום
לטוף) 1973 88 17

1973 45 9

(התחלה) 1973 176 70
חודשים) 6) 1974 60 16

(אוקטובר) 1974 175 3540
1968  צדק) (שערי 6070

(אוקטובר) 1973 800 120
(אוקטובר) 1973 460 3040

1973 136 60

גדול. אינו זמן בנקודת שוטף בטיפול שנמצאים המקרים כל שסך מהטבלה ברור
ומדויק בדוק לא כמספר בתכנית שעברו המקרים של הכולל המספר את לראות יש
הללו הנתונים זאת, למרות מדויקים. רשומים היו לא התכניות שברוב מאחר

השונות. התכניות עוסקות בהו המקרים במספר ההבדלים על מראים

החולה. מצב התפתחות על דיווחים באמצעות נעשה השירות מקבלי אחר המעקב (11

בכמה וכדי. פיזיוטרפיה כגוו נשכרים שירותים על הדיווח דרר וכן מיוחדים בטפסים
דיווח מתקבל זו בדרך לו. הניתן שירות כל על לחתום החולה נדרש חולים, בתי

לתכנית. ששייך מי כל השירותיםשמקבל כמות על

התקדמות על דיונים נערכים בהן (tea meetings) אפורמליות צוות פגישות (12

הסקר. ע"י שכוסו התכניות בכל מצוי אופיני קו הן החולים

הבאות: הן מהתכנית חולים של יציאה סיבות (13

התכנית. לשירותי הזדקקות חוסר טיפול. גמר א)
למוסד. העברה ב)

לחולה. הדרושים השירותים את לספק יכולה הקהילה כאשר שחרור ג)
ביה"ח של בית לטיפול צוות כאשר בית טיפול של אחרת לתכנית העברה ד)

שירותים. הגיוני באופן לספק יותר יכול לא

מוות. ה)
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הצוות חברי תפקיר (14

חוזר; לאשפוז המלצה תרופות; בדיקות; לחולים, בית ביקורי עורך  רופא א)

בית. לטיפול הצוות של העבודה וניהול ארגון

עם קשר קיום סיעודיים, שירותים נתינת בביתו, חולה אחרי מעקב  אחות ב)
בתכניות שונה הישיר הסיעודי הטיפול שהיקף נראה מבחוץ סוכנויות

שבתכניות בעוד ישיר סיעוד של נכבד חלק מבצעת האחות מהן בכמה השונות
ינתך. כזה שטיפול לכר אחראית בעיקר היא אחרות

היקף שוב כללי. סיעודי וטיפול חולים רחיצת  מעשיים ואחים אחיות ג)
לתכנית. מתכנית שונה שניתך הטיפול

(לעתים בישול קניות, עריכת בחולה, אישי טיפול  בית) (מטפלת מט"ב ד)
החולים עם הדוק קשר של ובמקרים חותר אינו ומט"ב בית עזרת ביו ההבדל

הבית). עוזרת בהו חייבת שבעצם וו נקי פעילות גם מט"ב מבצעת

כיצד והנחיה פרוטזות אספקת משפחות, הדרכת טיפול,  פזיוטרפיסט/ית ה)
בהן. להשתמש

יוםיום בפעולות שיפור בעיסוק. ריפוי של פעילויות  בעיסוק מרפא/ה ו)
המשפחה. והדרכת (a.d.l. )

אינפורמציה איסוף והצוות. המקרה בין קשר יצירת  סוציאלית עובר/ת ז)
יש מועטות בתכניות מבחוץ. סוכנויות עם קשר בקהילה. משאבים על

פמיכומוציאלי. טיפול גם

אחות פעלה אחד במקרה רק רופא. היה הנסקרות התכניות בכל כמעט הצוות ראש

נפגשים הצוותים כל הצוות. ראש סוציאלית עובדת היתה אחר במקרה צוות. כראש
לצורר. בהתאם שכיחות פגישות על דווחו מהם שכמה למרות בשבוע פעם לפחות

או המקצועית ההדרכה סוג מהו ברור לא חולים קופת של בתכניות כמו שוב,
כזו שהדרכה אומרים שכולם למרות הצוות, לחברי שניתנת המקצועית ההשתלמות

ניתנת.

