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תקציר

שלש טיפול כמסגרת והולכת גדלה לב לתשומת זוכה יום חולים בבתי הטיפול
מתמקד זה מחקר בישראל. המזדקנת האוכלוסייה של השיקום צרכי את לשרת כדי בר,

ניסיון תוך בישראל, ומייםגריאטריים שיק יום חולים בתי שמונה של בתפקידם
בקשישים. הטיפול מערכת בכלל השיקומי היומי הטיפול של מקומו על לעמוד

שנמצאו דוגמאות הטיפול. בניהול וליקויים בעיות הצלחות, ממחיש המאמר

שבועיות צוות פגישות היתר, בין כללו, טוב טיפול לניהול יום חולים בבתי
בין מעקב. לביקורי ששוחררו חולים של וזימונם שוטפות הערכות לצורך

חולים, לשחרור ברורות אמותמידה העדר למנות ניתן הטיפול בניהול הליקויים
הצביעו כך על נוסף אדם. בכוח ומחסור הצוות חברי בין פעולה שיתוף חוסר
ושירותים חברתיות פעילויות סוציאלית, עבודה ביותר הצורך על צוות חברי

פסיכוגריאטריים.

החולים בתי היו לא אילו מופנים החולים היו שאליהם המקומות, של בדיקה
כשליש לגבי הטיפול. רצף על אלה חולים בתי של מקומם את מבהירה קיימים, יום

0 חולים, בבית לאשפוז תחליף משמש יום חולים בבית הטיפול כי דווח, החולים מן
משמש הנותרים השלישים שני לגבי למיסוד. כאלטרנטיבה גם  המקרים מן ובכמה

\ השיקומיים צרכיהם היו שבלעדיה שיקומי, לטיפול מסגרת יום החולים בית
\

הקהילה. במסגרת מספק מענה ללא נשארים

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

מוצה כבר שלהם השיקום פוטנציאל אשר לחולים מוקדש למדי רב טיפול זמן |

של המוצהר שהיעד העובדה למרות וזאת בלבד, החזקתי טיפול והמקבלים במלואו
בעת החולים רוב של העיקרי הטיפול יעד גם וזהו שיקום, הינו אלה חולים בתי

החולים. לבית הכניסה

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



יום. חולים לבתי להיכנס שיקומיים חולים מצד לחץ כמעט אין
יום החולים בית האם השאלה, עולה התחזקתי הטיפול של הרב משקלו לנוכח
בהירות חוסר יש המקצוע בעלי בקרב זה. מסוג לטיפול המתאימה המסגרת אכן הוא
על ארוכות, תקופות במשך להינתן צריך החזקתי שטיפול הטוענים יש זה. בנושא

החזקתי בטיפול צורך שיש סבורים אחרים בעיסוק. ומרפאים פיזיותרפיסטים ידי
שאפשר או מקצועי, בלתי טיפול מספיק שלאחריהן בלבד, קצרות לתקופות מקצועי

יותר. נמוכה שעלותן במסגרות החזקתיים לצרכים מענה לתת

אחרות. בארצות גם עלתה ארוכות תקופות למשך חולים של החזקתם בעית

פחות טיפול המספקים יום חולים בתי אלה חולים למען הוקמו אחרים במקרים

אינטנסיבי.

טיפול מודל כמייצגים במחקר שנכללו יום החולים מבתי שניים לראות ניתן
אינו השיקום אלה, חולים לבתי הכניסה שבעת משום גם פחות: אינטנסיבי חליפי,

בלתי זמן לתקופת טיפול מספקים שהם ומשום העיקרי, הטיפול יעד בהכרח

היו שבלעדיו לחולים, יום טיפול של שירות מציעים אלה יום חולים בתי מוגבלת.

המוסדות בשני הטיפול עלות כי נראה ממושך. למיסוד גבוה בסיכון נמצאים

בבתי העלות מן משמעותית במידה נמוכה היתר. ההחזקתי המודל לפי הפועלים
מבתי בנפרד החזקתי מודל של פיתוחו את לבחון יש השיקומיים. יום החולים

שיקומי. טיפול היא העיקרית שמטרתם יום חולים
החזקתי, לטיפול הזקוקים החולים הם מי חשובות: שאלות שתי מעלה המחקר

דרישה יש האם לתיתו? יש מסגרת ובאיזו כזה לטיפול הנדרש הזמן משך מהו
r כפי1 האם, כיום? לעין הנראית לזו מעבר יום חולים בבתי שיקומי לטיפול ! /:

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

אלה. לשאלות האפשריות התשובות בסיס על יום חולים בתי



תודה הבעת

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

המרכז. מטעם רשמי כיועץ ששימש דייויס, מיכאל לפרופ1 להודות ברצזננל
עם בשיתוף נעשה קופתחולים של בחסותה הפועלים המרכזים על המחקר

ולאנשי רון לאביבה זילברג, לד"ר תודתנו את להביע ברצוננו קופתחולים.
מודים אנו המחקר. של שונים בשלבים המקצועיות הערותיהם על שלהם הצוות

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

בשלבי ובהדרכה בייעוץ רבות לנו שסייע חביב, ג'ק לד"ר מיוחדת תודה
תרמו הדו"ח של הראשונה לטיוטה אנשים מספר של הערותיהם השונים. המחקר

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

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

וסייעה האנגלית הגרסה של היד כתב את הדפיסה אשר בוביס לסו הטובות,
הגרסה את שהדפיסה פרחי לדורית לעברית, אותו שתרגמה פלד לנורית בעריכתו,

אותה. שערכה אשד ולריצה העברית

אשר יום, החולים מבתי אחד בכל הסגל לאנשי תודה חבים אנו לבסוף,
היינו לא עת בכל שלהם המלא הפעולה ושיתוף סבלנותם הטוב, רצונם אלמלא

שהם בתקווה עבודתנו, את מקדישים אנו אלה לאנשים המחקר. את לבצע יכולים
בזה. המובאים הממצאים מן תועלת להפיק יוכלו הקשישים וחוליהם
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92 המטופלים) (אחוז הנותר לטיפול הצפוי הזמן משך :38 לוח
98 יום טיפול לגבי בעתיד מדיניות כיווני :1 תרשים

11
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אי בנספח הלוחות רשימת

עמוד

100 השהות משך לפי החולים, כלל של תפקודי מצב א1: לוח
משלושה פחות בטיפול הנמצאים החולים של התפקודי מצבם א2: לוח

101 חודשים
עד שלושה בטיפול הנמצאים החולים של התפקודי מצבם א3: לוח

102 חודשים שישה

חודשים שישה בטיפול הנמצאים החולים של התפקודי מצבם א4: לוח
103 שנה עד

104 משנה יותר בטיפול הנמצאים החולים של התפקודי מצבם א5: לוח
פחות בטיפול הנמצאים החולים של התפקודי במצבם השינוי א6: לוח

105 חודשים משלושה

בטיפול הנמצאים החולים של התפקודי במצבם השינוי א7: לוח
105 ' חודשים שישה עד משלושה

שישה בטיפול הנמצאים החולים של התפקודי במצבם השינוי א8: לוח
107 שנה עד חודשים

יותר בטיפול הנמצאים החולים של התפקודי במצבם השינוי א9: לוח
108 משנה

111
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הקדמה

בקצה שירותים; של רחב מגוון כלל, בדרך כולל, בקשישים ממושך טיפול
שונות אפשרויות  השני ובקצהו המוסדי הטיפול נמצא השירותים רצף של האחד

הוא יום טיפול לקשישים. יום טיפול היא הללו האפשרויות אחת קהילתי. לטיפול
טיפול במסגרת רפואי צוות בפיקות כלל, בדרך המבוצעת, שירותים תכנית

אך מוסדי, לטיפול אמנם, זקוקים, שאינם לאנשים מיועדת התכנית אמבולטורי.
חיים לחיות מסוגלים אינם שכליים או נפשיים ליקויים ו/או תשישות בשל

מושג אינו יום טיפול למעשה, .(1980 ,weissert ET AL.) לחלוטין עצמאיים
יום. טיפול במסגרת לספקם שניתן שירותים של מגוון יש אלא עצמו, בפני מוגדר
נמצאים האחד בקצהו אשר טיפול, רצף על כנמצאים אלה שירותים לראות גם אפשר

יום. לטיפול הקהילתיים המרכזים  השני ובקצהו יום החולים בתי
יום: טיפול של עיקריים מודלים שלושה יש כללי באופן

כזה טיפול ניתן שבהם מרכזים רפואישיקומי: יום חולים בבית טיפול .1

מקבלים והחולים רפואיים, למרכזים או חולים לבתי כלל, בדרך צמודים,
זה טיפול של העיקרי יעדו אינטנסיבי. שיקום וטיפול רפואית השגחה בהם

כלל, בדרך מוגבל, הטיפול משך המטופלים. של התפקודי מצבם את לשפר הוא
עברו מהמטופלים רבים .(1982 ,O'BRIEN) חודשים שישה עד לחודשיים
לטיפול מגיעים הם פעם ולא חמורה ממוגבלות סובלים הם מוחי, אירוע

חולים. בבית אקוטית במחלקה אשפוז אחרי

ממושך, לטיפול למוסדות פעם לא צמודות אלה יחידות החזקתי: יום טיפול .2

מתמידים. רפואיהחזקתי טיפול או רפואית השגחה לחולים ניתנים ובהן
הגופני התפקוד רמת על שמירה כלל, בדרך הוא, הטיפול של העיקרי יעדו
המטופלים כלל. בדרך מוגבל, אינו הטיפול משך הידרדרותה. מניעת או

בסיכון להיות עלולים הם כרוניות, בריאות מבעיות פעם לא סובלים
בתפקודם. מוגבלים הם קרובות ולעתים למיסוד
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קהילתיים, במרכזים כלל, בדרך מצויים, אלה מרכזים חברתי: יום טיפול .3

החזקתיבריאותי בטיפול קל דגש שימת תוך חברתיות, פעילויות מספקים והם

חברתית מבחינה המבודדים הקשישים אל להגיע הוא העיקרי היעד שוסף.
עשויים המטופלים מוגבל. אינו הטיפול משך הזולת. עם במגע ולהביאם

קל. מבלבול או קלה מנכות לסבול
שהם האוכלוסייה מבחינת מזה זה נבדלים יום טיפול של אלו שמודלים אף

באשר בסיסיות הנחות כמה על מבוססים כולם מספקים, שהם והשירותים משרתים

להישאר הקשישים של בשאיפתם תומך היום טיפול ראשית, בקשישים: לטיפול
שנית, האדם. של הכללית לרווחתו מועילים נחשבים העצמאיים והחיים בקהילה,

> השירותים חיזוק שלישית, המשפחתי. התא אחדות על לשמירה נודע רב ערך

ובבתי במוסדות השימוש לייעול יביא הוא שכן לחברה, יועיל לקשיש הקהילתיים
לחולים רק כלל, בדרך השמורים, מיומנים ושיקום טיפול מתן באמצעות החולים
נחוץ בלתי אשפוז למנוע גם יכולות היום טיפול מערכות כלומר: מאושפזים.

שילובם לבסוף, .(1970 ,whitehead) משם מוקדם שחרור לעודד וגם חולים בבתי
על לשמירה לשיפור, יותר יעילה דרך נחשב אחת גג קורת תחת שירותים כמה של

שירותים מתן מאשר הקשישים, של הרפואיהתפקודי במצבם הידרדרות למניעת או

מורכבות. מבעיות הסובלים לקשישים שונות במסגרות שונים

באנגליה יום החולים בתי בתנועת היא היום טיפול פיתוח של ראשיתו
הן שם התפתחו יום חולים בתי .(1980 ,brocklehurst 6 TUCKER) ה1940 בשנות

הטיפול של הגבוהה עלותו בשל והן והשיקום האשפוז באגפי במיטות מחסור עקב

טיפול ויאפשר בהוצאות יחסוך החולים מבית מוקדם ששחרור היתה ההנחה המוסדי.
תשומת מעט ורק בהוצאות, בחיסכון איפוא הושם הדגש עיקר יותר. רבים באנשים

,monk ;1984 ,O'BRIEN) עצמו יום החולים בית של הסגולי לערכו הוקדשה לב

החולים בתי של הסגולי לערכם לב תשומת ויותר יותר הופנתה מאז אך .(1982

האלה.

את לשפר מיועדים זה, דו"ח במוקד העומדים רפואי, לשיקום המודלים
רבות תרפויטיות תכניות ולספק למוסד, ההעברה את לדחות היוםיומי, התפקוד
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השירותים מלי .(1984 ,monk ;1982 ,0'brien) חולים בבתי כלל בדרך הניתנות
פיזיים והחזקה שיקום כלל, בדרך כוללים, אלה יום חולים בבתי הניתנים

/ (טיפול וסיעודיים רפואיים הליכים וכוי), מתקנים תרגילים לפיזיותרפיה,
לשעות (פעילויות כלשהו חברתי טיפול וכן וטיפול) אבחון שירותי סיעודי,

,hammil ;1974 ,kostick ;1970 ,brocklehurst) וכוי) בעיסוק ריפוי הפנאי,
! ;1976 ,PFEIFFER) הסעה מספקים גם כלל בדרך .(1975 ,robins ;1976

.(1976 ,HAMMIL ;1976 ,RATHBONEMCCUAN

יי השיקומיים יום החולים מבתי שירותים המקבלים האנשים כללי, באופן
נפשי או וכוי) שיגרון מוחי, אירוע (כגון פיזי מליקוי סובלים הרפואיים
לנהל להמשיך מסוגלים הם אך וכוי), דיכאון כרונית, מוחית (תסמונת כלשהו

,ANDREWS et al. ;1976 ,hammil) השיקום שירותי בעזרת למחצה עצמאיים חיים
בארצות נבחרים יום חולים בבתי חולים על מחקר weissert ערך ב1976 .U970

מבלבול 20* משברים,  21\ מוחי, מאירוע סבלו מהם 3531 כי מצא הוא הברית.

יותר מבלו כך על נוסף .(1978 ,weissert) נוירולוגיות מבעיות  25\\ שכלי
חולים במדרגות. בעלייה או בהליכה קשיים כגון בניידות, מבעיות ממחציתם

"בינוני". או "אינטנסיבי" לטיפול כזקוקים סווגו אלה במרכזים
מתאים יום חולים בבית הטיפול כי מצאו (1976) flathman 6 LARSON

לחולים מתאים אינו אך ושברים, שיגרון מוחי, אירוע כגון בעיות עם לחולים
רפואיות מבעיות או חמורה מנכות נפוצה, מטרשת פרקינסון, ממחלת הסובלים
ל*יטה, המרותקים חולים כי קובעים (1976) weiler et AL. אחרות. ממושכות

מתאימים אינם להפריע או להזיק העלולים וחולים גמור מבלבול הסובלים חולים
יום. חולים בבתי לטיפול

שיפור מביא רפואי יום שטיפול ברעיון כלל, בדרך תומכים, הקיימים המחקרים
,u.s. department of health, education and welfare) התפקוד ביכולת מסוים
460 בקרב הנכות על השיקום השפעת את חקרו (1976) tyndall 6 AKROYD .(1980

למעלה במשך אנגליה, בנוטינגהם, "sherwood" יום החולים לבית שהופנו קשישים
לא 40* אצל אבל שיפור, חל אכן המטופלים מן 55*! אצל כי מצאו הם משנתיים;
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levenson עלידי דווחו דומים ממצאים הידרדר. $15 של ומצבם שינוי, כל נלכר
מחקר במערך השתמשו לא אלה שמחקרים מאחר אולם .(1975) s RATHBONEMCCUAN

השינויים את לייחס קשה  ביקורת בקבוצת שימוש עשו לא הם היינו,  ניסויי
weissert et al. הטיפול, בתכנית הקשישים של להשתתפותם ורק אך בתפקוד
יום טיפול שירותי של שהשפעתם מצאו ביקורת, בקבוצת השתמשו אשר ,(1980)

מטופלים ורק מזערית, היתה התמותה שיעור ועל הפיזי התפקוד על בקשישים
הטיפול. מן תועלת הפיקו מעטים

השפעה יש היום טיפול במסגרת הניתן לטיפול כי מורים אחדים מחקרים
WOODFORD WILLIAMS מצאה מוקדם במחקר והחברתי. השכלי התפקוד על חיובית
במורל. שיפור היתה בתכנית ההשתתפות של ישירה חיובית תוצאה כי (1962)

משפחה בני כי העלה, בקשישים רפואי יום לטיפול ONLOK מרכז על שנעשה ניתוח
דעתם וחוות התשושים, הקשישים מן $40 של במצבם שיפור על העידו וחברים
LEVINDALE במרכז .(1976 ,LURIE ET AL.) המטפלים צוות הערכת את תאמה

משני קשישים בין קשרים בהיווצרות מובהקים שינויים על דווח בקשישים לטיפול
לצוות המטופלים בין והיחסים התרבו, והפיזיים המילוליים הקשרים המינים;

כי טענו המטופלים של משפחותיהם מבני 6935 כך, על נוסף יותר. חופשיים נעשו
שהיה הטיפול עומס את הקלו במשפחה, המתח את הפחיתו היום טיפול תכניות

,levenson 6 rathboneMCCUAN) נוספת רגשית תלות ומנעו המשפחה בני על מוטל
יתרונות כמה גלומים היום בטיפול כי החוקרים מסכימים כללי באופן .(1975

לנבוע עשויה היום טיפול של כלל, בדרך החיובית, ההערכה זאת, עם חברתיים.

ההתנגדות אחרות: במלים בחשבון. הבאות חלופיות טיפול אפשרויות מהעדר

היום טיפול יתרונות של מופרזת להדגשה להביא עשויה למוסד להעברה או לאשפוז

.(1976 ,RATHBONEMCCUAN)

חולים בבית האשפוז שיעור את יום חולים בתי מקטינים מידה באיזו השאלה

לראות יש כי גורסת אחת אסכולה במחלוקת. שנויה אותו, דוחים או במוסד, או

יישארו בהעדרם גם וכי נוספת, שירות כאפשרות ובראשונה בראש אלה יחידות

אחרים, למוסד. להפניה או לאשפוז יזדקקו ולא הקהילה במסגרת מהם הנהנים
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ואף לדחות עשויה רפואית יום טיפול בתכנית שההשתתפות גורסים ,hnt לעומת
רבים מטופלים ריו אלה, שירותים בלא כי טוענים הללו במוסד. אשפוז למבוע

'■ מוסדי. לטיפול מועברים

woodfordwilliams הראתה מוקדם במחקר חדמשמעיים. אינם זה בנושא הנתינים
יותר קצרות לתקופות אושפזו יומי טיפול בתכניות שהשתתפו אנשים כי (1962)

היומי החולים בבית חולים 180 על שנערך מחקר הביקורת. בקבוצת האנשים מאשר

יום לטיפול בתכנית המשתתפים מן .e%7 של אשפוזם כי הראה, באנגליה lknnard
)1975) ruben s davies .(1980 ,BROCKLEHURST) נמנע  מהם ?<\ ושל נדחה,
שנה 60 על עלה שגילם מביניהם, $5 כי ומצאו מאושפזים חולים 1,010 בדקו

את תאמו שלא במיטות היו שבועות, מארבעה יותר החולים בבית שהו ואשר

holmes 6 hudson יום. לטיפול בתכניות להשתבץ יכלו מתוכם 319 וכי צרכיהם,
כניויורק. לקשישים מונטיפיורי משה במרכז שהתקבלו תוצאות העריכו (1915)

ההשתתפות כי והראו, מהם נהנו שלא למי המרכז משירותי שנהנו מי ביו השוו הם

שלא מאלה 3395 במיסוד: הצורך את מפחיתה אכן רפואי יום לטיפול בתכנית
התכנית. ממשתתפי בלבד ל\1 בהשוואה אושפזו, בתכנית השתתפו

ביקורת בקבוצת השתמש אשר ,(1980) wcissert et AL. מצאו לכך בניגוד
יתרון בבחינת היום טיפול היה הניסוי מקבוצת ניכר חלק עבור כי אקראית,
במוסד האשפוז על השפעתו במוסד; הסיעודי לטיפול תחליף בבחינת ולא נוסף,
lurie et al. הסיקו אחר במחקר הטוב. במקרה ברורה, כבלתי התגלתה סיעודי

מספר רק לאשפז צורך יהיה זמינה, תהיה היום טיפול שתכנית במידה כי (1976)

center for health servicesh של נתונים לבסוף, בה. המשתתפים מבין זעום
יכולים היו לא היום טיפול ממקבלי ניכר שחלק מורים research national

שהוא. מוסד בכל לאשפוז זכאים להיחשב

החולים בתי שממלאים לתפקיד לב תשומת של מסוימת מידה הקדישה הספרות
בתי כי נמצא מחקרים בכמה קצרטווח. לשיקום בניגוד החזקתי, טיפול במתן יום
וזקוקים קצרות לתקופות המאושפזים חולים אוכלוסיות: שתי משרתים יום החולים

,FARNDALE) החזקתי לטיפול וזקוקים ארוכות לתקופות המאושפזים וחולים לשיקום,
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;1976 ,MARTIN £ MILLARD ;196 5 , WOODFORDWILLIAMS AND ALVAREZ ;1960)

.(1984 ,HOWE ET AL.

howe et al. מצאו באוסטרליה יום חולים בתי של תפקידיהם על בדו"ח
לטיפול הזקוקים אלה ממושך: לזמן המאושפזים חולים סוגי שבי שקיימים (1984)

כמקומות מחסור עקב נמנע שחרורם אך השיקום, תהליך תום לאחר מתמיד יום
היו יום חולים בתי שבהעדר ואלה היום; במרכזי פיזיותרפי טיפול העדר ובגלל
בית של לגודלו הגרוע. התפקודי מצבם בשל חולים, לבתי או למוסדות מופנים

ממושך. זמן במקום השוהים החולים שיעור על מובהקת השפעה היתה החולים
בעוד קצרטווח, שיקום טיפול לספק נטו מקומות) 1512) יותר קטנות יחידות

חולים של רב מספר אצלן להחזיק נטו מקומות) 28) יותר גדולות שיחידות
של ש"מספרם לעובדה זו תופעה ייחס (1980) MILLARD ממושך. לאשפוז הזקוקים
לתת המליצו (1969) martin s millard מוגבל". הוא לשיקום הזקוקים החולים
הזקוקים שחולים משום הן והסוציאלי, ההחזקתי מהטיפול בנפרד שיקומי טיפול
משום והן שיקום, לשירותי הזקוקים לחולים "להפריע" עלולים ממושך לאשפוז

על המקשה דבר מועדון, של אווירה יוצרת ממושך לזמן המאושפזים חולים שקבוצת
שבמקומות מדווח (1982) O'BRIEN הסתיים. בהם שהטיפול החולים שחרור

לספק כדי אינטנסיבי פחות טיפול המציעים יום חולים בתי הוקמו מסוימים
יותר יעיל שימוש מאפשר זה דבר ממושך. לזמן המאושפזים לחולים החזקתי טיפול

אינטנסיבי. טיפול המציעים השיקומיים במוסדות

בריאותו במצב רק תלויה אינה יום החולים מבית הקשיש שמפיק התועלת

צוות של באיכותו היחידה, בתוך הטיפול בניהול גם אלא מקבל, שהוא ובשירותים
הדרושים המטפלים וסוג הסגל אנשי מספר כללי, באופן האיוש. ובדפוסי המטפלים
המאוישות יחידות יש מציע: שהוא השירותים למגוון קשורים יום ביתחולים לכל

אחרות שיחידות בעוד ובפיזיותרפיסטים, בפסיכולוגים באחיות, ברופאים, בעיקר
חברתיים במדריכים בעיסוק, במרפאים רווחה, בעובדי בתזונאים, מאוישות

של רבמקצועי שצוות כך על החוקרים בין כללית הסכמה יש בדיבור. וכמרפאים
;1974 ,kostick) גבוהה באיכות טיפול להבטחת חיוני שירותים נותני
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(1980) TRAGER .(1980 ,EDWARDS h CARTER ;1976 ,ROBINS ;1976 ,MCDONALD

; עבודת (1 הם היטב הפועל יום חולים בבית ביותר החשובים המרכיבים כי מציין

תפקידו את שתדגיש הצוות, אנשי לכל מקיפה הכשרה תכנית (2 טובה; צוות
ביחס המטפלים של מציאותיות ציפיות ו3) מהם; ואחד אחד כל של המיוחד

מינימלי שיפור לנוכח אפילו סיפוק לחוש יוכלו שמטפלים דהיינו,  למטופלים
המטופלים. במצב

כי סבור hammil יום. חולים בבתי הסגל להרכב באשר דעות אחידות אין
צורך יש ובינוני אינטנסיבי לטיפול הזקוקים מטופלים 6040 המשרתת ביחידה

חולים בתי על שנעשתה הערכה .(1976 , RATHBONEMCCUAN) מקצוע בעלי בכ15
1:3 היה למטופלים הסגל אנשי כיו הממוצע היחס כי העלתה באנגליה יום

קובעות British medical ASSOClATiONn הנחיות .(1980 ,EDWARDS 6 CARTER)

שני פיזיותרפיסטים, שני להעסיק יום החולים בית חייב חולים 30 כל על כי
הקליני הניסיון כי טוען (1976) mcdonald עוזרים. וארבעה בעיסוק מרפאים
לכל אחד צוות איש של גודל בסדר הוא סגל אנשי של האידיאלי שהשיעור מוכיח

מטופלים. חמישה

את הסגל מבצע שבה לדרך מתייחס יום החולים בית בתור הטיפול ניהול
הספרות השחרור. ותכנון הטיפול תכנון מצבם, הערכת החולים, קבלת משימות

להיעשות תמיד חייבת לטיפול קבלתו לפני החולה של מצבו הערכת כי מדגישה
אחד כל של הייחודיים לצרכיו השיקום שירותי את להתאים יש וכי צוות, בידי

סטנדרטיים הערכה טפסי .(1980 ,weissert et al. ;1974 ,kostick) ואחד
לוקח, שהחולה תרופות סוגרים, על שליטה ניידות, על נתונים לכלול חייבים

החולה של התפקוד מצב על מפורטים ונתונים לתכנית להצטרף לבקשה הסיבה
להשתתפות .(1982 ,O'BRIEN ;1980 ,BROCKLEHURST A TUCKER ;1975 ,ROBINS)

rathbonemccuan מיוחדת. חשיבות נודעת וההערכה הקבלה בתהליכי המשפחה

הצוות, בהשתתפות דהיינו,  בשלישייה ייערך הקבלה תהליך כי מציעה (1976)

תכנית רבמקצועי. צוות בידי להיעשות חייב הטיפול תכנון גם ומשפחתו. החולה
הטיפולים שכיחות ואת הטיפול יעדי את כלליים בקווים להתוות חייבת הטיפול
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מטופל, כל עבור יחידני טיפול תכניות לפתח חייב יום החולים בית הממולצת.
,brocklehurst ;1954 ,cosin) המטופלים לכל סטנדרטי טיפול סל לתת ולא

.(1982 ,O'BRIEN ; 197 0

עם הקשר יצירת ואת השחרור תכנון חשיבות את מדגישים החוקרים כל כמעט

;1970 ,WHITEHEAD) החולה לשחרור קודם הקהילתיים הרווחה שירותי
.(1982 ,KETTERER ;1974 ,KOSTICK ;1974 ,BAGNALL ;1970 ,ANDREWS ET AL.

חיוניים הקהילה ושירותי החולים בתי לביו יום החולים בתי בין טובה תקשורת

מדגישים אחדים חוקרים השונים. הטיפול בשלבי הקשיש של צרכיו על לענות כדי

ראויה שחרור תכנית לו שתהיה בלי יעדיו את להשיג יוכל לא יום החולים שבית

לעצם מגיבים המטופלים מן אחדים .(1982 ,ketterer ;1974 ,kostick) לשמה

.(1982 ,O'BRIEN) מוגבלות של יותר חמור לשלב נסיגה של בדרך השחרור רעיון

לבין יום החולים בית בין טובה בתקשורת רואים O'Brien וגם BROCKLEHURST גם

הסדרת לצורך הן חשובים אלה קשרים התכנית; להצלחת מפתח האחרים השירותים

שחרורו עם מתאימה במסגרת המטופל השמת לשם והן הטיפול בזמן נוספים שירותים
.(1982 ,O'BRIEN ;1980 ,BROCKLEHURST 6 TUCKER)

בבתי יום מרכזי הם בישראל בקשישים יום טיפול של העיקריים הסוגים

יום חולים ובתי כקהילה יום מרכזי גריאטריים, מרכזים או סיעודיים אבות
שיקומייםגריאטריים.

