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תמצית

לשירותי המשאבים בהקצאת לכת מרחיקי שינויים סף על כיום ניצבת ישראל
זה חוק החדש. הסיעוד שירותי ביטוח רווק יישום עקב לקשישים, ביתיים טיפול
שמומו זה, מחקר המערכת. של הארגוני במבנה גם מקיפים לשינויים פתח פותח

תכנון לשם מידע בסיס להכין הניסיון של חלק הוא לאומי, לביטוח המוסד בעזרת
אלה. שינויים

בקשישים הטיפול את השדה עובדי מנהלים שבהן הדרכים את בוחן זה דו"ח
העיקריים הארגונים בארבעת שבע, ובאר חיפה אביב, תל בירושלים, מוגבלים
היחידות הבריאות, לשכות הרווחה, לשכות בקשישים: ממושך בטיפול העוסקים

כלליים. ובתיחולים קופתחולים, של טיפול להמשך

על לדווח נתבקשו שבו לעובדים, שאלון (א) דרכים: בשתי נאספו הנתונים
את ולהציע בהן, נתקלים שהם הבעיות ועל עלידיהם הנהוגים העבודה נוהלי
שירותי המקבלים קשישים של בתיקים עיון (ב) הבעיות; לפתרון המלצותיהם

זה מידע הללו. הארגונים באמצעות מוסדי, לסידור הממתינים או ממושך טיפול
תיקי ניתוח קשיש. באותו הטיפול על האחראי העובד ריאיון עלידי הושלם

העובדים. מריאיון שנתקבלו הממצאים אמינות בדיקת איפשר הקשישים
של נוסף מוקד היוו אותם המספקות המערכות ואיכות השירותים איכות

תקציבים על רבות תלונות בצד שביעותרצון. חוסר של רבה מידה נתגלתה המחקר.

ארגוניות בעיות על גם ביקורת נמתחה אדם, כוח בגיוס ובעיות מספיקים בלתי
בבדיקה צורך שיש עולה מכאן השירותים. הספקת בעיכוב המתבטאות ואיכותיות

הקיימים. מהשירותים כמה של יותר מעמיקה

כלפי אחריותם את השונים הארגונים תופסים כיצד היא, מרכזית שאלה

הארגונים בשטח. המתבצעות בפעולות ביטוי לידי תפיסתם באה וכיצד הקשיש

מבוססת זו חלוקה המימון. הסדרי של ומוסכמת ברורה חלוקה של במסגרת פועלים
קבוצות לפי מסווגים הקשישים הקשיש. של התפקודי מצבו ועל השירות סוג על

לעזרה זקוקים אך האישי הטיפול בתחום עצמאיים שהם בקשישים החל תפקוד:
בהלבשה ברחיצה, לעזרה הזקוקים סיעודיים בקשישים וכלה משקהבית, בניהול
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הרפואיים הביתי הטיפול שירותי לכל אחראית קופתרוולים ובאכילה.

הסוציאלית העבודה לתחום אחראיים הרווחה שירותי ואילו והמקצועיים,

הלאמקצועי הביתי לטיפול ביחס מתעוררות האחריות בחלוקת בעיות המקצועית.
לכל משקהבית לניהול שירותים למימון אחראית הרווחה לשכת המוסדי. ולטיפול

קשישים עבור מוסדי וסידור אישי טיפול למימון וכן המוגבלים הקשישים
לקשישים אישי טיפול שירותי למימון אחראית קופתחולים ותשושים. עצמאיים

של המוסדי הסידור את ומממנת בקופתחולים, מלאות בזכויות החברים סיעודיים
אישי טיפול שירותי למימון אחראית הבריאות לשכת מורכבים. סיעודיים קשישים
סידור ומממנת בקופתחולים, מלאות בזכויות חברים שאינם סיעודיים לקשישים

נפש. ותשושי סיעודיים קשישים עבור מוסדי

חל כאשר למשנהו אחד מארגון הקשישים העברת מחייב באחריות הפיצול
יותר עוד מקשה הטיפול. ברצף המעבר פוגע מלא, תיאום בהעדר במצבם. שינוי

הארגונית, האחריות נקבעת פיהם שעל הקשיש, של לסיווגו שהקריטריונים העובדה
לא גבוליים, במקרים ובעיקר מסוימים, במקרים וחדמשמעיים. ברורים אינם
עשויים רבים קשישים ועוד, זאת בקשיש. לטיפול אחראי ארגון איזה ברור

אחת. ובעונה בעת ארגונים מכמה לשירותים להזדקק
מעבר גם בקשיש לטיפול אחראים עצמם רואים העובדים זו, חלוקה אף על

במיוחד אופיינית זו גישה בו. עובדים שהם בארגון הניתנים השירותים למסגרת
המקיפה והגישה רחבה אחריות לקבל הנכונות וקופתחולים. הרווחה לעובדי

עניין אולם בקשיש. הולם טיפול להבטחת המפתח לכאורה, הינן, הקשיש להערכת

לעורר עלול והדבר המערכת, כלל על המקובל בהסכם מעוגן אינו המקיפה האחריות
וכפילויות אינטרסים ניגודי להיווצר עלולים כך עקב מנוגדות. דרישות

אחד עלידי יינתן שהטיפול בשגגה, יניחו שעובדים ייתכן וכן בשירותים,
כלומר,  הכיסאות" בין "ליפול קשישים עלולים מכר כתוצאה האחרים. הגופים

שהוא. טיפול כל לקבל לא

השונים הארגונים בין ההדדית מהתלות נובעת המערכת בתוך הקשר מורכבות
יכול אינו ארגון ששום איפוא, יוצא, הטיפול. תכניות ומימוש ההערכה לצורך

i
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ביעילות, לתפקד תוכל כזו שמערכת כדי עצמאי. באופן במלואה אחריותו את לממש

תיאום. של רבה במידה צורך יעו

קשיים על בדיווחים היתר, בין מתבטאות, הקיימים הקשרים ברשת הבעיות
כאלה. בעיות על דיווחו מהעובדים שנישלישים הארגונים: בין מידע בחילופי

בין המידע בחילופי לבעיות הוא אף תורם הקיימים ההערכה בטופסי אחידות חוסר
בטיפול האחריות בחלוקת בעיות על דיווחו מהעובדים כמחצית הארגונים.

מסורבלים, ארגון הליכי  7C^ ו יותר), גבוה השיעור היה מסוימים (באזורים
הארגונים בין תיאום של רבה מידה קיימת שלמעשה נמצא, הקשיים אף על
של ולא בשדה, העובדים של יוזמתם תולדת בעיקר הוא זה תיאום אולם השונים,

בהיקפם הרב השוני את להסביר אולי, עשויה, זו עובדה רשמיים. הסדרים
מעידים אלה הבדלים שונים. וארגונים שונים עובדים בין הקשרים של ובמהותם
מאמצים להשקיע ואף שדה, עובדי להכשיר יש שבהם חשובים תחומים של קיומם על

לקשישים. שירותים להספקת יותר אחידה מדיניות בגיבוש
ובחיזוקם. ביןארגונים קשרים ביצירת הצורר על הצביעו רבים עובדים

שכל ספק אין השירותים. הספקת ושל הזכאויות של מלא איחוד על ממליצים חלקם

של העיקרית ההמלצה אך הארגוניים. התהליכים את יפשט הקיים הפיצול של צמצום
רב צוותים של מיסודם תוך הקיימים, התיאום מנגנוני את לחזק היתה העובדים
קופתחולים אחות בין השיתוף על מיוחדת הדגשה ותוך ים, ביןארגוני מקצועיים

עלידי בהצלחה מבוצע כבר כזה הסדר הרווחה. בלשכות הסוציאלית והעובדת
אזורים. בכמה העובדים
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לאחר הקשישים, עם בתיהחולים עובדי שיוצרים הקשר סוג :38 לוח
86 (באחוזים) מביתהחולים שחרורם

הגורם לפי שירותים, בתיאום בעיות שציינו הנשאלים אחוז :39 לוח
109 המטפל

בתוך או במדיניות בעיה ציינו שהעובדים הפעמים שיעור :40 לוח
109 המערכת

בעיות על שהצביעו הרווחה בלשכות הנשאלים שיעור :41 לוח
111 אזורים לפי השירותים, בתיאום

קופתחולים של טיפול להמשך ביחידות הנשאלים שיעור :42 לוח
112 אזורים לפי שירותים, בתיאום בעיות שציינו



* 

עמוד

113 מטפל גורם לפי התיאום, לשיפור העובדים המלצות :43 לוח
114 ההמלצה סוג לפי אזור, בכל העובדים שיעור :44 לוח

המטופלים בקשישים הטיפול ניהול של נבחרים מאפיינים :45 לוח
התיקים ניתוח מתוך הערים, בשלוש הבריאות בלשכות

122 (באחוזים)
המטופלים בקשישים הטיפול ניהול של נבחרים מאפיינים :46 לוח

התיקים ניתוח מתור הערים, בשלוש הרווחה בלשכת
123 (באחוזים)

המקבלים בקשישים הטיפול ניהול של נבחרים מאפיינים :47 לוח
ניתוח מתוך הערים, בשלושת חולים מקופת אישי טיפול

124 (באחוזים) התיקים



תודה הבעת

המחקר: ביצוע את שאפשרו האנשים לכל להודות היא נעימה חובה

המחקר. במימון שהשתתף לאומי לביטוח למוסד

 ובמיוחד כהן שלמה ושיץ, בתיה בןחיים, יששכר  ההיגוי ועדת לחברי

שלביו. בכל המחקר ביצוע את ליוו אשר מורגנשטיין, ברנדה

שנערך בקשישים, הטיפול הלימות על אחר ממחקר נתונים גם שילבנו במחקר

הפעולה. שיתוף על מודים ואנו אש"ל, עם בשיתוף

רבות ותרמה בעבודתנו חלק לקחה אשר פייקס, לחוליאנה נתונה תודתנו

להערכתו. הכלים ולפיתוח המחקר הגדרת לגיבוש

השדה. עבודת בביצוע רבות לנו סייעה המסורה שעבודתה פאוסט למרים

שונות סוגיות עמם ללבן ההזדמנות לנו ניתנה אשר במכון חברים אותם לכל

פקטור. ולחיים נאון לדניז ובמיוחד מהערותיהם, וללמוד
שעזרו אשד ודיצה ורדי ולעינאל הדו"ח, בהדפסת רבות שטרחה אלון, לבלהה

בעריכתו.

שירותי מערכת נציגי כל מצד הדוק פעולה לשיתוף הודות נתאפשר המחקר
הארגוניים התהליכים את להבין לנו עזרו ואשר נפגשנו, שאתם והרווחה הבריאות

לשכת  היחידות לאנשי נתונה תודתנו מופקדים. הם עליהם המוסדות של

ובתיהחולים, קופתחולים של טיפול להמשך היחידה הרווחה, לשכות הבריאות,
על לממונים להודות ברצוננו כמוכן, והמרכזי. המקומי במישור ולאחראים

אביב. ותל ירושלים חיפה, שבע, באר בעיריות הרווחה שירותי
בלבד. המחברים על היא לעבודה שהאחריות לציין למותר



מבוא 1

האחריות פיצול הוא ממושך לטיפול המערכות רוב של האיפיונים אחד

שלהם, המימון במקורות מאלו אלו הנבדלים שירותים ספקי בין השירותים להספקה

. מספקים. שהם השירותים ובסל לקבלה בקריטריונים
מורכבת היא זה. מכלל יוצאת אינה בישראל בקשיש ממושך לטיפול המערכת

לשכות הרווחה, לשכות קופתחולים, שירותים: המספקים עיקריים גורמים מארבעה

. אוכלוסייה המשרתים אחרים, ארגונים פועלים אלה לצד ובתיהרוולים. הבריאות
ואחרים התנדבות ארגוני קהילתיים, מרכזים יום, מרכזי כגון: יותר, מצומצמת

.(1982 (פקטור,
כך על להעיד עשויה שירותים המספקים רבים ארגונים של מציאותם לכאורה,

רבות בעיות הדבר מעורר למעשה אך שירותים; של רחב מגוון מוצע שלקשישים

הבעיות על לומדים אנו זה בתחום המחקר ספרות מתוך השירותים. הספקת בתהליך
העיקריות את כאן נזכיר בישראל. הקיימת זו כמו מפוצלות למערכות האופייניות

שבהן.

ומתרכזת ספציפיות בעיות עלפי מתוחמת הארגונים של אחריותם כי נמצא
הקשישים בעיות את לראות איאפשר מכך כתוצאה אלה. לבעיות מענים במתן

כוללת, ראייה שאין ומשום מכלול. כאל אליהן ולהתייחס כוללת בראייה וצרכיהם
אחידות לחוסר רק לא מובילה זו שיטה אחרות. לסוכנויות מופנים אינם קשישים
טיפול תכניות של ליישומן גם אלא דומות, שבעיותיהם לקשישים המערכת בגישת

;1979 ,willemain ;1975, sherwood, morris <s bernhart ) הולמות בלתי
בקשיש, בטיפול רצף להעדר זו חלוקה מובילה כך, על נוסף .(1980 ,GOTtesman

אחרים חוקרים .(1983 וכהן, שמאי (מורגנשטיין, במצבו שינוי שחל במידה
מרכזית בעיר, כעל השונות הסוכנויות בין מידע להעברת כלים העדר על מצביעים
של קיומם על המידע לחוסר מוסיפה זו בעיר. וארגונם. השירותים הספקת בתהליך

העולה נוספת בעיה הקשישים. צורכי את לספק היכולת את ומצמצמת שירותים,
בין אחריות לחלוקת ברורים נוהלים העדר היא אלה חוקרים של מממצאיהם

,Beatrice) הכיסאות" בין "נופלים שהקשישים לכך הגורם דבר הסוכנויות,
, RAYMOND S CARTER ,1982 , HABIB <£ PARES ,1980 , GREENBERG ET AL. ;1979
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משאבים, בזבוז היא השירותים למתן באחריות הפיצול של נוספת תוצאה .(1983
והן השונות בסוכנויות קשיש אותו לגבי חופפות הערכות מביצוע הן הנובע

;1979 ,Mueller s hopp) והמעקב הטיפול תכניות יישום בהליכי תיאום מהעדר
קשה עצמם לקשישים da .(1982 ,morgenstein et al . ;1983 ,Raymond s carter

השירותים ממלוא נהנים אינם הם רבות ופעמים מסורבלת, כה במערכת להתמצא

במערכת להם הזמינות האפשרויות הן מה יודעים שאינם משום להם, המגיעים
הממושך. הטיפול

למבנה הגרונטולוגי במחקר רבה לב תשומת הופנתה האחרונות בשנים
עלפי רק נקבע איננו בקשישים שהטיפול בכך הכרה מתוך השירותים, של הארגוני

הארגוני מהמבנה מושפע גם הוא אלא צרכיהם, של האובייקטיבית ההערכה
פתרון למצוא כדי שונים, ארגוניים מודלים פותחו המערכת. של והמינהלי

בארה"ב בקנדה, שונים ניסויים פרויקטים פותחו לעיל. שהוזכרו לבעיות
במחקרים. לוו גם אשר ובאנגליה,

מערך לשיפור אלטרנטיבות שתי קיימות כי להסיק ניתן שהצטבר החומר מתוך
, (consolidated model ) שירותים המספקים הארגונים איחוד (1) השירותים:

השירותים. ספקי כל בין התיאום הגברת (2)

את יבצע אשר אחד גוף יצירת פירושו הארגונים איחוד כללי, באופן
השירותים מגוון את בעצמו ויספק הזכאות את יאשר טיפול, תכנית יגבש ההערכה,
nmynn . ipo^j^itu onlok במרכז קיימת כבר כזו מערכת לקשיש. הדרושים

עלידי מסופקים אחת, בתכנית והחברתיים הבריאותיים השירותים כל מרוכזים זו

;1979 ,zawadski) אחד מקור עלידי וממומנים ההערכה מבצעי
הסובלים לקשישים ביותר לטוב נחשב זה סידור .(1981 ,CALLAHAN s WALLOCK

מספר עלידי כלל, בדרך נענים, היו בהעדרו ואשר וצרכים, בעיות של ממגוון

והשירותים המטפלים כל של שכינוסם בכך, הוא הסידור של חסרונו שונים. גופים
מסוימים טיפוליים מקצוע או גישה של השתלטותם את לאפשר עלול אחד גג תחת

משאבים לגיוס האפשרויות את ולהגביל אחרים, של ודחיקתם
.(1975 ,EILEEN, DOTIOMORA £ ZIETS)
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בין תיאום על המבוססת זו היא יותר, והרווחת השנייה, האלטרנטיבה
שיאפשר תיאום, מנגנון בפיתוח כרוך יישומה שירותים. המספקים שונים ארגונים