דרושות והן כיום מספקות התכניות שאין הצרכים על דווחו התכניות צוותי (15

כדלהלן: שבטיפולם לאוכלוםיה

נוספים. בדיבור וכמרפאים בעיסוק במרפאים צורר א)
תעבורה. אמצעי ב)
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לחולים. תעסוקה אפשרות חוסר ג)
וחברתיות. תרבותיות  פנאי בשעות לעסוק פעילויות חוסר ד)

ופזיוטרפיסטים, רופאים מיעוד, תפקידי שימלא נוסף בצוות צורך ה)
מנת על בית לטיפול התכנית צוות בפיקוח ציוד של מינימלית בכמות צורך ו)

בתכנית. למקרים להקצותו

לשכות_בריאות ג.

ב: הו שנסקרו התכניות
ירושלים הבריאות לשכת חדרה הבריאות לשכת
בארשבע הבריאות לשכת נתניה הבריאות לשכת

חיפה הבריאות לשכת פתחתקוה הבריאות לשכת
עכו הבריאות לשכת רחובות הבריאות לשכת
צפת הבריאות לשכת רמלה הבריאות לשכת

תלאביב הבריאות לשכת

הן: בית טיפול מתכניות שנאסף החומר מניתוח לציון שראויות העקריות הנקודות
הטיפולים את להשלים נועדו הבריאות לשכות של בית לטיפול התכניות כללי באופו

מבנן את למעשה מכתיבה ממלאות שהן הפונקציה כן ועל חולים קופת ע"י ניתנים שאינם
פעולתן. וקוי ארגונו

ו1968 1966 בשנים ונוסדו ותיקות חלקו התכניות. לוותק מסוים מאפייו אין (1

ו1975. ב1974 נוסדו ואחרות

ו18. 17 מגיל הגבלה על דווחו מהתכניות 4 בגיל. מגבילות אינן התכניות רוב (2

יותר היא ההגבלה האחרות ב3 ואילו מעשי באופן זה מגיל למטה מגבילה אחת כאשר
במסגרת כלל בדרר מטופלים ילדים מעשי שבאופן כיון תיאורטית, מבחינה

אפסי. לתכניות הפניות אחוז כן ועל משפחותיהם

בקופות אלא כללית, בקופ"ח מבוטחים שאינם לאנשים שירות נותנות התכניות רוב (3
חוסר על דווחו מהתכניות חלק סעד. מבוטחי או בית טיפול שירות החסרות אחרות
מקבל החולה שאין טיפולים משלימות אלו שתכניות ומכאן בריאות בביטוח הגבלה

אחרים. ממקורות
שירות נותנת קופ"ח  בערים שרות. אזורי של גיאוגרפית חלוקה קיימת בעכו

הבריאות. לשכת  המיעוטים בכפרי ואילו בית לטיפול
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הציבור, בריאות אחיות הם: הסדר לפי לתכניות העיקריים ההפניה מקורות (4

סוציאליים, עובדים באמצעות סעד לשכות קשר, אחיות באמצעות חולים בתי
החולה. ומשפחת קופ"ח מרפאות

מקרים. של שטתי איתור שיש נראה לא חולים בבתי בית טיפול לתכניות בדומה

ממר על בית. טיפול צוות ע"י כלל בדרך נעשית לתכנית חולה לקבל החלטה (5

סוציאלי ודו"ח החולה של הרפואי מצבו על המצביעים אחות ודו"ח רפואית תעודה
בשיתוף צוות ישיבות נערכות לשכות בכמה ואקונומי. הסוצי מצבו על המצביע

המשפחה. ואחיות בחולה ישירות המטפלים קופ"ח הרופא, עם

והשגחה פיקוח בעיקר הם בית טיפול צוות ע"י ישירות הניתנים השירותים (6

האחרים השירותים והדרכה. יעוץ הרבה וכוללים סיעודיים וטיפולים רפואיים
תחת אחרות סוכנויות ע"י מסופקים בית עזרת בעיסוק, ריפוי פזיוטרפיה, כגון:

לטיפול הצוות ע"י נעשה אלו שירותים מימון בית. לטיפול הצוות של פיקוחו
לא כאן גם חולים בבתי בית לטיפול לתכניות בדומה הסעד. לשכות ידי ועל בית