נועד זה שירות גריאטריים: ובמרכזים סיעודיים אבות בבתי יום טיפול מרכזי
גופנית הידרדרות בסכנת והנמצאים חברתי ומבידוד מבדידות הסובלים לקשישים

במרכזים וכן אש"ל של סיעודיים אבות בבתי ניתן השירות נפשית. או

את  הרווחה ומשרד הגריאטריים, המרכזים את מנהל הבריאות משרד גריאטריים;
אש"ל של במעונות יום טיפול אנשים 126 קיבלו ב1983 הסיעודיים. המעונות

.(1983 וציבולסקי, (גוטמן
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המרכזים מספר על מעודכנים נתינים בידינו אין בקהילה; יום מרכזי
קהילתיים מרכזים 110 פעלו ב1979 אולם בישראל, הקהילתיים והמועדונים

עובדים והם שירותים, של מגוון מספקים אלה מרכזים .(1982 ואחרים, (פקטור
מתמקדים המרכזים קהילה. בכל הרווחה שירותי רשת עם הדוק פעולה בשיתוף

רפואית. בהחזקה או בשיקום ולא חברתי בטיפול

הזקוקים קשישים לאותם נועד זה שירות שיקוטייםגריאטריים: יום בתיחולים

; כבר לא זה שוחררו זה טיפול המקבלים האנשים מרבית נפשי. ו/או גופני לשיקום
מרכזים לרבות שונות, מסגרות בכמה מוענק הטיפול חולים. בבית מאשפוז

גריאטריים. למרכזים או ממשלתיים חולים לבתי כלליים, חולים לבתי הצמודים

סקר זה. שירות של ולמימונו לארגונו אחראיות חולים וקופת הבריאות משרד

במרכזים טיפול קיבלו בממוצע, קשישים, 870 כי מגלה 1981 בסוף שנערך ארצי

בשבוע. פעמים לשלוש פעם בין אלה

בישראל, שיקומייםגריאטריים*. יום חולים בבתי מתמקד שלפנינו המחקר
החולים בתי של לתפקידם באשר בהירות חוסר של רכה מידה יש אחרים, כבמקומות

(({
J< טיפול של שונים מודלים לקשישים. השירותים במערכת ים םגריאטרי י ומי ק השי יום
/

המשתמשים המטופלים את לחקור שיטתי מאמץ כל נעשה לא כראוי, הוגדרו לא

מובנים. אינם אלה ביחידות וביצועו הטיפול וארגון הללו, היחידות בשירותי
ו/או הגופני בתפקוד (שיפור הטיפול של הישירות המשוערות תוצאותיו לבסוף,
בתי במשאבי שימושיתר מניעת ו/או מיסוד (מניעת העקיפות והשלכותיו השכלי)

המחקר יטפל כיצד נפרט הבא בפרק נבדקו. לא בישראל, שהם כפי החולים),
אלה. מרכזיים בנושאים שלפנינו

הקשורות תכניות לאותן רק כלל, בדרך שמור, יום" חולים "בית המונח 1

קשורות אינן זה במחקר שנבדקו התכניות מן שלוש חולים. לבית ישירות
ומרפאים. אחיות רופאים, עלידי מאוישות הן אך חולים, לבתי ישירות
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הדי"ח ימבנה המחקר מטרת .2

לשיקום גריאטריים יום חולים בתי שמונה להעריך היא זה מחקר של מטרתו
רפואיים ולמרכזים ממשלתיים חולים לבתי כלליים, חולים לבתי המסונפים

הקיימות יום לטיפול התכניות את לתאר הוא המחקר של אחד מרכזי יעד בישראל, uT\

ומבנהו הארגון תהליך בהן, הניתנים השירותים מבחינת הללו ביחידות כיום
שנוצרו יום החולים בתי של המודלים את ולתער להבין כדי ו9), 5 (פרקים

האלה: בנקודות מתמקד הניתוח כאן.

מבתי אחד בכל התכניות של המנחה וההיגיון המטרות, היעדים, הגדרת (א)

.(4 (פרק יום. החולים
ניתנים הם שבו הזמן משך למטופלים, הניתנים השירותים תיאור (ב)

.(6 (פרק לכך והסיבות
להליכי ביחס יום החולים בתי של המנחים והקווים המדיניות הגדרת (ג)
ההתאמה והערכת והשחרור; למעקב ההפניות הטיפול, תכנון ההערכה, r י7
הנאות, הטיפול ועקרונות המדיניות הנחיות לבין בשטח הביצוע בין /1'

 ו (9 (פרק בספרות מוגדרים שהם כפי /

רפואי טיפול ארגוני עם יום החולים בית של הקשרים מערכת מיפוי (ד)
.(9 (פרק ההפניה דפוסי והגדרת בקהילה אחרים וחברתי

גיל, כגון: הקשישים, המשתתפים של דמוגרפיים מאפיינים זיהוי (ה)
.(5 (פרק עדתי ומוצא דיור הכנסה, השכלה, רמת משפחתי, מצב מין,
והנפשי הבריאותי התפקודי, מצבם עלפי המשתתפים של פרופיל פיתוח (ו)

.(5 (פרק הנוכחי

ונותני המטופלים מעריכים כיצד לקבוע היא המחקר של סנייה מטרה (j>_y

השינוי רמת את וכן יום, החולים בבית הניתנים השירותים איכות את השירותים
על ייעשה הדבר התכנית. במהלך המטופלים של והנפשיהחברתי התפקודי במצבם

: ידי

במהלך המטופלים של והחברתי התפקודי במצבם השינויים הגדרת (א)
1

.(8 (פרק עצמם המטופלים דיווחי עלפי בתכנית, ההשתתפות 1/1
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במהלך המטופלים של והתפקודי החברתי במצבם השינויים הגדרת (ב)
.(8 (פרק המטפלים דיווחי עלפי בתכנית, ההשתתפות *.

סל* הן דיווחים עלפי יום, החולים בתי של בתפקודם בעיות הגדרת (ג) J

לשיפור המלצות וכן ו9), 7 (פרקים המטפלים של והן המטופלים
יום. החולים בתי תפקוד

במסגרת אלה יום חולים כתי שממלאים התפקיד את להבין היא שלישית מטרה
של: הגדרה עללדי ייעשה הדבר הממושך. הטיפול מערכת

אצל הזמן במשך אלה יעדים משתנים וכיצד ההפניה, בעת הטיפול יעדי (א)
.(11 (פרק ומטופל מטופל כל

היו לא לו חלופי, טיפול מקבלים המטופלים היו שבהם המקומות (ב)
.(1 (פרק הדבר השלכות היו ומה קיימות, אלה תכניות

הטיפול מסגרת של ליתרונותיה בהשוואה התכניות של יתרונותיהן (ג)
.(11 (פרק ביותר הסבירה החלופית

היום טיפול לשירותי הביקוש דפוסי את להבין שואף המחקר לבסוף,
האפשריות המדיניות דרכי בסקירת מסתיים המחקר וניצולם. הגריאטרי השיקומי

.(12 (פרק יום החולים בתי מודל של בעתיד להתפתחותו
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מתודולוגיה 3

אסטרטגיה 3.1

מזרח, תלפיות שיקומייםגריאטריים: יום חולים בתי בשמונה נערך המחקר

יאיר. ובן שמונה קרית רבקה, בית הרופא, אסף פלימן, חי, תל השומר, תל

חייב אלה יום חולים בתי של תפקידם של יותר מקיפה תמונה להתוות הצורך
לעיצוב הרלבנטיים המפתח מנושאי רבים להקיף שתוכל גמישה, מחקר תכנית

מדיניות.

יום חולים בית בכל .1984 ומאי אפריל מרס, בחודשים נאספו הנתונים
 העיקרי המטפל וכן אלו, קשישים מטופלים. קשישים 20 של אקראי מדגם נבחר

אחות,  הטיפול צוות רואיינו.  הראשית האחות זו היתה תמיד כמעט

בקשר רואיינו  ורופא/ה בעיסוק מרפא/ה סוציאלי/ת, עובד/ת פיזיותרפיסט/ית,
בדרך  יום החולים בית מנהל רואיינו לבסוף יום. החולים בית של לתפקודו

והקווים המדיניות על מידע מהם לקבל כדי הראשית האחות או  רופא כלל
השפעותיה הגדרת כללו לא המחקר שמטרות מאחר יום. החולים בית בהפעלת המנחים

ביקורת. בקבוצת שימוש עשינו לא בה, המשתתפים על התכנית של ה"נקיות"
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השירות אזירי 3.2

י הגדרה מוגדרים החולים בתי משמונת אחד מכל שירותים המקבלים האזורים
.(1 (לוח רחבה

יום החולים בתי של השירות אזורי ;1 לוח

ירושלים מזרח: תלפיות
^ הסמוכות השכונות

חולון בןיאיר:
ים בת

השומר תל

דן גוש רבקה: בית
גן רמת

תקוה פתח
לציון ראשון

אביב תל
ברק בני

יהודה אור

תקוה פתח השומר תל
גן רמת

יהודה אור
ן רמו

רמלה הרופא אסף
לוד

חב"ד כפר
ציונה נס

חיפה פלימן
ירושלים חי תל

שמונה קרית שמונה קרית
מושביםבאזור
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המחקר כלי 3.3

אקראי מדגם ריאיון באמצעות מולא זה שאלון הקשישים: למטופלים שאלון
הבעיות ועל היתרונות על דיווחו הקשישים יום. חולים בית בכל קשישים של

הרקע על מפורטים נתונים נאספו כר על נוסף בתכנית. בהשתתפותם הקשורים
נתבקשו לבסוף הקשישים. של והתפקוד הבריאות מצב ועל הסוציודמוגרפי

יום. החולים בית של יעילותו לשיפור דרכים להציע הקשישים

באמצעות נאספו שבמדגם הקשישים על נוספים נתונים הראשי: למטפל שאלון
היה שהועבר השאלון אחות). זו היתה המקרים (בכל הראשית המטפלת עם ריאיון
עליו. ידעה שהאחות מה על והן המטופל של בתיקו שנמצא מידע על הן מבוסס

האישיות, הטיפול תכניות להגדרת שימשו זה שאלון בעזרת שנאספו הנתונים
נוכחות דפוסי הפניה, מקורות והחברתי, התפקודי במצב שינויים הטיפול, מטרות

נוספים. סוציודמוגרפיים ונתונים

בית בכל המטפלים סגל עלידי מולא שלישי שאלון המטפלים: לצוות שאלון

בעיסוק, מרפא/ים פיזיותרפיסט/ים, אחות, בו היו כלל בדרך אשר יום, חולים
לזהות לנו עזר זה מידע רופא. גם ולעתים בדיבור מרפא/ה סוציאלי/ת, עובד/ת
כך על נוסף יום. החולים מבתי אחד בכל הטיפול בניהול והבעיות התהליכים את

החולים בית של תפקודו לשיפור דרכים על להמליץ ההזדמנות למטפלים ניתנה
שאלון באמצעות שנאסף המידע בסיס על הם אף קוטלגו ארגוניים בין קשרים יום.

עצמם. המטפלים על גם רקע נתוני נאספו לבסוף, זה.

סלי על מידע ממנו לקבל כדי רואיין יום החולים בית מנהל למנהל: שאלון
לקבלת המידה אמות המטפלים, סגל איוש דפוסי יחידה, בכל הניתנים השירותים

רפואיים גופים או מחלקות עם והקשרים ההפניה תהליכי ולשחרורם, חולים
ניהול של המנחים והקווים המדיניות דרכי היה השאלון של עניינו עיקר אחרים.

יום. החולים בית במסגרת הטיפול
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המחקר אלבלי&לית י5 4

; מבתי אחד בכל שרואיינו הקשישים המטופלים מספר מובאים 2 מסי בלוח
מספרם שאלונים. העיקריים המטפלים מילאו שעליהם הקשישים ומספר יום החולים

מס1 בלוח מתוארים יום חולים בית בכל שרואיינו הטיפול סגל אנשי של וסוגיהם
איסוף שבעת מכך נובע שמונה בקרית שרואיינו קשישים של הזעום המספר .3

} מגל כל התחלף גס לכך במקביל זמנית; 0גור יוס החולים בית היה הנתונים
לסגל. המיוערים השאלונים את למלא אפשר היה ולא במקום, כולו העובדים

שהמטפלים והקשישים שרואיינו הקשישים של מדגם :2 לוח
שאלונים*^ עבורם מילאו הראשיים

3ך ב"ית ת"ל קרית אס"ף תלפיות
סה"כ יאיר רבקה פלימן השומר שמונה הרופא תלחי מזרח

הקשישים מספר
123 18 18 17 18 4 18 12 18 שרואיינו

מסך כחלק המדגם
האוכלוסייה כל
עלידי המשורתת

31 27 19 19 60 57 32 71 49 יום החולים בית
השאלונים מספר
עלידי שמולא

142 20 20 19 20 7 20 16 20 הראשיים המטפלים
השאלונים של מדגם

מסךכל כחלק
המשורתת האוכלוסייה
החולים בית עלידי

36 30 21 21 67 100 36 94 54 יים

שמולאו השאלונים מספר ^א^
f33 שרואיינו הקשישים סךכל 

שמולאו קשישים של השאלונים סךכל 
142 המטפלים עלידי
40 שמולאו לסגל השאלונים סךכל 
g שרואיינו המנהלים סךכל

3ן3 הריאיונות סןכל 
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סוג לפי שרואיינו, הטיפול צוותי אנשי מספר :3 לוח

בן בית תל אסף תלפיות
סה"כ יאיר רבקה פלימן השומר הרופא תלחי מזרח

7111111 1 אחות
11 211112 2 פיזיותרפיסט
51111 1 בעיסוק מרפא

8211111 1 סוציאלי עובד
2   1  1   רופא
51111 1 בדיבור מרפא

2   1  1   אחר

40 567466 6 סרהכל
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יום החולים בית של היעדים .4

שיקום כדלהלן:7 לסווג ניתן יום חולים בבית האפשריים הטיפול יעדי את

הידרדרותו; מניעת או הקיים התפקוד מצב על שמירה התפקוד; מצב שיפור לצורך
וסיעוד. רפואית; השגחה המשפחה; מעל הנטל הקלת חברתיים; צרכים מילוי
יום החולים בבית העיקריים הטיפול יעדי את להגדיר התבקש מנהל כל

אחד יעד על להצביע מוכנים המנהלים היו לא אחדים במקרים אולם שבניהולו,
מצב שיפור לשם שיקום כי טענו המנהלים שמונת מבין שבעה העיקרי. כיעד
שמטרת המנהלים קבעו שמונה ובקרית חי בתל רק העיקרי; היעד הוא התפקוד
נתונים עם ביחד זו, עובדה הקיים. המצב על השמירה היא העיקרית הטיפול

הם חי, תל  ממנו יותר ועוד שמונה, שקרית כך על מורה הדו"ח, בהמשך שיוצגו
אמר חי בתל רק בישראל. יום החולים בתי משאר יום חולים בית של שונה מודל

חולים בבית אשפוז או מיסוד מניעת היא העיקרית הטיפול שמטרת המנהל,
כמשנית. זו מטרה צוינה רבקה ובבית בפלימן החזקתי. טיפול מתן באמצעות

יעדי להגשים נועד שבניהולם יום החולים בית כי ציינו, המנהלים כל

כל עלידי שצוין כזה, נוסף יעד חולים. לבית בממוצע שלושה  רבים טיפול
לדחייתה. או הפיזי בתפקוד הידרדרות למניעת החזקתי טיפול היה המנהלים,

יום, החולים בתי לכל משותפים היו אשר העיקריים, הרפואיים היעדים על נוסף
מילוים את גם  שמונה ובקרית חי בתל הרופא, באסף  המנהלים מן שלושה כללו
יום החולים בתי שגם אף על המשפחה. מעל הנטל הקלת ו/או חברתיים צרכים של

אלה שירותים צוינו לא החברתיים, לצרכים הקשורים שירותים מספקים האחרים

יידונו יחידים מטופלים עבור יום החולים כתי של הטיפול יעדי טיפול. כיעדי
.11 בפרק
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לים החולים מבתי שירותים המקבלת האוכלוסייה .5

דמוגרפיים מאפיינים 5.1

גילם המדגם. אוכלוסיית על בסיסיים דמוגרפיים נתונים מציג 4 מס' לוח

בחיוב השיבו מהמנהלים שישה שנה. 8060 הוא שבמדגם הקשישים מכלל ^%5^ של

בקרית (רק שלהם ביחידה לטיפול מתקבלים יותר צעירים אנשים גם האם כשנשאלו
נמצאו יום חולים בתי בשבעה לטיפול). כאלה אנשים מתקבלים לא חי ובתל שמונה

המטופלים מן 3531 המטופלים. אוכלוסיית מכלל כ$15  60 לגיל מתחת חולים
שיעור היה חי בתל רק מ60. פחות בני היו הרופא באסף  ו>253 השומר בתל

.(303<) 80 לגיל מעל מטופלים של ניכר
כל כמעט גברים. היו המדגם מאוכלוסיית %65ej הוא אולי, מפתיע, ממצא

גברים היו המטופלים על כמעט חי, בתל גברים. היו השומר בתל המטופלים
מכלל 609, הגברים יהיו עדיין בנתונים, חי תל את נכלול לא אם גם (>י94).

המטופלים. אוכלוסית

אנשים יותר משרתים יום החולים כתי כי מורים המוצא ארץ על נתונים

.(173<) מאפריקה או (183;) מאסיה שמוצאם אנשים מאשר (583;) מאירופה שמוצאם
אירופי. ממוצא המטופלים מן $95 היו פלימן, אחד, יום חולים בבית

בקרית אולם נשואים. היו יום חולים בית בכל הקשישים מן $30 עד %60n

)54>^) כמדגם הקשישים מרבית נשואים. היו המטופלים מן $29 רק שמונה,
היתר בגפם. חיים ו£י19 זוג, בן/בת בדרךכלל אחד, אדם עוד עם מתגוררים

היה יאיר בבן אחרים. משפחה קרובי עם  מקרים ובכמה ילדיהם, עם חיים
עוד עם החיים אלה מבין .(303) בגפם החיים מטופלים של ביותר הגבוה השיעור

פיזית. ממוגבלות הסובל אדם עם חיים \ד2 אחד, אדם
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המטופלים) (אחוז המדגם אוכלוסיית של הדמיגרפי ההרכב :4 ליח
קרית אסף FF בית בו תלפיות

סה"כ שמונה תלחי פלימו הרופא השומר רבקה יאיר מזרח דמוגרפי משתנה

70 68 75 73 69 67 69 70 68 ממוצע גיל  גיל

65 43 94 47 45 75 70 75 60 זכר  מין
35 57 6 53 55 25 30 25 40 נקבה 

מוצא אזור
18 31 5 20 16 35 5 30 אסיה 
17 71 13  15  10 10 15 אפריקה
58 29 37 95 65 68 50 85 35 אירופה 
7  19   16 5  15 ישראל 

משפחתי מצב
68 29 81 68 60 80 80 65 60 כיום נשוי 

משקהבית גודל
19 14 6 16 10 20 20 30 15 לבד חי 

אדם עם חי 
54 43 69 53 55 55 55 55 45 נוסף אחד

יותר עם חי 
27 43 25 20 35 20 25 15 30 נוסף אחד מאדם

בתי של הזמינות למידת הקשורים גיאוגרפיים משתנים מציג 5 מסי לוח
גרים המטופלים מכלל מחצית כמעט משרתים. שהם האוכלוסייה עבור יום החולים
מזרח ובתלפיות הרופא באסף בפלימן, יום. החולים מבית ק"מ 5 עד של במרחק
שיעור יש לבדו בפלימן ק"מ. 11 עד של ממרחק הבאים נוספים קשישים מטופלים

יום. החולים מבית ק"מ מ11 יותר של במרחק המתגוררים מטופלים של (*י18) משמעותי
זמן מבלים רבים קשישים יום, החולים מבית יחסית הקצר המרחק אף על

מנת על ויותר דקות כ35 נוסעים המטופלים מכלל רבע כמעט בנסיעה. ניכר
לקטיגוריה שייכים מזרח בתלפיות המטופלים מן $63 יום. החולים לבית להגיע

דקות. 3520 לנסוע חייבים במדגם הקשישים מכלל נוספים 2591 זו.
שיעור יום. החולים בית שמארגן בתחבורה משתמשים (84>^) המטופלים מרבית

או משפחה בני עלידי יום החולים לבית מוסעים (169<) המטופלים של מבוטל לא

.{6§\  השומר (בתל חברים



 20 

המגידים, מקום לבין יום ביתהחולים בין המרחק לפי הקשישים התפלגות :5 ח י (באחוזים"ל התחבורה וסוג יום, החולים לבית הבית מן הנסיעה זמן משך

קרית איסף תיל ביית בן תלפיות
סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח

הבית מן מרחק
9 6506 6 אחד ק"מ עד

38 50 58 18 11 34 60 50 22 ק"מ 51
51  42 59 84 67 33 56 67 ק"מ 115
183__ 6 ק"מ +11

נסיעה זמן
23 75 25 18  22 28 12 12 דקות 10 עד
33 25 25 63 32 39 40 40 6 דקות 1120
24  42 24 31 28 33 17 17 דקות 2135
7   18 6   12 17 דקות 3645
8 8666 22 17 דקות 4660
8 0 25 6 34 דקות 6190

התחבורה סוג
84 82 81 95 100 55 75 95 88 מטעם תחבורה

יום החולים בית
3  6   10 5  מונית
1026__  אוטובוס
4 14 6    15   ברגל לך ו ה

12  6       ליווי עם הולך
עלידי מוסע

17 14 19 11  68 10  12 משפחה/חברים

ההכנסה למקורות ההשכלה, לרמת הקשורים הנתונים סיכום מובא 6 מס' בלוח
המטופלים. של הרפואי הביטוח הוצאות ולכיסוי

הקשישים מכלל \\\ יום. החולים בתי בכל למדי אחידה היתה ההשכלה רמת

ואילו כלשהו, עליסודי במוסד למדו \>ך\ שהוא, פורמלי חינוך כל קיבלו לא

תיכון. ו/או יסודי ספר בבית למד (7231) הגדול הרוב
המטופלים כל כמעט יום. החולים בתי בכל דומים היו ההכנסה מקורות גם

מחציתם כמעט ממשלתי. משרד שהוא לאומי, לביטוח המוסד מן תמיכה קיבלו (96*<)

משכורות, קיבלו עדיין הקשישים מכלל 4*0 רק פנסיה. תשלומי גם קיבלו (*י45)

שעבד/ה. זוג לבן/בת נשואים היו 1 $5 ועוד
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המטופלים כל היו ופלימן, הרופא אסף רבקה, בית יום: חולים בתי בשלושה

לכמחצית שלהם. החולים קופות של הרפואי הביטוח עלידי לגמרי מכוסים
את הלאומי הביטוח שילם מזרח, בתלפיות ול*>70 יאיר, ובבן חי בתל המטופלים

המטופלים מרבית חלקי. לסיוע זכאים היו שהם משמע  הרפואי הביטוח דמי
מרבית היו שמונה ובקרית כתלהשומר רק הכללית. חולים קופת חברי היו (>*י77)

אחרות. חולים קופות עלידי מבוטחים בהתאמה) $43) $35<) המטופלים

הכנסה, מקורות השכלה, לפי המטופלים, :6 לוח
מספק שהוא הכיסוי ומידת הרפואי הביטוח סוג

השכלה
1111 אין
72 יסודית/תיכונית
13 עלתיכונית

הכנסה מקורות
%19 משכורת
96 ממשלתית תמיכה  לאומי ביטוח
46 פנסיה
6 משפחה

קופתחולים
\רר כללית
6 מכבי
3 מאותדת
4 לאומית

רפואי ביטוח
60*1 מלא כיסוי
22 לאומי ביטוח
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המטופלים של רפואיים אבחונים 5.2
האבחונים לפי יום החולים בתי אוכלוסיות את מתארת 7 מסי לוח

מוחי. מאירוע המחלימים חולים היו המטופלים של (763<) הגדול הרוב הרפואיים.
 1031 נוירולוגיות; מהפרעות  1\\ משברים; סבלו המטופלים מן כחמישית

בתי בכל למדי עקביים אלה מספרים נפשיות. מהפרעות \י\1\ נשימה, מבעיות
חי, ותל נוירולוגיות, מהפרעות 803< סבלו שם השומר, תל למעט  יום החולים

נפשיות. מהפרעות 44>!< סבלו שם

(באחוזים) המטופלים של רפואיים אבחונים :7 לוח
קריית אסף ת"5 בית בן תלפיות

סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח אבחון

76 57 56 68 70 85 70 95 90 מוחי אירוע
69 57 56 68 85 50 75 55 95 ודם לב

18 43 25 21 15 15 15 5 26 שברים

31 43 19 26 25 80 10  50 נוירולוגיות בעיות
10  31 11 5 5  15 21 נשימה כלי מחלות
13 14 44  10 15 10 20 נפשיות הפרעות

28 29 19 21 15 20 30 40 45 השתן דרכי
10 14 19 16 5 10 5 5 11 העיכול דרכי

5555104 סרטן

25 57 6 37 10 25 5 5 75 ראייה

17 29 19 16 5 5  15 55 שמיעה

56 29 31 68 60 50 15 95 80 שיתוק
23 33  21 20 25 45 5 40 סוכרת
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כצורה קטן בשיעור מטפלים שמינה, וקרית חי תל יים, חולים בתי שני
בית הוא חי שתל לציין חשוב .(57*) מוחי מאירוע הסובלים חולים של משמעותית

תשושי קשישים עבור יום חולים בית גם בשבוע פעם המפעיל היחידי יום החולים
קטן מספר יימצא הרגיל יום החולים שבבית לצפות היה אפשר אילכן. נפש.
שבעלי ציין המנהל כן, על יתר נפש. מבעיות הסובלים מטופלים של יחסית

אפשר יום. החולים בית של הרגילה לתכנית מתקבלים אינם נפשיות הפרעות
נפש. תשישות להגדרת ברורות מידה אמות שאין בכך זה פער להסביר

יוצאת בצורה גבוה שיעור  מסוכרת סובלים המטופלים כל מסך לרבע קרוב

שיעור גם בעולם. אחרות בארצות יום חולים בבתי למטופלים בהשוואה דופן
רפואיים לנתונים בהשוואה גבוה (763;) שלנו במדגם המוחי האירוע נפגעי

מן .?$5 רק כי מצא למשל, ,(1976) weissert בעולם. אחרות בארצות שדווחו
מוחי. מאירוע סבלו הברית בארצות יום חולים בבתי שנבדקו המטופלים

המטופלים של התפקודי מצבם 5.3

המשתנים אחד פיזי, לשיקום מכוון יום החולים בבתי הטיפול ועיקר הואיל

מדדים כמה פיתחו חוקרים המטופלים. של התפקוד מצב הוא לחקור שיש העיקריים

מדד .(BARTHEL index) ברתל מדד של בעיבוד בחרנו אנו התפקוד. מצב לקביעת

של בתפקודם קטנים לשינויים רגיש שהוא משום בעיקר שיקום למרכזי הומלץ זה
(ADL) יוםיומי תפקוד של פעולות לבצע היכולת את משקף ברתל סולם מטופלים.