זה מסוג מנגנון המערכת. בתוך המפוזרים השירותים ממלוא ליהנות לקשישים
ביניהם הקשרים את מחזק השונים, הארגונים בין מידע להעברת נורמות יוצר

;1972 ,Marshall et al.) המערכת של מחדש בבנייה כרור אינו ויישומו
.(1979 ,BEATRICE

הדרג הביןמשרדית, הרמה רמות: בשלוש תיאום דרוש זו שיטה יישום לצורך
שונות: למטרות דרוש הרמות בשלוש התיאום המקצועי. והדרג המקומי המינהלי

של וביישום בתכנון תיאום הביןמשרדית, ברמה יעיל משאבים לגבי תיאום י

יעיל בפרט מקיף טיפול למתן תיאום המקומית; המינהלית ברמה יעיל תכניות
מגלים רבים n<1p1n .(1981 , callahan ;1975 ,aiken et al. ) המקצועית ברמה

הזקוקים האנשים אותם של החיים איכות לשיפור כדרך הפרט ברמת בתיאום עניין
ארוך. לטווח לשירותים

הטיפול ניהול תפקיד של פיתוחו על מבוססת זו ברמה לתיאום הגישות אחת

נגישות להבטיח (א) שנועד מנגנון הוא הטיפול ניהול .(case management)

קבלת (ב) מרכזית; לכתובת פנייה באמצעות עליהם, מידע וקבלת שונים לשירותים
מעקב הבטחת (ג) ביורוקרטי; סרבול למנוע כדי הטיפול, תכנית ליישום אחריות
של ומוסכם שיטתי תיעוד (ד) הטיפול; במהלך הצצות בעיות לפתרון וכתובת הולם

שירותים. לתכנון מידע בסיס ליצירת והן מעקב לצורך הן הטיפול, מהלך

ניתן אך הטיפול, ניהול גישת יישום של שונים מודלים קיימים אמנם
קשר יוצר הפרט  אחת כתובת והם לכולם המשותפים אחדים מאפיינים על להצביע
הממושך. הטיפול שירותי למגוון הגישה את בפניו הפותחת בלבד, אחת כתובת עם

ורב ראשונית צרכים הערכת זו; לכתובת ההפניות את המסדיר מנגנון דרוש
כל את בחשבון המביאה טיפול, תכנית במסגרת שירותים על המלצה ממדית;

את המשלב שירותים סל ויצירת השירותים, לספקי הפרט בין קישור האפשרויות;
בהתאם הטיפול תכנית ושינוי שוטף, מעקב יעילה; בצורה השונים המענים

הקשיש. במצב החלים לשינויים

triage ה פרויקט ובהן טיפול, ניהול של שיטות כמה נהוגות בארה"ב
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בניויורק, access , (1980 , doherty et al. ; greenberg ,fire) בקונטיקט
בעשר הפועל ,CHANNELING 1 ,(1891 ,PRICE £ RIPS ;1980 ,EGGART, ET AL.)

משמשים אלה פרויקטים .(1981 ,young ;1980 ,gottesman) שונות מדינות
על בהתגברות יעילותם לקביעת הערכות מתבצעות הזמן וכל הדגמה, במחקרי

המשותף ובאספקתם. הממושך הטיפול במערכת השירותים בארגון הקשות הבעיות
על בהתבסס שונה באופן בקשישים הטיפול את לארגן הניסיון הוא לכולם

במערכת. הקיימים השירותים

בפני העומדות הספציפיות המשימות מבחינת הטיפול ניהול בתהליך נתמקד
הפרט שעובר במסלול שלבים למעשה, הן, אלה משימות הפרט. ברמת הטיפול מנהלי

שלהלן: בתרשים שמתואר כפי למערכת, הנכנס

הפונה מסלול

והפניות איתור

^ טיפול תכנית בניית ^ הערכה  קבלה

מחודשת והערכה מעקב ^ הטיפול תכנית יישום

כל לביצוע הנחיות מספר וכן מהשלבים, אחד כל מטרת את נתאר הבא בתרשים

;1980 , gottesman מ לקוחות (ההנחיות בספרות המומלצות שלב,

. (1982, HABIB S PAKES; 1980 GREENBERG ET AL.
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הפונה מסלול

הערכה " קבלה
המצב על מידע של מתמיד איסוף הקשישים של וקליטה זיהוי תהליך

של והתפקודי הרפואי הסוציאלי, לתכנית: המתאימים
הפונה: אחידים קבלה טופסי מילוי 

בריאותי (מצב מקיפה הערכה  > להשגת חירום תהליכי הפעלת 
ונפשיחברתי) תפקודי, מיידי באופן שירותים

אחידים הערכה בכלי שימוש  הזמינים השירותים הצגת 
הבלתי התמיכה מערכת בדיקת ו הפניות ומתן הקשר המשך הסדרת 

פורמלית מתאימות
של האישיות בהעדפות התחשבות 

הפונה
מן הנשלח מאבחן במידע שימוש  י 1

המפנה הגורם \K
הקבלה לזמן קרוב ההערכה ביצוע  הטיפול תכנית בניית

כרוך הטיפול תכנית בניית תהליך
הפונה של המוערך הצורך בתרגום

T ~ י ספציפי: שירותים לסל
^_ תכנית על והסכמה ציפיות הבהרת הטיפול תכנית יישום אינדיבידואלית, שירותים של

השירותים אספקת והבטחת ארגון בעיות לפתרון אחרות ופעולות
היעיל: וניצולם והעזרה, הפונה

ניהול השירות, למספק הבקשה הסבר  מוקדי הגדרת או מטרות הצבת לבין בינו תיווך עמו, ומתן משא פעולה
הפונה תכנית בפיתוח הפונה עירוב 

הנדרש השירות השגת  הטיפול
ותכנית הקשיש על מתאים מידע מתן  אופטימליים פתרונות הדגשת 

למספק הטיפול ואלטרנטיביים
על ושימושם השירותים מתן בדיקת  ואחריותם המעורבים הצדדים רישום 

הפונה ידי ובלתיפורמלית) פורמלית (תמיכה
מכלול את השירותים מספקי הכרת  ומשך תדירותם השירותים, פירוט

לקשישים הניתנים השירותים אספקתם: זמן
להפניית קבוע בתהליך שימוש  המעקב תכנון 

השונים השירותים לספקי הפונה סדר לפי השירותים אספקת 
עדיפויות

/4י
מחודשת והערכה מעקב

ומצבו, הפונה על המידע עדכון
בתכנית בשינוי הצורך ובדיקת

הטיפול:
לשירותים הפניות על המעקב ביצוע 

המעקב שלבי כל של בכתב רישום 
הפונה צורכי של מחודשת הערכה 

הטיפול תכנית של ובדיקה
מחודשות הערכות של תכיפותן מידת 

למקרה) בהתאם (נקבעת
שאין במידה הטיפול סיום תכנון 

ההתערבות בהמשך צורך
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להיות שעליה ו ו כי לתכנית, מתכנית משתנה השונים השלבים ביצוע דרך
מבדיקת התכנית. תחילת לפני המערכות בין ולקשרים המיוחדים לאפיונים מותאמת

הן שבה בדרך מאלה אלה נבדלות שהן עולה, טיפול לניהול השונות התכניות
בתכניות למשל, ממלאות. שהן ובפונקציות בהיקפן הקיימת, המערכת עם גז&תלבות

אחרות שבתכניות בעוד שלהן, אינטגרלי כחלק אוכלוסייה איתור מוגדר מסוימות
בהיקף כגון: הספציפי, המודל במבנה גם מזו זו נבדלות התכניות לא. 

ולעתים בלבד, כמתווך משמש הוא לעתים הטיפול: למנהל הניתנות הסמכויות
לניהול האחריות את לחלק ניתן כמוכן משאבים; להקצות הסמכות בידיו ניתנת

"מנהל הקרוי אחד אדם בידי לרכזה או שונים, מטפלים בין בפונה הטיפול
.(case manager) טיפול"

שונים ותפקידים מקצועות בעלי להיות יכולים הטיפול מנהלי
כי הסבורים, יש .(1980 ,ANDRUS GERONTOLOGY CENTER ;1975 ,MITTENTHAL)

הטיפול מנהל בין להפריד צורך יש השירותים לספקי המטופלים בין לתאם כדי
ניהול של יעיל ביצוע כי סבור למשל, ,gottesman השירותים. מספקי לבין

מספק אינו אשר אחד, טיפול מנהל של בידיו הפונקציות כל ריכוז דורש טיפול
השירותים מספקי כי ההנחה עומדת זו תפיסה של ביסודה ישיר. באופן שירותים
מספקים עצמם שהם השירותים של הראות מנקודת ורק אך לפונה להתייחס נוטים
ליצור צורך שאין זאת, לעומת טוענים, אחרים חוקרים .(1980 ,gottesman)
, (1977 ,morris s lescher ;1974, sohn) הטיפול ניהול לשם מיוחד תפקיד
וזקוקים בעיר. מציגים שירותים לקבלת הפונים המקרים, שברוב הוא ונימוקם

כמה בין שילוב נחוץ שבהם המעטים ובמקרים בלבד, אחד בתחום לשירותים
ולתאם הטיפול, מנהל תפקיד את למלא לראשונה פנו שאליו המטפל יכול שירותים,
למערכת תכניס מיוחד תפקיד יצירת כי טוענים, אלה חוקרים השירותים. שאר עם

ממילא. המפוצלת ממושך, לטיפול המערכת את יותר עוד לסרבל העשוי חדש, גורם
מערכת. לכל בהכרח המתאים אוניברסלי מנגנון שאין מוסכם כללי באופן
הטיפול שלבי ביצוע בטיב תלויה טיפול ניהול תפקיד לפיתוח הדרך למעשה,

נתונה. במערכת השונים

הדבר הארגונית. המערכת בשיפור רב עניין לאחרונה התעורר בישראל גם

6



j^,..■■:* ;,>■. ■'■'■.■יי יי *■

ועדת בהמלצות והן שונים, באזורים הנערכים בשטח, בנסיונות הן מתבטא

בראשות הועדה (דו"רו הארגונית במערכת לשינוי ישיר באופן המתייחסות הסיעוד,
ולחיזוק ארגוניים לשינויים נאותה בצורה לגשת עלמנת .(1983 מן, פרופ'
הארגונית המערכת של יותר מעמיקה הבנה על להתבסס צורך יש התיאום מנגנון
של פעולתה אופן על ברורה תמונה אין רבים לגורמים תפקודה. ודרך הקיימת
לכווני באשר והן הבעיות למהות באשר הן דעות חילוקי ביניהם ויש המערכת,

גיבוש על המקשים גורמים כמה ישנם שכן מפתיע, אינו זה דבר הרצויים. השיפור
וחלוקת ארגונית, מבחינה מאוד מורכבת המערכת ראשית, וברורה. אחידה תמונה
שנית, חדמשמעי. באופן מוגדרת תמיד אינה השונים הגורמים בין התפקידים

בנוהלים הצורך די מעוגנים אינם הגופים מן אחד בכל הנהוגים התהליכים
השונים העובדים בין הבדלים יש וארגון ארגון כל בתוך גם שלישית, כתובים.

העבודה. ובדרכי בקשיש הטיפול בתהליכי הקשור בכל הסניפים ובין
הטיפול להליכי הקשור בכל המערכת תפקוד על לעמוד ניסינו זו בעבודה

בתוך השוני את והן הדומיננטיים הדפוסים את הן לזהות ניסינו בקשיש.

להציג היא העבודה מטרת השונים. הארץ אזורי ובין הארגונים, בין הארגונים,
יתרונותיה הבנת להעמקת שיביאו בכך הקיימת, המערכת בהערכת שיסייעו עובדות

כמוכן העובדים. של בפועל תפקודם ולהכרת עצמם, העובדים בעיני וחסרונותיה
אשר שונים, באזורים שהתפתחו ייחודיים התארגנות דפוסי על לעמוד ניסינו

בכללותה. במערכת אפשריים התפתחות כווני על להצביע יכולים

מרגע בקשישים לטיפול האחראיות העיקריות המערכות את מתאר זה דו"רו

העבודה דרכי בין ומשווה והמוסדיים), (הקהילתיים השירותים למערכת היכנסם
וחיפה. אביב תל שבע, באר ירושלים, אזורים: במספר אלו במערכות
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_ ,,..., ... .. האלה: בהיבטים מתמקד המערכות תיאור
את העובדים /7o>d/j :( case management ) טיפול ניהול של השונים השלבים .1

י תוך העולות והבעיות בפועל מתבטאת היא שבה הצורה שלב, בכל אחריותם
הביצוע. כדי

ואיתור הפניות פניות, המטפלות: למערכות הקשישים של הכניסה דרכי א.

./"., , .. ,; , __ _ לטיפול. הזקוקים הקשישים . .

בהערכה, מעורב מי וצרכיהם; הקשישים של מצבם והערכת הקבלה תהליך ב.
' p ,_ f \:'i

המידע של להשגתו המשמשים הכלים צוות, בעבודת נעזרים כמה עד
ארגונים. בין מידע והעברת השונים מהמקורות ההערכה לצורר הדרוש

לקשישים. הטיפול תכנית פיתוח תהליר ג.
השירותים, מתן על המחליטים הגורמים הטיפול, תכנית ישום י תהליך ד.

השירותים. בהספקת הכרוכות והבעיות השירותים איכות

מקבלים. שהם והשירותים הקשישים של מצבם של מחודשת והערכה מעקב ה.

י הנותנים השונים הארגונים בין הקשר תכיפות ים: י ביןארגונ קשרים .2

בין בתיאום העובדים, לדעת הרווחות, הבעיות וסוגיו; לקשישים שירותים *י

.:'._. התיאום. לשיפור והמלצותיהם הארגונים

; ■;<■,■ ' ,.■ ' " . ■ . , ■ .., ■■: .,...., '.Jr~^1\:^'■:, .\ ■r' rt::r ';' ; ,;

י יי ח ' ■ ' ' ' ' ' ■■'' ■■ ' ' ■■ifr ~''r /, ,  "r;

' ' . ;:v ..~"vf <■ ■ a\ ■ ■■■_ ■ .: '7 * '..■i :
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מתודולוגיה 11

מחקרית אסטרטגיה א.

זה: את זה המשלימים אופנים בשני נבדק בקשישים הטיפול ניהול דרכי

הגורמים מטעם ואחיות) סוציאליים (עובדים ההחלטות מקבלי ריאיון (א)
העבודה נוהלי של תיאור כלל: בדרך כלל הריאיון בקשיש. המטפלים העיקריים

לשיפורים והמלצות בביצועם; העיקריות הבעיות הטיפול; ניהול משלבי אחד בכל

הנמצאים קשישים על נתונים איסוף (ב) א;י. בעיות עם התמודדות ולדרכי

עלידי הושלם בתיקים הופיע שלא דע חמי חט; י לן י ת בדיקת באמצעות בטיפול

בקשישים. שטיפלו העובדים ריאיון

משותפת להתייחסות בסיס יצירת שאפשרה שיטה ננקטה המחקר כלי בבניית

(גורמים וחברתיים בריאותיים שונים, בארגונים עובדים של העבודה לדרכי
זו בדרך הקשישים). אצל שונות ובבעיות שונות באוכלוסיות כלל בדרך המטפלים

השונים. בגורמים הפעולה דרכי של מקיפה תמונה לקבל היה ניתן

את תפיסתם ועל עבודתם דרר על העובדים שמסרו מהתיאור שהתקבלו הנתונים

הקשישים. מתיקי שהתקבלו הנתונים עם בדו"ח שולבו בקשישים, הטיפול מערכת
לנו: מאפשרים אלה דרכים בשתי שנאספו הנתונים

המטפלים. דיווחי עם שבתיקים הנתונים את לעמת (א)

 הטיפול ניהול שלבי של הביצוע תהליכי לתיאור כמותי ממד להוסיף (ב)

הקשישים שיעור מה גם אלא בוצעה, אכן מסוימת פעולה האם רק לא לדעת דהיינו,

הפעולה. התבצעה שאצלם

ביטוי לידי באו שלא הטיפול, ניהול של חדשים היבטים על לעמוד (ג)
עבודתם. על העובדים שמסרו הכללי בתיאור

המחקר אוכלוסיית ב.

וסידור קהילתיים (שירותים הממושך הטיפול משירותי הנהנים הקשישים רוב

הבריאות, לשכות הרווחה, לשכות גורמים: כמה באמצעות למערכת נכנסים מוסדי)
ובתיחולים קופתחולים, ומרפאות קופתחולים של טיפול להמשך היחידות
בקשישים הטיפול ניהול דרכי את לבדוק הוחלט לפיכך ושיקומיים. כלליים
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שבע באר אביב, תל ירושלים, אזורים: בארבעה נערך המחקר אלו. במסגרות
וחיפה.