בית. לטיפול הצוות של אינטגרלי חלק מהווים החוץ כוחות כמה עד ברור

מהלשכות בחלק כאשר בית, לטיפול התכנית ע"י מסופק הכרחי ציוד כללי באופן (7

היא החלוקה הסעד. למשרד הבריאות לשכות ביו ציוד פריטי של חלוקה קיימת
בהשאלה. מסופק מהציוד חלק המכשירים. במימון כלל בדרך

מכשירים פרוטזות, הליכונים, גלגלים, כמאות הם: המסופקים הציוד פריטי
משקפים שמיעה, מכשירי מיוחדים, אוכל כלי טריפודים, מיטות, אורטופדיים,

הבריאות בלשכת אינהלטורים. לאמבטיה, מיוחדים כסאות חמצן, בלוני מיוחדים,
לשכת ביו חלוקה קיימת בצפת בלבד. הסעד משרד ע"י מסופק הציוד למשל, ברמלה,

הליכונים וכן הסעד ע"י משולמות למשל, משקפיים ציוד. לנתינת בקשר ללשכה הסעד
הלשכה. ע"י מסופק אחר ציוד מוג ואילו אורטופדיות נעלים

הסוכנויות שאר כל עם הדוק קשר להו שיש הצהירו בית לטיפול התכניות כל (8

כלליים, חולים בתי עם בעיקר כרוניים בחולים בטיפול הקשורות הרלבנטיות
שאר עם סעד, לשכות ובילד, באם לטיפול תחנות בריאות, ומרכזי קופ"ח מרפאות
לחולים חולים בתי אבות, בתי עם הצורך,למשל, לפי בעיקר הוא הקשר הסוכנויות

קהילתיים. מרכזים כרוניים,
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שעברו המקרים כל וסר מהתכניות אחת בכל בטיפול כיום שנמצאים המקרים מספר (9

כדלהלן: לראות ניתן לפעול, החלה מאז תכנית בכל

התכנית פעילות התחלת שעברו המקרים מסי בטיפול שנמצאים המקרים מסי
לפעול החלה מאז בתכנית

1974 50 32

שבע. נבאר 1966
מט"ב) שירות לפעול התחיל

1968

1970 100
(אוקטובר) 1973 . . 31

1968 ■ . 27
(פברואר) 1973 120 20

. . ממעקב) (חוץ 6

1965 . . 14

(אפריל) 1975 (במשר 57 24
האחרונה) השנה

גדול איננו זמן בנקודת שוטף בטיפול שנמצאים המקרים כל שטר מהטבלה מסתבר
שנים. כמה במשר בתכנית שעברו חולים מספר על אינפורמציה לקבל היה קשה

דו"חות באמצעות חולים בבתי בתכניות כמו נעשה השירות מקבלי אחרי המעקב (10

מהתכניות בחלק קופ"ח. אחיות עם בשיתוף החולה, מצב התפתחות על המדווחים
מאושרים גביו על משפחתו או החולה חתימת שבאמצעות החולה בבית דף יש

שמקבל. הטיפולים

חודשים. ל3 לאחת ועד לשבוע מאחת נעה צוות ישיבות נערכות בה התדירות (11

הצורר. לפי אפורמליות פגישות הרבה שמתקימות נראה

הבאות: הן מהתכנית חולים של יציאה סיבות (12
החולה. במצב שיפור א)

חולים. בבית אשפוז או כרוניים לחולים למוסד העברה ב)

מוות. ג)
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הצוות חברי לתפקידי מהותי באופו דומים בית לטיפול הצוות חברי תפקידי (13

שאחיות בכך הוא ביניהם היחידי השוני חולים. בבתי בית טיפול שבתכניות
האחיות ואילו לחולים והדרכה מעקב בהשגחה, יותר מתמקדות הציבור בריאות
רפואי טיפול במתן גם מתמקדות חולים בבית בית לטיפול לתכניות השייכות

של בית טיפול לתכניות השייכים לחולים הרפואימיעודי הטיפול את סיעודי.
ע"י כלל בדרך ניתך רפואי וטיפול הכללית קופ"ח אחיות עושות הבריאות לשכות
תפקיד שגם מכאן בית לטיפול תכניות שאיו במקום קופ"ח למבוטחי קופ"ח רופאי

רפואי. ופיקוח ביעוץ הואיותר הבריאות בלשכת בית לטיפול תכנית רופא
רשמי). (באופן רופא היה הנסקרות התכניות בכל כמעט הצוות ראש