ששימשו הן אישיות, הערכות ולא המטפלים, של הערכותיהם אישי. מטפל עזרת ללא

המטופלים. של התפקודי מצבם בקביעת אותנו
האלה: הפריטים עשרת את כולל ברתל סולם

בגדים לבישת אכילה

המעיים בסוגר שליטה למיטה גלגלים מכיסא מעבר

השתן בסוגר שליטה אישית היגיינה
עצמאית רחצה ממנה וקימה האסלה על ישיבה

במדרגות וירידה עלייה גלגלים) כסא (הנעת הליכה
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מכיסא המעבר פריטים: שלושה הסולם מן הוצאנו שלנו הניתוח במסגרת

ושליטה המעיים בסוגר שליטה ואילו במדידתו; בעיות בשל הוצא למיטה גלגלים
שלנו. המחקר לאוכלוסיית רלבנטיים בלתי נמצאו השתן בסוגר

.8 מס1 בלוח מוצגים הנותרים הפריטים לשבעת בקשר התפקוד יכולת נתוני
ביום יום החולים בבית המטופלים של התפקוד מצב את מתארים אלה נתונים

קיבלו אשר יום החולים בתי אוכלוסיות של רוחב חתך מתארים הם ולכן המחקר,
שונות. זמן תקופות במשך טיפול

ביצוע: קטיגוריות לארבע העיקרי המטפל עלידי סווג במדד פריט כל

הסיווג כי לציין חשוב לבצע". מסוגל ו"אינו אדם עזרת מיכ^נית, עזרה עצמאי,
מסוגל שאדם למשל, להיות, יכול בשיקום: צורך שאין אומר בהכרח אינו "עצמאי"

כנכונה הוכחה זו הבחנה יכולתו. את לשפר אפשר עדיין אך עזרה, ללא להלך

כ"עצמאיים". שסווגו מטופלים של במצבם שיפור גילינו כאשר

על ובישיבה (793<) אישי בטיפול ,(853<) באכילה עצמאיים המטופלים רונ^

יום. החולים בתי בכל למדי עקבי זה דפוס .(87>£) ממ3ה ואקימה האסלה

ולבישת (5731) רחצה הן ביותר בהן מתקשים יום החולים בית שמטופלי הפעילויות
< .(40*<) בגדים

רק (333<) במדרגות ולהשתמש (11\) להלך מסוגלים קשישים של גדול מספר
בהליכה לעזרה הזקוקים המטופלים 1וב אחר. אדם בעזרת או מיכאני בסיוע

משולש הליכה מקל הליכה, מקל כגון במכשיר להם די במדרגות ובירידה ובעלייה
הליכון. או

עלפי המטופלים של התפקוד מצב את מחכמים #בנספח א5 עד א1 הלוחות
למעלה בתכנית שו^שתתפו אלה ככלל, הטיפ1ל. בתכנית השתתפו שבו הזמן משך

כדאי יותר. מאוחר לטיפול שנכנסו מאלה בתפקודם יותר עצמאיים חודשים משלושה

פחות עצמאיים שנה עד חודשים שישה במשך טיפול קיבלו אשר שמטופלים לציין
מטופלים לכך, בדומה חודשים. שישה עד שלושה במשך טיפול שקיבלו מהמטופלים
בתכנית שהשתתפו מאלה עצמאיים יותר אינם ויותר שנה במשך בתכנית שהשתתפו

שנה. עד חודשים שישה במשך
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(אחוזים) המחקר עריכת ביים המטופלים סל התפקודי מצבם :8 לוח
קרית אסף ת7 בית כן תלפיות

סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח פעולה

אכילה:
85 100 100 74 95 100 100 60 63 עצמאי
5   26 5   40 37 מאדם עזרה

אישית: היגיינה
79 71 56 95 95 63 80 70 95 עצמאי
21 29 44 5 5 37 20 30 5 מאדם עזרה

■ וקימה ישיבה
מהאסלה:

87 100 81 67 95 95 70 95 100 עצמאי
7 29 20 5  מיכאני סיוע
6  19 6 5 5 10   מאדם עזרה

עצמית: רחצה
43 71 47 37 58 40 65 20 26 עצמאי
!_______ 5 מיכאני סיוע
56 29 53 63 42 60 35 80 68 מאדם עזרה

הליכה:
63 57 50 42 58 70 68 60 90 עצמאי
32 29 38 47 42 25 26 40 10 מיכאני סיוע
4 14 13 5 5  מאדם עזרה
51____  לבצע מסוגל לא

וירידה עלייה
במדרגות:

66 43 63 63 63 58 74 80 68 עצמאי
13 14 6 16 26  16 10 16 מיכאני סיוע
20 43 31 16 11 37 11 10 16 מאדם עזרה
551__  לבצע מסוגל לא

בגדים: לבישת
59 71 44 72 68 50 75 30 68 עצמאי
40 29 50 28 32 50 25 70 32 מאדם עזרה
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המטיפלים של הנפשיהחברתי מצבם 5.4
מספקים יום, החולים בתי בכל כמעט העיקרי היעד הוא הפיזי שהשיקום הגם

המטופלים. של הנפשייםהחברתיים צרכיהם על העונה טיפול גם יום החולים בתי
היכנסם בעת המטופלים של הנפשיהחברתי מצבם את להעריך נתבקשו מטפלים

היו: שהוערכו הפריטים התכנית. למסגרת

דיכאון

בדידות

וחרדה מתח

ו ביטחו חוסר

רעועים. משפחה יחסי

מסכם 9 מסי לוח חומרתה. את לדרג המטפלים נתבקשו בעיה, קיימת שהיתה במידה
ההפניה. בעת המטופלים של הנפשיהחברתי מצבם את

בעת הנפשיהחברתי בתפקוד לפחות אחת מהפרעה סבלו המטופלים ממחצית למעלה
למעלה  ביטחון וחוסר מתח ; 51 \  בדידות ; 54>cf  דיכאון לתכנית: שהצטרפו
כחמורים. המטפלים עלידי סווגו קטיגורית בכל המקרים מן כחמישית מ*60.

החברתית האינטראקציה דפוסי הוא הנפשיהחברתי המצב של נוסף אינדיקטור

בודד, מרגיש שאדם המידה על משפיע הזולת עם קשר על לשמור המאמץ האדם. של

את שאלנו החברתית האינטראקציה את למדוד כדי ביטחון. חסר או מדוכא
והאם משפחה, בני או חברים אצל במועדונים, ביקרו האם הקשישים המטופלים

אינם המטופלים מן כשליש אחרים. למקומות או הכנסת לבית לקניות, הלכו
חברתיים קשרים כל להם שאין אומר בהכרח זה אין אך כלל, הבית מן יוצאים
רבים שעבור הדעת על מתקבל זאת, עם אליהם. לבוא יכולים מבקרים שכן שהם,

באשר חברתית. לאינטראקציה העיקרי המקור הם החולים בבית הביקורים מהקשישים
מבקרים מהמטופלים מחצית הכנסת, לבית הולכים או לקניות יוצאים %54 ליתר,

שבדרך משמע, חברתיים. במועדונים או חברים אצל מבקרים $43) משפחותיהם אצל
חברתית. מבחינה מבודדים הם אין כלל
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ההפניה בעת המטופלים של הנפשיהחברתי מצבם :9 לוח

| קרית אסף ו51 ב"ית בן תלפיות
סה"כ שמונה תלתי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח נפשיחברתי משתנה

ן דיכאו
20 40 38 21 11 16 10 20 26 ולמור
34 20 25 5 47 42 20 35 68 חמור לא

בדידות
18 43 13 26 19 10 5 5 37 חמור
33 43 25 11 31 50 30 30 47 חמור לא

י רעועים משפחה יחסי
18 29 31 12 32 16 15  16 חמור
10 14 6  5 5 5 25 16 חמור לא

וחרדה מתח
22 60 19 32 6 16 10 10 47 חמור
40  13 32 41 74 60 20 47 חמור לא

ביטחון חוסר
19 71 26 5 16 10 5 47 חמור
42 14 6 39 63 68 45 35 42 חמור לא
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הצוות להרכב הניתנים השירותים .6

 ראשית קטיגוריות: לשתי מתחלקים יום החולים בבית הניתנים השירותים

לתת מכתיבה שהמדיניות שירותים אותם את הכולל הסטנדרטי/הרגיל, השירותים סל

שירותים  ושנית המטופל; של המיוחדים בצרכיו להתחשב בלי אחד, לכל כמעט

המטופל. של האישיים צרכיו לפי הניתנים הסטנדרטיים, השירותים על נוסף מיוחדים,
בית בכל הסטנדרטי השירותים סל את המרכיבים השירותים את מראה 10 מס' לוח
כי מציין (*) מיוחדות. טיפול בתכניות הניתנים הנוספים השירותים ואת יום חולים

במסגרת ניתן השירות כי מורה (+) ואילו הרגיל, הסל במסגרת ניתן השירות
מהשירותים. אחד כל המקבלים המטופלים אחוזי מצוינים כן יחידניות. טיפול תכניות

הסטנדרטי השירותים סל שונים. שירותים 1916 מציעים יום החולים בתי
טיפול מקבלים מטופלים ארבעה מכל שלושה יום. יווולים בתי בכל דומה

כמעט ל;!<65. ניתנים התעמלות שיעורי (>*י74); בעיסוק וריפוי (773<) פיזיותרפי
.(923<) וארוחות (953<) שגרתיות ובדיקות רפואית השגחה מקבלים המטופלים כל

חברתיות. בפעילויות משתתפים ו^י38 בדיבור, ריפוי מקבלים מהמטופלים \§\ רק

מאחות, יום החולים בית של הקבוע הסגל מורכב אחדים, הכלל מן יוצאים למעט

ורופא/ה. בדיבור מרפא/ה סוציאלי/ת, עובד/ת בעיסוק, מרפא/ה פיזיותרפיסט/ית,
עובד/ת מעסיקים שאינם שמונה, וקרית השומר תל יאיר, בן זה מכלל יוצאים

המדד בעיסוק. מרפא/ה מעסיקים שאינם שמונה, וקרית הרופא ואסף סוציאלי/ת,
אנשי מספר ביו היחס הוא מטופל לכל הזמינה השירות כמות לקביעת ביותר המקובל
למספר הצוות אנשי מספר את קושר פשוט זה יחס המטופלים. מספר לבין הטיפול סגל

כל על אחד צוות איש יש כי אומר 1:5 של יחס כלומר: שהוא. יום בכל המטופלים

הטיפול תשומת כמות למדידת יותר מדויקת דרך במקום. הנמצאים מטופלים חמישה

סגל חבר כל של השבועיות העבודה שעות מספר את לחלק היא למטופלים הזמינה
על מטופל, לכל הזמינות הטיפול שעות מספר תהיה התוצאה המטופלים. במספר

חלוקת השיקום, הוא יום החולים בתי בכל העיקרי והיעד הואיל שבועי. בסיס
והמרפא/ה הפיזיותרפיסט מן למטופלים הזמינות השבועיות הטיפול שעות מספר

יום. חולים בית בכל השיקומית התשומה כמות את להעריך לנו תאפשר בעיסוק
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( + ) אישיות טיפול תכניות לגבי זמינים ושירותים )x)0*/r/7*v סלי :10 לוח
בסוגריים) מופיע שירות המקבלים המטופלים (אחוז

קרית א^ף 5~FT בי'ית 73 תלפיות
שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח שירותים

( 29)+ ( 88)+ ( 67)+ ( 67)+ ( 65)+ ( 74)+ (100)X (100)X פיזיותרפיה
בעיסוק ריפוי

( 14)+ ( 75)+ ( 44)+ ( 80)+ ( 26)+ (100)+ (100)x ייחודי 
בעיסוק ריפוי

(100)+ ( 0)X ( 72)X ( 10)X ( 95)+ C 10)+ (1OO)X קבוצתי 

; ( 6)x ( 15)+ ( 0)+ רגליים טיפול
או התעמלות

( 0)x ( 81)x ( 94)x (100)x ( 85)x ( 2l)+ ( 10)x צ(100) יד עבודות
( 0)x ( 88)x (100)x (100)x ( 85)x (100)x צ(100) צ(100) רפואיות בעיות
(100)X ( 94)X (100)X (100)X ( 90)X (100)X (100)X (100)X אריחי'

עם שיחה
( 10)+ ( 53)X ( 94)x ( 89)X ( 10)+ ( 47)+ ( 94)X סוציאלית עובדת

( 81)X ( 33)X ( 0)x ( 84)x ( 0)+ ( 88)X חברתיות פעילויות
++XX++XX טיפול במתן הדרכה
+ x x X X + X X מעבדה בדיקות

+ x + + _ רנטגן
* x x x + x x x א.ק.ג.

( 13)+ ( 11)+ ( 0)+ ( 16)+ ( 35)+ ( 65) + בדיבור ריפוי
( 15)+ ( 0)+ ( 33)+ ( 6)+ ( 0)+ ( 16)+ ( 0)+ ( 6)+ וחיסונים זריקות

( 0)+ ( 6)+ ( 6)+ ( 6)+ ( 0)+ ( 16)+ ( 11)+ ( 0)+ רחצה שירותי
+ +++++++ תזונה בנושא ייעוץ

( 44)+ עיסוי
( 14)+ ( 19)+ ( 11)+ ( 0)+ ( 10)+ ( 21)+ ( 15)+ ( 6)+ סיעודי טיפול
( 71)X ( 75)+ (95)X (100)X ( 55)+ ( 75)X ( 95)+ ( 88)+ הסעה שירותי
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המטיילים מספר בין היחס את הסגל, הרכבת דפוסי את מסכם 11 מסי לוח
השיקומי הטיפול שעות כל וסך השבועיות הטיפול שעות כל סך המטופלים, למספר

מטופל. לכל הזמינות השבועיות

בתי בשבעת המטופלים מספר לבין הסגל אנשי מספר בין הממוצע היחס

מזרח בתלפיות שהיחס בעוד מטופלים, שלושה כל על אחד מטפל הוא יום החולים
רבקה בבית יאיר, בבן בקירוב. מטופלים, שני כל על אחד מטפל הוא חי ובתל
כל סך מטופלים. ארבעה כל על אחד צוות איש הוא היחס זאת, לעומת ובפלימן,
אותו על יותר או פחות שומרות מטופל לכל הזמינות השבועיות הטיפול שעות

שעות של בערך, כפולה, כמות לספק העיקרי הצוות מסוגל מזרח בתלפיות רק יחס;
למטופליו. טיפול

כל מבין כי נמצא השיקום, בתשומת לעבודותיד המדריך/ה את גם נכלול אם

המספר את לספק הרופא ואסף השומר תל מזרח, תלפיות מסוגלים יום החולים בתי
בהסברת לעזור עשויה זו עובדה למטופל. שיקומי טיפול שעות של ביותר הגדול

חולים בתי בשלושה החולים שתחלופת והוא, זה דו"ח של בהמשכו המוצג אחר ממצא
ביותר. הגבוהה היא אלה יום

באותו שנים שלוש עד עובדים (563<) העובדים סגל חברי ממחצית יותר קצת

באסף שלהם. ביחידה שנים ל10 5 בין עבדו העובדים מכל כרבע יום. חולים בית
ברוב אך שנים, ל10 5 בין במקום עבדו העובדים מצוות שלישים שני הרופא,
בית ממושך כה זמן במקום עבדו הצוות מאנשי רבע רק האחרים החולים בתי
מתוך שניים ה: ק רב ואבית ה ותק פחות הכי עם הסגל נמצא שבו יום החולים

משנה. פחות בה עבדו זו ביחידה עובדים שלושה

שנים. מחמש למעלה קשישים עם הסגל אנשי מרבית עבדו יום החולים בתי בכל
בבית גם עובדים חולים לבתי הצמודים יום החולים בבתי העובדים מכל רבע לפחות

בעלי היו יום החולים כתי ברוב הסגל אנשי של הגדול רובם עצמו. החולים
הרופא באסף הצוות מאנשי כשליש מקביל. תואר או לפחות, (ב.א.) "בוגר" תואר
כמעט הזו, המרשימה הגבוהה ההשכלה רמת אף על (מ.א.). "מוסמך" תואר בעלי הם

בקשישים. הטיפול על או קשישים על בקורס השתתפו לא מעולם הצוות מחברי 40>^
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הרצאות, של בדרך כלשהי מקצועית הכשרה קיבלו העובדים מרבית זאת, עט

בקשישים. הטיפול של שונימ בהיבטים שעסקו וועידות סמינרים

החולים לרשות העומד הטיפולי האדם וכוח האדם כוח מצבת :11 לוח
rfbW 5~n ית ב בן תלפיות

ממוצע תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח

המטפלים בין היחס
1:3 1:1.9 1:4.3 1:2.8 1:3.2 1:4 1:4 1:1.8 למטופלים

טיפול שעות סןכל
הזמינות שבועיות

7.1 7.2 **5.7 *6.7 7.4 5.9 6.2 11.3 מטופל לכל
השיקום שעות סךכל
הזמינות השבועיות

3.0 3.4 **1.5 *2.2 3.5 2.5 3.4 4.7 מטופל לכל
האחיות מספר סךכל

(שעות העובדות
שעות 30 (18)1 (42)1 (25)1 (30)1 (32)1 (30)1 (35)1 שבועיות)
שעות 38 (36)3 (20)1 (37)2 (40)2 (50)2 (30)2 (50)2 הפיזיותרפיסטים מספר

שעות 28 (15)1 (20)1  (20)1 (20)1 (60)2 (30)3 בעיסוק המרפאים מספר
1/4 העובדים מספר

שעות 15 (9)1 (20)1 (12)1 (5) (20)1  (22)1 הסוציאליים י

1/2 המרפאים מספר
שעות 10 (12)1 (4)1 (5)1  (11)1 (810) (20)1 בייביר
שעות 30 (18)1 (42)1 (25)1 (30)1 (32)1 (30)1 (35)1 הרופאים מספר

כלל בדרך שנעשות רבות פעולות המארגנת יד/התעמלות לעבודות מדריכה יש הרופא באסף *
הטיפול שעות היו אזי אלה, בחישובים זמנה נכלל אילו בעיסוק. המרפאה עלידי

.3.5  השבועיות השיקום שעות ואילו ,7.4 חולה לכל הזמינות השבועיות
השבועיות הטיפול שעות היו שעותיה, נכללו אילו להתעמלות. מורה יש בפלימן גם **

.2.3 ל  השבועיות השיקום ושעות ,6.5 ל עולות לחולה הזמינות
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הטיפול הלימות הערכת 7

הניתנים השירותים היקף 7.1

השירותים של איכותם את להעריך נתבקשו המטופלים וגם המטפלים גם
הללו השירותים את קיבלו מטופליהם האם נשאלו העיקריים והמטפלים הניתנים,
ריפוי פיזיותרפיה, יותר כי המטפלים חשו המקרים מן %5^ רק מספקת. כמידה

הזמו במשך הרב השוני אף על ספציפי, למטופל תועלת יביאו התעמלות או בעיסוק
די קיבלו לא המטופלים מכלל \ר1 כי המטפלים חשו זאת עם לשיקום. המוקדש
המטופלים מכלל ל>339 וכי בפלימן), ו$71 הרופא באסף 44*1) סוציאלי טיפול

ו;673 רבקה, בבית 713<) חברתיות בפעילויות להשתתף הזדמנויות מדי פחות היו
בפלימן).

מעט ספציפיים. שירותים יותר לקבל רוצים היו האם נשאלו גם המטופלים
השומר). בתל 7835) בעיסוק ריפוי בעוד מעוניינים היו כי אמרו מרבע יותר

לעיתים הסוציאלי/ת העובד/ת עם להיפגש רוצים היו כי אמרו לחמישית קרוב
להקדיש ביקשו המטופלים מכלל 273, ולבסוף, רבקה). בבית 663<) יותר קרובות

יאיר). ובבן רבקה בבית 40*) להתעמלות זמן יותר

לשיקום המוקדש הזמן 7.2

הזמו משך השיקום, הוא המטופלים מרבית עבור העיקרי הטיפול ויעד הואיל
את מראה 12 מס1 לוח זה. יעד בהגשמת מכריע מרכיב הוא שיקום לטיפול המוקדש

שבוע. מדי בשיקום עושים שהמטופלים הזמן משך

יותר שיקום. לטיפול זמנם רוב את מקדישים מזרח בתלפיות המטופלים
%50n יותר עושים יאיר ובבן שמונה בקרית מזרח, בתלפיות המטופלים ממחצית
בבתי המטופלים מרבית לכך, בניגוד שיקום. בטיפול יום החולים בכית מזמנם

שיקום. לטיפול שעותיהם ממחצית פחות קצת מקדישים האחרים יום החולים
יום החולים מבתי אחד בכל מהחולים שיקום טיפול פחות מקבלים בפלימן מטופלים

האחרים.
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(באחוזים) בשבוע לשיקום המוקדשות שעלת מספר :12 ליח

קוה^ת  א&ף ת"5 ביית ב"ן ואפיית
שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה "יי י "זי"

התעמלות התעמלות התעמלות התעמלות התעמלות התעמלות התעמלות התעמלות

^"ל"" '""ל"" יי"^" ל" יי ל* יי ל" יי ל* יי ל* יי שבועיות שעות

100 100 44 50 85 89 95 95 80 100 25 25 20 25 20 20 05
6 6 10 5   20  60 60 25 20  15 58

 12 12 5 5     15 15 25 25 35 45 118
__ 38 31 _____ 25 25 25 15 1215

________5510 5 1518
_     5 5 5 1821

_____ 2124

___ 24 +

ממוצע מספר
שעות של

8 16 12 10 10 17 14 17 בבית שבועיות
8 JO יום החולים

הניתנים השירותים מגוון 7 . 3

יום החולים בבית כיום ניתנים שאינם שירותים יש האם נשאלו מטפלים
13 מסי לוח טובות, תוצאות ולהשיג השירותים לסל להוסיפם היה אפשר ואשר

תשובותיהם. את מסכם

פעילויות ליותר המטפלים, לדעת זקוקים, מהקשישים מרבע יותר קצת

ייעוץ דהיינו,  ים וגריאטרי פמיכ שירותים רבקה). בבית (11י100 חברתיות
<(3^) חי בתל המטופלים של ניכר לשיעור הומלצו  פסיכיאטרי או פסיכולוגי
המטופלים מרבית כי מורה זה לוח ככלל, .(17^ הרופא ובאסף ,(20^ יאיר בבן
זקוקים הם כי שייתכן אף על שיקום, שירותי של הולם מגוון מקבלים הקשישים

נוספים. ופסיכולוגיים חברתיים לשירותים

י*



 34 

יום חולים בבתיה למטופלים המומלצים נוספים שירותים :13 לוח לשירית1) הזקוקים המטופלים (אחוז
קיית אס"ף תל ב"י"ת בן תלפיות 

סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח שירות

שיקום שירותי א.

פסיכו שירותים
12  31 11 17 5 20 6 גריאטריים
5 86 ___  קבוצתית פיזיותרפיה

עובד עם שיחות
7 14  33    10  סוציאלי

חברתיים שירותים ב.

26 29 6 39 6 25 100   חברתיות פעילויות
51  עבודותיד/תעסוקה
7 11 37  ופדיקור תספורת
2    6  5   כביטה שירותי

השירותים מן הרצון שביעות 7.4
השיבו 15>ef רק שקיבלו. השירותים מן רצון שבעי הם האם נשאלו המטופלים

כאשר רבקה). בבית ו$23 חי בתל 25\ שמונה, בקרית 503;) רצון שבעי שאינם
היענות. פחות הנשאלים גילו רוחם, למורת שהיו השירותים על להצביע נתבקשו
בבית השירותים. מכל כמעט רצון אישביעות הביעו המטופלים מן %2n יות קצת

הפיזיותרפיה איכות על שהתלוננו מטופלים של ביותר הגבוה השיעור נמצא רבקה

המעקב מאיכות מרוצים היו לא מהמטופלים $12< בפלימן, .(123<) והמזון (173!)

הרפואי.

כולם כמעט מנו שיפור, הטעונים השירותים את למנות הסגל אנשי כשנתבקשו
של משמעותי שיעור ,14 מס' בלוח שמצוין כפי לפחות. אחד שירות (98>1<)

העיקריים. השירותים את לשפר יש כי טענו יום החולים בתי במרבית המטפלים
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(באחוזים) המטפלים דעת לפי בטירות, בשיפורים הצורך :14 לוח
אסיף 511 בית בן תלפיות ן הטעו השירות

סה"כ תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח שיפור
(N=41) (N=6) (N=7) (N=6) (N=4))N = 6 ) (N=6) (N=6)

46 40 42  75 84 34 67 פיזיותרפיה
68 80 71 84 50 67 51 67 בעיסוק ריפוי
22 20 28 17 25 17  50 רפואי מעקב

56 60 57 17 50 51 67 84 סוציאלי שירות

39 60 57 17 75 17  51 י'טעי'

שרואיינו. המטפלים למספר מתייחס N *

וכך בעיסוק, הריפוי את לשפר יש כי טענו המטפלים מכלל ממחצית יותר
(שם הרופא ובאסף חי בתל בפלימן, מטפלים של ביותר הגבוה השיעור גם טענו
שהטיפול אחד, פה כמעט המטפלים, אמרו רבקה בבית כלל). בעיסוק מרפא איו

קשישים של ביותר הגבוה השיעור היה גם רבקה בבית שיפור. טעון הפיזיותרפי
בכל מהקשישים שליש ולפחות הפיזיותרפיה, משירותי רצון שביעות אי הביעו אשר

בשיפור הצורך צוין קרובות לעתים בשיפור. צורך שיש טענו יום החולים בתי
 מזרח ובתלפיות יאיר בכן בעיקר יום, החולים בתי בכל הסוציאליים השירותים
ארבעה מכל שלושה אמרו השומר בתל הקודמים. ממצאינו עם אחד בקנה שעולה מה

בשלושה המטפלים ממחצית ויותר התחבורה, בשירותי שיפורים נחוצים כי מטפלים
את לשפר ניתן כיצד נשאלו המטפלים עמם. הסכימו אחרים יום חולים בתי

מתן או אדם כוח הוספת על המליצו הם המקרים בכל וכמעט הללו, השירותים
הקיים. לצוות נוספת הכשרה
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תציית תפקיד 7.5

ובאיכות הסגל באנשי רבה, במידה תלייה, יום החילים בבית הטיפול איכות

הטיפול את להעניק מסוגלים הסגל חברי אין קרובות לעיתים כציות. עבידתם
פיזיים תנאים בשליטתם: שאינן נסיבות בשל להעניק, רוצים שהיו האיכותי

עלולה אחרים כמקרים וכוי. גבוה מקרים עומס חיוני, בציוד מחסור ירודים,
או הסגל, אנשי ביו פעולה אישיתוף בשל להיפגע הטיפול של הגבוהה איכותו

מס' לוח מטפל. כל של לתפקידו באשר ההנהלה מטעם ברורות הנחיות שאין משום

סגל אנשי ידי על שהוגדרו כפי הטיפול, ביעילות הפוגעות בעיות ממחיש 15

המטפלים.

הקשורים גורמים על מאשר מבניים גורמים על הצביעו מטפלים יותר ככלל,
יום, החולים בתי בכל מטפלים הטיפול. באיכות כפוגמים במדיניות או בניהול

אחד כקנה עולה זו טענה מקצועי. אדם כוח די להם איו כי אמרו חי, תל למעט

איו כי המטפלים רוב אמרו חי, תל למעט יום, החולים בתי בכל לפיו הממצא עם

מטפלים בין (היחס רוצים שהיו כפי זמן למטופליהם להקדיש יכולים הם

מרבית חשבו רבקה וכבית חי בתל רק ביותר). הגבוהים מן הוא חי בתל למטופלים
האם כשנשאלו רצון. משביעים אינם היחידה של הפיזי והמבנה שהמיקום המטפלים

מן גבוה שיעור בחיוב השיבו רצון, משביע אינו הטיפולים ניתנים שבו החדר

צוינה טיפוסית בעיה .{7<l\) יאיר בבן וגם (67>*) מזרח בתלפיות גם העובדים

ורבים השנייה, בקומה נמצא משרדה מזרח: בתלפיות הסוציאלית העובדת עלידי

מעניקה היא לפיכך עצמם; בכוחות במדרגות לעלות מסוגלים אינם הקשישים מן

קטן יותר הרבה שיעור במפתיע, הקרקע. שבקומת במסדרונות משירותיה ניכר חלק

שם שהועלתה המרכזית והבעיה מחדריהם, מרוצים בלתי היו חי בתל מטפלים של

האישי. לטיפול ההמתנה בחדר הצפיפות היתה

$50) חי ובתל מזרח בתלפיות כיותר תכופות לעתים עלו מינרליות בעיות
כמו המטפלים. בין פעולה אישיתוף היא העיקרית והבעיה מהמרכזים), אחד בכל
כי המטפלים בין ביותר הגבוה השיעור דיווחו אלה יום חולים שבבתי נמצא כן

שייווצר לצפות יש כאלה במקרים ביותר. לקוי היה ומשימותיהם תפקידיהם תיאור
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עשויה מצידה, זו, תופעה במקום. הסמכות ולגבולות העבודה לחלוקת באשר בלבול
והלכידות הפעולה שיתוף רמת את להוריד ובכך המטפלים, בין עימות לידי להביא
ביצעו הרופא ובאסף רבקה בבית יאיר, בבן הצוות מחברי שליש מסגל. אנשי בין

חלק הקדישה הרופא באסף הראשית האחות כן, כמו להן. הוכשרו שלא עבודות
פעיל. מנהל במקום שאיו כיוון מינהליות, למשימות מזמנה ניכר

(אחוז הצוות תפקוד על המשפיעים גורמים :15 ליח
Tnb מסוי בעיה שציינו המטפלים

| "5k ו51 3יית בן תלפיות בתפקוד בעיות
תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח י'ציייז

מבניים גירמים א*

17 86 67 75 69 100 100 מספיק לא אדם כוח .1

זמן מספיק אין למטפלים .2
הטיפול כל את לספק

17 100 50 75 83 83 83 לתת רוצים שהיו
בבית הפיזיים התנאים .3
משביעים אינם החולים

100 43 17 50 67   רציו
בחדר הפיזיים התנאים .4
אינם הטיפול ניתן שבו

40 43  50 67 33 67 משביעיםרצון

או מדיניות גורמי ב.
מינהליים רמים גו

התפקידים הגדרות .1
67 14 17 25 50  50 ברורות אינן והמשימות

פעולה שיתוף חוסר .2
50  25 33 17 50 הצוות חברי ביו

התפקידים בין תיאום איו .3
הצוות חברי שממלאים

17 14 33 25 33 33 17 הכשרתם לבין
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יום החולים בית בתפקיד נוספות בעיית 7.6
מקציעי אדם כיח בתיספת יצירך על הצביעי רבים מטפלים לעיל, שצוין כפי

המשפיעות העיקריות הבעיית סיכום להלן מרכזית. בעיה שזי הסכימו המנהלים לסגל.