ההנחה מתור הנ"ל, בגורמים החלטות מקבלי רואיינו המחקר לצורר
הלכה למתרחש בנוגע ביותר הטובים המידע ממקורות אחד הם בשדה שהעובדים

נמנים: ההחלטות מקבלי עם למעשה.
בלשכות הקשישים ומרכזי בקשישים, המטפלים הסוציאליים העובדים כל .1

הרווחה.

המחוזיות. הבריאות בלשכות המטפלים הצוותים .2

במרפאות ואחיות קופתחולים, של טיפול להמשך ביחידות המטפל הצוות .3

שכונתיות.

הפנימית, הגריאטרית, במחלקות הראשיות והאחיות הסוציאליים העובדים .4

הדסה המחקר: אזורי את המשרתים בבתיהחולים והאורתופדית, הכירורגית
הרופא, אסף איכילוב, השומר, תל צדק, שערי הצופים, הדסההר כרם, עיו

המחלקות מנהלי רואיינו כמוכן וסורוקה. רוטשילד רמב"ם, השרון,
הצופים. והדסההר צדק שערי בבתיהחולים הגריאטריות

באזורי השיקומיים בבתיהחולים ראשיות ואחיות סוציאליים עובדים .5

המחלקה וכן ופלימן, הרופא שמואל רבקה, בית נשים, עזרת המחקר:

הצופים. בהדסההר השיקומית

ומקצועות. אזורים גופים, לפי במחקר המרואיינים סיווג להלן

ומקצועות אזורים גופים, לפי במחקר, המרואיינים :1 לוח

סה"כ קופתחולים בתיחול>ים וחה רו בריאות
עו"ס אחיות עו"ס ם פאי 7 ד אחיות עו"ס עו"ס אחיות

229 51354 25392 5 5 סה"כ

81 1 6 16 2 16 36 2 2 ירושלים
73 2 2 21 18 28 1 1 י אביב תל
21 124 4811 שבע באר
54 1 3 13 15 20 1 1 חיפה
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לא שהמחקר מאחר .1983 ספטמבר עד מאי בחודשים התבצע הנתונים איסוף
צורף זאת עם המשפחה. בריאות אחיות בו נכללו לא המניעתיים, בהיבטים התמקד

בנספח. המופיע בחיפה, המשפחה לבריאות בתחנה העבודה של תיאור

; י על ומהמטפלים מהתיקים שהתקבלו נתונים על התבסס התיקים ניתוח

שלהלן: הקשישים אוכלוסיית
תשושינפש תשושים, (עצמאיים, ממושך מוסדי לסידור שהמתינו הקשישים כל .1

בבאר ,15.6.83 ב בירושלים והרווחה הבריאות לשכות דרך וסיעודיים)
.1.1.84 ב  אביב ובתל ,10.10.83 ב  שבע

ביתית עזרה ו/או אישי טיפול שקיבלו קשישים, של ושכבתי מייצג מדגם .2
הבריאות משרד והרווחה, העבודה משרד עלידי במלואם או בחלקם הממומנים
התבצע המדגם ממושך. מוסדי לסידור ממתינים ושאינם כללית, וקופתחולים

 שבע בבאר ,1983 באפריל בירושלים אלה שירותים שקיבלו קשישים על

שיעורי מפורטים הבא בלוח .1983 בדצמבר  אביב ובתל ,1983 בספטמבר
במדגם. שנכללו הקשישים ומספר מהרשימות אחת מכל הדגימה

(באחוזים) הערים בשלוש הדגימה שיעורי :2 לוח

אביב תל | שבע באר ן ירושלים ן וארגון מדגם סוג
100 100 100 בריאות ממתינים
100 100 100 רווחה ממתינים
33 33 25 בריאות אישי טיפול מקבלי
20 50 25 רווחה אישי טיפול מקבלי
20 16 25 רווחה ביתית עזרה מקבלי
50 50 25 קופתחולימ אישי טיפול מקבלי

הדגימה, לאחוז בהתאם המדגם בתוך השונות הקבוצות שוקללו הניתוח לצורך

האוכלוסייה. סיכום מובא 3 בלוח בכללותה. האוכלוסייה של תמונה לקבל עלמנת

חלו הריאיונות עריכת לבין האוכלוסייה דגימת שבין הזמן במרווחי
וקשישים ההמתנה לרשימת נכנסו המתינו שלא קשישים הנדגמים: במצב שינויים

בסופו אחרות. מסיבות או שהתחרטו מפני אם ממנה, יצאו ההמתנה ברשימת שהיו
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הערים בשלוש המדגם וסוג ארגון לפי האוכלוסייה התפלגות :3 לוח
אביב תל 1 בארשבע 1 ירושלים 1 |

[לא 1לא לא ניםו ממתי נים| ממתי נים| ממתי נים| ממתי ניסן ממתי נים| ממתי | סה"כ
959 202 450 71 1,000 271 2,953 כ סר."

145 72 105 41 222 126 711 בריאות
708 130 274 30 531 145 1,818 רווחה
106  71  247  424 קופתחולים

הריאיון שבזמן קשישים דהיינו,  הריאיון בזמן למצב התייחסנו דבר של

כממתינים. הוגדרו למוסד המתינו

הריאיון בזמן המדגם סוג לפי המחקר אוכלוסיית התפלגות מובאת 4 בלוח

הערים. בשלוש

הערים בשלוש הריאיון, בזמן המדגם וסוג ארגון לפי המחקר, אוכלוסיית :4 לוח
~ אביב תל 1 בארשבע 1 ירושלים 1 1

ךלא [לא ךלא
נים |ממתינים|ממתינים|ממתינים!ממתינים|ממתינים|ממתי סה"כ |

935 225 430 91 924 347 2,952 סה"כ
142 77 85 50 163 176 693 בריאות
696 139 280 26 552 130 1,823 רווחה
106 80 250 436 קופתחולים
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המחקר בלי ג.

שאלונים: של עיקריים סוגים בשליטה השתמשנו במחקר

כללי" "שאלון (1

הרווחה, בלשכות הסוציאליים לעובדים מיועד השאלון סוציאליים: לעובדים א.
ובבתיהחולים קופתחולים של טיפול להמשך ביחידות הבריאות, בלשכת

הקשישים מתקבלים כיצד העובדים נשאלו זה בשאלון והשיקומיים. הכלליים
וכוי. הטיפול תכניות מתגבשות כיצד עליהם, נאסף מידע איזה לטיפולם,
שהוא אלא הסוציאליים, לעובדים לשאלון בעיקרו, זהה, השאלון לאחיות: ב.

שהוזכרו. המסגרות בכל לאחיות ומותאם מקוצר

קשישים" למרכזי "שאלון (2
 ובחלקו הכללי" ב"שאלון המופיעות משאלות בחלקו מורכב זה שאלון

האחריות ולחלוקת ארגוניים להיבטים לנוהלים, הקשורות נוספות משאלות
בלשכות קשישים למרכזי מיועד הוא השונים. הארגונים בין בקשיש לטיפול

בבתיהחולים. הגריאטריות המחלקות ולמנהלי והבריאות הרווחה

מטפל" תיק "שאלון (3
סעיפים כולל השאלון הקשישים. על נתונים לאיסוף מיועד זה שאלון
הנתונים בו. הטיפול ולדרכי הקשיש של ולבעיותיו למצבו הנוגעים

עליהם. האחראים העובדים ומריאיון הקשישים מתיקי מתקבלים
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בקשישים הטיפול בניהול השלבים 111

מרכיבים למספר להתחלק יכול בקשישים הטיפול בהקדמה, צוין שכבר כפי
דיווחי לפי אלה, משלבים אחד כל מבוצע שבה הדרך תתואר זה בפרק בסיסיים.
לפי ויסוכמו העיקריים, הארגונים לפי יוצגו הממצאים שרואיינו. המטפלים
של הביצוע בדפוסי האזורים ביו הבולטים ההבדלים מוצגים כמוכן אזורים.

השונים. השלבים

והערכת קבלה הכניסה, דרכי שלבים: לחמישה חולק הטיפול מתן תהליך
מחודשת. והערכה מעקב הטיפול, תכניות יישום הטיפול, תכניות פיתוח המצב,

הכניסה דרכי א.

ות והפני פניות .1

השירותים למערכת כניסתם גורמים. מכמה שירותים לקבל יכולים הקשישים
או האישית, ביוזמתם הגורמים לאחד פנייה באמצעות להיעשות יכולה הפורמליים

של כניסתם לדרך אחרים. מטפלים גורמים עלידי לגופים הפניתם באמצעות
הבעיות אחת ביותר. רבה חשיבות נודעת הפורמלי הטיפול למערכת הקשישים

העדר היא להם, זכאים שהם השירותים את לקבל הקשישים מן המונעת השכיחות,
אצל מידע העדר של הבעיה ישנה כמוכן השונות. הסוכנויות בין הפניה הסדרי

להם. זכאים שהם לשירותים באשר הקשישים
דרכי ארגון על רב דגש הושם ובקנדה בארה"ב שבוצעו ההדגמה במחקרי

נערך למשל, בקונטיקט, triage וה channeling ה בתכניות לתכניות. הכניסה

יכול מי לגבי מפורט מידע ניתן שבו בקהילה, השונים לגורמים הסברה מבצע

בדיוק שירותים ומאילו וכוי), לזכאות (אמותמידה השירותים מן ליהנות

. (1983 ,Baxter et al. ,1983 ,quinn) ליהנות יכולים
הסדרי של מורכב ארגון דורשת בארץ, הקיימת זו כמו מפוצלת, מערכת
דפוסי על למדנו הקשישים תיקי ניתוח מתוך השונים. הגורמים בין הפניה

העובדים שנתנו הדירוג את מציג 5 לוח שנבדקו. בארגונים האופיינים ההפניה
קשישים. אליהם המפנים השונים לגופים
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ההפניה גורמי של דירוג :5 לוח

להמשך היחידות 1 לשכות 1 לשכת המטפל! הגורם
קופתחולים  טיפול רווחה הבריאות המפנה הגורם

0 11 אישית ביוזמה פנייה
1 2 3 קופתחולים
2 3 2 כללי ביתחולים
5 5 5 המשפחה לבריאות התחנה
3 4 הבריאות לשכת
4  4 וחת הרו לשכות

האישית. מיוזמתם והרווחה הבריאות ללשכות הקשישים פונים המקרים ברוב

באמצעות בעיקר מופנים הם קופתחולים של טיפול להמשך היחידות אל אולם

המשפחה לבריאות התחנה קיבלה המטפלים הגורמים כל מבין קופתחולים. מרפאות
המצומצמת, מעורבותן את משקף זה דבר מפנה. כגורם ביותר הנמוך הדירוג את

עלידי המטופלות האוכלוסיות בענייני הציבור בריאות אחיות של עדיין,
להמשך היחידות לבין הבריאות לשכת בין ההדדית ההפניה היקף הנ"ל. הגורמים
הקהילתיים בשירותים דמיון שיש מאחר מצומצם. הינו קופתחולים של טיפול

למשנהו. אחד מגוף קשישים בהפנית צורך אין לקשישים, מספקים אלה שארגונים
ההסכמים מן כחלק בלבד, מיסוד לצורכי הפניה אלה גופים בין ישנה אולם

סיעודיים, קשישים של מוסדי סידור על אחראי הבריאות משרד ביניהם. הכספיים

מורכב. סיעודי שמצבם קשישים של סידורם על אחראית קופתחולים ואילו

אל קופתחולים ממרפאות המופנים מהקשישים חלק של הראשונית ההפניה
הרווחה. לשכות עלידי למעשה, נעשתה, היחידות

האזורים לפי ההבדלים

הבריאות. מלשכות ההפניה לגבי רק הבדלים נמצאו אזוריכ' לפי בניתוח
נעשית למערכת הקשישים של כניסתם דומים: ובחיפה בירושלים ההפניה מקורות

קבלה שעות כך לשם קבעו אשר הבריאות, לשכות ובעידוד האישית מיוזמתם בעיקר

בתיחולים הרווחה, לשכת הם: נוספים חשובים מפנים גורמים הרחב. לקהל

הבריאות לשכות אין שבהן זאת, לעומת שבע, ובבאר אביב בתל וקופתחולים.
מבתי הפניה באמצעות בעיקר למערכת הקשישים נכנסים עצמאיות, פניות מעודדות
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פנייה קופתחולים, יורד) סדר (לפי הן פחות הנפוצות הכניסה דרכי החולים.
הרווחה. ולשכת עצמית ביוזמה

קיבלנו שירותים המקבלים או למיסוד הממתינים הקשישים תיקי מניתוח
הרווחה ללשכות הקשישים פונים האזורים בשלושת כי העובדים, לדיווחי אישור
ההפניה בדפוסי לעיל שצוינו ההבדלים את גם חיזקו הממצאים מיוזמתם.1 בעיקר
והן למיסוד ממתינים לגבי הן בירושלים, הדומיננטי הדפוס הבריאות. ללשכות
בתל העצמית. הפנייה הוא שירותים, מקבלים אר ממתינים שאינם קשישים לגבי
בתיהחולים, הוא הממתינים לקשישים העיקרי ההפניה גורם זאת, לעומת אביב,

המפנה הגורם שבע, בבאר קופתחולים. מרפאות  ממתינים שאינם ולקשישים
.(45 לוח (ראה ביתהחולים הוא הבריאות ללשכת העיקרי

שאינם קשישים של הגבוה ההפניות שיעור הוא במיוחד מעניין ממצא

123? לעומת ,623;) הבריאות ללשכת מקופתחולים שהופנו אביב, בתל ממתינים
שיעור אביב שבתל לעובדה אולי, קשור, זה ממצא שבע). בבאר 19^1 ו בירושלים

הארץ, אזורי בשאר מאשר גבוה כללית בקופתחולים מבוטחים שאינם הקשישים
אישי טיפול לתת השונות מהקופות רבות פניות הבריאות בלשכת מתקבלות ולכן

אלה. לקשישים

איתור .2

להיכנס נוספת דרך לקשישים יש הפניה, או הקשיש ביוזמת פנייה מלבד
עצמו. המטפל עלידי איתור פעולות  והיא הפורמליים, השירותים למערכת

במטרה המטפל, בארגון עובד של ביוזמתו הקשיש עם מגע יצירת משמעו איתור
שירותים לו להציע או להם, נזקק אולי, שהוא, שירותים על מידע לו להעביר

ים. ספציפי

לאיתור פעולות כוללות אינן אחרות בארצות הקיימות התכניות מן חלק

"חיפוש" לא אך ופרסום, הסברה פעולות כוללות אלה תכניות הנזקקים. הקשישים
פעולות לכלול חייבות אכן שהתכניות הטוענים יש הנזקקים. הקשישים של בפועל

באר ירושלים, מאזורי נתונים כוללים הקשישים מתיקי שהממצאים לזכור יש 1
מחיפה. ולא בלבד, אביב ותל שבע
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פונים אינם ביותר הנזקקים הקשישים דווקא רבות שפעמים כיון זה, מסוג איתור

שאין משום ואם הביורוקרטי בסבך להתמצא מסוגלים שאינם משום אם מיוזמתם,
מידע. להם

בפעילויות עוסקים שהם דיווחו הרווחה בלשכות העובדים מן *0ד ש נמצא
אינם קופתחולים של טיפול להמשך וביחידות הבריאות בלשכת העובדים איתור.
פעילות כל על דווח לא ואכן, שבאחריותם: התפקידים כאחד האיתור את רואים

שהם השירותים את המתארות הסברה, פעולות מבצעים אלה ארגונים מצדם. איתור

בבתיהחולים, והן במרפאות הן נערכות אלה פעולות לקבלם. זכאי ומי מספקים
ב"איתור עוסקים עובדים כי נמצא בבתיהחולים קשישים. אליהם יפנו שהללו כדי
שירותים לארגון שיזדקקו קשישים אותם באיתור כלומר,  במחלקותיהם פנימי"

מביתהחולים. שחרורם עם

קשישים על המידע את מקבלים הרווחה בלשכות באיתור העוסקים שרוב נמצא
נזקקים קשישים לאיתור נוספים מקורות הקשיש. של משכנים או מחברים ספציפיים

ומתנדבים לאומי לביטוח המוסד שמוציא רשימות מועדונים, קופתרוולים, הם

לדלת. מדלת העוברים

מצב והערכת קבלה ב.