סוג מהו בדיוק ברור לא החולים בתי ושל קופ"ח של בית לטיפול בתכניות כמו
שכולם למרות הצוות לחברי שניתנת המקצועית ההשתלמות או המקצועית ההדרכה
והשתלמויות עיון לימי עובדים ששולחים ברור ניתנת. כזו שהדרכה אומרים

כרוניים. וחולים גריאטריים בנושאים

מספקות התכניות שאיו בית לטיפול התכניות צוותי של כיום הקיימים הצרכים (14

גודל: סדר לפי הם ום כי

נוספים. בדיבור ומרפאים בעיסוק במרפאים צורר א)

יום. חולים בבית חוסר ב)

בבית. לחולים תעסוקה אפשרות חוסר ג)

דיור. בשינוי הסעד לשכת של יותר מהיר טיפול ד)

בפזיוטרפיסטים. חוסר ה)
נוספים. בגריאטרים חוסר ו)

בית. לטיפול תכניות לגבי חולים בית מודעות חוסר ז)
מועדונים. ח)

סיעודי. לטיפול מצומצם תקציב ט)

כרופודיה. י)
פסיכוטראפי. טיפול יא)
סוציאליים. עובדים יב)

מסופקים. צרכיהם שכל ציינו מהתכניות 10 מתוך 4
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זה מרולןר במסגרת שבוצעו והסקרים הפעולות רשימת  די נספח

שונות לגישות והסברים הערכות לקבל מנת על שונים פונקציונרים ראיון (1

בית. לטיפול

דן במחוז בית לטיפול תכנית של המטפל הצוות עם מיוחדת ובחינה דיון א)

חולים. קופת של

ביפו. נפש לחולי הקהילתי במרכז העבודה צוותי עם מיוחדת ובחינה דיון ב)

ידי על שנעשתה שונות זמן בנקודות צרכים והערכות רישום טיפול, שיטות של לימוד (2
ו/או הסוציאלית העובדת ו/או האחות עם יחד טיפול תיקי על ומפורט יסודי מעבר

במקרה. שטיפל הרופא
הדבר: בוצע בהם המקומות

תיקים). (כ5 ירושלים יובל, בקרית הקהילתי הבריאות מרכז א)

תיקים). (כ30 ירושלים נקטמון), ו' גונן לקשיש, והכוונה לייעוץ המרכז ב)
תיקים). נכ5 ירושלים "הדסה" בי"ח ג)

תיקים). (כ10 השרון ומחוז דך מחוז  קופ"ח ד)

ההתחלתי, מצב ביו הקשר על מקרה בכל המצביעה בצורה החומר עובד מהתיקים בחלק
הנוכחי. והמצב הביצוע הטיפול, תכנית הגדרת

העיקריות הבית טפול תכניות היקף על לעמוד מנת על בית טיפול תכניות מיפקד (3
מל התכנית, כיסוי הצוות, הרכבי על ללמוד כן כמו היום. והפועלות המצויות

שאלונים. לפי אדם כח ובעיות טיפול,מימון שיטת השירותים,

כללית. חולים בקופת למרפאות מסונפות בית טיפול תכניות של מיפקד נעשה א)

בארץ. בריאות בלשכות בית טיפול תכניות של מיפקד נעשה ב)
חולים. בתי יד על בית לטיפול תכניות של מיפקד נעשה ג)

ירושלים). מלכ"ר  בית לטיפול תכניות של מיפקד נעשה ד)

בטיפול לסוגיהם עובדים תשומות וכן רפואיים דמוגרפיים, נתונים וניתוח איסוף (4

הבאות: בית טיפול בתכניות והמצויים שהשתייכו לאנשים ביחס התשומות והרכב

זו תכנית מתוך בקריתיובל. הקהילתי הבריאות במרכז בית לטיפול תכנית א)
מקרים. 274 על אינפורמציה ועוברה נאספה
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על אינפורמציה לאסוף היה שניתן אלו על היינו חולים, מאותם חלק על ב)
אינפורמציה נאספה הבריאות, במרכז להם שניתך הרפואי הטיפול אינטנסיביות
+ השונים לחולים שניתן הסוציאלי הטיפול מידת על הסעד בלשכת תיקים מתוך