הסגל. ואנשי המנהלים של עדויותיהם עלפי יום, החולים בית של תפקודו על

ומנהל; רכז יד, למלאכת מורה נוסף, פיזיותרפיסט דרושים למרכז מזרח: תלפיות
כי העובדה כך על ומעידה רצון, משביעה אינה המטפל הצוות חברי ביו התקשורת

נוחה תמיד אינה ההסעה מבוצעות; תמיד אינן הצוות בישיבות המתקבלות החלטות
אינה היחידה מספק; איני הטיפול מתכנית המשוחררים אחר המעקב למטופלים;

מעבדות. העדר היא מכך הנובע העיקרי והחיסרון חולים, לבית צמידה

בעיסוק; ולמרפא נוסף לפיזיותרפיסט סוציאלי, לעובד זקוקה היחידה בןיאיר;
יום החולים בית של לתפקידו מודעים אינם החולים בבתי הרפואה מקצועות אנשי

מדי. מצומצם החברתיות הפעילויות היקף ממלא; שהוא ולפונקציה

יום החולים בבית המקום ולכירופודיסט; נוספת לאחות זקוקה היחידה ה: ק רב בית
יותר טובה להכשרה זקוקים הסגל אנשי הטיפול; מקבלי כל את מלהכיל קטן

מקשה המדיניות ביצוע ועל החלטות קבלת על אחראי שיהיה אדם העדר בגריאטריה;

ועדת ולפגישות הצוות לפגישות קבוע זמנים לוח לקבוע יש העבודה; ביציע על
שאינם אנשים פעילות; בשום משתתפים אינם אך ליחידה, הבאים אנשים יש הקבלה;
אמות בקהילה; חלופית מסגרת עבורם שאיו כיון לתכנית מתקבלים להשתקם יכולים
העימס להקלת המידה על יתר מנוצלת היחידה ברורות; אינן חולים לקבלת המידה
כמועדון היחידה את לפעמים מנצלים המטופלים בקשישים; המטפלות משפחות מעל

יום. החולים מבית איפעם משתחררים מעטים מטופלים ורק חברתי;

הם לעתים מדי; מיעט זמר יום החולים בבית נמצאים המטופלים השומר: תל

החולים מבית לשחרור מתנגדים הם פעם לא בהסעה; בעיות בשל באיחור, מגיעים
להשתקם. ליכולתם באשר מציאותיות בלתי ציפיות להם יש קרובות לעתים יום;
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כקיץ ולמתנדבים; לפסיכולוג לרכז, בעיסוק, למרפא זקוקה היחידה הרופא; אסף

מן רב זמן במקום להישאר נאלצים המטופלים מדי; קר  ובחורף מדי, שם חם

די אין בהסעה רפואית; השגחה הנותנים יום מרכזי בקהילה שאיו משום הדרוש,
בשתי ליחידה מובאים המטופלים מבחוץ; יועצים עם מספיק קשר איו מקומות;

השנייה הקבוצה עם יד למלאכת המורה מבלה כך ועקב ומאוחרת, מוקדמת קבוצות,
למטופלים לאפשר היה שעשוי רפואי ציוד חסר רוצה; שהיתר. מכפי זמן פחות

תנועה. ביותר הכרוכים התעמלות בתרגילי להשתתף

נוספים; ואחות בעיסוק מרפא זיותראפיסט, פי רופא, דרושים ליחידה פלימן;
מרכזים שאיך כיוון הדרוש, מן יותר חודש ביחידה נשארים המטופלים מן אחדים
המטופלים מן כמה תנועה; מקשיי בסובלים לטיפול הדרוש הציוד עם קהילתיים

יום. החולים בית של מהפעילויות באחת אף משתתפים אינם

יד למלאכת ולמורה לרופא, לתזונאי, נוסף, בעיסוק למרפא זקוק המקום תלחי;
לתפקידיו מודעים אינם החולים בבתי הרפואה מקצועות אנשי קבוצתית;

לצרכי מספיקים אינם הבסיסיים והאספקה הציוד יום; החולים בית של ולפונקציה
כיסאות להסעת מתאים אינו ההסעה שירות מדי; צפוף יום החולים בית המטופלים;
המטופלים מחלות סיכומי מדי; רב זמן להסעה לחכות צריכים המטופלים גלגלים;

בפעילויות מאשר בשיקום יותר חזק דגש לשים יש לתיקיהם; מוכנסים אינם
חברתיות.
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המטופלים של במצבם שינויים על דיווח .8

התפקודי המצב 8.1

אולי, היא, החולים בית תכנית של ביותר והמוחשית הישירה התועלת

ורק אך זה שיפור ליחס קשה זאת, עם המטופלים. של התפקוד במצב השיפור

מאירוע מחלימים אחדים חולים יום. החולים בית של השיקום בתכנית להשתתפות

במשך משתפר היה אחרים חולים של מצבם שהוא; שיקומי שירות כל ללא מוחי
הדרך יום. החולים בית של התערבותו ללא אף מידרדר,  אחרים ושל הזמן,

קבוצת בעזרת היא יום החולים בבית הביקור של נטו ההשפעה את לקבוע היחידה

נעשה לא זה במחקר יום. החולים בבית הניתן השירות את תקבל שלא ביקורת,
החולים של התפקוד ביכולת המדווחים השינויים שאת כך ביקורת, בקבוצת שימוש

יום. החולים בית בתכנית המטופלים של להשתתפותם ישירות לייחס אפשר אי

המקבלים מטופלים של תפקודם שמצב להאמין מקום יש עדיין זאת, כל עם

מצבם כי להראות יכולים אנו אין זה במחקר כי אף משתפר. אכן שיקום טיפול

כזה, טיפול מקבלים שאינם אלה של מזה טוב שיקום טיפול המקבלים אלה של

שלא מפני במהירות הידרדר שמצבם מטופלים ישנם כי מדווחים הראשיים המטפלים

טיפול האם השאלה החולים. מבית שחרורם לאחר שיקום טיפול לקבל להמשיך יכלו
הניתן מזה יעיל פחות או יותר הוא יום טיפול במסגרת הניתן השיקום

נוסף. למחקר נושא היא רגיל חולים בית במסגרת למאושפזים
השתתפותם במהלך שחלו המטופלים, של והחברתי התפקודי במצבם שינויים

ושל הראשיים המטפלים של דיווחים עלפי הוערכו יום, החולים כתי בתכניות

להקל אין מדויקים, יותר הם המטפלים של שדיווחיהם אף על עצמם. המטופלים
מדווח שעליה התועלת כי ייתכן רבים במקרים עצמם. החולים דיווחי של בחשיבותם

רבה. למטופל חשיבותה זאת ועם למטפל, ברורה אינה כלל המטופל
תפקודם ביכולת שחלו שינויים לאחור, בהסתכלות להעריך, נתבקשו מטפלים
בעת המטופלים מן אחד כל של התפקודי במצבו להיזכר התבקשו הם המטופלים. של

המטפלים ואילך. רגע מאותו במצבו שחל שינוי כל ולציין לתכנית, שהתקבל

המטופל שנכנס בעת שנעשו כתובות, הערכות על תשובותיהם את לבסס נתבקשו
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הסתמכו מספקים, בלתי נמצאו שבכתב הנתונים אם השיקום. תכנית למסגרת

המטופלים את לסווג נתבקשו המטפלים זיכרונם. ועל תצפיותיהם על המטפלים
בעת והן לתכנית הקבלה בעת הן ברתל, בסולם הפעילויות מן אחת לכל ביחס
זקוקים מיכאנית, לעזרה זקוקים עצמאיים, אלה: קטיגוריות לפי הריאיון,

כדלהלן: סווגו השינויים לבצע. מסוגלים אינם או אדם, לעזרת

קטיגוריות ביו שיפור 

קטיגורית בתוך שיפור 

יציבות 

קטיגוריות בין הידרדרות 

קטיגורית בתוך הידרדרות 

מטופל אם השונות. הקטיגוריות של משמעותן את ממחישות שלהלן הדוגמאות
הוא והיום אחר אדם בסיוע רק להלך היה יכול התכנית, למסגרת בהיכנסו מסוים,

מ"זקוק קטיגוריות: בין לשינוי תדבר ייחשב עזר, כלי בסיוע להתהלך יכול
המטופל היה יכול התכנית בתחילת אם מיכאנית". לעזרה ל"זקוק אדם" לעזרת
מתהלך הוא אך העזר לכלי זקוק עדיין הוא וכיום עזר, כלי בעזרת רק להלך

הקטיגוריה. בתוך לשינוי תדבר ייחשב יותר, רבה ובשליטה יותר רבה במהירות
התפקוד ביכולת ביותר הקלים השינויים את אף להעריך יכולנו זו בשיטה

שיקום. טיפול שקיבלו הקשישים אצל שהתרחשו
ביכולת שדווחו השינויים את מסכמים 16 מס' בלוח המוצגים הנתונים

הנתונים הריאיון. לזמן עד התכנית למסגרת היכנסם מזמן מטופלים של התפקוד
שדווחו השינויים התכנית. במסגרת בילו שהמטופלים הזמן משך עלפי מסודרים

עד א6 (לוחות בנספח נמצאים ויחידה יחידת בכל מטופלים של תפקודם יכולת על

המטפלים. מן נתקבלו אלה בלוחות הנתונים כל א9).
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משך ולפי השינוי מידת לפי התפקיד במצב שדווחו שינויים :16 לוח
בתכני? המשתתפות
השתתפות __

סךכל 52+ 2652 1326 13 מ פחות בתכנית
החולים שבועות שבועות שבועות שבועות פעילות

 אכילה
22 20 14 29 25 קטיגורית בתיר שיפור
11 11 5 14 12 קטיגוריות בין שיפור
66 69 81 53 64 יציבות

1   5  הידרדרות

 אישית היגיינה
24 22 38 19 22 קטיגוריה בתוך שיפור
21 28 24 24 16 קטיגוריות בין שיפור
54 47 38 53 62 יציבות
135  הידרדרות

 מהאסלה וקימה ישיבה
25 27 33 29 24 קטיגוריה בתוך שיפור
22 24 29 14 20 קטיגוריות בין שיפור
52 47 38 57 56 יציבות
1 3    הידרדרות

 עצמית רחצה
27 20 33 19 31 קטיגוריה בתוך שיפור
22 31 43 24 9 קטיגוריות ביו שיפור
50 46 24 57 60 יציבות
1 3    הידרדרות

 הליכה
38 33 33 48 38 קטיגוריה בתוך שיפור
28 33 57 24 18 קטיגוריות בין שיפור
30 31 5 19 42 יציבות
4 6 5 5  הידרדרות

 במדרגות וירידה עלייה
28 22 19 33 30 קטיגוריה בתוך שיפור
38 42 62 43 26 קטיגוריות ביו שיפור
33 31 19 24 44 יציבות
1 6    הידרדרות

 בגדים לבישת
28 26 33 14 31 קטיגוריה בתוך שיפור
28 29 33 43 24 קטיגוריות בין שיפור
43 43 33 43 45 יציבות
1 3    הידרדרות
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המטופלים של ביכולתם הידרדרות על המטפלים דיווחו ספירים במקרים רק

ביותר הגדול השיפור ימיות. היוםי הפעילויות מן יותר או אחת פעילות לבצע
המטופלים של מספרם זה בתחום במדרגות. ולרדת לעלות ביכולת הנראה, ככל היה,
המטופלים של ממספרם רב היה לשנייה אחת מקטגוריה אותם קידם במצבם שהשיפוד

במדרגות ולרדת לעלות ללכת, היכולת קטיגוריה. אותה במסגרת שיפור שהראי

עקב ביותר הרב השיפור שיעור דווח בהן אשר המיומנויות היו ולהתלבש
יום. חולים בית בתכניות ההשתתפות

של פונקציה היא התפקוד ביכולת השינוי דרגת האם היא, מעניינת שאלה

ושינוי שיעור האם למשל, יום. החולים בית בתכנית השתתפו שהמטופלים הזמן
משנה, למעלה התכנית במסגרת שהו אשר מטופלים אצל יותר גדול התפקוד ביכולת
השינוי היקף את למדוד כדי בלבד? חודשים 126 בתכנית שהשתתפו לאלה בהשוואה
לסוגי שקלול בשיטת השתמשנו הריאיון, לזמן ועד ההפניה מעת התפקוד ביכולת
הקטיגוריה בתוך השתפר שתפקודם האנשים שיעור מהפעילויות, אחת בכל השינוי.
."1.5" המשקל את קיבלו קטיגוריות בין שהשתפרו ואלה ,"1" המשקל את קיבלו

המתאים. במשקל הוכפל השיפור בקטיגוריות האנשים שיעור זמן, תקיפת לכל
השיפור שיעור היא שהתקבלה והתוצאה חוברו, שיפור של קטיגוריה בכל התוצאות
את שלהלן הנתונים מראים "אכילה" הפעילות עבור למשל, תקופה. כל במשך הכולל

מסוים. שיפור חל במצבם אשר זמן תקיפת בכל האנשים שיעיר

הטיפול משך אכילה
(אחוזים)

קנה 1> חודשים 127 חודשים 63 חודשים 3<

קטיגוריה בתוך שיפור
20 14 29 25 (1 = (משקל

קטיגוריות בין שיפור
11 5 14 12 (1.5= (משקל

0.37 0.89 0.50 0.43 השיפור כל סך

בחיי הקשורות הפעילויות בכל השיפור שיעורי כל סך את מראה 17 מסי לוח
הזמן. תקופות בארבע היוםיום,
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התפקודי במצב כילל" שיפיר "ציון :17 ליח
קופה ת  

_____ ___ _____

משנה יותר חודשים חודשים חודשים פעילות

0.37 0.89 0.50 0.43 אכילה

0.64 0.74 0.55 0.46 אישית היגיינה

0.63 0.77 0.50 0.54 מהאסלה וקימה ישיבה

0.67 0.98 0.55 0.45 עצמית רחצה

0.83 1.20 0.84 0.65 הליכה

0.85 1.10 0.98 0.69 במדרגות וירידה עלייה
0.70 0.83 0.79 0.67 בגדים לבישת

4.69 6.51 4.71 3.89 0ךהכל
0.67 0.93 0.67 0.56 זמן ממוצע/תקופת ציון

ריוםיומיות בפעילויות ביותר הגדול השיפור שיעור בלוח, שנראה כפי

חודשים. 127 במשך יום החולים בית בתכנית השתתפו אשר מטופלים אצל התגלה

זמן תקופות נמשך בתכנית שהשתתפו מטופלים כי לצפות מקום שהיה אף על

עד רק נכונה זו הנחה כי מצאנו שיפור, של יותר רבה מידה יגלו יותר ארוכות
עד של תקופה במשך שטופלו אנשים אצל אחרות: במלים חודשים; 12 של לתקופה

משנה. למעלה במשך שטופלו אלה אצל מאשר יותר רב שיפור חל אחת שנה

מעקב עורכים אנו ואיו שונים, אנשים של בקבוצות עוסקים שאנו מאחר

שנמצאה שהקבוצה להסיק רק נוכל שונות, זמן בנקודות מטופלים אותם אחרי

הפרעות של ביותר הגבוה מהשיעור הסובלת הקבוצה היא משנה למעלה בטיפול

שהם משום בתכנית להשתתף ממשיכים זו מקבוצה שהמטופלים אומרת, זאת בתפקוד.
ככר יותר, השתפר מצבם אשר אחרים, אינטנסיבי. יותר החזקתי לטיפול זקוקים
שקיבלו לאלה בהשוואה שלפיו, הממצא מאשש הזו ההנחה את התכנית. מן שוחררו

אנשים של ביותר הגבוה השיעור זו בקבוצה יש לפחות, חודשים שלושה במשך סיפול
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ובישיבה ברחצה, בהלבשה, כמדרגות, ובעלייה בירידה בהליכה, לעזרה הזקיקים
לאסלה. מעל ובקימה

או פחות עולים, עצמם הקשישים עליהם שמדווחים התפקוד במצב השינויים
המטפלים לדעת זאת, עם המטפלים. ידי על שדווחו השינויים עם אחד בקנה יותר,
אישית היגיינה פעילויות: בשלוש שיפור שהראו אנשים של יותר גדול שיעור יש

לעומת ,$56) במדרגות וירידה עלייה העצמיים); בדיווחים \ר1 לעומת ,4S$J

רק העצמיים). בדיווחים $29 לעומת ,$49) ורחצה העצמיים); בדיווחים %45

מאשר שיפור של יותר גדול שיעור על הקשישים דיווחו בגדים לבישת לגבי
המטפלים). בדיווחי 589< לעומת (>1י68, מטפליהם

יהחברתי הנפש המצב 8. 2

לידה או מוות אדם: של הנפשיהחברתי מצבו על להשפיע יכולים רבים גורמים

לחוויות קשורים אינם שכלל רבים גורמים ועוד ידידים, בין פירוד במשפחה,

כל במשך ביטחון וחוסר דיכאון לחוש העלולים מטופלים יש יום. החולים בבית

ואילו בזולת, לתלותם מודעים ויותר יותר נעשים שהם משום השיקום תהליך
ללא ולהתלבש לשוב יוכלו קצר זמן שבתוך הידיעה מן עידוד שואבים אחרים

ולהדגיש לחזור מקום יש ולכן הללו, המשתנים בכל לשלוט אפשרות כל איו סיוע.

החולים בבית לטיפול ורק אך הנפשיהחברתי במצב השינויים את לייחס אין כי
יום החולים בבית הטיפול תכנית במהלך החלים במצב שינויים זאת, עם יום.

זו. בתכנית ההשתתפות של האפשריות השפעותיה על לרמז עשויים

שהיו המטופלים כל של הנפשיהחברתי במצבם השינוים את מסכם 18 מס' לוח

לפי הסגל. אנשי עלידי שדווחו כפי שבועות, משבעה ייתר במשך בטיפול
בהיכנסם נפשיותחברתיות מבעיות שסבלו הקשישים מן %70d של מצבם הדיווחים,

פחד/מתח בדידות, דיכאון, האלה: התחומים מארבעת אחד בכל השתפר לתכנית

ביטחון. וחוסר

החיובי הכיוון בדבר ההנחה את מאששים עצמם הקשישים מן שנאספו נתונים

הם כי אמרו הקשישים מן 623< .(19 (לוח הנפשיהחברתי במצבם השינויים של
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קשרי יצירת על דיווחו 453< התכנית. תחילת מאז עצמאיים", יותר "מרגישים
ובדידות. דיכאון כגון בעיות בהפחתת הדעות, לכל חשוב, גורס  חדשים ידידות
לא אם גם שטחיים, היכרות קשרי לפחות קושרים המטופלים של יותר גבוה שיעור

עמוקות. ידידויות

שדווחו כפי המטופלים, של במצבםהנפשיהחברתי שינויים :18 לוח
(באחוזים) המטפלים עלידי

קרית cf57< ו51 כי7/ בן תלפיות ות בעי
סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח נפשיותחברתיות

ן: דיכאו
72 40 80 100 63 40 67 91 85 שיפור
20 20 10  38 40 33  15 יציבות
5 10 10 9  הידרדרות

בדידות:
68 100 83 80 14 40 60 71 100 שיפור
30  17 20 71 60 40 29  יציבות
2 14  הידרדרות

בני עם יחסים
המשפחה:

31  83  17 50 17  67 שיפוי
51 67  50 50 25 83 100 33 יציבות
17 33 17 50 33 25  הידרדרות

וחרדה: מתח
69 50 80 88 43 46 73 83 85 שיפיי
27 25  13 43 54 27 17 15 220יציבות  הידרדרות

ן: בטחו חוסר
71 50 50 89 56 54 91 67 85 שיפיי
26 33  11 44 46 9 33 15 יציבות
150  הידרדרות
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המטופלים, של במצבהנפשיהחברתי שינויים :19 יח (באחוזים)ל עצמם הקשישים עלידי שדווחו בפי
קרית אסף 5"n בית בן תלפיות

f סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח חברתיים משתנים

ו 45 50 42 41 44 22 56 53 56 חדשים חברים

יותר מרגישים
62 75 55 50 56 56 67 78 65 עצמאיים

בני עם יחסים
המשפחה:

21  33 29 22 11 11 17 29 שיפור
76 100 58 71 78 89 83 83 59 יציבות
61238 הידרדרות

החולים בית בתכנית ההשתתפות שבגללו יימיבות :20 ליח
(באחוזים) למשפחה חשובה יום

סיבה _____
שנייה החשובה

בחשיבותה ביותר

5 10 העבודה שעות מספר לעבודה/הגדלת יציאה
2  הכלכלי הנטל הפחתת

22 39 בבית הרגשי המתח הפחתת

31 29 הטיפול עומס הפחתת

23 12 התלות הרגשת הקטנת

(עלפי חמישית רק המשפחה, בקשרי בעיות על שדיווחו המטופלים מבין
חלה 173, אצל שיפור, הראו הסגל) דיווחי (לפי שליש עד עצמיים) דיווחים

דיווחי עלפי המטפלים; דיווחי עלפי משפחותיהם, בני עם ביחסיהם נסיגה
השתנתה. לא המשפחה יחמי איכות המקרים, ברוב .Z\  עצמם הקשישים
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מדווחים המשפחה, בני עם ביחסים תכופים שינויים חלו שלא אף על

לרוב ביותר חשובה יום החולים בתי בתכניות קשישים של שהשתתפותם המטפלים
לבני המטופלים בין ביחסים גלוי בשיפור בהכרח מתבטא אינו הדבר המשפחות.

והן במעמסה הן להקלה ההשתתפות מביאה ,20 מס' לוח שמראה כפי אך משפחותיהם;
טווח קצרת הקלה איפוא מספקים יום החולים בתי המשפחה. בתוך הנפשי במתח

הטיפול עם מתמודדות שהן הראשונה הפעם להן זו רבים, במקרים אשר, למשפחות

היו משפחתו בני ובין הקשיש בין הבסיסיים היחסים אם אולם בקשיש. הפיזי

בבית שהטיפול הסיכויים קלושים יום, החולים בבית לטיפול קודם מעורערים
אותם. ישפר יום החולים
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ביןארגוניים וקשרים ארגוניים תהליכים .9

הפעלה מדיניותו  יום חולים בבתי טיפול ניהול 9.1

המחליטה קבלה ועדת יש יום התולים בתי בכל כמעט קבלה: והליכי מדיניות

בן מזרח, תלפיות  מהיחידות בחמש לאו. אם לתכנית מתאימים הפונים האם

בית של הסגל מחברי הקבלה ועדות מורכבות  ופלימן חי תל השומר, תל יאיר,
כלל, בדרר הם, האחרונים אלה ביחידה. עובדים שאינם ומאנשים יום החולים

החולים ובית הבריאות משרד ועובדי חולים, קופת של טיפול להמשך היחידה אנשי

מי הקובע הוא החולים בית סגל רק שמונה ובקרית הרופא באסף רבקה, בבית האב.

לתכנית הקבלה בענייו ההחלטות את מקבל יום החולים בתי בכל לתכנית. יתקבל
ומפיזיותרפיסט. סוציאלי מעובד מאחות, מרופא, כלל בדרך המורכב רבמקצועי, סגל

בני עם שייפגשו כך על עומדות יום החולים בתי של הקבלה ועדות רוב
נפגשת מזרח ובתלפיות יאיר בבן בפלימן, אולם הקבלה. בעת הקשיש משפחת

זאת, עם לתכנית. הקשיש קבלת בשעת רחוקות לעתים רק המשפחה בני עם הוועדה

הטיפול. של כלשהו בשלב המטופל של משפחתו עם קשר יוצרים יום החולים בתי כל
אנשים מקבלות ופלימן) רבקה בית יאיר, בן מזרח, (תלפיות מהיחידות מחצית

הטיפול, יארך חודשים כמה הקבלה בעת למועמד ומודיעות בלבד, מוגבלת לתקופה
בתכנית. נכללים טיפולים כמה או

הוא השומר ובתל רבקה בבית יאיר, בבן מזרח, בתלפיות לקבלה הכרחי תנאי /

להשתקם, יכול אינו או צריך אינו החולה אם להשתקם. המטופל של יכולתו מידת
רפואית השגחה הוא רבות בתכניות לקבלה נוסף תנאי לתכנית. קבלתו תאושר לא

יהיה שהקשיש בכך די שמונה ובקרית חי בתל לתכניות להתקבל כדי אך מתמדת.
המוצעים. השירותים מן שהיא תועלת איזו להפיק מסוגל שיהיה או חולה, קצת

רק בסוגרים. שולטים שאינם אנשים מקבלים אינם יום החולים בתי מרבית
מספקת סיבה אינה בסוגרים אישליטה כי המנהלים אמרו השומר ובתל חי בתל

ו/או מבולבלים קשישים דוחה אינו אשר היחידי יום החולים בית מועמד. לדחיית
המתגוררים מועמדים דוחים יאיר בן וגם הרופא אסף גם פלימן. הוא נפש תשושי
שלא יכול אדם כי צוייו מזרח בתלפיות רק יום. החולים מבית מדי רב במרחק
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לדחיית אחדות סיבות איפוא ישנן בתשלום. לעמוד יוכל לא אם לתכנית להתקבל
החודשים בשלושת יחידה. בכל שונות אלה סיבות אך יום, טיפול לתכנית מועמדות

מזרח תלפיות יחידות: ארבע עלידי אנשים 17 בסךהכל נדחו למחקר, שקדמו

.(1) ופלימן (5) הרופא אסף ,(5) רבקה בית ,(6)

הטיפול: ותכנון הערכה

היו שבו מוסד עלידי יום החולים בתי לתכניות מופנים הקשישים רוב
עמם מביאים תמיד כמעט שיקומי. או כללי חולים בית כלל בדרך מאושפזים,

עם נשלחות רחוקות לעיתים רק אף והתפקודי; הרפואי מצבם של הערכה הקשישים
הערכות גם הרופא ולאסף שמונה לקרית רבקה, לבית המופנים המועמדים

הערכה גם כלל, בדרך המטפלים, מקבלים אחרים יום חולים בבתי סוציאליות.
יאיר ובבן הרופא באסף בפלימן, רק הראשונית. בהערכה מאוד המקילה סוציאלית,
מוגדרות. טיפול מטרות על יום החולים לבית בקביעות ההפניה מקורות ממליצים
הערכות עם לשם להגיע עשויים יום החולים לבית המופנים שהמטופלים אףעלפי
התפקודי, מצבם לגבי הערכות מחדש לערוך היחידות בכל מקובל לשמן, ראויות

המטופלים. מרבית של והסוציאלי הפיזי

מידת את לקבוע המטפלים צריכים שאז הקבלה, בעת מתחיל ההערכה תהליך
התפקודי, מצבו על מידע איסוף כוללת המועמד צרכי קביעת המועמד. של התאמתו
הראשונית ההערכה את הולמת. טיפול תכנית ליצור מנת על והסוציאלי, הרפואי

את מפנה היא כך ואחר הראשית, האחות כלל, בדרך עושה, חי ובתל בפלימן
לטיפול תכנית ומפתחים יותר מעמיקות הערכות המבצעים אחרים, למטפלים המטופל
ומרפא/ה פיזיותרפיסט אחות, ידי על כלל בדרך נעשות הצוות הערכות ייחודי.