המטפלים, הגופים לאחד ביוזמתו פנה או הופנה, אותר, שהקשיש לארור

ראשוניים. והערכה קבלה תהליכי אלה גופים מבצעים
קבלה .1

מידת ונבדקת המטופל של מצבו על הבסיסיים הנתונים נאספים זה בשלב

ורק אך המקבלים ארגונים ישנם פנה. שאליו הארגון שמציע לשירותים התאמתו

לפי להיקבע יכולים אלה קריטריונים זכאות. של לקריטריונים המתאימים פונים
אפשרות יש האם נקבע זה בשלב הקשיש. של מוגבלותו מירת לפי או הכנסה רמת

החלטה נדחית לעתים אחר. לארגון להפנותו שיש או הארגון, במסגרת בקשיש לטפל
יותר. מעמיקה מצב הערכת ביצוע לאחר הבא, לשלב זו

על ומידע ייעוץ לקשיש לתת כדי הקבלה שלב את לנצל שניתן לציין, חשוב
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בפניו. העומדות האפשרויות
הערכת לביצוע ביותר המתאים האדם מיהו בשאלה, דעות חילוקי יעי בספרות
צורך איו הראשוני הסינון את לבצע שכדי היא, הטענות אחת זו. ראשונית מצב

לבין הזה הסינון את שמבצע מי בין להפריד ניתן ועלכן מאוד, מקצועי באדם

זו בהפרדה העיקרי היתרון .(1980 ,gottesman) בקשיש הטיפול את שממשיך מי
הם זו בשיטה החסרונות אולם המקצוע. אנשי על המוטל העבודה עומס הקלת הוא

חיסרון לטפסים; לתרגמו שקשר. מידע ההפניה, עם בהתרשמות המתקבל המידע איבוד
אחרים בו. המטפלים עם הקשיש של מתמשך אישי קשר העדר הוא נוסף

להתבצע עליו ועלכן קריטי, שלב הוא הסינון ששלב סבורים (donabedian)
ביותר. מקצועיים אנשים עלידי דווקא

הרווחה בלשכות העובדים כל עלידי והסינון הקבלה מתבצעים בארץ

הבריאות בלשכת תורנית ואחות הרווחה בלשכת תורן סוציאלי עובד והבריאות.
המפנים והם אלה, לגופים הפונים הקשישים את לראשונה המקבלים כלל, בדרך הם,

(בבאר האזורים מן בחלק הרווחה בלשכות מגוריהם. אזור על האחראי לעובד אותם
הפונה, לקבלת אחראי והוא ,intake עובד הנקרא קבוע, עובד מועסק למשל) שבע,
הטיפול. המשך לצורך אחר לעובד ולהפניתו מצבו של הראשונית ההערכה לביצוע
אותו שקיבל העובד עם הקשיש של בקשר המשכיות יש תמיד שלא איפוא, יוצא,

לראשונה.

הארגון. במסגרת בהם לטפל שהוחלט הקשישים לאותם תיק נפתח זה בשלב

הטיפול. רצף את ולהבטיח לטיפול הקשיש הסכמת את לקבל כדי הכרחית תיק פתיחת
פתיחת ללשכה. הפונה קשיש לכל תיק פותחים אינם הרווחה בלשכות העובדים
היא אין שונות. הצהרות על ובחתימה טפסים במילוי כרוכה הרווחה בלשכות תיק
הבית, ביקור לאחר עד נדחית אף היא ולעתים הראשון, במפגש מייד בהכרח נעשית
פנייה הן: תיקים נפתחים לא שבגללו העיקריות הסיבות וכוי. הזכאות, בדיקת

בלשכות מהנשאלים A4* מתאימה. בלתי הפניה או כללי, מידע קבלת לצורך ורק אך

קשישים אותם תיק. בפתיחת רוצים הקשישים אין רבים שבמקרים צלינו, הרווחה
ייתכן כן, על יתר מהלשכה. ממומנים שירותים מקבלים שאינם כאלה כנראה, הם,

! סטיגמה מפני החשש בשל הרווחה במשרד תיק פתיחת מלבקש נמנעים אחדים שקשישים
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195 לכ תיקים נפתחו לא למחקר עיקרם בחודש העובדים, הערכת לפי לוברתית.
הרווחה בלשכות הנשאלים מתור שנישלישים ללשכות. שפנו 375 מתור קשישים
כל של רישום נערר רשמי, תיק נפתח לא כאשר שגם אמרו, הבריאות ובלשכת

אליהם. שפנו הקשישים

הערכה .2

ואת הקשיש על שקיבל הנתונים את ומארגן אוסף העובד הקבלה, שלב לאחר

של צרכיו ואת מצבו את להגדיר היא ההערכה מטרת ההערכה. לצורר בקשותיו,
אלה. צרכים על לענות הקשיש מסוגל שבאמצעותם המשאבים הם מה ולראות הקשיש,

לקבלת כקריטריון תפקודית הערכה כגון: חדממדית, להיות יכולה ההערכה

והתפקוד, הבריאות מצב על הערות הכוללת הערכה היינו,  רבממדית או שירות,
וכו'. סוציאלית הערכה

בין גומלין פעילות עלידי נקבע הקשיש של שמצבו עולה, הספרות מתור
לירידה גורם אלה בתחומים קושי וסביבתיים. נפשיים פיזיולוגיים, גורמים

לכן בעזרה. לצורר  ומכאן עצמאי, באופן לתפקד יכולת ולחוסר הכללי בתפקוד
. (1981, rojaspakes ;1979 ,brody) רבממדית הערכה לבצע מומלץ

הערכה: של רמות שלוש על למעשה, להצביע, ניתן
והסינון; הקבלה בשלב המתבצעת ראשונית, הערכה (1)

הטיפול; לתכנון כבסיס המשמשת יותר, מעמיקה הערכה (2)
בעיות מתעוררות כאשר מומחים עלידי המתבצעת ספציפיים, בתחומים הערכה (3)

וכוי). נוירולוגית, פסיכוגריאטרית, הערכה (למשל: מיוחדות
ביוזמתו יפנה הצורר שבעת אחד, מקצוע איש עלידי להתבצע יכולה ההערכה

צוות. של במסגרת או ספציפיים, בתחומים מומחים אל

בדיקה לאפשר שמטרתם ההערכה, לביצוע שונים כלים פותחו ובעולם בארץ

המעריכים של דעותיהם בין מרבית לעקביות ולהגיע האפשר ככל אובייקטיבית
ניתן הללו הכלים בין .(1976 ,maddox et al. ;1974 ,wing et al:) השונים

שפותח ,multidimensional functional assessment  oars למנות:
שפותח ,service management assessment form  saaf דיוק; באוניברסיטת
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ברוולה לטיפול הסוציאלי והטופס התפקודיהרפואי הטופס ועוד. בפנסילבניה,
לכך. דוגמאות הם גם מהווים בארץ, שפותחו הכרוני,

לטפל הקשיש של יכולתו האלה: בתחומים להערכה מיועדים הללו הכלים
משק את לנהל היכולת וכוי); בגדים לבישת (רחיצה, היומיום בפעולות בעצמו

הכלכלי; המצב והשכלי; הנפשי התפקוד וכוי); כביסה קניות, (בישול, הבית
ועוד, פורמלית; הבלתי התמיכה רשת המשפחתי; המצב הערכת הדיור; תנאי

בדיקה עלידי או הקשיש, ריאיון עלידי ההערכה את לבצע אפשרות קיימת
הללו השיטות שתי של שילוב היא ביותר הטובה שהדרך נראה, פיזית.

.(1980 ,GOTTESMAN)

את מבצע מי ההערכה: שלב של האלה ההיבטים נבדקו זה מחקר במסגרת
מידה באיזו צוות; של במסגרת או אחד עובד בידי מתבצעת היא האם ההערכה;

מתעוררות בעיות אילו העובדים; לרשות עומדים כלים אילו בית; ביקורי נערכים
והקשיש, המשפחה עם קשיים המטפלים, מהגורמים מידע (בהשגת ההערכה בתהליך

ההערכה. תהליך לשיפור המלצות וכוי); הקשיש, בסיווג בעיות

בהערכות חלק הלוקחים האנשים 2.1

הערכה: של מודלים ארבעה על להתבסס יכולה לקשיש השירותים מתן מערכת
מודל (3) (אחות); סיעודי מודל (2) סוציאלי); (עובד סוציאלי מודל (1)

ואחות). סוציאלי עובד (למשל, משולב מודל (4) (רופא); רפואי
שבו ההערכה ממודל יושפעו לקשיש דבר, של בסופו שיינתנו, השירותים

.(1979 ,Beatrice) השתמשו מודל באיזה לדעת מאוד חשוב ולכן ישתמשו,
רבמקצועי. צוות של במסגרת או אחד, אדם עלידי להתבצע יכולה m1ynn

לפעמים אך שירות, באותו העובדים מאנשים הרב"מקצועי הצוות מורכב לפעמים

מקיפה הערכה נדרשת כאשר שונים. משירותים שונים מקצועות בעלי הצוות משלב

מידע על יחיד הערכת המבצעים העובדים מסתמכים ורפואיתתפקודית), (סוציאלית
צוות עלידי הנעשית מקיפה בהערכה זאת, לעומת אחרים. ממטפלים אליהם המועבר

בוזמנית. המקצוע אנשי כל חלק לוקחים

אומרת זאת אין צוות, של במסגרת הקשיש מצב את להעריך כשמחליטים גם
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חלק הערכת לצורר רק הצוות מופעל לפעמים זה: באופן תמיד תיעשה שההערכה

יחידי. מקצוע איש עלידי ההחלטה מתקבלת אחרים במקרים ואילו מהמקרים,
 ההערכה לביצוע יותר היעילה השיטה לגבי בדעותיהם חלוקים החוקרים
במסגרת הערכה על ממליץ (1979) Beatrice יחיד? הערכת או בצוות הערכה האם

בין איזון ליצור כדי סוציאלית, ומעובדת מאחות המורכב רבמקצועי, צוות של

ממליץ גם הוא הסיעודיהרפואי. ההערכה מודל לבין הסוציאלי ההערכה מודל
רפואית, מצב הערכת נדרשת שבהם במקרים ההערכה, בצוות רופא לשתף

בסן onlok ה פרויקט הן זו בשיטה הפועלות לתכניות דוגמאות

פיזיוטרפיסט בעיסוק, מרפא רופא, אחות, של רבמקצועי צוות הכולל פרנציסקו,
עלידי ההערכה נעשית בו שגם בקונטיקט, triage ה ופרויקט שירותים, ומרכז

,shmo's וה channeling ה של בפרויקטים זאת, לעומת רבמקצועי. צוות
מבקשים ספציפיים ובמקרים סוציאליים, עובדים עלידי בעיקר ההערכה נעשית
(1980) gottesman אחרים. מקצוע ומבעלי מרופאים מאחיות, נוספות הערכות

תמיד ולא יקרה, היא המקרים בכל רבמקצועי צוות הפעלת של השיטה כי ,\y\Kt

ששיתוף וטוענת, זו סוגיה מנתחת (1984) kane כיעילה. עצמה את מוכיחה

של במסגרת דווקא להיעשות חייב אינו רבממדית הערכה לביצוע הדרוש הפעולה
למשנהו, אחד מקצוע מבעל מידע להעברת יעילים מנגנונים ליצור ושניתן צוות,
מידע החלפת התייעצויות; מידע; להעברת ונוחלים ממוסדים הפניה הסדרי כגון:

מתקבלת שכאשר מוסיפה, (1984) kane ועוד. ספציפיות בשאלות מומחים בין
חלוקת ואת הצוות מטרת את במדויק להגדיר יש בצוות, ההערכה את לבצע החלטה

בתוכו. התפקידים

6 לוח בארץ. הפועלים ההערכה לצוותי המתייחסים הנתונים יוצגו להלן
ההערכה. בצוותי המשתתפים העובדיה שיעור את מציג

כמעט למעשה, צוות. של במסגרת ההערכות רוב מתבצעות בריאותיים בגורמים
רוב לגבי שההערכות דיווחו ובבתיחולים הבריאות בלשכת שרואיינו העובדים כל

קופתחולים, של טיפול להמשך ביחידות צוותית. במסגרת מבוצעות הקשישים
הערכות מבצעים אינם הם המקרים שברוב מהעובדים $22; דיווחו זאת, לעומת
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(באחוזים) הערכה בצוותי העובדים השתתפות :*6 לוח
היחידות 1 בתי לשכות! 1 לשכת המטפל] הגורם

טיפול להמשר חולים הרווחה הבריאות הערכה צוות
44 74 20 89 הקשישים כל על בצוות דנים
33 11 33 11 הקשישים רוב על בצוות דנים
22 3 13 מהקשישים מיעוט על בצוות דנים

13 33  בצוות דנים לא כלל

10 בין נע מספרם ארגון; בכל העובדים במספרי להבדל לב לשים יש *
(בבתיחולים). 109 ל הבריאות) (בלשכות

מתבצעות שירותים מתן על וההחלטה שההערכה טענו, היחידות עובדי בצוות.
ולשירות המקרה למורכבות בהתאם אחד, אדם עלידי ולפעמים בצוות לפעמים

וזאת המקרים, כל לגבי צוותיות הערכות ביצוע נדרש הרווחה בלשכות הנדרש.

סוציאלי/ת עובד/ת הצוות: הרכב את אף המפרטות ,16.5.82 ,4 תע"ס הוראות לפי
אך המקומיים. הבריאות משירותי רופא גם  האפשר ובמידת אחות, מהלשכה,

פעם אף משתתפים אינם מהנשאלים $33; כי נמצא, השוטפת העבודה הליכי בבדיקת
מן קטן במספר רק דיון לצורך בהן משתתפים מהם $13; ו הצוותיות, בהערכות

שבטיפולם. המקרים
נמצא הבריאות בלשכת המטפל. לגורם בהתאם משתנה ההערכה צוותי הרכב

בבתי גריאטר. ומרופא מאחות סוציאלי, מעובד עלפירוב, מורכב, שהצוות
כולל הוא קרובות ולעתים סוציאלי, ומעובד מאחות מרופא, הצוות מורכב החולים
מרופא, סוציאלי, מעובד הצוות מורכב קופתחולים של ביחידה פיזיוטרפיסט. גם

המרפאה. ומאחות בעיסוק ממרפא זיוטרפיסט, מפי מאחות,
כרוכה שהרכבתו היות במיוחד, מעניין הרווחה בלשכות הרבמקצועי הצוות
הצוותים מן €35 ב מרבי. תיאום הדורש דבר אחרים, מארגונימ עובדים בשיתוף
ב קבוע; באורח משתתפת היא מהם $47; וב קופתחולים, אחות לפעמים משתתפת

ב תמיד. משתתפת היא 4^ וב הציבור בריאות אחות לפעמים משתתפת מהם 65t

הרבמקצועי הצוות הערכות יחד. גם האחיות שתי תמיד משתתפות מהצוותים $29;

או ויותר, גורמים משני שירותים המקבלים קשישים לגבי כלל, בדרך מתבצעות,

בסיווגם. קושי שיש אלה לגבי
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אזורים בין ההבדלים
הרווחה בלשכות הערכה בצוותי המשתתפים העובדים שיעור על מצביע 7 לוח

השונים. באזורים

אזורים לפי הערכה, בצוותי הרווחה עובדי השתתפות :7 לוח
|לשכות לשכות 1 1לשכות לשכות ~
חיפה שבע באר אביב תל ירושלים

38 0 5 16 הקשישים כל על בצוות "דינים
31 25 10 44 הקשישים רוב על בצוות דנים
19 25 10 9 מהקשישים מיעוט על בצוות דנים
12 50 74 31 בצוות דנים לא כלל

100 100 100 100 כ סר."