מתנדבים. ופעילות דיור תנאי המשפחה, על יותר רחבים רקע נתוני
נאספה זו תכנית מתוך לקשיש, והכוונה לייעוץ במרכז בית לטיפול תכנית ג)

מקרים. כ500 על אינפורמציה ועובדה

ועובדה נאספה זו תכנית מתוך "הדסה". בביה"ח בית לטיפול תכנית ד)
מקרים. 260 על אינפורמציה

ועובדה נאספה זו תכנית מתוך קופ"ח. של השרון במחוז בית לטיפול תכנית ה)

ידי על לנו נמסרה מהתיקים האינפורמציה מקרים. כ486 על אינפורמציה
זה. מחקר צוות ידי על נעשה העיבוד גולדיאק. ש. גבי

נאספה זו תכנית מתוך בפתחתקוה. הבריאות לשכות של בית לטיפול תכנית ו)
כרטיסיות גבי על נמסרה האינפורמציה מקרים. כ200 על אינפורמציה ועובדה

זה. מחקר צוות ידי על ועובדה נפתי רופא פלדמן, ד"ר ידי על

בארץ השונות התכניות מתוך בארץ. הבריאות לשכות של בית לטיפול תכניות ז)
מקרים. 670 על אינפורמציה נאספה

של הציבור לבריאות המחלקה במסגרת אשקלוןאשדוד.  קשישים בקרב רתוקים סקר (5

בשאלת השאר בין שעסק אפשטיין ל. ד"ר של בראשותו צוות הוקם לרפואה ביה"ס
באשקלון הקשישים אוכלוסיות מכלל מידגם ערך הצוות הקשישים. בקרב הרתיקות

האוכלוסיה פוטנציאל על ללמד מנת על שאלונים לפי ריאנו אותו ובאשדוד,
לבריאות המחלקה צוות ידי על נאספה האינפורמציה וצרכיה. באזור הרתוקה

זה. מחקר צוות ידי על לצרכינו ועובדה הציבור
ולשלוח הרתוקה האוכלוסייה מתוך לדגום הבית טיפול צוות התכוון שני בשלב

לשירותים הרתוקים של ההזדקקות מידת על לעמוד כדי intake או מעריך" "עוות
להשלימה. ורצוי מאד חשובה זו פעולה בוצע. לא זה שלב בית. טיפול של השונים

אזור על מדובר אשקלון, לסקר דומה העמק. מגדל  קשישים בקרב רתוקים סקר (6

נכללו. לא ולכן הנתונים נתקבלו לא הסקר גמר עד שונה. מסוג פתוח
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מתן ותהליך העזרה סוג העזרה, היקף על לעמוד היתר, המטרה הסעד. בלשכות סלזר (7

לאוכלוסייה באופיה דומה שהיא אוכלוסייה אותה לגבי ה&עד לשכות דרך העזרה
■> וכדאיות אפשרות מחוסר הראשונים בשלביו נסתיים זה סקר בית. לטיפול הנזקקת

בתיקים. מספקת אינפורמציה מחוסר עיבוד להמשך

הבאות: הפעולות נעשו העלות קביעת לצורך עלות. (8

בית. טפול תכניות תקציבי על אינפורמציה נאספה א)

בית טיפול בתכניות למטופלים העבודה יחידות של תשומות/תפוקות כמות ב)
הקודמים). הסקרים מתוך גודל (סדרי

של ועלויות הוצאות של מפורטים נתונים (מתוך עבודה/תפוקה יחידת מחיר ג)
החשבונות). והנהלת בית טיפול תכניות בתקציבי אחרים משירותים עבודה יחידות
טיפול סוג פי על בריאות בלשכות בית טיפול שירותי של העלות התפלגות אמידת ד)

וגיל.