זאת, עם רופא. גם הצוות בהערכות משתתף יום החולים בתי ברוב בעיסוק.
ואינם הצורך, בעת רק הצוות בהערכות הרופאים מעורבים מזרח ובתלפיות בפלימן

הקבוע. הטיפול ותכנון ההערכה צוות עם נמנים



, .  51 

: ותכנון ההערכה בתהליך נדירות לעתים רק המשפחות משתתפות היחידות ברונ

מעורבות הכלל מן יוצאים במקרים רק כי מדווחים (583<) המטפלים רוב הטיפול.
ן כי דיווחו יאיר ובבן מזרח בתלפיות המטפלים רוב זאת, עם מלכתחילה. המשפחות

הטיפול. ותכנון ההערכה בתהליך המטופלים משפחות מרבית את מערבים כן הם
ו

השתתפות את דורשים אינם השומר ובתל חי בתל המטפלים כל כמעט זאת, לעומת

זה. בשלב המשפחות

בתיקו הטיפול יעדי את מציינים המטפלים רוב חי, ובתל הרופא באסף מלבד
בבית יאיר, בבן מזרח, בתלפיות המטפלים מציינים כך על נוסף המטופל. של

חולים בבתי לחולה. והניתנים המומלצים מיוחדים טיפולים השומר ובתל רבקה

יאיר בבן רק כאלה. לדיווחים דואגים המטפלים ממחצית פחות אחרים, יום

מצוין היחידות בכל המטופל. של במצבו צפויים שינויים העובדים רוב מתעדים

המטופל. של בתיקו רחוקות לעתים רק הצפוי הטיפול משך

העלולות בעיות כמה להתעורר עשויות הטיפול ותכנון ההערכה תהליך במשך

מס' לוח לפתרונן. דרכים ולהציע כאלה בעיות להגדיר נתבקשו מטפלים לעכבו.
ותכנון ההערכה בתהליך הקשורות בעיות הגדירו אשר המטפלים שיעור את מראה 21

שלהן. האפשריים הפתרונות ואת הטיפול

תכנון של זה בשלב להתעורר עשויות ושונות רבות בעיות הלוח, שמראה כפי
המטופל מצד פעולה שיתוף העדר על הצביעו יאיר בבן המטפלים מחצית הטיפול.

המתקבל המידע מן חלק כי הדעה הובעה יום החולים בתי בכל כמעט משפחתו. או

הסגל מאנשי חצי ידי על שצוינה משמעותית, בעיה לקוי. היה ההפניה ממקורות
כי איפוא מפתיע זה אין היחידה. בתוך עצמו הצוות של בתפקודו קשורה חי, בתל

יותר רשמית צורה מתן עלידי הבעיה את לפתור המליצו עצמם מטפלים אותם

השיעור רבקה. בבית גם נמצאו פתרון, ואותו עצמה, בעיה אותה הצוות. להערכות
ובתהליך הטיפול בתכנון המשפחה את לערב המליצו אשר מטפלים של ביותר הגבוה
אלה יום חולים בתי בשני המשפחות מעורבות השומר; ובתל בפלימן היה ההערכה

ביותר. נמוכה היא בהווה
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פתרונות הטיפול,י ת תכניו ובבניית ההערכה בתהליך בעיית :21 לוח
פתרון) על או בעיה על שיצביעו הממפלים (אחוז מומלצים

אסף תל ביית בן תלפיות בתהליך ופתרונות בעיות
תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח והתכנון ההערכה

בעיות א.

43 20 75  34 17 שפה בעיות
הולם לא מידע קבלת

50 43 20 25 50  19 המפנה מהגורם
50  20   __ הצוות בתפקוד בעיות

מצד שיתוףפעולה חוסר
 29  50 34  משפחתו ו/או המטופל

שירותים עם גרוע תיאום
17 אחרים

לבצע מספיק זמן חוסר
 17  17 מקפת הערכה

במקום או בציוד מחסור
50  40 25    מקפת הערכה לביצוע

פתרונות ב.

14 20 50   17 מתורגמן
 20  20 17 נוסף אדם כוח

המשפחה של יותר רב שיתוף
 29 25  20 17 בתהליך
  25 בית ביקורי

 43  40   אחרים גורמים עם הדוק קשר

50    40   פורמליות צוות הערכות
50  20 ציוד תוספת
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לדון כדי לשבוע אחת המטפלים נפגשים חי, תל למעט יום, החולים בתי בכל
במהלך מחודשות והערכות מתמיד מעקב מבטיחות אלה פגישות המטופלים. בהתקדמות
וההערכות המעקב כי המטפלים רוב דיווחו זאת, לעומת חי, בתל כולו. הטיפול

בלבד. פורמלית בלתי בצורה נעשים המחודשות

לקראת המטופל מוכן מתי רבמקצועי צוות קובע יום החולים בתי בכל שחרור.

והתפקודי הרפואי במצבם התייצבות שחלה אחרי משתחררים המטופלים רוב השחרור.
משתף אינו הוא כאשר מטופל משחררים לעיתים זאת, עם עוד. לשקמם אפשרות ואין
מסרבת, משפחתו אם מטופל שמשחררים יש רבקה ובבית השומר בתל הסגל. עם פעולה
המטופל כאשר הטיפול לתכנית משלימים תמיכה או טיפול לספק יכולה, אינה או

בבן לשחרור. מספקת סיבה משמשת סדירה בלתי נוכחות גם השומר בתל בבית. נמצא
ובפלימן הטיפול, דמי את לשלם סירוב של במקרה מטופל של שחרורו ייתכן יאיר

לשלם. מסרבת החולים שקופת במקרה 

תכנון בתהליך מעורבות המשפחות מרבית כי דיווחו (583<) המטפלים רוב
של נמוך מעורבות שיעור על רובם דיווחו יאיר ובבן הרופא באסף רק השחרור.

המשפחות.

לעמוד חייב החולים בית מסגל שמישהו היא, היחידות בכל הרווחת מדיניות
הסגל אנשי המשלים. הטיפול בארגון להם ולסייע בקהילה הטיפול נותני עם בקשר

לתכנון הנוגע בכל אחרים בארגונים מטפלים לבין בינם קשר יש האם נשאלו
השחרור תהליך כולל יום החולים בתי בכל בקהילה. הטיפול ולארגון השחרור

של טיפול להמשך היחידה ועם חולים קופת מרפאות עם הרווחה, משרד עם תיאום
השומר, בתל בפלימן, מטפלים הבריאות. משרד עם  רבות וביחידות חולים, קופת
במרכזים סגל אנשי עם גם השחרור תכנון את מתאמים מזרח ובתלפיות רבקה בבית
עם הטיפול המשך את המטפלים תכננו מזרח ובתלפיות הרופא באסף רק הקהילתיים.

שלהלן). התרשימים (ראה התנדבות ארגוני
הטיפול המשך של מסוים היבט לארגון מטפל כל אחראי יום החולים בתי ברוב
במרפאת אחות עם להתקשר איפוא יכולה האחות להשתחרר. העומדים למטופלים בקהילה
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הרווחה בלשכת סוציאלי/ת עיבד/ת עם  הסוציאלי/ת העובד/ח חולים, קופת
של טיפול להמשך ביחידה נוסף טיפול לארגן יכול והפיזיותרפיסט השכונתית,
העובד/ת ו/או הראשית האחות רבקה, ובית השומר תל בפלימן, חולים. קופת

הטיפול המשך לתכנון האחריות כל את כלל, בדרך עצמם, על נוטלים הסוציאלי/ת
כי דיווחו חי בתל המטפלים מן ומחצית יאיר בבן המטפלים מן שליש בקהילה.

בקהילה. הטיפול המשך להבטחת האחריות את עצמו על מקבל אינו איש

המטופלים עם יתקשרו מטפלים כי המדיניות דורשת יום החולים בתי ברוב

כבית קיימת אינה זו דרישה יום. החולים מבית שחרורם לאחר אחת פעם לפחות
למעט  היחידות בכל אחד מטפל לפחות למעשה, חי. בתל או השומר בתל רבקה,
במשך הקהילה, מטעם בו שמטפל מי עם או הקשיש, עם בקשר נשאר  רבקה בית

משוחררים מטופלים הרבה אלה, ביחידות השחרור. לאחר חודשים משלושה למעלה

שגרתיות. מעקב לבדיקות מזומנות לעתים לשוב מוזמנים
בתכנון העיקריות הבעיות על להצביע יום החולים בתי מנהלי כשנתבקשו

בקהילה. הקיימים השירותים מיעוט את כולם ציינו השחרור, לאחר הטיפול המשך

בלתי ביתית רפואית השגחה כי טענו השומר ובתל רבקה בבית בפלימן, המנהלים
המנהלים ציינו כר על נוסף המשוחררים. המטופלים אצל חמורה בעיה היא נאותה
הקשו בבית פיזיותרפי לטיפול נאותים משאבים העדר כי יאיר ובבן הרופא באסף

הטיפול שירותי את להרחיב המליצו המנהלים כל השחרור. תכנון על מאוד

הקהילתיים.

ים הביןארגוני הקשרים רמת 9*2

שירותי במערכת יום החולים בתי של שילובם היקף את לאמוד אחת דרך

השונים ים י נ ןארגו י הב הקשרים של תכיפותם את למדוד היא והרווחה הבריאות

מטפל עם בקשר נמצא הוא/היא האם נשאל הטיפול בסגל חבר כל תוכנם. ואת
העובדים נתבקשו ארגונים, בין קשר על דווח שבהם במקרים כלשהו; בארגון
המופנים המטופלים על המידע חילופי של והתוכן הרמה לפי: הקשר את לסווג
מספקי המוסדות עם התיאום המפנה; המוסד לבין יום החולים בית בין לתכנית
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בית בתכנית משתתף עדיין שהמטופל בשעה יום, החולים לבית שמחוץ השירותים
השחרור. לתכנון בקשר הארגונים בין והתיאום יום; החולים

עלידי שדווחו ים י נ יןארגו הב הקשרים את מתארים שלהלן התרשימים
קשר. קיים בכלל האם מראה הראשון התרשים אלה, קשרים של תוכנם ואת העובדים,
נמצא יום החולים בית מסגל אחד אדם שלפחות פירושו ארגונים שמות בין ישר קו

שיש, פירושו הארגונים שמות בין מרוסק קו ארגון. באותו מטפל עם תדיר בקשר
תדיר. אינו הקשר אך אחד, קשר איש לפחות אמנם,

בעת מידע חילופי פירושו ישר קו הקשרים. תוכן את מתאר השני התרשים
יום החולים בית במסגרת שהטיפול פירושו מרוסק קו הטיפול; לתכנית ההפניה
השחרור. בתכנון תיאום שיש פירושו מסולסל וקו חיצוניים; גופים עם מתואם

אחד. ארגון לבין יום החולים בית בין התיאום שלבי שלושת כל מתואמים לפעמים
שמונה עם כלשהו קשר מקיימים יום החולים בתי רוב כי מורים התרשימים
בלבד; שישה עם מגע המקיים השומר, תל זה מכלל יוצא שונים. טיפול ארגוני
יום חולים בבית המטופלים רוב האחרים, יום החולים לבתי שבניגוד משום זאת
מן יוצא ללא יום, החולים בתי כל הכללי. החולים מבית אליו הופנו (85!*) זה

של זה דפוס חולים. קופת של טיפול להמשך היחידה עם תדיר בקשר נמצאים הכלל,
עובדות חולים קופת של טיפול להמשך היחידה שאחיות כיוון צפוי, היה קשרים
להמשך היחידה השחרור. תכנון את ומארגנות הכלליים, החולים בתי ברוב גם
חולים, לקופת השייכות היחידות מן לכמה הקבלה בתהליכי מעורבת גם טיפול

בתי עם תדיר בקשר נמצאים יום החולים בתי רוב יאיר. ובן מזרח תלפיות כגון
ככלל, תדיר. אינו חולים בתי עם שלו שהקשר יאיר, מבן לבד  כלליים חולים

קיים שאינו או מועט, הקהילתיים המרכזים ועם הנפש לבריאות המרפאות עם הקשר
כלל.
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הקשר תדירות א.

חולים קופת מרפאות

חולים קופת של טיפול להמשך היחידה רווחה'", \לשכת הבריאות'^ משרד \ הנפס^"^ לבריאות מרפאות

זרח "מ פיירית ל ת

כלליים חולים כתי /י התנרבות^^^ ארגוני

סיעודיים אבות בבתי יום /מרכזי מתנ"טיםי

לקשישים קהילתיים מרכזים

הקשר מטרות ב.

חולים קופת מרפאות

חולים קופת של טיפול להמשך ^היחידה י <^ רווחה לשכת

י'בריאית }*\רד \\א , ר'נפ^^> לבריאות מרפאות

מזרול^ תלפי"ות ^/~/יי

כלליים חולים "בתי ^' J רתנרבות^^\ץ^ ארגוני

סיעודיים אבות בבתי יום '0ונזי < ^^י מתנ"סיס
י

!

לקשישים קהילתיים מרכזים

" י 3 ~ מפתח:
מידע חילופי א

אחד אדם לפחות "
תיאום ________ תדיר בקשר נמצא

השחרור תכנון י^י^^^^'^/^י''^"/^י'/ תדיר בלתי קשר 



ן ~4T . 

*■■ י
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י הקשר תדירות א.

חוליס קופת מרפאות

 הבריאות\ משרד \ ^^ הנפש לבריאות מרפאות

כלליים חולים 'בתי התנדבותיי~" ארגוני

סיעודיים אבות בבתי יום מרכזי מתנ"מים

לקשישים קהילתיים מרכזים

הקשר מטרות ב.

רוולים קופת מרפאות
וו
)ו

חולים קופת של טיפול להמשך ^היחידה /ו רייחה;^. לשכת

הבריאות משרד \S u לבריאות^;!^^^'^^^^ מרפאות

כלליים חולים /נתי התנדבות ארגוני

סיעודיים אבות בבתי יום מרכזי מתנ"סים

לקשישים קהילתיים מרכזים

ב ~~ מפתח:
מידע חילופי ~ לפחותאדםאחדא|
תיאום ________ תדיר בקשר נמצא

השחרור תכנון ^^^^^^^י^^^^>^_. תדיר בלתי קשר ________
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הקשר תדירות א.

חולים קופת מרפאות

חולים קופת של טיפול להמשך היחידה וווווה'. לשכת

הבריאות ^משרד \ לנויאות^נפש^^. מרפאות

רבקרר "בית

כלליים חולים בתי י ^^^^ התנדבות ארגוני

סיעודיים אבות בבתי יום מרכזי מתנ"סים

לקשישים קהילתיים מרכזים

הקשר מטרות ב.

חולים קופת מרפאות
ן;

חולים קופת של טיפול להמשך ..היחידה ון רווחה,^. לשכת

הבריאות ^משרד \\ J הנפש/^/ לברי^^ות מרפאות

רבלןה>\ ^^'ניח

כלליים חולים ''בתי ן\ התנדבות ארגוני
ץ\
סיעודיים(/ אבות בבתי יום מרכזי *( מתנ"סים
1)

לקשישים קהילתיים מרכזים
ב^ מפתח;

מידע חילופי ן א
אחד אדם לפחות *~

תיאום ________ נמצאכקשרתדיר

השחרור תכנון ^^^י^^^_'^י''_^_^_^ תדיר בלתי קשר ________
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הקשר תדירות א.

חולים קופת מרפאות
1

ו

חולים קופת של טיפול להמשך היחידה ^ רווחה לשכת

הבריאות משרד \ ו הנגש^/^ לבריאות מרפאות

השומר תל

כלליים חולים ^נתי ', התנדבות ארגוני

סיעודיים אבות בבתי יום מרכזי ו מתגייסים

, לקשישים.1 קהילתיים מרכזים

הקשר מטרות ב.

חולים קופת מרפאות
ו

ו

חולים קופת של טיפול להמשך ך.ד,>הידה רווחה:;<^. לשכת

משרדהבר^אית \ \\ ו הנפש/!^'^^ לבריאות מרפאות

רשיו^ר^"^ תל

כלליים חולים ^נתי / התנדבות ארגוני

סיעודיים אבות בבתי יום מרכזי / מתנ"סים

לקשישים קהילתיים מרכזים

3 מפתח:
מידע חילופי jY

אחד אדם לפחות
תיאום ________ תדיר בקשר נמצא

השחרור תכנון ^_^"^'^^^^'^/\/< תדיר בלתי קשר ________
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הקשר תיירות א.

חולים קופת מרפאות

חולים קופת של טיפול להמשך היחידה רווחה לשכת

הבריאות משרד \ הננק^/ לבריאות מרפאות

^ הךופא אסף

כלליים חולים בתי /י י " " " ~~ התנדבותי ארגוני
/ 1

/ 1

סיעודיים אבות בבתי יום /מרכזי \ מתנ"0ים
ו
ו

לקשישים קהילתיים מרכזים

הקשר מטרות ב.

חולים קופת מרפאות

חולים קופת של טיפול להמשך ^.היחידה י ^ רווחה לשכת

הבריאות משיי <\ \ הנפש^>. לבריאות מרפאות

הרו^א^ אסף

כלליים חולים ^נתי <' ^""^^^ התנדבות ארגוני

סיעודיים אבות בבתי יום למרכזי ) מתנ>ז0ים

לקשישים קהילתיים מרכזים

2 מידעמיפתח"ז" חילופי j
אחד אדם לפתות תיאום~ ________ נמצאבקשרתדיר

השחרור תכנון ^^\_^ תדיר בלתי קשר ________
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הקשר תדירות א.

חולים קופת מרפאות

חולים קופת של טיפול להמשך היחידה ( / רווחה לשכת

הבריאות ^משרד \ . ^^^ הנפש לבריאות מרפאות

פלימן^"

כלליים חולים נתל ^ ^^^~ rn:n:1nn ארגוני

סיעודיים אבות בבתי יום מרכזי מתנ"סים

לקשישים קהילתיים מרכזים 1

הקשר מטרות ב.

חולים פת קו מרפאות

חולים קופת של טיפול להמשך ^היחידה ( רווחה^^^^ לשכת

הבריאות משרד \S ו הנפ^<> לבריאות Jfמרפאות
סיעודיים אבות בבתי יום מרכזי /ו מתנ"סים

לקשישים קהילתיים מרכזים
~כ מפתח:

מידע חילופי * £
אחד אדם לפחות

תיאום ________ נמצאבקשרתדיר

השחרור תכנון תדיר בלתי קשר ________
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הקשר תדירות א.

חולים קופת מרפאות

חולים קופת של טיפול להמשך היחידה רווחה'. לשכת

הבריאות משרד

חי תל _

כלליים חולים בתי / ^^^" ^ m:n:1nn ארגוני

סיעודיים אבות בבתי יום מרכזי מתנ"מים^^

לקשישים קהילתיים מרכזים

הקשר מטרות ב.

חולים פת קו מרפאות
ו

!

חולים קופת של טיפול להמשך היחידה ' ^< רווחה לשכת

הבריאות משרד \ץ ' <^/^''\3 >,rj7 לבריאות מרפאות

^ י ח ^ ל ת ^
^'' ^ ^^

כלליים חולים בתי '' "^^ התנדבות" ארגוני

סיעודיים אבות בבתי יום מרכזי מתנ"סים>י"

לקשישים קהילתיים מרכזים

ב * מפתח:
מידע חילופי _~ א.

אחד אדם לפחות
תיאום ________ נמצאבקשרתדיר

השחרור תכנון תדיר בלתי קשר 
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1 את מתאמים ן מ י ל פ ב ו השומר בתל הרופא, באסף יאיר, בבן יום החולים בתי
בעת מסייע טיפול הפניה, הרמות: שלוש ככל אחרים מוסדות עם פעולותיהם

דו בעיקרו הוא הקשר יום, החולים בתי בכל ושחרור. יום החולים בבית השהייה
הארגונים אחד עלידי היומי החולים בית אל המופנים המטופלים כלומר,  סטרי
אבות בבתי יום מרכזי עם קשר של במקרים הטיפול. תום עם בחזרה אליו מופנים
רק מוסדות לאותם מופנים המטופלים שכן חדסטרי, תמיד הוא הקשר סיעודיים

סיעודיים אבות בבתי יום לטיפול התכניות יום: החולים בבית הטיפול תום לאחר

סוציאלי. בשיקום בעיקר המתמקדות אינטנסיביות, פחות הרבה שיקום תכניות הן

הפניה מקורות 9* 3

של בפעילותם יום החולים בתי משתלבים מידה באיזו לבדוק אחת דרך

היא חלופית, טיפול כאפשרות עלידם בחשבון" "מובאים או אחרים, ארגונים
לפי המטופלים התפלגות את מראה 22 מסי לוח ההפניות. באות מהיכן לראות

ההפניה. מקורות

מבתי יום החולים לבתי מופנים (513)) המטופלים מרבית בלוח, שמצוין כפי
מופנים לשם רבקה, בית בעיקר הם זה מכלל יוצאים שיקומיים. או כלליים חולים
הודות המטופלים רוב מגיעים לשם חי, תל חולים; קופת ממרפאות המטופלים רוב
ידי על החולים מרבית מופנים לשם שמונה, וקרית המנהל; של איתור לפעולות
בעובדה מצאנו אלה לממצאים תימוכין חולים. קופת של טיפול להמשך היחידה

התגוררו אשר קשישים מטופלים של ביותר הגבוה השיעור היה אלה יחידות שבשלוש

ההפניה. בעת בבית
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המפנה הגורם לפי מטופלים התפלגות :22 ליח
קרית אסף ת"5 בית _____^_

סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח מפנה גורם

שיקומית מחלקה
20  13 21 20 60  10 25 כללי בביתחולים

שיקומית לא מחלקה
14   5 45 25   25 כללי בביתחולים

17   32   25 50 15 שיקומי ביתחולים

21   5 5 70 35 35 קופתחולים מרפאת

51__  פרטי רופא

2135  הבריאות משרד

2 13 5  עצמית הפניה

6  56      הצוות עלידי איתור

 קופתחולים
8 57 0 37     טיפול להמשך היחידה

1 14 ______  לפיזיותרפיה מכון

8 28   25 10    אחר
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ההיענות ויכולת יום חולים בבתי לטיפול הביקוש .10

בןיאיר, מזרח, (תלפיות ימים חמישה יום החולים בתי פתוחים כלל בדרך
מן היוצא רבקה). בית פלימן, השומר, (תל בשבוע ימים שישה או הרופא) אסף

בתי כל כמעט בשבוע. ימים שלושה רק שעריו את הפותח חי, תל הוא היחידי הכלל

הם הכלל מן היוצאים שני ביום. שעות שבע או שש שירותים מספקים יום החולים
ממוצע ביום. שעות חמש או ארבע רק שירותים המספקים שמונה, וקרית חי תל

המטופלים רוב מבקרים חי בתל בשבוע. פעמיים הוא יום החולים בבתי הנוכחות
בשבוע. פעמים שלוש

עד ינואר בחודשים טיפול קיבלו אשר האנשים מספר את מראה 23 מס1 לוח
אשר האנשים מספר ואת טיפול לקבל שהתחילו האנשים מספר את ,1983 דצמבר

ויחידה. יחידה בכל שלהם הטיפול תכנית את השלימו
בין ההבדל ראשית, מגמות. כמה על להצביע אפשר 23 שבלוח הנתונים מן

שהטיפול אנשים של הממוצע המספר לבין הושלם שטיפולם אנשים של הממוצע המספר

בן מזרח, תלפיות הזמן. במשך התכנית של התרחבותה היקף על מורה החל רק בהם
בחודש, השירות מקבלי מספר מבחינת יחסית יציבים היו ופלימן רבקה בית יאיר,
האנשים למספר יותר, או פחות זהה, היה הטיפול את שהשלימו האנשים מספר שכן

ובתל הרופא באסף השומר, בתל יום החולים בתי זאת, לעומת בטיפול. שהתחילו
יום החולים בבתי כי לציין מעניין חי, תל למעט השנה. במשך התרחבו חי

 הרופא ואסף השומר תל מזרח, תלפיות  אנשים של יותר קטן מספר המשרתים
גבוה חודש מדי בטיפול החלו ואשר הטיפול את השלימו אשר המטופלים שיעור היה
זרימת על מידע להשיג אפשר היה לא (הערה: יותר הגדולות ביחידות מאשר יותר

שמונה). מקרית המטופלים

דיווחי לפי דהיינו,  מלאה לגמרי אינה התפוסה יום החולים בתי ברוב
האנשים ממספר במקצת קטן שהוא יום בכל טיפול המקבלים האנשים מספר המנהלים,
בו התפוסה אשר פלימן, הוא היחידי הכלל מן היוצא טיפול. לקבל יכולים שהיו

מלאה. מדי יותר קצת אולי, היא,



(1985 דצמבר,  (יניאר לשחרורם חולים קבלת :23 לוח

תלחי פליטן הרופא אסף הסוטר תל רבקה בית יאיר בן מזרח
ס ה ק ס ה ק ם ה ק ס ה ק ס ה ק 0 ה ק ס ה ק חודש

1 4 14 4 8 78 13 10 59 4 6 31 8 7 94 2 5 54 2 11 31 ינואר

1 1 31 4 12 86 14 10 56 7 7 34 0 2 88 2 3 55 3 7 36 פברואר

0 011 8 6 88 10 5 47    6 3 91 4 5 58 3 7 40 מרס

2 0 14 0 5 85 64 41 6 5 90 4 3 57 7 1 37 אפריל

0 1 16 3 10 95 4 7 42    4 10 94 5 8 61 2 1 31 מאי

0 1 15 8 8 100 6 5 43   4 6 96 3 6 62 8 6 35 יוני

1 1 17 16 13 105 7 17 54 0 15 30 7 5 97 12 0 50 9 14, 41 יולי

0 2 15 8 6 96 4 5 52 7 5 35 8 5 95 6 5 52 9 9 40 אוגוסט

0 2 14 31 9 97 7 12 60 3 3 31 2 2 89 6 4 50 7 5 36 ספטמבר 0
a*

0 1 16 11 9 75 12 20 73 6 7 35 4 11 98 4 11 55 11 12 41 אוקטובר ו

0 2 16 9 13 77 12 12 73 5 6 35 8 4 98 3 7 58 9 6 36 נובמבר

0 2 18 7 10 79 6 7 68 3 4 34 11 12 102 10 6 61 7 18 45 דצמבר

ממוצע
.4 1.4 15 9 9 81 8 10 56 4 7 33 6 6 94 5 5 57 7 8 37 חודשי:

הרופאים. שביתת בגלל חודשים ארבעה למשך נסגר השוטר תל ביתחולים
הטיפול). קבלת ססייםו טיפול; לקבל ההחלו טיפול; (קקיבלו
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לטפל היה מניתן האנשים ומספר טיפול, המקבלים האנשים מספר :24 לוח
יי יומי בסיס על יום, החולים בבית בהם

קרית אסף ת"5 ית ב ן ב תלפיות
סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח הקליטה יכולת

הקשישים מספר
על טיפול המקבלים
(היום יומי בסיס

1 56 10 15 26 17 17 28 26 17 באקראי) נבחר

הקשישים מספר
בהם, לטפל שניתן

166/170 12 20 20/24 20 20 28 26 20 יומי בסיס על

נוספים קשישים מספר
לקבל יכולים שהיו
בסיס על טיפול,

14+/10+ 2+ 5+ 2 3+ 3+0 0 3+ יימי

עלידי גם מאושש יום החולים בתי של מלאה הבלתי התפוסה בדבר הממצא

המתינו אנשים חמישה המתנה: רשימות יש יום חולים בתי בשני שרק העובדה
מייחסים המנהלים מרבית שמונה. בקרית  ואחד מזרח בתלפיות לטיפול להתקבל

באשר אחרים בריאות מקצועות אנשי מצד הבנה להעדר הזו מלאה הבלתי התפוסה את

אף על זאת יום. החולים בית של קיומו, לעצם באשר ידיעה העדר ואף לתפקידו,
אנשי של מודעותם את להגביר ניסו הם האם המנהלים נשאלו שכאשר העובדה

כולם השיבו יום, החולים בתי של ולקיומם לתפקידם אחרים בריאות מקצועות
מרבית צורך. כל בכך אין כי טען אשר שמונה, קרית מנהל למעט  בחיוב

בבתי הבריאות מקצועות אנשי עם מזומנות לעתים נפגשים הם כי אמרו המנהלים
הם וכי חולים בבתי שחרור בועדות חברים הם כי חולים, קופת וכמרפאות החולים
מאמרים פרסמו מזרח תלפיות וגם חי תל גם ביחידותיהם. לבקר אנשים מזמינים

מציעים. שהם השירותים על
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יום החללים בית של תפקידי .11

שירותי מערכת של בהקשר יום החולים בתי של תפקידם את להבין כדי
בית של במקומו יחידים, למטופלים הטיפול ביעדי נתמקד בכללה, הבריאות

יום, החולים בית במשאבי שימוש נעשה שבהם ובאופנים הטיפול ברצף יום החולים

מטופל לכל הטיפול יערי 11.1

על כללי מושג תיתן ומטופל מטופל לכל הטיפול יעדי של מהירה סקירה
מקבלים המטופלים רוב האם מטופל. כל עבור יום החולים בית שממלא התפקיד

החולים בית של העיקרי שהיעד הרי כן, אם שיקום? היא העיקרית שמטרתו טיפול
משקם. טיפול מתן הוא יום

אומרת זאת כקבועים; היחיד המטופל עבור הטיפול יעדי את לראות אין
להשתנות עשויים לתכנית, המטופל של כניסתו עם הנקבעים ראשוניים, שיעדים
גם המטופל, של הרפואי/התפקודי/הסוציאלי מצבו השתנות עם הטיפול. במהלך

היא העיקרית המטרה לתכנית, ההפניה שבעת ייתכן למשל: משתנים. הטיפול יעדי
של התפקוד יכולת עשויה מה זמן לאחר אולם התפקוד; מצב שיפור לשם שיקום

עשויים  התכנית מן המטופל את לשחרר ובמקום מרבית, במידה להשתפר אדם אותו
מטופלים עבור הידרדרות. ולמניעת לאחזקה משיקום להשתנות הטיפול יעדי

לצרכים מענה במתן חשוב ויותר יותר תפקיד למלא עשוי יום החולים בית אחרים,
העיקרי. הטיפול יעד זהו מהמקרים, בכמה מסוימים. חברתיים

כל עבור שנקבע העיקרי הטיפול יעד היה מה להגדיר נתבקשו המטפלים

הריאיון. בעת העיקרי הטיפול יעד היה ומה התכנית, בתחילת ומטופל מטופל
מספר עבור הטיפול יעדי השתנו שבועות שמונה עד שבעה לאחר רק כי מצאנו
לתכנית ההפניה בעת הטיפול מטרת את מגדירים אנו מטופלים. של משמעותי

הריאיון, בעת הטיפול מטרת הוא ההמשך" טיפול "יעד העיקרי"; הטיפול כ"יעד
הריאיון, בעת לפחות. שבועות שבעה במשך התכנית במסגרת שטופלו מטופלים עבור

לפחות.. שבועות שבעה במשך התכנית במסגרת היו שבמדגם המטופלים מן כו<90
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עבור העיקרי הטיפול יעד התפקוד מצב שיפור לשם השיקום היה ההפניה בעת

שיעור שמונה, וקרית חי תל יחידות, בשתי .(25 לוח (ראה המטופלים מכלל 8035

!$י57.  בהרבה: נמוך היה שיקום הוא שלהם הראשוני הטיפול שיעד המטופלים

חברתיים. קשיים בשל יום חולים לבתי נכנסים ביותר מעטים מטופלים רק

שונים, יום חולים בבתי העיקריים הטיפול יעדי הבנת את להעמיק כדי
ל£<75 קרוב יום. החולים בית לתכנית נכנסו הם מדוע גם המטופלים נשאלו

בקשר המטפלים שנתנו למספר מתאים זה מספר בשיקום; שלהם הצורך את ציינו
לענות כדי לתכנית נכנסו כי ציינו הקשישים מן \$\ העיקריים. הטיפול ליעדי
המטפלים בהם. הטיפול נטל את משפחותיהם מעל להקל כדי או חברתיים, צרכים על

המטופלים. מכלל 2\ לגבי רק עיקרי כיעד זאת ציינו
טיפול יעדי לרובם יש רבות, מבעיות סובלים מהמטופלים ורבים הואיל

מיעד יותר ההפניה בעת צוין מהמטופלים מ$95 יותר אצל ואכן, מורכבים.