משתתפים אינם שבע ובבאר אביב בתל הרווחה מעובדי גבוה ששיעור נראה,
צוות בדיוני המשתתפים ובחיפה, בירושלים מהעובדים 70^* לעומת הערכה, בצוותי

שבטיפולם. המקרים ברוב
על דיווחו שבע ובבאר בחיפה ההערכה בצוותי המשתתפים מן 90^* מ יותר
הצוות, מורכב שבע בבאר הצוות. בדיוני הציבור בריאות אחות של השתתפותה

משתתפות בחיפה ואילו הציבור, בריאות ומאחות סוציאליות מעובדות כלל, בדרר
, 403; שווה. במידה קופתחולים, אחיות והן הציבור בריאות אחיות הן בצוותים

במסגרת הקשישים מצב להערכת הקשורות החלטות מקבלים בחיפה הרווחה מעובדי
האחיות זאת, לעומת אביב, ובתל בירושלים האחיות. סוגי שני את הכולל צוות

, %85 שדיווחו כפי קופתחולים, אחיות בעיקר הן ההערכה בצוותי המשתתפות

. . . אלה. בצוותים המשתתפים הסוציאליים מהעובדים
הבין ההסדרים על הממצאים את תואמים הצוותים הרכב על הממצאים

נראה התיאום, על הדן בפרק הדו"ח, בהמשך השונים. באזורים הקיימים ארגוניים
לבריאות התחנות עם יותר הדוק קשר מקיימות שבע ובבאר בחיפה הרווחה שלשכות
ובתל בירושלים הלשכות אביב. ובתל בירושלים הרווחה ללשכות בהשוואה המשפחה

קשר מקיימת בחיפה והלשכה קופתחולים, מרפאות עם הדוק קשר מקיימות אביב
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המשפחה. לבריאות התחנות עם והן המרפאות עם הן הדוק
העובדים בין בבעיות או העבודה בדפוסי הבדלים קיימים האם בדק, המחקר

הבדלים כל נמצאו לא בצוותים. משתתפים שאינם אלה לבין בצוותים המשתתפים

שלהם האחריות את בתפישתם רק מסוים הבדל ונמצא הקבוצות, שתי בין משמעותיים
כל את יקבל אכן שהקשיש לכך יותר רבה אחריות חשים בצוותים העובדים לקשיש:

הבעיות כל את מונעת אינה בצוות שהעבודה ייתכן עליהם. המליצו שהם השירותים
על יותר רחבה להסתכלות מביאה היא אך העובדים, בין בתיאום שמתעוררות

התפקיד.

בית ביקורי 2.2
בית ביקור ההערכה. תהליך במסגרת בית ביקורי נערכים קרובות לעתים

צרכיו הקשיש, להכרת אמצעית בלתי דרך הוא שכן ההערכה, לתהליך לתרום עשוי

וסביבתו.

יש והחוקרים. המקצוע אנשי בקרב תמימותדעים קיימת לא זה בנושא גם

כיון ההערכה, תהליך של אינטגרלי חלק להיות חייב בית שביקור הטוענים
המצב את משקפת אינה לארגון לפנות הקשיש את שהביאה הסיבה רבות שפעמים

עם יותר קרובה והיכרות בית ביקור באמצעות רק לעמוד ניתן כך על לאשורו.
וה onlok ,triage של בפרויקטים למשל, הטבעית. בסביבתו הקשיש

יש אולם ההערכה. תהליר של נפרד בלתי כחלק בית ביקורי נערכים ,channeling
מסוגלת שאינה מאוד, מוגבלת אוכלוסייה לשרת מיועדים אלה שפרויקטים לזכור
איפוא מחייבת הקשיש עם אישית והיכרות המטפלים למשרדים עצמה בכוחות להגיע

ולא הצורך, לפי בית ביקורי נערכים shmo ה בתכנית זאת, לעומת בבית. ביקור

קשיש. כל אצל
ההתפלגות נתקבלה המטפלים העובדים עלידי הבית ביקורי ביצוע מבדיקת

.8 בלוח המוצגת

הלשכה של העובד חייב הערכה ביצוע שבעת קובעת, הרווחה בלשכת המדיניות
ביקורי שיבצעו העובדים מן מצפים המדיניות קובעי כמוכן, הקשיש. את לפגוש
לפחות אצל בית ביקורי עורכים הרווחה בלשכות העובדים ממחצית למעלה בית.
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בית ביקורי ערכו שבהם המקרים אחוז לפי העובדים, התפלגות :8 לוח
והיחידות בתי לשכות! 1 לשכת המטפל! הגורם שבהם המקרים אחוז

טיפול להמשך חולים רווחה בריאות בית ביקור נערך
6 53 1 0  |ל0

11 36 8 44 H24%
0 4 15 33 %2549%

33 2 17 22 %5074%
33 2 24 0 *^9*נ75
17 3 35 0 100%

עצמו הקשיש כאשר בית ביקורי מבצעים אינם העובדים שבטיפולם. מהקשישים 75%

מאפשר אינו זמן חוסר וכאשר מהעובדים) %59 עלידי שצוינה (סיבה ללשכה בא

מהעובדים). 25* עלידי שצוינה (סיבה זאת
יותר: מועטים הבריאותיים בגורמים המטפלים העובדים של הבית ביקורי

שהם העובדים רוב דיווחו הבריאות בלשכת ביותר; נדירים הם בבתיחולים
, היחידות מטעם הביקורים שבטיפולם; מהמקרים 25^20^£ ב בית ביקורי מבצעים
בית ביקורי ביצוע על מדווחים מהעובדים 5C^ ו יותר, שכיחים טיפול להמשך

שבטיפולם. מהקשישים 75* אצל לפחות
טיפול להמשך והיחידה הבריאות לשכת מטעם שירותים מתן לאישור האחראים
והם החלטות לקבל עלמנת הקשיש את לפגוש צריכים בהכרח לא קופתחולים של

המפנה. מהגורם אליהם שהגיע המידע על לעתים מסתמכים
לביקורי הקשיש זוכה שבה המידה את למעשה, משקפות, אינן אלה תוצאות

אחרים עזר וכוחות מטפלים ישנם האחראיים המטפלים על שנוסף כיון בית,
קהילתי עובד  הרווחה עובדי מקרב הקשישים: אצל בית ביקורי המבצעים

 ובקופתחולים המשפחה; לבריאות התחנה אחות  הבריאות בלשכת ומט"זית;
יוטרפיסט. ז ופי בעיסוק מרפא אחות,

האזורים ן בי ההבדלים

והרווחה. הבריאות בלשכות הבית ביקורי התפלגות את מראה 9 לוח

הבריאות לשכות בין הבית ביקורי בהיקף בולט הבדל יש הבריאות: בלשכות
בירושלים הבריאות בלשכת המטפלים רוב האחרות. הערים ובשלוש בירושלים
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והרווחה הבריאות בלשכות הבית ביקורי שיעור :9 לוח
~~ הבריאות לשכות 1 הרווחה לשכות 1

חיפה שבע באר אביב ירושלים!תל חיפה שבע| אביב|באר ירושלים|תל
0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 100 50 0 13 0 9 6 25 עד
50 0 50 33 13 0 9 20 5025
0 0 0 67 13 0 9 26 7550
0 0 0 0 31 0 18 26 9975
0 0 0 0 25 100 55 20 100

בתל ואילו שבטיפולם, מהקשישים $75? ל 50* בין של בבתיהם ביקור על דיווחו
501; מ יותר אצל מבקר הוא כי טען לא עובד שום וחיפה, שבע באר אביב,

עלידי נערכים אלה באזורים שהביקורים בכך נעוץ זה להבדל ההסבר מהקשישים.
הבריאות. לשכת לאחיות המידע את המוסרות הציבור, בריאות אחיות

עורכים עצמם הם כי דיווחו שבע בבאר העובדים כל הרווחה: בלשכות

ואילו העובדים, מחצית כך דיווחו אביב בתל הקשישים; כל אצל בית ביקורי
ציינו, בחיפה הרווחה לשכת מעובדי $87; מהעובדים. כרבע  ובחיפה בירושלים

את זה בהקשר הזכירו 643; אחרים. עובדים עלידי נערכים הבית שביקורי
למשל). קהילתי, (עובד אחר סוציאלי עובד ציינו 43^£ ו המט"זית,

בקרב הנמוך התחלופה שיעור הוא האזורים בין להבדלים הגורמים אחד

אצל לבקר יספיק הוותיק העובד כי צפוי שכן שבע, ובבאר אביב בתל העובדים
הממושכת. עבודתו תקופת במהלך שבטיפולו הקשישים רוב

באזורים בתיחולים עובדי מטעם הבית ביקורי בהיקף גם הבדלים נמצאו
מאשר בית ביקורי יותר לבצע הסוציאליות העובדות נוטות בירושלים השונים:

הערים. ביתר

הקשישים אצל בית ביקורי ביצוע על לעמוד גם ניתן הקשישים מתיקי
ביקורי את הן כולל הניתוח מוסדי. לסידור הממתינים או שירותים, המקבלים
מישהו עלידי שנערכו אלה את והן המטפל, עלידי אישי באופן שהתבצעו הבית

מטעם בית ביקורי ביצוע על נתונים כולל אינו הניתוח לשכתו. מטעם אחר

ובקופת הרווחה בלשכות המגמה כי מלמדות התוצאות הקשיש. את שהפנו גורמים
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לסידור הממתינים ו/או שירותים המקבלים לקשישים בית ביקורי לבצע היא חולים
ביקור בוצע הבריאות בלשכת בית), ביקור בוצע מהמקרים $90; מ (ביותר מוסדי

מהקשישים. $43^ כ אצל בית
הממתינים קשישים אצל ביקורים יותר נערכים שבירושלים לציין מעניין
הבדל אין שבע בבאר ממתינים; שאינם אלה אצל מאשר הבריאות לשכת דרך למוסד
בית ביקורי יותר דווקא ונערכו הפוכה, המגמה אביב בתל הקבוצות; שתי בין

ההפניות אביב שבתל היא, לכך הסיבות אחת ממתינים. שאינם הקשישים אצל

לחולים לביתחולים ההמתנה בזמן מביתהחולים. באות הממתינים לקשישים
בבתיחולים אביב בתל הבריאות לשכת דרך הממתינים מן כמחצית נמצאים כרוניים

גריאטריות. במחלקות או שיקומיים

בלשכות המטופלים הקשישים תיקי בין השוואה הכללי, לדיווח בניגוד
מאשר אביב בתל בית ביקורי יותר על מצביעה אינה השונים באזורים הרווחה

הממתינים לקשישים רק מתייחס הקשישים תיקי שניתוח לזכור, צריך בירושלים.
האזורים בין שההבדלים ייתכן ולכן ביתית, עזרה או אישי טיפול המקבלים או

אחרים. קשישים לגבי רק הם ביקורים לגבי
בכל מתי, גם נבדק הקשיש, אצל בית ביקור נערך האם השאלה על נוסף
הביקורים לגבי בעיקר חשוב הזמן גורם האחרון. הבית ביקור נערך מקרה,
זמן. לאורך בקשישים המטפלות וקופתחולים, הרווחה לשכות מטעם שנערכו

לשכות מטעם בית ביקורי בוצעו לריאיון שקדמו החודשים שבשלושת בעוד
זה זמן בפרק התבצע ממתינים), ולא (ממתינים מהקשישים 2\h אצל הבריאות

שהסיבה ייתכן מהקשישים. €50 מ למעלה אצל האחרות המערכות מטעם בית ביקור

גם משמשים וקופתהחולים הרווחה לשכות מטעם בית שביקורי בכך נעוצה להבדלים
שונים. ולטיפולים להדרכה ייעוץ, למתן
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ההערכה בתהליך ת ו בעי 2.3
עצמו, הקשיש הם ההערכה, ביצוע לצורך למטפל הדרוש למידע, המקורות

המטפל עלול הדרוש המידע איסוף בזמן אותו. המכירים מטפלים וגורמים משפחתו

לשתף נכונות חוסר שפה, בעיות המידע, במתן עיכובים כגון: בבעיות להיתקל
העובד עלול המידע, כל בידו משמצוי וכד1. מהימן לא או שלם לא מידע פעולה,
נפש, תשוש (סיעודי, התפקוד מרמות לאחת הקשיש את לסווג בבואו בבעיה להיתקל

הסיווג. של הקריטריונים את בדיוק תואם אינו מצבו אם עצמאי), או תשוש

העובדים. בדיווחי שהשתקפו כפי הבעיות, לסקירת עתר. נפנה

המטפלים מהגורמים מידע בהשגת בעיות 2.3.1
מטפלים מגורמים מידע נאסף עצמו העובד עלידי המידע איסוף על נוסף
מביתהחולים הקשיש הפנית של במקרה לדוגמה, כך, הקשיש. את המכירים אחרים
מהעובד רפואיתתפקודית או סוציאלית הערכה להישלח צריכה הרווחה ללשכות

בין המידע להעברת הרווחה. בלשכת הסוציאלי לעובד בביתהחולים הסוציאלי
מקיפות הערכות לבצע לעובדים מאפשרת שהיא משום רבה, חשיבות נודעת הגופים

בעבודה. הכפילויות מספר את מקטינה שהיא ומשום יותר
טפסים), (מילוי רשמית בצורה להתבצע יכולה הקשיש אודות המידע העברת

וכוי). בעלפה בירורים טלפוניות, (התקשרויות רשמית פחות בצורה או
טפסים: סוגי שני באמצעות בעיקר הפורמלי המידע העברת מתבצעת בארץ

שיטת הרפואיתפקודי". ו"הטופס הכרוני, בחולה לטיפול הסוציאלי" "הטופס
בצורה החומר וסיכום מחד, ההערכה ביצוע בזמן העובד הכוונת מאפשרת הטפסים

ביותר הטובה הדרך את זה מסוג בכלים רואים המקצוע אנשי מאידך. שיטתית
,brody et al. ;1981 ,gottesman ;1979 ,brody) סטנדרטי מידע לאיסוף

.(1983
בארגונים מידע להעברת בטפסים השימוש מידת נבדקה המחקר במסגרת

שנחקרו.

ששני נמצא, שונים. גורמים בין סוציאלי מידע בהעברת נתמקד תחילה

של טיפול להמשך היחידות מאנשי 803; ו הבריאות בלשכת המטפל מהצוות שלישים
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י 1

כשליש רק הרווחה. מלשכות סוציאליות הערכות סדיר באופן מקבלים קופתחולים
נ.ובע זה מצב סוציאליות. הערכות מקבלים שהם ציינו בבתיהרוולים מהמטפלים

ההפניה, ביצוע אחר והעוקב ולקופתחולים הבריאות ללשכת המפנה שהעובר, מכך
לביתחולים ההפניה ואילו הרווחה, לשכת של סוציאלי עובד כלל בדרך הוא

לבית סוציאליות הערכות נשלחות עלפירוב רופא. עלידי כלל בדרך נעשית
צפון (לשכת הרווחה מלשכות חלק הרווחה. בלשכת פנייה שנתקבלה לאחר הרוולים

את המשרתים בתיהחולים עם הקשר בחיזוק לאחרונה החלו למשל) בירושלים,
שני בין ומידע בקשות המעבירה הלשכה, נציגת של שבועי ביקור באמצעות אוורן

הגופים.

אחרים, מטפלים לגורמים קופתחולים ממרפאות קשישים מופנים כאשר

בדרך אין, קופתחולים (במרפאות רחוקות לעתים רק סוציאליות הערכות נשלחות

בלשכות מועסקים סוציאליים שעובדים אף על זאת, עם סוציאליים). עובדים כלל,
להעברת מסודרים נוהלים אין קופתחולים, של טיפול להמשך וביחידות הבריאות

הדו"חות את מעבירים זאת, לעומת בתיחולים, הסוציאליים. הדוח"ות

סדיר. באופן הסוציאליים

מוסדי לסידור הממתינים ו/או שירותים המקבלים הקשישים תיקי מניתוח

נמצאו הבריאות בלשכת השונים: הדוחו"ת של קיומם לגבי הבאה התמונה מתקבלת

מהמקרים, %76 ב  הרווחה בלשכות מהמקרים, $94 ב סוציאליים טפסים
שבבאר כך על מצביעה האזורים בין השוואה מהמקרים. 553, ב  ובקופתחולים

שיעור אצל סוציאליים טפסים נמצאו בקופתחולים, והן הרווחה בלשכות הן שבע,

אביב. ולתל לירושלים בהשוואה המקרים, של יותר גבוה
הבריאות שבמשרד עולה, וקופתחולים הבריאות משרד בין השוואה מתוך

למתן הכרחי כזר. טופס אין שבקופתחולים בעוד המקרים, בכל הטופס נדרש

טופס נמצא לא אם גם .(47 לוח (ראה שונה זכאויות מערכת בגלל אולי שירותים,
למצבו התייחסות ללא מתקבלות שהחלטות אומרת זאת אין הקשיש בתיק סוציאלי
ללא לעתים, מתקבלות, שההחלטות רק הוא הדבר פירוש הקשיש, של הסוציאלי

לכך. המיועדים בטפסים שימוש
כאן רפואיתפקודי. טופס גבי על נרשמת הרפואיתהתפקודית ההערכה
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שולחים אחרים, לגופים קשישים המפנים הבריאות, שירותי יותר: עקבית התמונה
המקרים. בכל כמעט זה טופס

רפואי טופס למלא יש הבריאות, ובלשכת בקופתחולים ההנחיות עלפי
גם למוסד. להפניה כתנאי והן בקהילה שירותים להספקת כתנאי הן תפקודי

טיפול לספק כדי אחות עלידי ימולא שהטופס לבקש הנחיה קיימת הרווחה בלשכות
אכן האם בדק המחקר מוסדי. סידור על להמליץ כדי או ביתית, ועזרה אישי

לסידור הממתינים או שירותים המקבלים הקשישים של בתיקיהם אלה טפסים נמצאים

מוסדי.