בחו"ל. בית טיפול על ספרות סקר בוצע (9

ו
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האינפורמציה ומקורות לצוות שעזרו ואנשים מו0דות רשימת  הי נספח

משכב_0גניא1ת 1

ושיקום. ממושכות למחלות היחידה מנהל זילברשטיין, ד"ר
ממושכות. למחלות במחלקה שיקום על אחראית הרשקוביץ, חנה גבי
ממושכות. למחלות במחלקה הסיעודי השטח מרכזת כהן, חמדה גבי

ושיקום. ממישכות למחלות המחלקה ראש עוזר , קאופמן מר
הציבור לבריאות המנהל ראש הורוביץ, משה מר

עוזר  להב ערל
הציבור לבריאות השירות של מנהלו מנדלבאום, מר

התחנה בירושלים,מנהל הבריאות משרד של מחוזי פסיכיאטר אייכלר, ד"ר
בירושלים המחוזית הבריאות לשכת יד על הנפש לבריאות

בארץ בית לטיפול התכניות מרכזי כל
בית טיפול ורופא נפתי רופא פלדמן, ד"ר

הסלגד משרד .2

ותקצוב לתכנון היחידה ראש נוף, יפה ברור מר
לזקן השירות מנהלת קאהן, הילדה גבי

מחקר. מחלקת סלעי, יהודית גבי
יובל בקרית הסעד לשכת מנהל פינצי, ש. מר

לקשישייו. סוציאלית עובדת , מרדר קלרה
המנהלה אנשי

קיפת_חולים_כללית .3

קופ"ח במרכז בית טיפול מחקר מנהל  זיקלר פרופ'
השרון מחוז מנהל  זבולון מר

לציון ראשון מחוז מנהל  אוז'יצר מר
בית טיפול תכניות מרכז  רונן ד"ר

והאחיות האחים איגוד הסתדרות של ארצית מזכירה  גולדיאל! שרר גב'
בארץ בית טיפול תכניות מרכזי כל
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ל11עוץ_והכוונה_לקשיש__גונו_ו^2_ירושלים המגבז .4

בית. טיפול ורזפאת המרכז רופאת  דוידסוך ק. ד"ר
מנהלנית  לוי כוכבית גבי

סוציאליות עובדות  ביננפלד צביה וגבי נמט טובה גבי
אחיות  דורי כרמלה וגבי שידלובסלזי שושנה גל'

הבריאות_הקהילת2_בקרית_2ובל_=_ירושלים מרכז 5

שאר וכל הורוביץמוסקוביץ, יהודית אחיות:
המנהלה. ועובדי הציבור בריאות אחיות

סטטיסטיקאית  רונן אילנה גבי

_'^הד0הי_; בירורו .6

הסוציאלי השירות מנהלת  פישר גרטה גבי
התכנית מרכזת אחות,  מריו רחל גב'

סוציאליות עובדות  ויסבורט אסתר וגב' זיסמו תמר גב'
מנהלנית. לוי, שולה גב'

ירושלים יום^ צדק_וביה"ח "שערי ביה"ח .7

פנימית מחללןה מנהל  יעקובסוו ד"ר
יום בי"ח מנהל  גולדשטיין א. ד"ר

נוסבאום לאה גב'
בית לטיפול התכנית ומרכזת סוציאלית עובדת אברמוב, עדנה גב'

משרד_האוצר .8

תקציבים אגף  לאור אורי מר
תקציבים אגף  פרוש שרה גבי
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אשי_;ל .9

אש"ל במסגרת הקהילתיים השירותים על ממונה  עירן יחיאל מר

ביטוח_לאומי .10

ותכנון מרוקר אגף  כהו שלמה מר
ותכנון מחקר אגף  רייס אסתר גב'

ע2ב2ת_ירושלים .11

וקהילה משפחה לשירותי המחלקה מנהל  דננברג י. מר

הקשישים מדור מנהלת  גבריהו ח. גבי

ירושלים חמחלקה_לרפואה_חברתית_של_ביה^ח_^הדסה^_::_ .12

ואשדוד: אשקלון סקר של הסוציופדיאטרי הצוות
קרק פרופ'
שמיר ד"ר

אפשטיין ד"ר
פלזנטל ד"ר

דורנר עדה גבי
פיגנבאום ודי גי גבי

פלץ סוזי גב'
עמנואל ודרי א גב'

J^JJl^JJU^J^J'J'V'7 ר'מרכיי .13

ושיקום יום לטיפול הצוות

המרכזהחלזלאי . 14

הבינקיבוצית הבריאות במחלקת הקשישים מדור ראש  אתר דוד

ר'לטכה_המרכזית_לסטטיסטיקה .15

הבריאות מדור  צדקא פנינה גב'

זאב. דפנה וגבי כנען טולי גבי וייסמן, אסתר גבי מסמלות:
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