המטופלים), מכלל $89 (עבור רפואית השגחה כללו משניים טיפול יעדי אחד. טיפול
.(48* (עבור חברתיים צרכים ומילוי (5835 (עבור המשפחה מעל הטיפול נטל הקלת

יעדי בהתפלגות משמעותי שינוי חל לפחות טיפול שבועות שבעה אחרי

החזקה, הוא ($47<) המטופלים מבין מאוד רבים עבור העיקרי היעד הטיפול.

אלה מנתונים .(29^1) מטופלים פחות הרבה אצל העיקרי היעד הוא השיקום ואילו

בולט יום. החולים בתי של ביותר חשוב תפקיד הוא החזקתי טיפול מתן כי עולה
אחד אף אצל העיקרי הטיפול יעד השיקום איו שם חי: תל הוא זו מבחינה במיוחד

את מחזקים אלה ממצאים שבועות. משבעה למעלה בטיפול הנמצאים החולים מבין
יום. חולים בבית טיפול של שונה מודל מציע חי שתל ההשערה

התפקוד משיפור  משתנה העיקרי הטיפול יעד מהמטופלים רבים שאצל מאוור

עם מייד משוחררים אינם שהמטופלים להסיק אפשר  הידרדרות ולמניעת לאחזקה

על לשמור שמטרתו טיפול להם ניתן אדרבה, שלהם: התפקוד כושר למלוא הגיעם

הטיפול המשך עונה מטופלים של יותר מצומצם מספר אצל התפקודיים. הישגיהם
בני על המוטל הטיפול נטל את מקל או חברתיים צרכים על יום החולים בבית

העיקריים. הטיפול ליעדי הופכים אלה יעדים ושני המשפחה,



בעת העיקריים המיפול יעדי לפי הקשישים התפלגות :25 לוח
(באחוזים7 הסימול המשך ולגבי ההפניה

קרית אסף * תל בית תלפיות
סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא הסומר רבקה יאיר בן מזרח
יעד יעד יעד יעד יעד יעד יעד יעד יעד

המי המי הטי המי י המ הם'י המי המי הם'
י סי הפי סי' הפי סי' הפי סי' הפי סי' הפ. סי' הפי סי' הפי סי' הפי סי' הפי יעד

על 1.פיקוח
את לספר מנת

המצב
29 80 29 57  57 25 71 8 75 36 90 63 85 44 90 18 70 התפקודי

*

או 2.שמירה
יעת םנ

47 11 29  63 14 58 18 50  36 5 13 10 56 10 73 25 הידרדרות
3.מענה
לבעיות

4       17  7  6      חברתיות

מעל הנסל הקלת .4 j
41 14 13 7 14  המשפחה בני 0

5.מעקב
9 5 14  13 21   25 15 7 5 13 5   9 5 יפואי

6.קבלת
טיפול

685311414___ סיעודי
43 14 14 12 86 10  7.אחר

טיפול) יהמשך סי הטי (הפיהפניה;
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הטיפול רצף על יום החולים בית מיקום 11.2

במטרות משתקפים שהם כפי יום החולים בתי של תפקידיהם את שהגדרנו לאחר

במערכת יום החולים בבית הטיפול משתלב כיצד לבדוק מעניין הייחודי, הטיפול
הטיפול משימות למילוי נאותה מסגרת הוא יום החולים בית האם הכללית. הטיפול

לעיל? שפורטו

האחד שבקצהו טיפול, של מרצף כחלק לתאר אפשר לקשיש השירותים את

המוסדי. הטיפול  השני ובקצהו הקהילתיים השירותים
הם תפקידים אילו לראות  פירושה יום החולים בתי של תפקידם הבנת

להציע יכולים יום החולים בתי הטיפול. רצף שעל השירותים לשאר ביחס ממלאים

לשמש יכולים הם הקהילה; במסגרת כרגע זמינים שאינם שירותים של סל או שירות
את למלא יכולים שהם או דומים; שירותים המספקת שונה טיפול למסגרת תחליף
החולים בית ממלא התפקידים מן אילו לקבוע כדי יחד. גם הללו התפקידים שני

האלה: השאלות על לענות יש יום

ומה יום, חולים בית בהעדר הקיימות החלופיות הטיפול מסגרות הן מה א.

החלופי? הטיפול של השלכותיו תהיינה

הניתן לטיפול בהשוואה יום החולים בבית הטיפול של יתרונותיו הם מה ב.

החלופית? במסגרת

חלים הטיפול שבמהלך מאחר דינאמיות, הן יום החולים בית תכניות

דבר של פירושו משירותיהם; הנהנית האוכלוסייה של במצבה משמעותיים שינויים

הוא אף משתנה יחידים מטופלים אצל יום החולים בית שממלא שהתפקיד הוא,

מן 80* אצל הראשוני הטיפול יעד כי מצאנו לעיל, שנאמר כפי הזמן. במשך

התפקוד. שיפור לשם שיקום היה יום חולים בבית בטיפול שהתחילו המטופלים
היעד היה עדיין השיקום שבשבילם המטופלים שיעור טיפול, חודשי 42 לאחר

החזקה להיות הפך העיקרי הטיפול יעד 4831 שאצל בעוד ל^32, ירד העיקרי
מטופלים אותם עבור יום החולים בית שממלא העיקרי התפקיד הידרדרות. ומניעת

ביותר. קצר זמן בתוך איפוא השתנה
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יתמקד ייס, החולים בית של בתפקידו הזה הדינאמי המרכיב את לתפוס כדי
החולים בית שממלא התפקיד זמן: נקודות בשתי היחידות של בתפקידיהן הניתוח
עבור ממלא שהוא והתפקיד הטיפול; בתכנית החלו עתה שזה מטופלים עבור יום

שבועות. משבעה יותר במשך בטיפול הנמצאים מטופלים

עלידי יום החולים לבתי הופנו ($51) המטופלים כלל ממחצית יותר מעט

עלידי הופנו נוספים $29 .($17) שיקומיים או ($34) כלליים חולים בתי
התגורר היכן נשאלו המטפלים טיפול. להמשך היחידות או חולים קופת מרפאות
מחודש פחות בביתו והתגורר החולים מבית שהופנה מטופל ההפניה. בעת המטופל

זאת החולים". בבית ל"מתגורר הניתוח, לצורך נחשב, הטיפול בתכנית שהחל קודם
לקהילה ומוחזרים חולים בבתי שיקומי טיפול המקבלים המטופלים שמרבית משום

לקבל ישובו הם השחרור אחרי מספר שבועות שבתוך הידיעה, מתוך משוחררים
הדבר היה שאילמלא עלה יום החולים בתי ומנהלי המטפלים עם משיחות טיפול.

מתעכב. החולים מבית השחרור היה רכים במקרים כך,
יום. החולים לבית ההפניה בעת חולים בבתי שהו המטופלים מן $60

השחרור אחרי שבועיים בתוך יום חולים בבית בטיפול החלו הגדול הרוב ביניהם,
בעת בבתיהם התגוררו המטופלים מכלל הנותרים $40 הכללי. החולים מבית

יחידות. עלפי החלוקה את מראה 26 מס' לוח ההפניה.

יום החולים בית היה לא לו נשלחים המטופלים היו להיכן נשאלו המטפלים
מפנים היו לאן המטפלים נשאלו הריאיון ביום כך, על נוסף ההפניה. בעת זמין
שירותי להם לתת אפשרות היתה לא המחרת ביום לו במדגם המטופלים מן אחד כל
 אחרים משנה; למעלה כבר טיפול קיבלו המטופלים מן אחדים יום. חולים בית

שממלא התפקיד את להבין כדי שבועות. משלושה פחות  ואחרים חודשים, 126

של חלק אותו את לקחנו ממושך, טיפול המקבלים מטופלים עבור יום החולים בית
את לתאר התבקשו המטפלים שבועות. משבעה יותר במשך טיפול קיבל אשר המדגם

יהיה שאפשר כך מטופל, כל של הנוכחיים הטיפול צרכי ואת הטיפול יעדי
ביותר. ההולמת החלופית המסגרת מהי להגדיר
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(באחוזים) ההפניה בעת המגורים מקום :26 ללח

בית ביתחולים יום חולים בית

40 60 מזרח תלפיות

35 65 יאיר בן

50 50 רבקה בית
25 75 השוטר תל

30 70 הרופא אסף

37 63 פלימן

56 44 חי תל

4 3 57 שמונה קרית

בית הפסיק לו מופנים המטופלים היו לאן מראים ו28 27 מסי לוחות
הנמצאים לחולים והן החל רק שטיפולם לחולים הן שירותיו את לספק יום החולים

ממושך, זמן בטיפול
היו אילולא במוסד מתאשפזים היו המטופלים מן 34*^ הלוחות, שמראים כפי
לקהילה מוחזרים היו 663, ויתר ההפניה, בעת זמינים יום חולים בית שירותי

הטיפול בתכנית החלו עתה שזה חולים לפיכך, במסגרתה. הזמינים ולשירותים
לטיפול והן המוסדי לטיפול הן חלופית מסגרת יום החולים בבית לראות יכולים
קהילתיות, למסגרות מופנים $0# היו טיפול, של שבועות שבעה לאחר הקהילתי.

ל>203. יורד היה נוסף לאשפוז המופנים ושיעור
עלפי תיבחר למטופלים המומלצת החלופי הטיפול מסגרת כי לצפות ניתן

יופנה החזקה, הוא העיקרי הטיפול יער שאם סביר למשל, הטיפול. ליעדי התאמתה

מסגרת את מראה 29 מס1 לוח מוסדית. למסגרת ולא קהילתית למסגרת המטופל
העיקריים הטיפול יעדי לפי מטופלים, עבור במעלה השנייה החלופית הטיפול

הריאיון. ובעת ההפניה בעת שלהם
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(באחוזים) חלופיות טיפול מסגרות :27 לוח

ביתחולים
ביתחולים שיקומי/

סה"כ לחולים מחלקה
המוסדות אבות בית כרוניים שיקומית קהילה

34 2 7 25 66 ההפניה בעת

שבעה לאחר
20 8 7 5 80 לפחות שבועות

יחידה לפי חלופית, טיפול מסגרת :28 ליח

קרית אסף ול5 ית ב תלפיות
שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר בן מזרח

י המ י המ י המ י המ י המ י המ . המ . המ
טי' הפי טי' הפי טי' הפי טי' הפי טי' הפי טי' הפי טי' הפי טי* הפ' חלופית מסגרת

יתחולים ב
או שיקומי

שיקומית מחלקה
בביתחולים

 57 6 25    5  15  5 6 50 18 65 כללי
בבית אשפוז
לחולים חולים

  56 63 כרוניים

בבית אשפוז
13 17 11 756 11 אבות

עם קהילה
100 43 25 13 75 89 100 95 79 80 95 95 78 50 82 35 שירותים

בלי קהילה
6148 שירותים

טיפול) סי'המשך י המ (הפיהפניה;
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(באחוזים) העיקרי הטיפול לעד לפי חלופית מסגרת :29 לוח

ביתחולים
לחולים ביתחולים

אבות בית כרוניים שיקומי קהילה

המשך המשך המשך המשך
טיפול הפניה טיפול הפניה טיפול הפניה טיפול הפניה חלופית מסגרת

את לשפר עלמנת שיקום
2 2 4 4 32 94 62 התפקודי המצב

11 7 12 7 7 7 70 80 החזקתי טיפול

 9 22   91 78 רפואי מעקב

בעת החזקתי לטיפול הזקוקים מטופלים של יותר גדול שיעור כצפוי,
שיעד המטופלים שיעור אך .($62 לעומת $80) לקהילה מופנים היו ההפניה

גם מופנים ושהיו התפקוד, יכולת שיפור לשם שיקום היה עבורם העיקרי הטיפול
גבוה. עדיין יום, חולים בית היה לא לו הקהילה למסגרת הם

החזקה, הוא עבורם העיקרי הטיפול שיעד הממושך, הטיפול ממקבלי 70*^ רק

מן רבים הסבר. יש סבירה, בלתי הנראית זו, לעובדה לקהילה. מופנים היו
טיפול כיום מקבלים התפקוד, לשיפור בתכנית שובצו ההפניה בעת אשר המטופלים,

מאשר יותר רבות תפקוד בעיות יש אלה למטופלים התפקודי. מצבם על לשמירה
המטופלים קבוצת לפיכך, החזקתי. טיפול לקבל כדי ורק אך לתכנית שנכנסו לאלה

הטיפול שיעד ממטופלים מורכבת שבועות משבעה יותר במשך טיפול קיבלו אשר

המקורי הטיפול שיעד ממטופלים וגם התפקוד, יכולת שיפור היה שלהם המקורי
המטופלים, קבוצת של התפקוד מצב כך, עקב התפקודי. מצבם על שמירה היה שלהם

הטיפול שיעד הקבוצה של מזה גרוע החזקה, הוא בהם הממושך הטיפול שיער

לקהילה מופנים זו מקבוצה מטופלים ופחות פחות ולכן החזקה. היה שלה העיקרי
הטיפול. המשך לשם

שהיו מטופלים לאותם המומלצים הטיפול סלי את מראה 30 מס' לוח
יום. חולים בית בהעדר לקהילה מופנים
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בחזרה מופנים מהין לאלה לתת שיש חלופיים טיפול סלי :30 לוח
יום בתיחולים בנמצא היו לא לו לקהילה

( עות ו שב מ7 (יותר' הטיפו') המשך יה ההפנ בעת

הימים מספר הימים מספר
לכל בחודש לכל בחודש
טיפול מקבל מטופלים $ טיפול מקבל מטופלים %

2.0 39 2.5 34 מתנדבים של בית ביקורי

2.0 56 2.5 89 פיזיותרפיה

בבית רפואי מעקב
או רופא של (ביקורים

1.8 21 1.7 47 אחות)

במרפאות רפואי מעקב
2.0 20 1.0 30 קופתחולים
3.7 10 4.0 14 אישי טיפול

2.5 11 2.5 13 (צופייה) י"ת ז מט

2.8 54 1.6 57 מועדון או קהילתי מרכז

חולים בית בהעדר לקהילה מופנים שהיו הקשישים, של (*י89) גבוה שיעור
מעט בשבוע; פעמים שלוש או פעמיים בבית פיזיותרפי לטיפול נזקקים היו יום,

נזקקים היו לפחות שבועות שבעה במשך טיפול שקיבלו אלה של ממחציתם יותר
מחציתם כמעט היו ההפניה בעת בממוצע. בשבוע, פעמיים בבית פיזיותרפי לטיפול
שבעה במשך טיפול שקיבלו מאלה 20*< גם וכמותם בבית, רפואית להשגחה זקוקים
סדיר באופן לבקר צריכים היו המטופלים כלל ממחצית יותר קצת לפחות. שבועות

הקהילתיים. ובמרכזים במועדונים

במשך טיפול שקיבלו מי של קהילה לשירותי הביקושבכוח רואים, שאנו כפי
בעת קהילתית למסגרת נשלחים שהיו אלה של מזה קטן לפחות שבועות שבעה

חל הטיפול תכנית שבמהלך כך על מצביע הדבר יום. חולים בתי בהעדר ההפניה,
המטופלים. של התפקודי ובמצבם בבריאותם שיפור
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[, לטיפול נזקקים היו אשר מטופלים של שיעור אותו כמעט מובהק, באופן
אחרי גם לו נזקקים היו ההפניה בעת במועדון או קהילתי במרכז סוציאלי

מספר על מומלץ יום במרכז טיפול שקיבלו למי ואכן, יום. החולים בבית הטיפול
קיבלו שלא למי מאשר סוציאלי טיפול של שבועיים ושעות ימים של יותר גדול
לשירותים נזקקים עדיין נסתיימה טיפולם שתכנית מטופלים כלומר: טיפול.

טופלו שהם בזמן כהלכה נענו אלה צרכים אם גם הסוציאליים, צרכיהם על שיענו
יום חולים בית בתכניות ההשתתפות שעצם להיות אף יכול יום. חולים בבית

לכן. קודם קיים היה לא אשר חברתיות בתכניות צורך יוצרת
היא יום חולים בבית הניתן הטיפול של יתרונו את לאמוד הדרכים אחת

לאחר במעלה. השנייה החלופית במסגרת הניתן הטיפול של חסרונותיו את לבדוק
החסרונות את לציין התבקשו הם חלופית, טיפול מסגרת על המליצו שהמטפלים
מהמטופלים $4 לגבי רק במסגרתה. להתעורר העלולות נעיות או שלה האפשריים
טיפול למסגרות יופנו אם חסרונות או בעיות כל יהיו שלא המטפלים ציינו

בתחומי הן ובעיות חסרונות על המטפלים הצביעו ,9631 ליתר באשר חלופיות.
31 מסי לוח ומשפחתו. המטופל לרווחת הקשור בכל והן ואיכותם השירותים הספקת

למסגרת מופנים שהיו לאלה שניתן בטיפול הקשורים העיקריים החסרונות את מראה

מטופלים עבור והן ההפניה בעת הן לקהילה, נשלחים היו אשר ולאלה מוסדית
ממושך. טיפול המקבלים

נשלחים שהיו מהמטופלים כמחצית כי היתה, המטפלים של הישירה הערכתם

טיפול מקבלים היו לא יום חולים לבית ההפניה בעת הקהילה במסגרת לטיפול
ברמה רפואית השגחה או בעיסוק ריפוי לא ואף מתאים, או נאות פיזיותרפי

חברתית, בפעילות הצורך די משתתפים היו לא מתוכם רבעים שלושה כמעט הנדרשת.