התיקים שיעור מגיע הבריאות בלשכות כי מתברר, הקשישים תיקי מניתוח
ובלשכות ,94* ל  בקופתחולים ,$100; ל רפואיתפקודי טופס בהם שיש

שיעור גבוה הרווחה בלשכת כי לציין יש .(46 לוח (ראה 7^ ל  הרווחה

ממתינים, שאינם הקשישים בתיקי משיעורו הממתינים הקשישים בתיקי הטפסים
לטפסים בדומה והסיעודיים. הנפש תשושי התשושים, הקשישים בתיקי בעיקר

מאשר תפקודיים טפסים של יותר גבוה אחוז שבע בבאר נמצא כאן גם הסוציאליים,
אביב. ובתל בירושלים

84* ב כי נמצא מילויו. תאריך נבדק הקשישים, בתיקי טופס נמצא כאשר

מחצי  64*£ וב האחרונה, מהשנה הוא האחרון הטופס הבריאות, בלשכת מהתיקים
של מאלה מעודכנים יותר היו הממתינים הקשישים של טופסיהם האחרונה. השנה

ב כי נמצא הרווחה בלשכות בהתאמה). ,243. ו (*ד2 ממתינים שאינם הקשישים
גם משנה. יותר לפני האחרון התפקודי הטופס מילוי נעשה הקשישים מתיקי 32!^

שאינם אלה של טופסיהם מאשר יותר מעודכנים הממתינים הקשישים טופסי כאן,
שנישלישים של בתיקיהם ים התפקודי הטפסים כי התברר, בקופתחולים ממתינים.

האחרון. בחודש  רבע ושל האחרונה, בשנה מולאו מהקשישים

אחת הטפסים עדכון מחייבות הבריאות ובלשכת בקופתחולים ההנחיות

מפורטות הנחיות נמצאו לא זאת, לעומת הרווחה, בלשכות חודשים. לשלושה

אין  הבריאות בלשכת וגם בקופתחולים שגם בבירור, עולה הנתונים מן בנדון.

שהדבר ייתכן למצופה. בהתאם הטפסים את מעדכנים ואין ההנחיות לפי נוהגים
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ויש הסיבה על בבירור להצביע כדי בנתוניס איו אך רב, עבודה מעומס נובע
יותר. מעמיק באופן זאת לבדוק

האם לבדוק כדי חדשים. תיקים של פתיחתם לשקף יכולים המעודכנים הטפסים
לבין הקשיש של התיק פתיחת זמן בין הקשר נבדק חוזר, עדכון עול תהליך קיים

שני בין רבה חפיפה נמצאה ואכן, הטופס. עלגבי הרעוום האחרון התאריך
עלפי מתעדכנים אינם שהטפסים הרושם, את מחזקים אלה ממצאים הזמנים.

הבריאות בלשכת כלשהו. התעדכנות תהליך שיש לציין יעי זאת, עם ההנחיות.
פתיחתם, מאז ממתינים שאינם מאלה $68? ושל מהממתינים 52* עול טופסיהם עודכנו
הקשישים של שטופסיהם נמצא כנדרש. חודשים, לשלושה אחת של בתדירות לא אולם
בתל התיקים זאת, עם בירושלים. מאשר יותר מעודכנים אביב בתל הבריאות בלשכת

החודשים בשלושת נפתחו אביב בתל הממתינים מתיקי שליש יותר. חדעוים אביב
$15; אביב, בתל בירושלים; הממתינים מתיקי 173; ל בהשוואה למחקר, שקדמו

5^1 לכ בהשוואה האחרונה, השנה במחצית נפתחו ממתינים שאינם הקשישים מתיקי
שאין כיון העדכונים, תדירות מה לדעת קשה הרווחה בלשכת בירושלים. מהתיקים
הקשישים טופסי כי לציין ניתן אך התיק. פתיחת עם תפקודי טופס למלא חובה

בתל התיקים כאן, גם בירושלים. מאשר אביב בתל יותר מעודכנים הרווחה בלשכות
נפתחו אביב בתל הרווחה בלשכות הממתינים מתיקי *י37 יותר: חדשים אביב

בירושלים. בלבד #3 לעומת האחרונה, העונה במחצית
העדרו או הימצאותו לבין לטיפול הקשיש את המפנה הגורם בין הקשר נבדק

שהעדר התגלה אולם וחדמשמעי, ברור קשר נמצא לא הקשיש. בתיק הטופס של

של ההפניות לצפוי, בניגוד ביוזמתם. שפנו קשישים אצל שכיח בתיק טפסים
המקרים מאותם 223? בכ בטופס: תמיד מלוות אינן הרווחה ללשכות קופתחולים

שבע (באר בתיק טופס נמצא לא הרווחה ללשכות קופתחולים עלידי שהופנו
טופס). נמצא המקרים ברוב זה: מכלל יוצאת

הבריאות בתחום במיוחד ההערכות, בביצוע כפילות שקיימת הטוענים יש

להשתמש בלי משלו, חדשה הערכה מבצע גוף כל שכן ,(1982 ,M0RGENSTE1N)

הם מידה באיזו נשאלו העובדים האחרים. הגופים עלידי בוצעו שכבר בהערכות

כי עולה מתשובותיהם אחרים. גופים עלידי אליהם עונשלחו בהערכות משתמשים
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ההערכות את המקבלים העובדים, שימוש. נמצא אכן הגופים בין המועבר לחומר
בהן משתמשים הם כי מדווחים אחרים, מגופים והרפואיותהתפקודיות הסוציאליות

זה מדפוס היחידה החריגה את השירותים. מתן על החלטות קבלת לצורך רבה במידה
הערכה ביצוע המדיניות מכתיבה שבהם בבתיהחולים, כצפוי, למצוא, ניתן

הקשישים. במצב הצפויים השינויים לנוכח מחודשת, רפואיתתפקודית
מציינים אחרים, מגופים הנשלחות הערכות מנצלים אין שבהם במקרים

הרווחה בלשכות עובדים שמציינים העיקרית הסיבה לכך. סיבות כמה העובדים
לעומת קופתחולים, של טיפול להמשך ביחידה שלם. אינו המתקבל שהמידע היא,

בעצמם. תפקודיתרפואית הערכה לבצע מעדיפים שהם העובדים טוענים זאת,
מגופים אליהם המגיעות ההערכות על מסתמכים אינם הבריאות בלשכת עובדים

מהימנות. אינן שהן חוששים הם כאשר רק אחרים

העובדים בעיני הטפסים

לעזור שתפקידם כלים הם והתפקודיים הסוציאליים הטפסים נאמר, שכבר כפי
על עצמם העובדים של דעתם מה לבדוק, מעניין עלכן ההערכה. בביצוע לעובדים

עליהם. להקל ושנועדו למלא, שעליהם הטפסים

הרפואי בטופס הדיון יתמקד סוציאלית, להערכה אחיד טופס שאין כיון
על מידע כמקור הטופס על להסתמך החייבים הסוציאליים, העובדים בלבד. תפקודי

נתקלים שהם הבעיות על נשאלו האחיות, וכן הקשישים, של הרפואיהתפקודי מצבם

שהם אמרו, הרווחה בלשכת הסוציאליים מהעובדים 933; בטופס. בשימוש בהן
כמו רפואיים. מונחים בהבנת או היד כתב בקריאת קשיים כגון בבעיות נתקלים

והתפקודי הבריאותי מצבו על ממצה תמונה מקנה אינו שהטופס מהם, $31; טענו כן
בטופס מקום יותר להשאיר המליצו הסוציאליים מהעובדים כחמישית הקשיש. של

רופאים עלידי שייעשה הקשיש, של והבריאותי התפקודי מצבו של מילולי לתיאור
יותר. מקיפה תמונה לקבל כדי אחיות, ו/או

שאינו או מועטה, במידה רק להן עוזר שהטופס ציינו האחיות מבין 61*

סעיפים כולל הטופס הקשיש. של הרפואיהתפקודי מצבו בהערכת כלל להן עוזר
אינן אלה שקטיגוריות מסתבר אך קטיגוריה, ורק אך לסמן האחות על שבהם
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בכל מהאחיות 723; כ הקשיש. להערכת הרלוונטיים ההיבטים כל את mS,p£,

הטופס. של יעילותו לחוסר העיקריות הסיבות כאחת זו בעיה על הצביעו הגופים
המליצו מהאחיות כמחצית גם הסוציאליים, לעובדים שבדומה לציין מעניין

על הקשיש של הרפואיהתפקודי מצבו לתיאור הטופס גבי על מקום יותר להשאיר

והאחיות. הרופאים ידי

מידע בהעברת בעיות
בעיות על העובדים נשאלו הטפסים, באמצעות המידע בהעברת בעיות על נוסף

הסדרים העדר היא הבעיות אחת השונים. הגופים בין מידע בהעברת כלליות
בקשיש, בטיפול לעיכובים גורם זה דבר הארגונים. בין מידע להעברת ממוסדים

אחד מארגון המועברים בקשישים בטיפול רציפות ולהעדר בעבורו; לכפילויות
למשנהו.

שצוינו כפי מידע, בהשגת העיקריות הבעיות את מסכם (10 (לוח הבא הלוח
העובדים. עלידי

בעיה סוג לפי מפנים, מגורמים מידע בהשגת בעיות :10 לוח
גורם) כל לגבי זו בעיה שציינו הנשאלים (אחוז

קשיים ועיכובים! בעיה!
בהשגת לא מידע בקריאת קשיים בקבלת אין
אנשים ו מלא 1 היד ןכתב |ר.מידע בעיות 1 המפנה הגורם

28 44 28 22 36 קופתחולים
21 32 26 26 39 ביתחולים
28 7 4 17 58 הבריאות לשכת
53 20 7 32 33 הרווחה לשכות
11 14 5 12 72 המשפחה לבריאות התחנה

מביו מאחד מידע בקבלת לפחות אחת בעיה על ו ע הצב מהעובדים 7c^

שהופנו קשישים המקבלים שונים, מגורמים עובדים האה:*ים. המטפלים הגורמים

הרווחה לשכות עובדי עם קשר ביצירת קשיים על מדווחים הרווחה, לשכות עליד*
מכלל 443: המידע. בקבלת עיכובים היא נוספת שכיחה כעיר. בירורים. לצורך

מלא. אינו מקופתחולים המתקבל מידע קרובות שלעתים טענו, במערכת העובדים
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ציינו במערכת העובדים מכלל *ר רק אשר הבריאות, לשכת היא זה מכלל יוצאת
כזאת. לבעיה כמקור אותה

בכתב  ושיטתי מסודר מידע בהשגת מתמשכים בקשיים נתקלים עובדים כאשר

בטלפון, המפנה הגורם אל פונים כלל בדרך הם אחרים, מגורמים  טפסים ובעזרת
ובתי הרווחה לשכות עובדי המידע. העברת זירוז לצורך עמו פגישה יוזמים או

 המידע את להשיג עצמו מהקשיש או הקשיש ממשפחת לפעמים, מבקשים, אף החולים
קופתחולים. של טיפול להמשך וביחידה הבריאות בלשכת מקובל שאינו דבר

האזורים בין הבדלים

ארגונים בין מידע בהעברת העיקריות הבעיות את מסכמים 1411 לוחות

ארגון, כל המאפיינות הבעיות מוצגות הלוחות מן אחד בכל עיר. כל בתוך שונים
מופיע עיר בכל הראשון בטור האחרים. הארגונים מן אחד כל עלידי שהועלו כפי

את מציינים שאחריו הטורים שלושת נתונה. בעיה על שהצביע העובדים שיעור
מצביע 11 לוח לדוגמה, ארגון. כל בתוך זו בעיה על שהצביעו העובדים שיעור

מהעובדים 293; ש עולה, הלוח מן מקופתחולים. מידע בהשגת הבעיות על
לשכת מעובדי אחד אף מקופתחולים. המידע בקבלת עיכוב על הצביעו בירושלים

323; ו הרווחה לשכות מעובדי $29; לעומת זו, בעיה על הצביע לא הבריאות
בתיחולים. מעובדי

במקומות מאשר בעיות פחות צוינו שבע שבבאר כך על מצביעים הנתונים

אביב, בתל רק הבריאות לשכת עובדי הצביעו המידע בקבלת עיכובים על האחרים.
שלם מידע בקבלת במיוחד יותר, רבות בעיות ציינו בחיפה הרווחה לשכת ועובדי
בבאר 253; לעומת זאת, בעיה ציינו בחיפה הרווחה מעובדי 60^ מקופתחולים

בירושלים). *ד3 ו אביב בתל $41; שבע,

אביב בתל הבריאות בלשכות העובדים של גבוה ששיעור מראה 12 לוח

לא מידע קבלת  ובעיקר מבתיחולים, מידע בהעברת בעיות על הצביע ובירושלים

המידע. בקבלת עיכובים על הצביעו אביב ובתל בחיפה קופתחולים יחידות שלם.

על שבע בבאר העובדים דיווחו מקופתחולים, המידע השגת לגבי כמו כאן, גם

בעיות. פחות

משמעותיות הן הרווחה מלשכות המידע בקבלת שהבעיות לראות ניתן 14 מלוח
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ויחידות :>זורים לפי מקופתחולים, מידע בקבלת בעיות :11 לוח
| חיפה / סבע באר | יב <וב תל ' I a י ל מ ו ר י יי'8וב|
| | |~ | |סר,"כ 1 ~^ | !סה"כ | ~1 | |סר."כ | ~| | יחידר,|סר,"כ
| |בתי | | |םכל |בתי | | |טכל |בתי | | |מכל |בתי | | 1םכל
|חולים|העובדים|בריאות|רווחה|חולים| |ווולים|העובדים|בריאוו1|רווווה |ר,עובדיס1ברי<וות|רווחה|וווליס|העובדים|בריאות|רווחר. הבעיר, סוג
1 1 1 _| 1 1 1 1_ .1 1 .1 1 1 1 1 1 1

30 /1 50~ 25 71 50 0 53 31 55 0 39 32 37 0 33 בעיות "י1
בקבלת עיכובים

4 27 0 13 0 25 0 8 22 23 100 25 32 29 0 29 המידע
52 47 0 48 0 25 0 8 22 18 100 23 24 17 100 24 קריא לא יד כתב

מידע מסירת
56 60 50 58 28 25 50 31 34 41 100 39 44 37 67 41 שלס ל*

קטר ביצירת קסיים
לצורך העובדים עם

39 27 50 35 0 0 0 0 31 0 50 20 48 34 0 38 הטידע קבלת

ויחידות אזורים לפי מבחיחוליפ, מידע בקבלו! בעיות :12 לוח
1 ולה1ה 1 טבע באר | אביב תל | ירוקלים יי0וב|
| | /~ | |0ה"כ | ה 1 |0ה"כ 1 ח 1 |סה"כ 1 ר | יח>דר,|סה"כ
| naipi | | 1קופת|סכל | | |קו3ו1|םכל | | |קו3ת|םכל | | |חולימ1םכל ר, m רו 1 [בריאות העובדים חולים! | רווחר. בריאות! עובדים! ה |ווולים| רווחה | יאות בר |ר.עובדי0| וזולים 1 ה רווח | יאות בר 1 ובדים הע | הבעיה סוג
| | I i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !

30 0 43 30 33 SO 0 50 25 50 0 42 1J 40 0 38 בעיות אין
נקב'.'ת עיכוביס

75 29 0 35 33 25 0 5 50 20 50 27 14 37 33 33 ייטידע
50 29 50 35 33 25 0 5 50 15 100 27 28 15 33 18 קריא לא יד כתב

מידע מסירה
50 29 100 40 33 0 50 5 25 15 100 23 41 17 100 26 שלנ1 לא

קקר ביצירת קשיים
לצורך העובדים עם

50 29 0 30 0 0 0 0 25 20 0 19 14 28 0 24 המידע קבלה
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ויחידות אזורים לפי הבריאות, מלשכות מידע בקבלת בעיות :13 לוח
[ "יפי i שבע באר ' i אביב תל ~ | ירוטלים | Pיישוב | ה"כ 01 1 ך 1 1סה"כ 1 ח 1 1סהי'כ 1 ח 1 |קופתיחידה|סר,יכ |בתי ! |קופח|מכל |בתי 1 |קופה|מכל |בתי 1 |קופת|מכל |בתי ! |םכל
1 ים חול 1 ים חול | וחד, רו | העובדים | חולים | לי0 ו n 1 וחר, רו | העובדים 1 לים חו 1 חולים 1 וחה ו ר העובדים1 חולים1 | ים חול 1 |ר,עובדיס|רווחו, ר, ר,בעי lJsסוג /_, ' _1 b(J■ 1 b7 ו 100 ו 100 ו ו ו ו ו 11 ו ו ן

בקבלת עיכובים
^0 7 13833 0 080S 20 11 14 13 40 28 המידע
03 14 0 11 0 0 0 0 0 5 0 2 14 6 0 4 קריא לא יד כתב

מידע מסירת
0 0 25 8 33 0 0 8 0 9 5 6 14 13 3 7 שלם לא

קטר ביצירת קשיים
לצורך העובדים עם

33 27 50 35 0 0 0 0 0 9 15 11 28 44 50 45 המידע קבלת

ויחידות אזורים לפי הרווחה, םל8כות מידע בקבלת בעיות :14 לוח

i Ht r^ 1 2^i ,I , ^^, a"".i r^^, קופת:;ל"!.".נ בתי |קופת|טכל |בחי 1 |קופת|מכל |בתי 1 |קופת|םכל |בתי | |מכל
חולים ים חול בריאות העובדים 1 חולים(חולים 1 ר,עובדי0|בריאות 1 חולים|חולים 1 העובדים|בריאות חוליט|חולימ1 | העובדים|בריאות 1 הבעיה סוג

י י 1 ו 1 1 1 1 1 1 1 1 ן ן ן ן ן

0 13 50 15 50 60 0 63 50 33 0 ~35 33 33 0 29 בעיות אין
0 27 50 25 50 20 0 25 25 22 100 26 33 50 100 52 "**"* המידע'0

33 7 0 10 0 0 0 0 0 5 100 9 17 0 0 5 קריא לא יד כתב

33 13 50 20 0 0 0 0 0 17 100 17 33 33 33 33 לאי"ל0מייע
קסר ביצירת ק8יימ

67 67 50 65 50 0 0 13 50 56 100 56 50 58 100 62 המידע קבלת
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יחסית רבות, בבעיות נתקלים בירושלים הבריאות בגורמי העובדים האזורים. בכל
קשיים הן שבהן והעיקריות הרווחה, מלשכת מידע בקבלת ולחיפה, אביב לתל

הבריאות בלשכת .(523;) המידע בקבלת ועיכובים (62^1) האנשים עם קשר ביצירת
ובקשיים שלם לא מידע קבלת של בבעיות נתקלים שהם העובדים, ציינו אביב בתל

ובחיפה בירושלים בתיהחולים מעובדי שליש הרווחה. עובדי עם קשר ביצירת
בבתי כלל הוזכרה שלא בעיה  הרווחה מלשכות שלם מידע מקבלים שאינם טענו,

על דיווחו שבע בבאר יחסית, מעטים, עובדים שבע. ובבאר אביב בתל רוולים
הרווחה. מלשכת מידע בהשגת בעיות

הקשיש ממשפחת מידע בהשגת בעיות 2.3.2
לעתים, הקשיש. מצב של ההערכה להשלמת חיונית המשפחה מצד מידע העברת

מקור להיות המשפחה הופכת עצמו, הקשיש מן המידע את להשיג ניתן לא כאשר

שבכ נמצא, channeling ה בפרויקט למשל, כך, המטפלים. של העיקרי המידע
, Baxter ) ההערכה ביצוע לצורך המידע את שמסרה המשפחה זו תה הי מהמקרים, 50t

.(1983

US■ רק הקשישים. ממשפחות מידע בקבלת בבעיות העובדים נתקלים לעתים
שיעור המשפחות. מן מידע בקבלת שהן בעיות בכל נתקלו שלא אמרו הנשאלים מכלל
כמעט שפה. קשיי כגון טכניים, מקשיים נבע שהוזכרו הבעיות של יחסית, נמוך,

פעולה, לשתף המשפחה של מאינכונותה הנובעות בעיות הזכירו העובדים כל
כי נראה המשפחות. אל בגישה מקושי או הקשישים, לביו המשפחות בין מגע מהעדר

בלשכות העובדים ובבתיהחולים. הרווחה בלשכות במיוחד שכיחות אלה בעיות
.(15 לוח (ראה להכנסות בנוגע מידע למסור ממ;בות שהמשפחות ציינו הבריאות

את להשיג במטרה המשפחות על לחץ מפעילים הגורמים בכל העובדים כי נמצא

שהמשפחות עד הקשיש מן מסוימים שירותים במניעת וכיח בשכנוע ההל המידע,

המידע. את תספקנה

באיזו לבדוק חשוב בכלל, בקשיש הטיפול שלבי ולכל בפרט, ההערכה לצורך

תיקי בניתוח קיימות. שהן במקרים הקשישים, משפחות עם קשר למטפלים יש מידה

הקשישים לבין משפחותיהם בני עם הגרים הקשישים בין הפרדה נעשתה הקשישים
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מהמשפחה מידע בהשגת בעיות שציינו העובדים אחוזי :15 לוח
של [יחידות בתי 1 ולשכות לשכת * 1 המטפל קופתחוליםהגורם חולים הרווחה הבריאות כללי בעיןת

28 17 9 13 15  טפה
28 35 56 38 42 פעולה לשתף רצון חוסר
50 38 55 75 47 הכנסות על מידע למסור רצון חוסר
50 60 61 50 59 הקשיש עם יחסים ניתוק
39 64 69 50 63 המשפחה בני עם קשר ביצירת קושי

משפחה). כל חסרי קשישים נכללו לא אלה (בניתוחים לבדם הגרים
למטפלים היה משפחותיהם בני עם הגרים הקשישים שאצל עולה, מהנתונים

,$64 עם  הרווחה בלשכת למטפלים המשפחה, מבני %23 עם קשר הבריאות בלשכות
משפחות בני עם המטפלים של לקשר באשר *נ80. עם  בקופתחולים ולמטפלים

בלשכות מהם; 533, עם קשר היה הבריאות שבלשכת נמצא, בנפרד הגרים הקשישים
.$46; עם  ובקופתחולים ,$44; עם  הרווחה

בני עם קשר מקיימים הבריאות לשכת עובדי וגם הרווחה לשכות עובדי גם
שאינם הקשישים משפחות עם מאשר יותר למיסוד הממתינים הקשישים משפחות
משפחות בני עם קשר יותר לקיים נוטים הבריאות בלשכת העובדים ממתינים.

הסיעודיים הקשישים גרים שבהם שבמקרים להניח ניתן לבד. המתגוררים הקשישים
אחד לשמש עשוי משפחותיהם עם קשר וקיום במעקב, יותר רב צורר יש בגפם

שהקשישים משפחות עם קשר יותר יש בקופתחולים זאת, לעומת לכך. האמצעים

.(47 ,46 ,45 לוחות (ראה עמן גרים
משפחת לבין המטפלים בין קשר יצירת לעודד עשוי מה היא, מעניינת שאלה

הקשיש.

המטפלים בין קשר יש מהמקרים 23^* ב כי כאמור, נמצא, הבריאות בלשכת

הם: המשפחה עם קשר ליצירת כקשורים שנתגלו הגורמים הקשישים. משפחות לבין
היתר, כאשר $44)  הלשכה לטיפול ההפניה צורת מהמקרים); $34 (ב בית ביקורי

הפנייה); בעצם כבר המשפחה לבין המטפל בין קשר נוצר אז כי עצמית, פנייה
תלוי להיות רוצה אינו הקשיש (כאשר בקשיש המשפחה לטיפול הקשורות בעיות
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על פיזי נטל מהווה כשהטיפול או במשפחה למתחים גורם בו כשהטיפול בילדים,

המשפחה). בני

שיעור עם קשר למטפלים יש שבירושלים כך על מצביעה האזורים בין השוואה
בקרב במיוחד ,(45 לוח (ראה אביב בתל מאשר משפחות של גבוה יותר הרבה

לבין הפנייה גורם בין שנמצא בקשר בחלקו, נעוץ, זו לתופעה ההסבר הממתינים,

שיעור עולה כן יותר, גבוה העצמיות הפניות ששיעור ככל המשפחה. עם קשר קיום
יותר. נמוך העצמיות הפניות שיעור אביב בתל המשפחה. עם הקשרים

שהקשישים מהמשפחות %65 כ עם בקשר המטפלים נמצאים הרווחה בלשכות
שאחת נמצא מהן. בנפרד חיים שהקשישים מהמשפחות 403; כ ועם עמן, גרים

933; אצל הקשיש: של ההזנחה מידת היא המשפחות עם לקשר נגיעה להן שיש הבעיות

עם קשר משפחותיהם. עם קשר יש למטפלים כי נמצא, מהזנחה הסובלים מהקשישים
ונפשי כלכלי פיזי, נטל מהווה בקשיש הטיפול כאשר גם קיים הקשישים משפחות

זוג בן עם גר הקשיש וכאשר המשפחה בתור למתחים גורם הוא כאשר המשפחה, על

שגם נמצא הבריאות בלשכות המטופלים לקשישים בדומה מוגבל. או חולה הוא שאף

המשפחה. בני עם קשר יותר יש עצמית, פנייה של במקרים כאן,

עם המתגוררות מהמשפחות $80; עם קשר יש ות שלאחי נמצא בקופתחולים

שיש נמצא כמוכן קשישיהן. עם גרות שאינן מהמשפחות כמחצית ועם הקשישים,

שהקשר וייתכן מוגבל, או חולה זוגם בן אשר קשישים של זוגם מבני *?(^ עם קשר

הזוג. בבן סיעודי טיפול לצורך גם נשמר

המטפלים הקשר: את יוזם גורם איזה מראים איינם הנתונים כי לזכור כדאי
יותר נוטה כבד, פיזי ומנטל ממתחים הסובלת שהמשפחה, ייתכן המשפחות. או

הקשר. את היוזמים הם שהמטפלים ייתכן מידה באותה אך המטפלים; עם קשר ליצור
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הקשיש ווג בסי בעיות 2.4

סיעודי או נפש תשוש תשוש, עצמאי, של הקטיגוריות לפי הקשיש סיווג
מותנית מסוימים לשירותים הקשישים של זכאותם שכן ההערכה, בשלב נעשה

הסיווג קביעת בארץ הקיימת זו כמו במערכת מסוימת. לקטיגורית בהשתייכותם

בהתאם נקבעים למימונו האחראי והגורם השירות היקף שכן ביותר, משמעותית היא
מתאימים אינם רבים שקשישים מאחר בעיתי, הוא הסיווג שלב הקשיש. לסיווג
שלהלן בלוח המוצגים הנתונים הסיווג. נקבע שעלפיהם לקריטריונים בדיוק

בבעיות נתקלים שאינם הצהירו המטפלים מכלל 0±* כ רק זו. בעיתיות מבטאים
נתקלים שהם דיווחו 1^ וכ למיסוד, להערכתם, הזקוקים, קשישים בסיווג

בקהילה. לשירותים הזקוקים של בסיווגם בבעיות

הקשיש בסיווג בבעיות הנתקלים העובדים אחוז :16 לוח

קופת בתי ~~ ~~~~~
סה"כ חולים חולים רווחה בריאות
86 65 86 90 89 לשירותים זקוק הקשיש כאשר
90 83 88 94 100 למיסוד זקוק הקשיש כאשר

עובדים הקשישים. בסיווג קושי של במקרה נוהגים הם כיצד נשאלו העובדים
לעומת הרווחה, בלשכות עצמם. לבין בינם מתייעצים שהם ציינו בריאות בגורמי

התפקודי או הבריאותי שסיווגם שקשישים מהעובדים כמחצית לפחות ציינו זאת,
הסיווג. קביעת לצורך לקופתחולים או הבריאות ללשכת מופנים בעייתי

לטלטול לקשישים, השירותים במתן לעיכובים לגרום עלולים בסיווג הקשיים
שינוי חל כאשר הכיסאות". בין "נפילה שמכונה ולמה לארגון, מארגון הקשיש

הטיפול גם מועבר לאחרת, אחת מקטיגוריה עובר והוא הקשיש של התפקודי במצבו
המשכיות להבטיח רוצים אם הטיפול. ברצף שבר היוצר דבר לאחר, אחד מארגון בו
הארגונים בין רב ותיאום הדוק פעולה שיתוף מצריכה כזו ארגון צורת הטיפול,

ם. י נ השו
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■ _ ■ ההערכה בתהליך נוספות בעיות 2.5
לשתי מתחלקות העובדים, עלידי שצוינו ההערכה, בתהליך נוספות בעיות
הצורך, די מוגדרת שאינה ממדיניות הנובעות טכניות, בעיות (א) קטיגוריות:
ההערכה, תהליך של טבעו מעצם הנובעות בעיות (ב) זמן; מלחץ או תיאום מחוסר
בעיות מסכם 17 לוח הקשיש. של מצבו או המשפחה תפקיד בהערכת קשיים כגון

אלה.

יותר הצביעו הבריאות ולשכת קופתחולים של טיפול להמשך היחידות עובדי
ההערכה. תהליך של טבעו מעצם הנובעות בעיות על מאשר טכניות בעיות על

ההערכה. בעצם בבעיות הדגש הושם זאת, לעומת ובבתיהחולים, הרווחה בלשכות
בהשגת קשיים מהנשאלים שליש כמעט ציינו קופתחולים של טיפול להמשך ביר|>דןןז

שאין מהעובדים כשליש טענו הבריאות בלשכת הקשיש. את המכירים מגופים מידע
הערכה לביצוע הדרוש רפואי מידע להם חסר וכי מלאה, הערכה לבצע זמן די להם

על מהעובדים 153; כ דיווחו ובבתיחולים הרווחה בלשכות ומשביעהרצון. מלאה
שעליה נוספת, בעיה בקשיש. בטיפול המשפחות של מעורבותן מידת בהערכת קשיים

בגלל בלבד, קצר לזמן תקפות שההערכות היא הגורמים, בכל העובדים הצביעו
הקשישים. של והחברתי התפקודי הבריאותי, במצבם היציבות חוסר

(באחוזים) הבעיה סוג לפי בהערכה, נוספות בעיות :17 לוח
של היחידות לשכות!בתי 1 לשכת "
קופתחולים החולים] הרווחה הבריאות

ההערכה תהליך מעצם הנובעות 1.בעיות
הגורם הקשיש, במצב יציבות חוסר א.

11 . 20 21 20 מתמידים לשינויים
שאינו קשיש של מצבו בהערכת קושי ב.

0 3 4 0 משפחה לו ואיו בקהילה מוכר
המיוחדים מהתנאים הנובעים קשיים ג.

0 15 0 0 ם תהחולי בי של
0 17 15 0 המשפחה תפקיד בהערכת קשיים ד.

טכניות בעיות .2
בקהילה מגורמים מספיק מידע העדר א.

28 6 7 0 הקשיש את המכירים
6 6 5 30 מלאה הערכה לביצוע זמן חוסר ב.
6 2 4 0 השונים במוסדות זהים לא קריטריונים ג.
6 3 4 30 מהרופאים מידע בקבלת בעיה ד.
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האזורים ן בי ההבדלים
על בעיקר מצביעים ובירושלים אביב בתל שונות: בבעיות בדגש הבדל נמצא
זמן חוסר היא העיקרית הבעיה שבע בבאר ואילו מרופאים, מידע בקבלת בעיות

השוני בעיית בולטת שבע בבאר הרווחה בלשכות מלאה. הערכה לביצוע
הדגישו בירושלים קופתחולים עובדי השונים. הארגונים בין בקריטריונים

קהילתיים. גורמים אצל הקשישים על מספיק מידע העדר במיוחד

ההערכה תהליך לשיפור המלצות 2.6
ההערכה. תהליך את לשפר לדעתם, ניתן, כיצד פתוחה בשאלה נשאלו העובדים
לשיפורים הנוגעות כלליות הצעות קטיגוריות: לשתי לחלק ניתן המלצותיהם את

יחידים. לגופים הנוגעות ספציפיות הצעות כולה; במערכת

הגורמים, בכל מהעובדים חמישית הכלליות. בהמלצות תחילה יתמקד הדיון
בין קבועים קשרים על המליצו קופתחולים, של טיפול להמשך היחידות למעט

על העובדים ידווחו שבהן קבועות פגישות הכולל ממוסד, לקשר הכוונה הגופים;
שהמידע המליצו קופתחולים של טיפול להמשך ביחידות עובדים ספציפיים. מקרים

בטלפון רב מידע מועבר (כיום ההפניה בזמן השונים הגופים בין בכתב יועבר
ובעלפה).