שבגלל מכך נובע שהדבר ייתכן אחרים. אנשים עם קשרים מקיימים היו שלא או

למרכז וללכת בתיהם את לצאת יכולים היו קשישים מאוד מעט ניידות, בעיות

לא למוסד נשלחים שהיו מטופלים לשם. שיוסעו בלא חברתי למועדון או קהילתי

משתתפים היו לא מהם \ר5 אך הטיפול, באיכות הכרוכות מבעיות סובלים היו
הצורך. די חברתיות בפעילויות
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(באחוזים) החלופית במסגרת טיפול קבלת טל החסרונות :31 לוח
~~~ חלופית טיפול מסגרת ■■

טיפול בהמשך מטופלים ההפניה בעת

קהילה מוסר קהילה מוסד חסרונות

ואיכותם שירותים אספקת

34 10 48 6 פיזיותרפיהלאמתאיטהאולאנאותה
45 14 50 8 נאות לא או מתאים לא בעיסוק ריפוי
39 10 56 2 נאות לא או מתאים לא רפואי מעקב

לא קבוצתיות או חברתיות פעולות
65 52 73 57 נאותות לא או מתאימות

ומשפחתו המטופל רווחת

17 67 19 71 שלו העצמאות תחושת את יאבד המטופל
53 10 61 14 טדי כבד יהיה המשפחה על הטיפול נטל

44 38 47 37 למשפחתו המטופל בין נוסף מתח יהיה
בין היחסים במערכת הידרדרות תהיה

21 14 16 27 משפחתו לבין המטופל

מתח גורמת היתר, חלופית במסגרת טיפול קבלת המטופלים, קבוצות שתי אצל

עקב הנראה, ככל נגרם, זה מתח היה לקהילה מופנית שהיתר, הקבוצה אצל במשפחה.
בין שטינה כך על הצביעו מטפלים אך המשפחה. על המוטל הטיפול נטל הגדלת

הזמן, בשל למוסד, הפניה עקב גם להיווצר יכולה משפחותיהם בני לבין מטופלים
במוסר. בביקורים הכרוכים הנוחות ואי הכספיות ההוצאות

כל היו לא ויותר שבועות שבער, במשך טיפול שקיבלו המטופלים מן $6 ל
לקהילה מופנים שהיו המטופלים מבין שליש חלופית. במסגרת טיפול בקבלת בעיות
היו לא 45*1 מתאים, או נאות פיזיותרפי טיפול מקבלים היו לא הטיפול להמשך

רפואית בהשגחה זוכים היו לא ו*<39 הנדרשת, ברמה בעיסוק לריפוי זוכים
לדפוסים רומה אלה מטופלים עבור החלופי הטיפול של המגרעות דפוסי נאותה.
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חולים לבתי ההפניה בעת לקהילה נשלחים הלל אשר מטופלים אצל מתגלים שהיו

במסגרת אלה שירותים קיבלו לו מתקפחים שהיו המטופלים שיעור זאת, עם יום.
יי מועילים הקהילתיים שהשירותים כך על מצביע הדבר יותר. נמוך הוא הקהילה

כדי עד השתפר שלהם התפקוד מצב ואשר ממושך טיפול קיבלו שכבר לאלה יותר
הטיפול שיעד לאלה התפקוד. כושר על שמירה הוא שלהם העיקרי הטיפול שיעד כך

פחות. מתאים בקהילה הטיפול התפקוד, יכולת שיפור הוא עבורם העיקרי

המופנים מאלה ומחצית לקהילה, המופנים המטופלים מן שלישים שני כמעט

הזולת. עם מקשרים או מספקת חברתית מפעילות נהנים היו לא מוסדית, למסגרת

במשפחה. מתח לגרום החלופית במסגרת הטיפול עשוי יחד גם הקבוצות שתי אצל

שווה, החלופית למסגרת הפנייתם עקב זו מבעיה סובלים שהיו המטופלים שיעור
טיפול לקבל יכלו אלמלא ממנה סובלים שהיו המטופלים לשיעור יותר, או פחות

שגס דהיינו,  קודם ממצא מאששת זו עובדה ההפניה. בעת יום חולים בבית
בעינם. החברתיים צרכיהם נשארים הטיפולית, המסגרת מן משתחררים כשמטופלים

מאושפזים שהיו אלה עבור קהילתית אופציה הינו יום החולים בית לסיכום,
מסגרת בבחינת והוא קיים, כזה חולים בית היה לא לו למוסד מועברים או

לפיכך, בקהילה. החזקתי או שיקומי לטיפול נזקקים שהיו לאלה נוספת קהילתית
מיסוד או אשפוז יום חולים בבתי הקיימים השירותים מונעים מסוימים במקרים

הולם. החזקתי טיפול לקבלת חלופית אפשרות מהווים הם  אחרים ובמקרים נוסף,
ועם הטיפול, תכנית במהלך המשתנים צרכים יש יום חולים בבית למטופלים
בית יכול מטופל כל שאצל משמע, הטיפול. יעדי גם משתנים הצרכים השתנות

343, עבור כי מצאנו שונות. זמן בנקודות שונים תפקידים למלא יום החולים
הרוב למיסוד. או נוסף לאשפוז תחליף יום החולים בית מהווה המטופלים, מכלל
אלה, מטופלים בשביל אינטנסיבי. שיקום לטיפול זקוק הללו המטופלים של הגדול

המוסדית, למסגרת בניגוד היומי, החולים בית במסגרת הטיפול של יתרונותיו
הבטחת וכן הידרדרותם, ומניעת המשפחה קשרי חיזוק עצמאותם, על שטירה כוללים

אחרים. אנשים עם חברתיים קשרים
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היו אשר מטופלים, אותם עבור יום החולים בתי ממלאים שונה תפקיד
נזקקים היו אלה מטופלים יום. חולים בית בהעדר הקהילה למסגרת מופנים

לביקורים ,(473)) בבית רפואית להשגחה ,($89<) בקהילה או בבית לפיזיותרפיה
.(573;) קהילתיים במרכזים שבועיים ולביקורים (>ן<30) חולים קופת במרפאות
יותר, מצומצם מידה בקנה כי אף הללו, הקהילתיים ההחזקה לשירותי דרישה

חודשים במשך יום חולים בבית טופלו אשר מטופלים אצל גם קיימת להיות ממשיכה

דיווחו כאחד ומנהלים מטפלים זאת, עם הקהילה. למסגרת נשלחו ואחרכך מספר

צרכיהם על לענות כדי הצורך די מפותחים אינם הקהילתיים ההחזקה שירותי כי

טיפול לקבל הללו המטופלים נאלצו לו פרוטרוט: ביתר מטופלים. אותם של

וריפוי פיזיותרפי טיפול מקבלים היו לא מהם מחצית עד כשליש בקהילה, החזקתי

וקשריהם לקויה היתה עליהם הרפואית ההשגחה הולמים, או נכונים בעיסוק
למטופלים יום חולים בבית הטיפול של העיקריים יתרונותיו מועטים. החברתיים
איפוא כוללים יום, חולים בית בהעדר לקהילה מופנים תיאורטי, באופן שהיו,

חברתיים. וקשרים רפואית השגחה בעיסוק, ריפוי מתאים, פיזיותרפי טיפול

יום החולים בית במשאבי השימוש 11.3

לתפקיד נוסף אינדיקטור הוא יום חולים בבית הטיפול משך הטיפול: משך

עשויות מוגדרות ובלתי ממושכות טיפול תקופות אלה. חולים בתי שממלאים

לטיפול ובראשונה בראש מיועדים אינם יום החולים בית שמשאבי כך על להצביע
נועדו. שלהם מאלה שונים ליעדים מוקדשים שהם או משקם,

לוח (ראה יום חולים בבית שהיו הזמן משך עלפי תחילה סווגו המטופלים
יש אולם משנה. יותר במשך טיפול קיבלו המדגם מכלל %27 כי מצאנו .(32 מסי

במידה מוטה להיות המדגם עשוי רוחב, בחתך שימוש שעשינו מאחר כי לציין
השתתפו אשר אנשים של הסיכוי דהיינו,  הממושך הטיפול מקבלי לכיוון מסוימת
חולים לבתי שנכנסו אנשים של מאלו גדולים במדגם להיכלל ממושך זמן בתכנית

השיעור יש שמונה ובקרית חי" ל "ת ב ספורים. חודשים בתוך מהם ויצאו יום
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ופלימן מזרח תלפיות משנה. למעלה במשך טיפול המקבלים אנשים של ביותר הגבוה
משנה. יותר במשך טיפול קיבלו ם ממטופליה $5 שרק בכך הכלל מן יוצאים

(באחוזים) יום חולים בבית שוהים שהם הזמן משך לפי המטופלים התפלגות :32 לוח
קרית אסיף תל 3ית בן תלפיות

סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח בתכנית הזמן משך

40 14 6 58 45 45 30 20 60 חודשים 3 ט פחות

17 14 25 32 25 15 10 25 30 חודשים 36

16 0 19 5 5 15 35 25 5 שנה עד ים חודש 7

שנה עד חודשים 13
8 0 19 0 5 15 0 15 5 וחצי

19 71 31 5 20 10 25 15 0 וחצי משנה יותר

במדגם קשיש מטופל לכל דרוש נוסף זמן כמה המטפלים נשאלו כך על נוסף
היה כבר שהקשיש הזמן למשך זה נתון הוספנו טיפולו. תכנית את להשלים כדי

יכלו לא המקרים מכלל %9n הצפוי. הטיפול משך את לקבוע כדי בטיפול,
אלה. תוצאות מסכם 33 מס' לוח המשוער. השחרור תאריך את להעריך המטפלים

בתכניות המשתתפים מכלל רבע שכמעט הוא, ביותר המעניין שהממצא ייתכן
המטופלים כל לגבי נכון זה זמן. הגבלת ללא בטיפול נשארים יום החולים בתי

רבקה בית ממטופלי כחמישית ולגבי שמונה, קרית ממטופלי \\ר לגבי חי, בתל
קרובות שמונה וקרית חי תל שהיחידות כך על מצביע אף זה ממצא הרופא. ואסף

אלה יחידות בשתי הממושך. התחזקתי היום טיפול למודל היחידות משאר יותר

זמן. הגבלת ללא רפואית והשגחה פיזיותרפי טיפול המטופלים מרבית מקבלים
לארוך עשוי שטיפולם מטופלים של ביותר הגבוה השיעור האחרות, היחידות מבין

תכנית את להשלים צפויים (543<) המטופלים רוב יאיר. בבן נמצא משנה יותר

באסף השומר, בתל מזרח, בתלפיות המטופלים מרבית חודשים. 11 בתוך טיפולם
זו עובדה התכנית. מתחילת חודשים שישה בתוך להשתחרר צפויים ובפלימן הרופא

הראשונים. יום החולים בתי בשלושת הגבוהה התחלופה על הממצא עם אחד בקנה עולה
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(באחוזים) יחידיו לפי הטיפול, לתכנית הצפוי הזמן משך :33 לוח
קרית אס"ף ת7 3ית בן תלפיות הצפוי הזמן משך

סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח הטיפול לתכנית

10   29 11 25   6 חודשיים עד
17   29 22 30  5 44 חורשים 43

11   12 17 15 5  31 חודשים 65

11 14  12 11 5  30 13 חודשים 87

5 14    5 11 15  חודשים 109

5655105 6 חודשים 1211

8    6 5 11 35  משנה יותר
24 71 100 12 22 10 י 16   זמן הגבלת ללא

6539 5  ידוע לא

של משאביו האם לבדוק בבואנו חשיבות יש השחרור לדרכי שחרור: יות מדינ
גם טיפולית במסגרת מטופלים נשארים האם כראוי. מנוצלים יום החולים בית
לאחר גם בטיפול נשארים הם האם הושגו? שלהם העיקריים הטיפול שיעדי לאחר

שיקומם? לשיא שהגיעו

אם ראשית, סיבות. מכמה ביותר, חשוב יום החולים מנית השחרור עיתוי
שהושגו השיקום שהישגי חשש יש מרי, מוקדם יום חולים מבית משוחרר אדם

זמן התכנית במסגרת נשאר המטופל אם זאת, לעומת יאבדו. הטיפול תכנית במשך

הסתגלותו בסיכויי תחבל אשר החולים, בבית תלות לפתח עשוי הוא מדי, רב

שאינם משום לשחררם, היה שצריך מטופלים מזאת: יתירה השחרור. אחרי למציאות
זקוקים היו אחרים שמטופלים משאבים לנצל עלולים כזה, לטיפול עוד זקוקים

מהם. יותר להם
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ביום הושג שלהם העיקרי הטיפול שיעד המטופלים שיעור את מראה 34 לוח
ן הריאיון.

ההפניה בעת שלהם העיקריים הטיפול יעדי אשר החולים של היחסי חלקם :34 (באחוזים)1לוח לפחות טיפול שבועות שבעה לאחר הושגו
________ הטיפול יעד
קרית אסף תל בית בן תלפיות בעת העיקרי

סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח ההפניה

לשפר עלמנת שיקום
73 75 100 83 93 72 41 56 86 התפקודי המצב את

עלמנת שיקום
למנוע או לשמור
במצר. הידרדרות

47 50 33 0 100 50 0 60 התפקודי
33 33 0 33 100 0 0 0 רפואי מעקב

שבועות שבעה לאחר שלהם העיקרי הטיפול יעד אשר המטופלים של היחסי החלק 1
ההפניה, בעת העיקרי הטיפול מיעד שונה היה טיפול

מרבית עבור העיקרי הטיפול יעד היה הטיפול בראשית לעיל, שצוין כפי
המטופלים מן 7331 אצל הושג זה יעד התפקוד. יכולת שיפור לשם שיקום המטופלים

רק אלא התפקוד, ביכולת נוספים לשיפורים מקום שאין אומר זה אין במדגם.
היעד הושג רבקה בבית רק עיקרי. טיפול ליעד נחשב איננו כזה נוסף ששיפור
קיבלו במדגם המטופלים שרוב הוא, הדבר פירוש המטופלים. ממחצית פחות אצל

התקבלו. שבזכותן מאלה שונות מסיבות התכנית במסגרת טיפול
יהיה אפשר התפקוד ביכולת שינויים אילו המטפלים נשאלו הריאיון ביום
שינוי כל צפה לא המטפל אס יום. חולים בבית הטיפול המשך באמצעות לחולל
פוטנציאל את שמימש כמי המטופל סווג היוםיום, חיי של הפעילויות בשבע

שיקום של היעד את שהשיגו מאלה $55 או המשתתפים, מכלל 409, אצל שלו. השיקום
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לוח במצבם. כלשהו לשינוי יביא נוסף שטיפול נצפה לא התפקוד, יכולת לשיפור
השיקום פוטנציאל את מימשו אשר יחידה בכל המקרים שיעור את מראה 35 מס'

הריאיון. בעת שלהם

השיקום, לשיא שהגיעו החולים של היחסי חלקם :35 לוח
(באחוזים) יחידה ולפי השהות משך לפי

המטופלים סה"כ 52 עד 13 עד 7 עד
הראיון) (בתאריך חודשים חודשים חודשים

27 0 25 27 מזרח תלפיות
28 83 31 28 יאיר בן
24 80 29 22 רבקה בית
50 80 64 50 השומר תל

29 60 36 29 הרופא אסף

54 100 88 58 פליטן
69 75 67 63 חי תל

57 80 67 57 שמונה קרית
40 75 45 40 סה"כ

משבעה יותר בטיפול שהיו מזרח, בתלפיות המטופלים מן \ר1 לדוגמה: *

שיקומם. לשיא הגיעו שבועות,

יום חולים בית בכל המקרים מן משמעותי שיעור הריאיון, נתוני עלפי
שוני קיים שמונה, קרית את ו חי תל את נוציא אם גם שיקומו. לשיא הגיע

בפלימן. 543, ועד רבקה בבית %24jd נע הטווח השונות. היחיודת בין משמעותי
מימשו אשר מטופלים של ביותר הגבוה השיעור יש שמונה ובקרית חי בתל כצפוי,

בהתאמה. ו>573, 693< שלהם: השיקום פוטנציאל את
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יותר רב זמן הטיפול במסגרת ששהו מטופלים כי המראה, ברורה מגמה קיימת
%75ar הוא ביותר הבולט הממצא שלהם. השיקום פוטנציאל את לממש יותר צפויים
השיקום פוטנציאל את מימשו משנה למעלה יום חולים בבית ששהו המטופלים מן

יוצא .(32 לוח (ראה משנה יותר במשך טיפול קיבלו המקרים מכלל $37 שלהם.

משנה יותר במשך טיפול קיבלו יום חולים בבתי המטופלים מכלל שכ>393 מזה

שלהם. השיקום פוטנציאל את ומימשו
שוהים שבהן ביחידות כי מראה, הנאמר מכל המצטיירת כללית מגמה

מימשו אשר מטופלים של ביותר הגבוה השיעור יש ממושכת זמן תקופת המטופלים
שהוצגו לממצאים אלה ממצאים נקשור הבא בפרק שלהם. השיקום פוטנציאל את

בהשלכותיהם. ונדון השהייה, ובמשך הטיפול ביעדי שינויים על קודם
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המדיניות על והשלכות סיכום .12 i

הגוברת והדרישה בישראל האוכלוסייה של המהירה הזדקנותה לנוכח
מדוברת שירות לאופצית יום חולים בבית הטיפול הפך סוציאליים, לשירותים

שיקומיים, יום חולים בתי שמונה בישראל קיימים כיום לקשישים. ביותר
והולכת הגוברת הפופולאריות אף על זאת, בכל בתכנון. נמצאות נוספות ויחידות

ממלאים שהם לתפקיד באשר רבות שאלות הועלו הללו, יום החולים בתי של

למלא. וצריכים

היו: זה מחקר יעדי

המוענקים השירותים מבחינת יום החולים בית של תכניותיו תיאור (1)

ומבנהו. הארגוניים הליכיו ת בו,

מעמיקה והבנה בישראל יום חולים בתי של הקיימים המודלים הגדרת (2)
1

פעולתם. דרך של יותר /
1

על הסתמכות תוך יום, החולים בתי של וההצלחות הבעיות בדיקת (3) 1
1

עצמם.| המטופלים ושל הסגל אנשי של עדויותיהם /

הממושך הטיפול מערכת של בהקשר יום החולים בית של תפקידו הגדרת (4) /
ישראל. ב

הטיפול וניהול שירותים לקוחות, 121

למדי. הומוגנית יום החולים בתי משירותי הנהנית האוכלוסייה כי נמצא

באופן נכים נעשו שבעקבותיו מוחי, מאירוע בעבר סבלו (75^ המטופלים רוב

והרחיצה. הבגדים לבישת במדרגות, העלייה ההליכה, בפעילויות והתקשו חלקי
קיבלו כבר ממחציתם יותר מעט ונשואים. גברים שנה, 7565 בני היו מרביתם
חולים לבית והופנו שיקומי, או כללי חולים בית במסגרת קודם שיקומי טיפול
עלידי הופנו המטופלים שאר של מרביתם שלהם. התפקוד יכולת שיפור לשם יום

חולים. קופת מרפאות עלידי או חולים קופת של טיפול להמשך היחידה
כמעיז אך אמנם, שונים, ם נ י ה יום החולים מבתי אחד בכל הטיפול יעדי

למניעת החזקתי טיפול התפקוד, יכולת לשיפור אינטנסיבי שיקום כוללים תמיד
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המטפלים המשפחה בני על המוטל העומס הקלת שוטפת, רפואית השגחה הידרדרות,
בתחילת העיקרי הטיפול יעד סיעודי. וטיפול למטופל חברתיות פעילויות בקשיש,

זה יעד להגשים כדי התפקוד. יכולת לשיפור שיקום כלל, בדרך הוא, התכנית

טיפול מקבלים המטופלים רוב יום. החולים בתי בכל קבוע שירותים סל מוענק
אחת ארוחה וכן שוטפת, רפואית השגחה בעיסוק, ריפוי התעמלות, פיזיותרפי,

מבעיות סובלים המטופלים ורוב הואיל במיוחד, חשובים ההסעה שירותי והסעה.

כלל, בדרך כולל, הגרעיני הצוות היחידה. מן ק"מ 95 במרחק וגרים ניידות

 המקרים וברוב בדיבור, מרפא/ה בעיסוק, מרפא(ים) פיזיותרפיסט(ים), רופא,

סוציאלי/ת. עובד/ת גם

כי המטפלים דיווחו היחידות בכל בעיות. נטולת איננה השירותים אספקת

מאיכות מרוצים היו המטופלים ככלל, בעיסוק. הריפוי מאיכות מרוצים הם אין

על דיווחו גם המטפלים מרוצים. היו לא (153<) מיעוטם להם; שהוענקו השירותים

פסיכוגריאטריים. ובשירותים חברתיות בפעילויות נוסף, סוציאלי בטיפול הצורך
בתי בשלושת לשיקום. המוקדש הזמן במידת היחידות בין הבדלים מצאנו

לכל משקם טיפול של ביותר הרב השעות מספר את להעניק המסוגלים יום החולים
הגבוה התחלופה שיעור גם קיים  הרופא ואסף השומר תל מזרח, תלפיות  מטופל

רבקה), ובית השומר (תל שתיים למעט היחידות, בכל ומנהלים מטפלים ביותר.
הענקת לשם בעיסוק) ומרפאים (פיזיותרפיסטים נוסף אדם בכוח הצורך את ציינו
בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, שיותר המטפלים חשו כן אףעלפי המשקם. הטיפול
משקף הזה שהפערלכאורה ייתכן המטופלים. מכלל ל$5 רק יועילו התעמלות או

מספר אך הנוכחיים, במקרים כהלכה לטפל אמנם, מסוגל, הקיים שהסגל העובדה את

(דבר שהיא זמן נקודת בכל אינטנסיבי לשיקום הזקוקים מטופלים של יותר גדול
נוסף. אדם לכוח דרישה ייצור היחידות) כל של מטרותיהן לנוכח רצוי הנראה
בית בתוך מבניות לבעיות לייחס אפשר שירותים בהענקת הליקויים את

מרבית הטיפול. בניהול לבעיות או ציוד, או מקום העדר כגון יום, החולים
רוצים שהיו הטיפול את להעניק מהם מונע אדם בכוח מחסור כי טענו המטפלים
יחידות באותן כהלכה. העובדים תפקידי הוגדרו לא אחדות ביחידות להעניק.
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שאלות כי ואמרו הסגל, אנשי בין לקוי פעולה שיתוף על המטפלים דיווחו
ביומו. יום מדי מתעוררות הטיפול לניהול הנוגע בכל האחריות לחלוקת הנוגעות
מעקב הטיפול, תכנון הערכה, כולל יום החולים בית בתוך הטיפול ניהול
ההערכה בתהליך מעורבים המטופל משפחת בני היו לא היחידות ברוב ושחרור.

בני עם קשר המטפלים יצרו הטיפול במהלך כלשהו בזמן זאת, עם הטיפול. ותכנון
בבית הטיפול השלמת לשם בבית המשך לטיפול זקוקים המטופלים רוב שכן המשפחה,

יום. החולים

לא פעם לא אך השבועיות, הצוות בפגישות נעשו מחודשת והערכה מעקב

וצורות המתוכנן הטיפול מטרות נרשמו היחידות במרבית מלאים. דו"חות נשמרו
לפרטיהם, הטיפולים של דיווח נרשם אחדים יום חולים בבתי המומלצות. הטיפול

הטיפול. תכנית להשלמת הדרוש הזמן משך נרשם רחוקות לעיתים רק אך

הטיפול במשך שהושגו ההישגים כי להבטיח כדי נחוץ השחרור של טוב תכנון
יום. החולים בית את המטופל שיעזוב לאחר יאבדו לא התפקוד יכולת בתחום
הטיפול המשך תכנון על האחראים הם והאחות הסוציאלי/ת העובד/ת ככלל,

חולים, קופת עם המקומית, הרווחה לשכת עם תיאום דורש השחרור תכנון בקהילה.
מרבית של משפחותיהם הקהילתיים. המרכזים עם אף ולעיתים הבריאות, משרד עם

השחרור. תכנון בתהליך פעיל חלק לקחו המטופלים
להלכה הן לשחרור, הנוגע בכל גדולים הבדלים התגלו יום החולים בתי בין
לשחרור, ברורות מידה אמות היו שלא המטפלים טענו יחידות בכמה למעשה. והן

ברוב בקהילה. הטיפול המשך להבטחת האחריות מלוא את עצמו על נטל לא איש וכי
לאחר אחת פעם לפחות מטופליהם עם יתקשרו המטפלים כי המדיניות דרשה היחידות

אחד עלידי אחד, למעט יום, החולים בתי בכל מומשה זו דרישה השחרור.

ששוחררו המטופלים מוזמנים יחידות של קטן במספר לבסוף, לפחות. המטפלים
חמורה בבעיה נתקלים הם כי המטפלים ציינו היחידות בכל אחת. מעקב לבדיקת
קהילתיים שירותים העדר  והיא המטופלים, שחרור את ולארגן לתכנן בבואם

פיזיותרפי וטיפול ואחיות רופאים של בית ביקורי כגון מספקת, במידה מפותחים
קהילתית. במסגרת או בבית נאות
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השינויים של ייחוסם את אפשרה לא זה במחקר ביקורת קבוצת העדר כי אף

להעיר כראי יום, החולים בית בתכנית להשתתפות הטיפול תכנית במשך בתפקוד
של ביכולתם הידרדרות של (43<) ספורים מקרים רק היו ראשית, אחדות. הערות

המטפלים רוב להיפך, היוםיום. בחיי הקשורות פעולות לבצע המטופלים
בעיקר הטיפול, תכנית במהלך במצבם שחלו שיפורים על דיווחו והמטופלים

שיפור חל כמוכו להלך). והיכולת במדרגות ולרדת לעלות (היכולת בניידות

נפשיים למשתנים אשר בעצמם. להתלבש מהמטופלים גבוה שיעור של ביכולתם

ביטחון, חוסר פחות חשו המטופלים כי דיווחו ם ה מטפלי ו ו/א הקשישים חברתיים,
הטיפול. תכנית בתחילת מאשר ודיכאון בדידות פחד,

הממושך הטיפול במערכת יום החולים בתי של תפקידם 12.2

במערכת יום החולים בית של תפקידו היא המחקר בה שעסק מרכזית שאלה

המטופלים היו לאן לשאול, היא זו לשאלה לגשת אחת דרך הכללית. השירותים
החלופי. הפתרון של השלכותיו את ולבחון יום, חולים בית בהעדר לפנות יכולים

שהיו לאלה קהילתי; כתחליף יום החולים בית משמש למוסד, נשלחים שהיו לאלה

אפשרות יום החולים בית מהווה בקהילה, החזקתי לטיפול או לשיקום נזקקים
של זמינותם אחדים, מטופלים שבשביל איפוא יוצא קהילתי. טיפול של נוספת

היא לאחרים מיסוד;  אחדים ובמקרים אשפוז, מונעת יום החולים בית שירותי
צרכיהם קהילתית. במסגרת הולם החזקתי טיפול או משקם לטיפול אפשרות מספקת

השתנות ועם הטיפול, במרוצת משתנים יום חולים לבית הנכנסים המטופלים של

תפקידים למלא איפוא יכול יום החולים בית הטיפול. יעדי גם משתנים הצרכים
שונות. זמן בנקודות ומטופל מטופל כל אצל שונים

לוח ממטופליהם. אחד לכל חלופיות טיפול תכניות לשקול התבקשו מטפלים
על מצביע 31 ולוח מטופלים, אותם עבור החלופיות הטיפול מסגרות את מציג 27

המטפלים. בעיני והקהילתי המוסדי הטיפול מסגרות של החסרונות
לאשפוז תחליף הוא יום החולים בית הנכנסים, המטופלים מן $34 עבור

של המכריע רובם כי מדווחים המטפלים למיסוד.  אחדים ובמקרים נוסף,
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לטיפול שיש היתרונות וכי אינטנסיבי משקם לטיפול זקוקים הללו המטופלים
ביחסיהם הידרדרות מניעת עצמאותם, על שמירה כוללים בשבילם יום חולים בבית

והבטחת המטופל), את לבקר צריכים אינם המשפחה שבני (כיוון משפחתם בני עם

אחרים. אנשים עם קשרים

לטיפול, הנכנסים המטופלים מן 663< עבור שונה תפקיד ממלאות היחידות
מטפלים יום. חולים בתי שירותי בנמצא היו לולא לקהילה מופנים היו ואשר

,(89^ בקהילה או בבית פיזיותרפי לטיפול נזקקים היו אלה מטופלים כי ציינו
ולביקורים (303;) חולים קופת במרפאות לביקורים ,(473<) בבית רפואית להשגחה

מן למחצית שליש בין הישירים, המטפלים לדעת .(579;) הקהילתי במרכז שבועיים
רפואית להשגחה בעיסוק, לריפוי פיזיותרפי, לטיפול זוכים היו לא המטופלים

היתרונות איפוא, הם, אלה שירותים הולמים. או ראויים חברתיים ולקשרים
מופנים היו אשר מטופלים, אותם עבור יום חולים בבית הטיפול של העיקריים
ליתרונות מנוגדת זו עובדה יום. חולים בית שירותי בהעדר קהילתית למסגרת

מופנים היו זאת שבלעדי מטופלים, עבור יום החולים בבית הטיפול של העיקריים
משפחתו. בני ושל המטופל של החברתית לרווחתם יותר קשורים אלה יתרונות למוסד;

שבעה במשך שטופלו למטופלים החלופיות הטיפול מסגרות את נבחן אם

שהיו המטופלים בשיעור (SO^i;^ 66%n) 14* של עלייה נגלה לפחות, שבועות
הנזקקים המטופלים שיעור יום. חולים בית בהעדר הקהילתית למסגרת מופנים

עבור המגרעות .%5b 25%n ירד ות ותהמוסדי ומי ק השי במסגרות לטיפול
לאלה דומות לפחות, טיפול שבועות שבעה לאחר לקהילה מופנים שהיו מטופלים,
להיות במקום מלכתחילה, לקהילה מופנים היו אשר מטופלים אותם לגבי הקיימות

יום. חולים לבית מופנים

המטופלים מן $6< בטיפול, שהחלו המטופלים מן 4*6 רק כי דיווחו מטפלים
חלופית. למסגרת הופנו לו שהן בעיות מכל סובלים היו לא לטיפול, זכו שכבר

ודי הרפואי/התפק מצבם בשל למיסוד. המתנה ברשימת היו שלנו המדגם מן $6

עקב נתקבלו לא הם אך ממושך, לטיפול במוסד להתקבל ראויים אלו קשישים היו
לטיפול חלופים אפשרות יום החולים בית מהווה כאלה למטופלים במיטות. מחסור



 91 

המוסד. במקום החזקתי,

החולים שבית כך על מצביעה הטיפול במהלך המשתנים הטיפול יעדי סקירת

שכבר מטופלים ועבור לטיפול הנכנסים חולים עבור שונה תפקיד ממלא יום
החולים מרבית עבור העיקרי הטיפול יעד כי מראה 36 לוח בטיפול. נמצאים

יעד עדיין נשאר השיקום לפחות, שבועות שבעה לאחר שיקום; היה (80^ הנכנסים
יעד להיות הפכה ההחזקה שבמדגם. החולים מכלל בלבד 2§\ עבור העיקרי הטיפול

ההחזקה ההפניה, בעת אפילו הומשך. שטיפולם מאלה 473< עבור העיקרי הטיפול
שלנו. שבמדגם החולים מן 1 11s עבור העיקרי הטיפול יעד היתה

עיקריים טיפול יעדי לפי המטופלים התפלגות :36 לוח
לפחות שבועות שבעה ולאחר ההפניה בעת

לפחות שבועות ההפניה בעת יעד

לשפר עלמנת שיקום .1
$29 $80 התפקודי המצב את

\ר$ $11 החזקה .2

ניכרים שמשאבים כך על מצביעים העיקריים הטיפול יעדי על הנתונים
משקם טיפול קיבלו לא שהמטופלים אומרת זאת אין החזקתי. לטיפול מוקצים

הם שיקומם, לשיא המטופלים שהגיעו לאחר אדרבה: שלהם. התפקוד יכולת לשיפור
החזקתי. טיפול קבלת לשם משמעותית תקופה במשך התכנית במסגרת נשארים

משכי לפי השתקמותם, לשיא הגיעו אשר המטופלים שיעור את מראה 37 לוח
בתי מטופלי מכלל $40 הגיעו בלבד טיפול שבועות שבעה לאחר שונים. טיפול

נמצאו שכבר המטופלים מן רבעים שלושה גם וכמותם שיקומם, לשיא יום החולים
במשך הטיפול במסגרת נשארו במדגם המקרים מכלל 27*) משנה יותר במשך בטיפול

משנה). יותר
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שיקומם, לשיא שהגיעו המטופלים אחוז :37 לוח
71 ו השה משך לפי

לתלחי פרט הטיפול זמן משך
שמונה וקרית המדגם כל סך (בשבועות)

34 40 7

38 45 13

74 75 52

מחצית כמעט קיבלו שבועות) (שבעה קצרה זמן תקופת לאחר גם לסיכום,
לשיא הגיעו $40< החזקתי, טיפול בעיקר יום החולים בתי מטופלי מכלל

טיפולם את להשלים צפויים שהיו המטופלים שיעור את מראה 38 לוח שיקומם^2).
שונות. זמן תקופות בתוך

המטופלים) (אחוז הנותר לטיפול הצפוי הזמן משך :38 לוח

לתלחי פרט הטיפול תקופת
שמונה וקרית המדגם כל סך הצפויה הנותרת

12 10 חודשים משלושה פחות

35 28 חודשים 36

24 21 חודשים 712

19 32 חודשים 12 מ יותר

שנה, חצי בתוך טיפולם את להשלים צפויים היו המטופלים ממחצית פחות

בבתי נשארים שמטופלים מזה יוצא שנה. עד בטיפול להישאר צפויים היו ו^59

כן יותר, רב זמן שם נשארים שהם וככל ממושכות, זמן תקופות במשך יום החולים
החזקתי. טיפול לקבל סיכוייהם גדלים

שלא אף על העיקרי, הטיפול יעד התחזקתי הטיפול היה מטופלים כמה אצל (2)
היום בפעילויות אלה מטופלים של תפקודם יכולת השתקמותם. לשיא הגיעו
היא בהם לטיפול יותר מרכזית סיבה אך מעט, להשתפר עדיין עשויה יום

שלהם. הנוכחית התפקוד יכולת על השמירה



93 

יעדי משקפים האם היא, הראשונה השאלה אלה. מממצאים עולות שאלות שתי

האם אחרות: במלים יום? החולים בבתי רצוי או נכון שימוש הנוכחיים הטיפול
משקם? טיפול במקום החזקתי, טיפול מתן לשם אלה ביחידות יתר שימוש נעשה
כיעד בשיקום הדגש עיקר מושם יום) החולים מבתי (בשבעה המנהלים לדברי

זה לאור יחידות). (שש נוסף יעד אלא איננה שההחזקה בעוד העיקרי, הטיפול
היום טיפול של רבה כה כמות מוקדשת בפועל מדוע השנייה: השאלה מתעוררת

להחזקה? בקשישים

יום החולים בתי של תפקידם הערכת 12.3

המקצועית ההשקפה של הן תולדה היא יום החולים בתי של ההולם תפקידם שאלת

השקפות שלוש הקיימות. החלופיות או המשלימות הטיפול אפשרויות של והן
נהליה: המי ברמה והן השדה ברמת הן מצטיירות, הטיפול יעדי על מקצועיות

היחידי העיקרי הטיפול יעד להיות צריך התפקוד יכולת לשיפור שיקום (א)

קצרים החזקה טיפולי לתת היה רצוי מקצועיות מסיבות יום. החולים בבתי
המשקם. הטיפול ניתן שבה מסגרת באותה

עליו יום, החולים בבית העיקרי הטיפול יעד עודנו השיקום אם גם (ב)
לענות ערוכה הקהילתית המסגרת שאין מורכבים החזקה צרכי על גם לענות

על לענות יהיה שאפשר כדי נוסף). אשפוז מחייבים אינם זאת (ועם עליהם
יותר החזקה לשירותי הזקוקים המטופלים מיעוט עבור אלה צרכים

תכנית במסגרת הטיפול משכי בהארכת צורך שיהיה ייתכן אינטנסיביים,

יום. החולים בית

מידה באותה לפחות מורכבים החזקה בצרכי לעסוק צריכים יום החולים בתי (ג)
לאותם טיפול זמן, הגבלת ללא לספק, עליהם בשיקום. עוסקים הם שבה

את הופכים יחד גם אלה תפקידים שני מורכבים. החזקתם שצרכי מטופלים
למוסד. הולם לתחליף יום החולים בית

מהן אחת שכל קבוצות, לשלוש לסווג אפשר בישראל יום החולים בתי את

מכל בישראל, יום החולים בתי כל הללו. המקצועיות ההשקפות אחת את תשקף
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המוקדש הזמן במשך מזה זה נבדלים והם החזקתי, טיפול מעניקים המודלים,
טיפול מספקות [א]) ופלימן מזרח (תלפיות אחדות יחידות כזה. לטיפול

יאיר, (בן אחרות אחת. לשנה מוגבלת בהן השהות כי ונראה טווח, קצר החזקתי
מספר טווח; ארוך החזקתי טיפול מספקות [ב]) הרופא ואסף השומר תל רבקה, בית
(תל אחרים יום חולים בתי משנה. יותר למשך בטיפול נותר מטופלים של משמעותי
שני למעט מוגבל. בלתי זמן למשר החזקתי טיפול מספקים [ג]) שמונה וקרית חי
יותר למשך יום החולים בבתי הנשארים המטופלים שיעור כי מצאנו האחרונים,

יאיר). (בן %30P ופלימן) מזרח (תלפיות 59b בין נע משנה

חולים קופת ועדת עם בפגישה הוצגו גם אלה מקצועיות השקפות שלוש

דרוש רחוקות לעתים רק כי טענו, אחדים ועדה חברי יום. החולים בתי לעניין
יכולים התעמלות ותרגילי תנועה על השגחה וכי משנה, יותר כמשך החזקתי טיפול
חולים בבית המצויים מאלה מיומנים פחות מטפלים או משפחה בני בידי להיעשות

טיפול דורשת ההחזקה צרכי של מורכבותם כי גרסו אחרים ועדה חברי יום.
וממושך. רצוף החזקתי

הרווחות המקצועיות ההשקפות על להשפיע היכולים מרכיבים לשני עתה נפנה

הדפוסים בהסברת לעזור והעשויים יום, החולים בית של לתפקידו בקשר כיום

הולם, החזקתי טיפול לספק הקהילתיים המשאבים של יכולתם הוא האחד הקיימים.
שיקום. לשירותי הנזקקים אנשים מצד יום החולים בתי על הלחץ היקף הוא והשני
עקבי באופן הובעה מספיקים אינם הקהילתיים ההחזקה ששירותי האומרת ההשקפה

והן בשחרור הכרוכות בעיות על בדיון הן השונות, ביחידות מטפלים עלידי
יתרונותיהן לבין יום חולים בבבתי הטיפול של יתרונותיו בין שערכו בהשוואה

חלופיות. טיפול מסגרות של

ציינו השחרור, בתהליך המרכזית הבעיה על להצביע המנהלים כשנתבקשו
המנהלים טענו יחידות בחמש דיוק, ליתר בקהילה. ההחזקה שירותי העדר את כולם

די מפותחים אינם בקהילה המוענקים הפיזיותרפי והטיפול הרפואית ההשגחה כי
כי שציינו, בכך זו טענה איששו המטפלים המטופלים. צרכי על לענות כדי הצורך
או מתאים בלתי הקהילה במסגרת הפיזיותרפי הטיפול היה המטופלים מן $34 עבור
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י או מתאימה בלתי הרפואית ההשגחה היתה מביניהם %39 עבור לכל הולם, בלתי
ופיזיותרפיסטים אחיות הרגישו פורמליים פחות בדיונים לבסוף, הולמת. בלתי

בבתי נשארו המטופלים מפותחים, בלתי כך כל היו אלה ששירותים מאחר כי
את רואים אינם המטפלים כי מורות אלה דעות הנדרש. מן רב זמן יום החולים

החזקתי. טיפול להענקת האידיאלי כמקום יום החולים בית
ניתן שבה מסגרת באותה החזקתי טיפול מתן של הבעיה על להתגבר כדי

פחות טיפול המספקים יום חולים בתי אחדות בארצות הוקמו השיקומי, הטיפול
החזקתי. בטיפול ורק אך המתמקדים ו אינטנסיבי

הטיפול ניתן שבה מזו שונה במסגרת ממושך החזקתי טיפול מתן כי ייתכן
עלות נתוני מתוך ואכן, העלות. מבחינת יותר כדאי גם הוא קצרהטווח השיקומי
המתאים מוסר שהוא חי, בתל הטיפול עלות כי עולה שבמדגם החולים מבתי שנלקחו
יום, החולים בתי בשאר מעלותו משמעותי באופן נמוכה ממושכת, החזקה של למודל

בשיקום. בעיקר המתמקדים

העדר בשל להתארך עשויה יום החולים בבתי המטופלים מן כמה של שהותם

עשוי לקבלתם מוגבר לחץ לשיקום. הזקוקים מטופליםבכוח לטיפול לקבל לחץ

ההחזקתי. הטיפול תקופות ולקיצור חולים של יותר גבוהה לתחלופה להוביל
לעובדה, קשור להיות עשוי חדשים שיקום מקרי של לקבלתם הלחץ העדר

מספר המנהלים, לדברי דהיינו,  מלאה לגמרי אינה התפוסה היחידות שבמרבית

לקבל יכולים שהיו האנשים ממספר מעט קטן יום טדי טיפול המקבלים האנשים
אנשים) (חמישה מזרח בתלפיות ממתינים: רשימת יש בלבד יחידות בשתי ^יפול.

הסברים שני יש מלאה בלתי תפוסה של זה למצב אחד). (אדם שמונה ובקרית
בשיקום, אמיתי צורך שקיים או בשיקום, נוסף אמיתי צורך שאין או אפשריים:

ביחידות. ביטוי לידי בא אינו הוא אך

לקבל הלחץ העדר את מייחסים העובדים וצוות יום החולים בתי מנהלי

בית של לתפקידיו באשר בבריאות העוסקים כל של המודעות לחוסר חדשים חולים
לטיפול הזקוקים רבים שאנשים היה, בפנינו שהועלה חלופי טיעון יום. החולים

לעיתים אשר הסלקציה, תהליך בשל יום החולים בבית לבקר יכולים אינם משקם
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הזקוקים כאלה משכחה, הסובלים בסוגרים, שולטים שאינם קשישים דוחה קרובות
שלהם ההסעה שצרכי וכאלה המשקם, הטיפול על נוסף פסיכוגריאטריים לשירותים
השתתפות, את מגביל הטיפול עבור שתשלום היא, נוספת אפשרות מדי. מורכבים

היכולת אי לדעתם, האם, היחידות מנהלי את שאלנו למדידה; מאד קשה זה פרט

בשלושה מסוימים. קשישים של השתתפותם את אפשרות מכלל מוציאה בתשלום לעמוד
אך חיוביות; התשובות היו ופלימן, מזרח תלפיות השומר, תל יום: חולים בתי

המצב אלה, יחידות על ניכר לחץ אין שכיום אף על כך, ידוע. אינו הבעיה היקף
גבוה תחלופה לשיעור להביא יוכל נוסף לחץ המדיניות. תשונה אם להשתנות עשוי

התחזקתי. הטיפול תקופות ולקיצור מטופלים של

לעתיד כיוונים יום: חולים בתי 12.4

ולתהליכי לשירותים בנוגע אפשריות מדיניות דרכי כמה להתוות נוכל עתה

החולים בית של ליעדיו באשר שונות השקפות שתי על מבוססות שיהיו הקבלה,
ותקופות שיקום טיפולי (הענקת "א" מקצועית השקפה לעיל: שתוארו כפי יום,
וטיפול ראשוני שיקום (הענקת "ב" מקצועית והשקפה החזקתי) טיפול של קצרות
תת של המצב להסברת התיאוריות שתי את בחשבון נביא כמוכן מורכב). החזקתי

.(1 (תרשים ממומש שאינו בשירותים פוטנציאלי וצורך בשירותים, צורך העדר שימוש:

כדלהלן: לתאר ניתן האפשריות המדיניות דרכי ארבע את

"א" והשקפה ממומשים, שאינם רציניים שיקום צרכי אין אם (1 מסי מדיניות
החזקתי) טיפול של בלבד קצרות ותקופות שיקום טיפול (מתן

בתי של הרחבתם את להגביל (א) אפשרויות: שתי יש מתקבלת,

לכוון (ב) בקהילה; החזקה שירותי לפתח ולנסות יום החולים
מיומן פחות אדם כוח הדורש טיפול לקראת היחידות מן חלק

השינוי היקף פיזיותרפיסט). במקום להתעמלות מורה (למשל:

הכללית (הדעה הקיימים בשירותים הטמונה ביכולת תלוי הדרוש

ומעבר מעל עושים כבר שהם היתר, יום החולים בבתי המטפלים של

לכוחם).
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המידה אמית מתקבלת, "א" והשקפה מודחקים שיקום צרכי יש אם (2 מסי מדיניות
להרחיב מאמצים לעשות ויש להשתנות, חייבות מטופלים לקבלת
יש המקרים הרכב את אפשריים. הפניה מקורות עם הקשרים את

ופחות לשיקום הזקוקים חולים יותר הרבה שיתקבלו כך לשנות
כך על נוסף שלהם. העיקרי הטיפול יעד היא שההחזקה חולים

יום. החולים בתי רשת בהרחבת הצורך על להצביע זה דבר יכול
יבוא בקהילה ההחזקה שירותי בפיתוח הצורך לכך, במקביל
זה. בתחום כיום ממלאים יום החולים שבתי התפקיד במקום
"ב" והשקפה ממומשים, שאינם רבים שיקום צרכי איו אם (3 מסי מדיניות

כל אין מתקבלת, מורכב) החזקתי וטיפול ראשוני שיקום (הענקת

המדיניות. בשינוי צורך

יש מתקבלת, "ב" והשקפה מודחקים שיקום צרכי קיימים אם (4 י מס מדיניות
המערכת האפשר, במידת אלה. צרכים על לענות כדי הכל לעשות

צרכי ועל השיקום צרכי על לענות שתוכל כך להתרחב חייבת
בין קשה בחירה לעשות יהיה צריך כן, לא אם יחד. גם ההחזקה
לשיקום היום טיפול שבמסגרת המוגבל המקומות במספר השימוש

להחזקה. או

(הענקת "ג" מקצועית השקפה ידי על שהועלה במדיניות, הקשור נוסף עניין
לזה לפחות, שווה, בסיס על מוגבלת בלתי זמן תקופת למשך מורכב החזקתי טיפול

את לפתח עלינו האם הוא: חי, בתל הקיים המודל ידי ועל המשקם), הטיפול של

לאו. אם במוסד, לאשפוז כתחליף היום טיפול

כל בלי ראשית, יותר. רחבות נקודות כמה עור יעלו ונכליל, נוסיף אם

צרכי היום, טיפול של תפקידו על ואחד אחד כל של המקצועיות להשקפות קשר

המטופלים בכלל המשוקמים שיעור בהגדלת צורך יכתיבו המודחקים השיקום
סדרת ישנה השני בקצה ו4). 2 מסי (מדיניות יום החולים לבתי המתקבלים

הסטטוס המשכת את להצדיק העשויות ,3 מסי מדיניות ידי על המוסברות הנחות,

קוו.
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יום חוללם בתי לגבי בעתיד מדיניות ביווני 51 תרשים
השיקום בנושא' לחץ להעדר 0יב7ת 

של משמעותית מידה שיקום צרכי מעס
נענו שלא שיקום צרכי נענו שלא מקצועית השקפה

2 מדיניות 1 מדיניות יעדם להיות חייב השיקום א.
לקב המידה באמות שינוי  של היקפם הגבלת  החולים בתי של היחיד העיקרי
עם הקשרים והרחבת חולים ופיתוח יום החולים בתי מסיבות היא, רצויה אפשרות יום.
להגדי כדי ההפניה מקורות בקהילה החזקתי סיפול קצרות תקופות לקיים מקצועיות,

שיקום. מקרי מספר או מסגרת בתוך החזקתי טיפול של
להר דרישה להיות עשויה  כמה של מחדש הכוונתו השיקום.

היום טיפול מערכת את עובדים להעסקת יחידות
טיפ מערכת בפיתוח צורך  מיומנים פחות

בקהילה תומך

4 מדיניות 3 מדיניות על נוסף יום, בתיהחולים ב.
לקב המידה באמות שינוי  שינוי אין לעסוק חייבים המשקם, הטיפול
עם הקשרים והרחבת חולים טיפול של מורכבים בצרכים

ההפניה. מקורות לבוא יכולים שאינם החזקתי,
בתיהחולי מערכת הרחבת  הקהילה. במסגרת סיפוקם על
צרכי את למלא עלמנת יום
התחזקתי והטיפול השיקום
לשיקום עדיפות קביעת או

החזקתי לטיפול או

שאלות: שתי על לענות דחוף צורך קיים לבסוף,

השירותים סוגי את המצדיק לקשישים, דרוש החזקתי סיפול של סוג איזה (1)
רחב קונסנסוס דורשת זו לשאלה התשובה יום? החולים בבתי כיום הניתנים
כי טוענים אחרים ההחזקתי. הטיפול של לטיבו באשר כיום הקיים מזה יותר
לספק יכולים היו שיקומיים יום חולים שבתי ההחזקה, בתחום הצרכים סוגי

כלל. קיימים אינם כראוי,

ברשת שינויים אילו  כן ואם נענים, שאינם שיקום צרכי קיימים האם (2)
שיקום מקרי יותר לגילוי יגרמו מטופלים לקבלת המידה ובאמות השירותים

יום? החולים בבתי

בבתי לעתיד כיוונים לקבוע יהיה אפשר אלה שאלות שיוצגו לאחר רק

יום. החולים
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אי נספח
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(באחוזים) השהות תקופת לפי החולים, בל של תפקודי מצב א1: ליח
השהות לפת תק ~

577 2652 1326 13 מ פחות
שבועות שבועות שבועות שבועות

97 86 91 77 עצמאי אכילה
3 14 16 23 מאדם עזרה

81 67 86 80 עצמאי אישית היגיינה
19 33 14 20 מאדם עזרה

86 91 95 80 עצמאי וקימה ישיבה
35 16 מיכאני סיוע מהאסלה

11 9  4 מאדם עזרה

57 48 52 29 עצמאי עצמאית רחצה
 2 מיכאני סיוע

43 52 48 69 מאדם עזרה

61 71 71 57 עצמאי הליכה
28 14 29 43 מיכאני סיוע
6 14   מאדם עזרה
6  לבצע מסוגל לא

61 76 86 56 עצמאי וירידה עלייה
175 20 מיכאני סיוע במדרגות
17 24 10 24 מאדם עזרה
6  לבצע מסוגל לא

56 62 81 53 עצמאי בגדים לבישת
42 38 19 45 מאדם עזרה



ל. ,' "ו"; *■ י י ■■■
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(באחוזים) חודשים משלישה פחות בטיפול הנמצאים החולים טל התפקודי מצבם א2: לוח
ק~ת אסף ת"? גלית _______t__

סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח

77 100 100 64 100 100 100 50 50 עצמאי אכילה
23  36    50 50 מאדם עזרה

80 100 88 63 67 75 92 עצמאי היגיינה
20 100 100  13 38 33 25 8 מאדם עזרה אישית

80 100 100 60 88 100 33 75 100 עצמאי ישיבה
16   40   50 25  סיועמיכאני וקימה
4 13 17  מאדם עזרה מהאסלה

29   36 38 33 17  33 עצמאי רחצה
2______ 100 מיכאני סיוע עצמאית

69 100 100 64 63 67 83 100 58 מאדם עזרה

57   46 38 78 40 25 92 עצמאי הליכה
43 100 100 55 63 22 60 75 8 מיכאני סיוע
_____  סארם עזרה
________  לבצע מסוגל לא

56  64 38 63 60 75 58 עצמאי עלייה
20   27 38 40  17 מיכאני סיוע וירידה
24 100 100 9 25 38  25 25 מאדם עזרה במדרגות
________  לבצע מסוגל לא

53   70 63 44 67 25 50 עצמאי לבישת
45 100 100 30 38 56 17 75 50 מאדם עזרה בגדים
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(באחוזים) חורשים 8יטה ער שלושה בטיפול הנמצאים החולים של התפקודי מצבם א3: לוח
קר~יה אסיף ת? ב"לת כן תלפיות

סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח

91  100 75 100 100 100 67 100 עצמאי אכילה
10   25    33  מאדם עזרה
86  33 100 100 67 100 100 100 עצמאי היגיינה
14  67   33    מאדם עזרה אישית
95 100 100 75 100 100 100 100 100 עצמאי ישיבה
5   25 _     סיועמיכאני וקימה

מאדם עזרה מהאסלה

52  100 25 100 67 100   עצמאי רחצה
______  מיכאני סיוע עצמאית

4 8   75  33  100 100 מאדם עזרה
71  67 25 100 67 100 67 100 עצמאי הליכה
29  33 75  33  33  מיכאני סיוע
___  מאדם עזרה
___  לבצע מסוגל לא

86  67 75 100 67 100 100 100 עצמאי עלייה
5  33 _ _ _    סיועמיכאני וירידה

10   25  33    מארם עזרה במדרגות
______  לבצע מסוגל לא

81  67 75 100 67 100 67 100 עצמאי לבישת
19  33 25  33  33  מאדם עזרה בגדים



0
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(באחוזים) שנר, ער חורשים שישה בטיפול הנמצאים החולים של התפקודי מצבם א4: לוח
ת קרי אסף ולל בית בן תלפיות 

סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח

86  100 100  100 100 60 100 עצמאי אכילה
14    100   40  מאדם עזרה
6733  100 67 86 60 100 עצמאי היגיינה
33  67 100  33 14 40  מאדם עזרה אישית
91  67 100 100 100 86 100 100 עצמאי ישיבה
         מיכאני סיוע וקימה
9  35    14   מאדם עזרה מהאסלה

48     67 86 40  עצמאי רחצה
  מיכאני סיוע עצמאית

52  100 100 100 33 14 60 100 מאדם עזרה
7133   67 86 100 100 עצמ*י 1433הליכה  100 33    מיכאני סיוע
14  33 100   14 _  מאדם עזרה
  לבצע מסוגל לא

7867  100 67 86 80 100 עצמאי עלייה
  מיכאני סיוע וירידה

24  33 100  33 14 20  מאדם עזרה במדרגות
  לבצע מסוגל לא

62  33 100  67 86 40 100 עצמאי לבישת 13867  100 33 14 60  מאדם עזרה בגדים
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(באחוזים) משנה למעלה בטיפול הנמצאים חולים של התפקודי מצבם א5: ליח
~~^ £סף ת5 75ת בן "ויציית ~

סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח

11 1 25 100 1 20   . ," עזיה 'האסל"

57 100 57  ^ 20 ". 33 "" ן";'."", ,™£
43 1 43 1 40 80 20 ל6  ""י" "יי'

60 67 100 עצמאי הליכי.
W 50 25  40 20 40 33 . מיכאני סיוע
2? 20 25  מארם עזרה
^ " ' 100 1 20    לנגע .יגל ל"

*< 6" "  52 40 200 " 10! .".;;;!: יי;:יי.
\\ 11  10: ג " "_ : : ?;י:.?ג"ףל", נ"ייגי"

5!  s ." s :0 ג; 11 100 ""="5 ;"



'ז.
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(ijj חודשים משלושה פחות בטיפול הנמצאים החולים של התפקודי במצבם השינוי א6: לוח

~ק7>ת אג1ף ול5 בית ב~; תלפיות "
0ה"ב שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח

בתוך שיפור אכילה
25  18 38 22   50 קטיגוריה

בין שיפור
12    11 33  25 קטיגוריות
64 100 100 82 63 67 67 100 25 יציבות
________  הידרדרות

בתוך שיפור היגיינה
22  100 27 25 43   17 קטיגוריה אישית

בין שיפור
16   9   17 25 42 קטיגוריות
62 100  64 75 57 83 75 42 יציבות
________  הידרדרות

בתוך שיפור ישיבה
24   40 38  17  36 קטיגוריה וקימה

בין שיפור מהאסלה
20  100  67 11   36 קטיגוריות
56 100  60 63 89 17 100 27 יציבות
________  הידרדרות

בתוך שיפור רחצה
31  45 13 33 33  42 קטיגוריה עצמאית

בין שיפור
9  9 13  17  17 קטיגוריות

60 100 100 46 75 67 50 100 42 יציבות
הידרדרות

בתוך שיפור הליכה
38 100  18 63 25 60  50 קטיגוריה =

בין שיפור
18  100 9 13 20  42 קטיגוריות
42  73 38 50 20 100 8 יציבות
________  הידרדרות

בתוך שיפור עלייה
30 100  36 50 38   25 קטיגוריה וירידה

בין שיפור כמדרגות
26  100 80  67 קטיגוריות
44  64 50 63 20 100 8 יציבות
________  הידרדרות

בתוך שיפור לבישת
31  40 38 11 33  50 קטיגוריה בגדים

בין שיפור
24  30 11 33  50 קטיגוריות
45 100 100 30 63 78 33 100  יציבות

הידרדרות
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שישה עד משלושה בטיפול הנמצאים החולים של התפקודי במצבם יישיניי א7: ליח ■  ~ ~~~ ~~~~ (באחוזים חודשים
קרת ~^/F7 ת5 בית תלפיווןבן ~~~~

סה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח
בתוך שיפור אכילה

29  33 25 50  100  33 "קטיגוריר. בין שיפור
, , 33   67 קטיגוריות
5 3  67 75 50 33  100  יציבות
■<J ,, 5הידרדרות   .<<

בתוך שיפור היגיינה
19 33  50 _   33 קטיגוריר. אישית
19 JJ בין שיפור
4ל 33  33 100  67 קטיגוריות
f/ _ ^ <" i" \\ : t . *,:";;;

בתוך שיפור ישיבה
9t rn ז1   67 קטיגוריר, וקימה

29   25 50 בין שיפור מהאסלה
14  33 0 0 0 100  33 ]\קטיגיייית . \ 75 50 67_  100  ;בית

בתוך שיפור רחצה
1q 25  33 33 33 קטיגוריר, עצמאית
1y שיפורבין
4ל  33  50  100  33 קטיגוריות
"_ _ \ \י 50_ 67_ 1 "1 ". ^רלרות

בתוך שיפור הליכה
48   50 50 67 0 67 ל6 48קטיגיייי' שיפורבין
4ל 33  25  100 33 33 קטיגיייית
19 1 67  25 33  יציב /'נשאי _ \ 50 _ הידרדרות

בתוך שיפור עלייה
._ ,, _ קסיגוריה וירידה

33  33 50 50 67  בין שיפור 4333במדרגות  25  100 100 100 קטיגוריות
24  3^ 5^ 2f "11 1 הידרדרות

בתוך שיפור לבישת
 33 קטיגוריר, בגדים

14  י^ בין שיפור
Ax  25 50 33 100 67 67 קטיגוריות
13 [ ל6 \ 50_ 67_ 1 "_ 1 ;,י^תרות
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שנה עד חודשים שישה בטיפול הנמצאים החולים של התפקודי במצבם השינוי :8 א לוח
(באחוזים)

קיר~ת אסף תיל ב~ות בן תלפיות
סה"ב שמונה תלחי פלימן הרופא המומר רבקה יאיר מזרח

בתוך שיפור אכילה
14     33 29  14 קטיגורית

בין שיפור
5______ 100 קטיגוריות

81  100 100 100 67 71 100  יציבות
הידרדרות

בתוך שיפור היגיינה
38  67 100 100 67 14 20  קטיגורית אישית

בין שיפור
24     33 29 20 100 קטיגוריות
38  33    57 60  יציבות
_____  הידרדרות

בתוך שיפור ישיבה
3333  100 100 29 קטיגוריה ביןוקימה קיפוו מהאסלה
29     57 20 100 קטיגוריות
38  67 100   14 80  יציבות

הידרדרות

בתוך שיפור רחצה
3367  100 33 29 20  קטיגוריה עצמאית

בין שיפור
43    67 57 40 100 קטיגוריות
24  33 100   14 40  יציבות

הידרדרות

כתוך שיפור הליכה
33  33 100 100 100  20  קטיגוריה

בין שיפור
5767    86 60 100 קטיגוריות
5 14  יציבות
55 20  הידרדרות

בתוך שיפור עלייה
19   100  100    קטיגוריה וירידה

בין שיפור במדרגות
6267  100  86 60 100 קטיגוריות
19  33    14 40  יציבות

הידרדרות

בתור שיפור ישת לב
33   100 100 29 20  קטיגוריה בגדים

בין שיפור
33  33 100   29 40 100 קטיגוריות
33  67    43 40  יציבות

הידרדרות
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(באחוזים) משנה ייתר בטיפול הנמצאים החולים של התפקודי במצבם השינוי א9: לוח
קירילית ק^ף 57j ___ _______£__

מה"כ שמונה תלחי פלימן הרופא השומר רבקה יאיר מזרח
בתוך שיפור אכילה

20  25  20 20 60   קטיגוריה
בין שיפור

11  13 100 20 100 קטיגוריות
69 100 63  60 80 40 100  יציבות
_____  הידרדרות

בתוך שיפור היגיינה
22 20 25  40 20 20 17  קטיגוריה אישית

בין שיפור
28 13  20 20 60 50 100 קטיגוריות
47 80 50 100 40 60 20 33  יציבות
313_____  הידרדרות

בתוך שיפור ישיבה
27 25 25  60 25 20  100 קטיגוריה וקימה

בין שיפור לה מהאט
24  13    80 50  קטיגוריות
47 75 50 100 40 7550  יציבות
313_____  הידרדרות

בתוך שיפור רחצה
20  14 20 20 20 50  קטיגוריה עצמאית

בין שיפור
31 40  20 20 80 33 100 קטיגוריות
46 60 71 100 60 6017  יציבות
3  14 _ _     הידרדרות

בתוך שיפור הליכה
33 13  40 80 80 17  קטיגוריה

בין שיפור
33 40 38    20 67 100 קטיגוריות
31 60 38 100 40 2017  יציבות
61320 6 הידרדרות

בתוך שיפור עלייה
23  25  40 20 40  100 קטיגוריה וירידה

בין שיפור במדרגות
42 40 38   40 60 83  קטיגוריות
31 60 25 100 40 4017  יציבות
61320  הידרדרות

בתוך שיפור לבישת
26 38 40  20 50  קטיגוריה בגדים

בין שיפור
29 50 13  20 20 66 17 100 קטיגוריות
43 50 38 100 40 80 20 33  יציבות
313  הידרדרות
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ABSTRACT

Day hopsital care has received increasing attention as a care
framework to serve the rehabilitation needs of Israel 's rapidly aging
population. This study focuses on the role played by the eight
existing rehabilitation day hospitals in Israel in an attempt to
understand how rehabilitative day care fits into the general system of
care for the elderly.

The paper illustrates successes, problems, and deficiencies in
the management of care. Among the good management practices found in
the day hospitals were weekly staff meetings for purposes of ongoing

assessment and inviting back patients after discharge for f ol lowup
visits. Deficiencies in care include the lack of clear discharge
criteria, poor cooperation among staff members, and insufficient

staff. In addition, staff members pointed out the need for more

social work input, social activities, and psychogeriatric services.
The place of day hospitals on the continuum of care is examined

in an analysis of where entering patients would have been referred in
the absence of day hospitals. For one third of the patients the day

hospital is reported to be a substitute for hospital izat ion or in some

cases institutxonalization. For the remainingtwo thirds of entering
patients, day hospitals constitute a framework for treating

rehabilitation needs which would otherwise be insufficiently met in

the community.

The paper presents a number of revealing findings concerning the

kind of care provided in day hospitals:
Despite the fact that rehabilitation is the stated goal of day

hospitals and is also the primary care objective of most patients

vii



upon admittance, a good deal of care time is devoted to patients
who have already achieved their full rehabilitation potential and

receive maintenance care only.
There are serious problems in discharging maintenance patients
because of the lack of adequate community maintenance services.
There is little pressure from rehabilitation patients to enter
day hospitals.

Given the preponderance of maintenance care the question emerges
as to whether the day hospital is an appropriate setting for such
care. Professional opinion is insufficiently clear on this issue.
Some claim that maintenance care must be provided for extended periods
of time by physiotherapists and occupational therapists. Others
believe that professional maintenance is required for only short
periods of time, after which nonskilled care is sufficient, or that
maintenance needs could be met in lower cost settings.

The problem of longstay maintenance patients has also been

encountered in other countries, and in some cases lower intensity day

hospitals have been established to care for these patients. In fact,
two of the day hospitals included in the study may be viewed as

presenting an alternative lower intensity model of day hospital care
since even at admittance, rehabilitation is not necessarily a care
objective and because they provide care for an unlimited length of

time. These units offer a day hospital service to patients who would

otherwise have been at high risk of institutionalization. The

establishment of separate maintenance oriented day hospitals seems to

be more cost effective; the cost of care in the two maintenance model

day hospitals was considerably lower than the costs in the

rehabilitation oriented day hospitals. The maintenance model needs to

ר
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be evaluated separately from day hospital care which has a

rehabilitative orientation.

Two serious questions emerge from the study. Who requires
maintenance care, for how long and in what setting? Is there demand

lor rehabilitative day hospital care beyond that currently surfacing?
Would (as suggested by people in the field) changes in eligibility
criteria, financial arrangements and awareness by referral sources

increase the demand for rehabilitation? The paper considers potential

directions for day hospital care based on the possible answers to
these critical questions.
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