התייעצות לקיים אפשרות אין האחרים, לארגונים בניגוד הרווחה, בלשכות
עם בהתייעצות צורך ויש בהערכה קשיים מתעוררים אם עצמה. בלשכה רבמקצועית

עלכן אחרים. לארגונים לפנות יש אחיות), (רופאים, אחרים מקצוע אנשי
הארגונים עם פעולה שיתוף שיבטיחו הסדרים בקביעת צורך העובדים מרגישים

הערכה צוות הקמת על המליצו הרווחה בלשכות מהעובדים חמישית ואכן, האחרים.
רבמקצועי.
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יותר: ספציפיות המלצות מספר לדוגמה, נפרט, להלן

ההליכים את להסביר כדי קופתחולים עם קבועות פגישות .1 הבריאות: לשכת א.
על מהעובדים יותר מפורט מידע ולקבל הבריאות בלשכת

המופנים. הקשישים

ושחרור להם, מוכר שהקשיש אחרים מוסדות עם הקשר הידוק .2
הקשישים. על מידע לספק מהצורך המשפחות

המשפחה. עם הקשר העמקת .3
קופתחולים: של טיפול להמשך היחידות ב.

נוסף. אדם כוח העסקת .1

רופאים. של הבית ביקורי מספר הגדלת .2

אחד. גוף בידי בקשישים הטיפול ריכוז .3

ובעיקר ההערכה, בתהליך הרופאים של מעורבותם הגברת .4
הקשיש. ווג בסי

לבתיהחולים. היחידות בין יותר רשמי קשר קיום .5

לעובדים ביחידות עובדים בין יותר הדוק פעולה שיתוף .6
במרפאות.

מקום קופתחולים, סניף כגון: פרטים, של מדויק רישום .7
וכוי. המרפאה,

רפואיים. גופים עם יותר רשמיים קשרים קיום .1 הרווחה: לשכות ג.
הזיקנה. בנושא התיאורטי הידע העשרת .2

הקשישים. משפחות עם העבודה היקף הגדלת .3
נוספים. טלפון קווי התקנת .4

ומפורטים. כתובים הערכה נוהלי הנהגת .5

הרווחה מלשכות הסוציאליים העובדים שמות רשימת העמדת .1 בתיחולים: ד.
בבתיהחולים. העובדים לרשות

ההערכה. בתהליך הרופאים מעורבות הגדלת .2

הרבמקצועי; הצוות של במסגרת קבועים בזמנים ישיבות .3

המטפל. הצוות מכל המידע את שירכז חדש טופס
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בקהילה. האחיות עם רשמי קשר יצירת .4
הגורמים. מכל הדרוש המידע מרב את שירכז טופס הנהגת .5

אחד. גוף בידי ההערכה ביצוע ריכוז .6

האזורים ביו ההבדלים

הרווחה בלשכות למשל, מגמות. כמה מסתמנות ההמלצות של הרב המגוון בתוך
קופתחולים של היחידות ביו רבמקצועי. צוות בהקמת הצורך הודגש שבע בבאר

ביחידות בעיקר פורמלי, ובאופן בכתב מידע קבלת על המליצו העובדים כי נמצא,
ובתי הבריאות לשכת עובדי עלידי גם הועלתה זו הצעה ובירושלים. אביב בתל

אביב. ובתל בחיפה החולים

הטיפול תכניות פיתוח ג.

קביעת היא והמטפל, הקשיש עלידי במשותף הנבנית הטיפול, תכנית
,gottesman) עליהם לענות כדי הדרושה והעזרה הקשיש של וצרכיו בעיותיו

המועדפת. ההספקה דרך ואת השירות ספק גם לכלול צריכה הטיפול תכנית .(1980
אף על אולם קודם. בשלב שנעשתה ההערכה על כמובן, מבוססת, הצרכים קביעת

כמות את למדוד בכוחם אין המוגבלות, רמת את מודדים להערכה המשמשים שהכלים

.(1979 , brody) הדרושים השירותים או העזרה
התפקודית ההערכה את ישירות המקשרים הערכה, כלי פיתוח על הממליצים יש

השירותים הקצאת על ההחלטה ועם המוגבלות רמת קביעת עם בפועל) המידע (איסוף
 oars של השיטה נמנית זו תפיסה עלפי שפותחו הכלים (עם

. (MULTI DIMENSIONAL FUNCTIONAL ASSESSMENT QUESTIONNAIRE)

נתונים לאיסוף שיטות הם ההערכה כלי כי טוענים, (1979 ,kutza) אחרים
למתכנן זמין יהיה הרלוונטי המידע שכל להבטיח כדי ומובניינ, סטנדרטית בצורה
הטיפול אופן לגבי ההחלטה את המקצוע איש בידי להשאיר חייבים הם אך הטיפול.

המצטבר הניסיון בשילוב המקצוע, איש של המיומנות השירותים. והקצאת

החלטות קבלת יבטיחו במערכת, הקיימים שירותים להקצאת הכלליים והנוהלים

מתאימות.
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העדר הוא מעשית עזרה של למונחים המוגבלות רמת בתרגום הקשיים אחד

של שאלה היא "צורך" הגדרת למעשה, "צורך". המושג הגדרת לגבי ההסכמה
המטפלים שונים מקצוע אנשי בין קונצנזוס קיים שלא הוכיחו, מחקרים מדיניות.

.(1980 ,sager) השירותים והיקף הדרוש הטיפול רמת על בקשישים
עלפי המוגבלות רמת את קובעים אינם בארץ בהם שמשתמשים ההערכה כלי

נשאר כך מעשית. בעזרה לצורך המוגבלות את מתרגמים ואינם מוגבלות, סולם
והשירותים העזרה היקף על החלטות לקבלת גדול מרחב המקצוע אנשי בידי

שיינתנו.

יש הטיפול. את מתכנן מי היא הדעת את עליה לתת שיש נוספת נקודה
והמתכנן הטיפול, מתכנן לבין ההערכה מבצע בין הפרדה ק'יימת שבהם פרויקטים

כזו, הפרדה אין אחרים בפרויקטים אך אליו. המועברת ההערכה על מתבסס

ממליץ, (1980) gottesman אדם. אותו בידי מבוצעים הטיפול ותכנון וההערכה
בעבודה כפילות למנוע כדי הטיפול, את ויתכנן ההערכה את יבצע אחד שאדם

מאחר הטיפול, מתכנן עלידי וגם ההערכה מבצע עלידי גם בית ביקורי (כגון
מי נבדק שנחקרו בארגונים הקשיש). עם ישיר קשר ללא טיפול לתכנן ניתן שלא

הטיפול. בתכנון חלק לוקח

הטיפול תכנית בבניית חלק הלוקחים האנשים .1

מסתמכת הבריאות בלשכת השונים. הארגונים בין הבדלים נמצאו זה בתחום
אחרים. בארגונים אחיות עלידי שנעשו הערכות על קרובות, לעתים האחות,

את המגבשות גם הן ההערכות את המבצעות הסוציאליות העובדות הרווחה, בלשכות
שיש המדריך, של לאישורו מועברת מגבשות שהן התכנית זאת, עם הטיפול; תכנית

שינויים. בה להכניס הסמכות לו

יש יחד. גם הדפוסים שני קיימים קופתחולים של ט>פול להמשך ביחידות
ובמקרים במרפאה; אחות עלידי שבוצעה הערכה על האחות מתבססת שבהם מקרים
תכנית את וקובעת הערכה מבצעת בית, ביקור עורכת עצמה היחידה אחות אחרים,

הטיפול.

צוות, עלידי לעתים מתבצעת להשתחרר העומד הקשיש הערכת בבתיחולים,
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העובד בלבד: אחד אדם עלידי קרובות לעתים נעשה הטיפול תכנון ואילו
הסוציאלי.

שירות לספק החלטה (א) השתיים: מן באחת להתבטא יכול הטיפול תכנון
מסוים, שירות לו לספק המלצה עם מטפל לגורם הקשיש הפניית (ב) לקשיש; מסוים

סוציאליים עובדים לדוגמה: זה. שירות לספק המפנה של ביכולתו אין כאשר

הטיפול המשר לשם לשירותים המלצות עם לקהילה, הקשיש את מפנים בבתירוולים

בקהילה.
שהקשיש השירותים כל את מקיפות אכן התכניות האם היא, המרכזית השאלה

המתכנן הארגון שמספק שירותים אותם רק כוללות הן שמא או להס, להזדקק עשוי

הטיפול. את

שעובדי עולה, השונים הגופים עלידי המומלצים השירותים סוגי מניתוח
לכך, בניגוד מספקים. עצמם שהם שירותים אותם על רק ממליצים הבריאות לשכת

ניתן עלידם. מסופקים שאינם שירותים על גם ממליצים אחרים בגופים עובדים
הרווחה, בלשכות המטפלים מתייחסים תפקידם, בתפיסת שכשמדובר איפוא, לומר,

מקיף. באופן הקשיש לצורכי ובבתיחולים בקופתחולים
נשאלו המטפלים הקשישים. תיקי מניתוח התקבל המטפלים לדיווחי חיזוק

הארגון עלידי מסופקים שאינם שירותים, הקשיש עבור להשיג ניסו האם

היה שהמטפל הקשישים שיעור הרווחה, שבלשכות נמצא עובדים. הם שבמסגרתו
במערכות מאשר יותר גבוה עבודתו למקום מחוץ עבורם שירותים בהשגת מעורב

מעניין הבריאות). בלשכת %25 ו בקופתחולים 40* לעומת ,$50?) אחרות
שירותים על ממליצים אינם הם כי הבריאות לשטת עובדי אמרו הכללי שבדיווח

מהמטופלים לכרבע עזרו שהם נמצא, ספציפיים מקרים על בדיווחים אך אחרים;
עזרו שהמטפלים הקשישים שיעור שבע, שבבאר נמצא ללשכה. מחוץ שירותים להשיג

האחרים. באזורים מאשר יותר גבוה שירותים להשיג להם

לארגון מחוץ שירותים להשיג יותר ישתדלו שהמטפלים ההשערה, הועלתה
שהם דיווחו העובדים רוב זאת. לעשות היכולות משפחות להם שאין קשישים עבור

זה, לדיווח חיזוק נמצא לא הקשישים תיקי בניתוח אולם זו. לטענה מסכימים
המשפחות בעלי קשישים בין זה בתחום הבדל שאין כמעט כי הראה הניתוח אדרבה:
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לטובת דווקא הוא הרי הבדל, שקיים ובמידה משפחות, להם שאין לקשישים
ישפיע המטפל על המשפחה שמפעילה שהלחץ להניח יש משפחות. להם שיש הקשישים
מידת על המשפחה של חיובית להשפעה (ראיה השירותים השגת תהליך על מעט לא

.([1983 , daatland] בנורבגיה גם נמצא השירותים ניצול

הטיפול* תכניות בפיתוח המשפחה מעורבות .2
בהבטחת עיקרי גורם היא  פורמלית הבלתי התמיכה  המשפחה מעורבות

לבין הפורמליים השירותים מספקי בין גומלין יחסי ישנם לקשיש. הולם טיפול
בחשבון מביא הוא הקשיש, עבור טיפול תכנית מפתח עובד כאשר פורמליים. הבלתי

הטיפול תכנית של הפיתוח תהליך לעזור. המשפחה של ונכונותה יכולתה מידת את

הגורמים בין לקשיש שתינתן העזרה חלוקת ובקביעת המשפחה עם ומתן במשא כרוך
ם. י נ ו הטי

רצוי פורמלית, הבלתי לבין הפורמלית העזרה בין הולם שילוב להבטיח כדי
כי אם קרובות, לעתים כי מסתבר השירותים. מתן צורת על המשפחות עם להתייעץ

עם מתייעצים שהם דיווחו מהנשאלים שנישלישים נעשה. אכן הדבר תמיד, לא

שלעולם דיווחו הארגונים בכל עובדים של קטן מספר קרובות. לעתים המשפחה

ההתייעצות במידת מזה זה נבדלים השונים הארגונים המשפחה. עם מתייעצים אינם

באופן המשפחה עם להתייעץ הנוהגים העובדים שיעור הרווחה בלשכות המשפחה. עם

סוציאליים עובדים של דיווחיהם עם אחד בקנה עולה זה ממצא יחסית. נמוך קבוע

המשפחות אל להגיע אחרים, לעובדים יחסית יותר, רבים קשיים להם שיש כך על

המשפחות. עם ההתייעצות תדירות על הנתונים את מסכם 18 לוח קשר. עמן וליצור
בבתי רק משמעותיים הבדלים מצאנו השונים האזורים בין ההבדלים בניתוח

המשפחות עם התייעצות על שדיווחו בירושלים בנתיחולים העובדים מספר חולים:

הגבוה השיעור בולט בחיפה אחרים. באזורים בבתיחולים מאשר יותר גדול היה

המשפחות. עם מתייעצים אינם פעם שאף דיווחו אשר עובדים של ($46;)

בקשר המשפחות עם המטפלים מתייעצים תמיד שלא נמצא, אחרים במחקרים גם

משפחות. בעלי לקשישים ורק אך מתייחס הניתוח *
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שירותים למתן בנוגע המשפחה עם המתייעצים העובדים שיעור :18 לוח
של והיחידות בתי 1 לשכות 1 לשכת 1 המטפל! הגורם
קופתחולים החולים הרווחה הבריאות כללי תדירות

 13 68 47 77 62 קרובות לעתים
6 6 37 11 18 לעתים
0 3 13 0 6 רחוקות לעתים
11 24 3 11 14 פעם אף

זאת הסבירו channeling ה בפרויקט הסוציאליים העובדים הטיפול. לתכנון

כן המשפחה. עם לעבודה נוסף זמן להקדיש מאפשר שאינו הרב, העבודה בעומס
שמשפחותיהם משום זאת עושים לטיפול הפונים קשישים אותם דווקא כי דיווחו,

האפשרות להן אין גם ולכן בהם, לטפל מסוגלות ואינן המידה על יתר עמוסות
זאת לעומת . (1983 , Baxter et al. ) הטיפול תכנית בקביעת פעיל באופן להשתתף

אותן בשביל דווקא יותר חשוב הטיפול בתכנון המשפחה ששיתוף הטוענים, יעי

כך הטיפול את לתכנן למטפל מאפשר הוא שכן גדול, עליהן המוטל שהעומס משפחות
.(1980 ,cantor) העומס את שיקל

העזרה סוגי הם מה לרשום, העובדים מתבקשים ההערכה טופסי במילוי
הקשיש של מצבו הערכת תהליך כי דיווחו העובדים רוב לקשיש. נותנת שהמשפחה

העובדים, טענו כמוכן לו. לעזור המשפחה נכונות מידת את לאמוד ניסיון כולל
יותר לעזור ולעודדן המשפחות של נכונותן מידת את להגביר מנסים גם הם כי
עוזרות אכן המשפחות האם ניסיונם, עלפי לקבוע התבקשו העובדים לקשישיהן.

זה. בנושא הממצאים מוצגים 19 בלוח יכולתן. כמיטב לקשישים
העובדים שרוב משמע השאלה, על לענות מסוגלים שאינם מצאו מעטים רק

לקשישים, לעזור המשפחות של יכולתן מידת את להעריך מסוגלים הם כי סבורים
כמיטב מסייעות שהמשפחות טענו העובדים מכלל 60* למעשה. הלכה זאת עושים ואף

.  . זאת. עם הסכימו הרווחה מעובדי %47 רק אך יכולתן,
קשישים של משפחות בין הבדל יש האם נבדק, הקשישים תיקי בניתוח

יכולתן מבחינת ממתינים, שאינם אלה של משפחותיהם לבין למיסוד הממתינים
מצבו לפי העזרה במתן הבדלים יש האם וכן נותנות, שהן העזרה את להגדיל
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לקשישים הניתנת העזרה מידת את העובדים של תפיסתם :19 לוח
(באחוזים) משפחותיהם מצד

של והיחידות (בתי (לשכות [לשכת המטפל! הגורם
קופתחולים החולים הרווחה הבריאות כללי ,,♦,,, העזרה*.^~ ^מידת ך" ^=  _ ליכולת ביחס

/1 47 80 60 יכולתן כמיטב עוזרות המשפחות
iff 22 44 10 31 יכולתן במלוא לא עוזרות המשפחות
±z 9 9 10 9 המשפחות יכולת את להעריר יכול לא

אינן המשפחות רוב המטפלים, שלדעת מורים הממצאים הקשיש. של התפקודי
5§ רק הבריאות, בלשכת המטפלים לדעת נותנות. שהן העזרה את להגדיל מסוגלות

233; לעומת בפועל, עושות שהן מכפי יותר לקשישים לעזור יכולות המשפחות מכלל

בקופתחולים. המטפלים לדעת  m ו הרווחה, בלשכות המטפלים לדעת
לסידור הממתינים הקשישים אצל כי מורות, הגורמים בכל העובדים תגובות
מאשר יכולתן כמיטב כעוזרות הנתפסות משפחות של יותר גבוה שיעור יש מוסדי
לרשימת קשיש להכניס מחליט המטפל הנראה, כפי ממתינים. שאינם הקשישים אצל
בניתוח בו. בטיפול יכולתה למיצוי הגיעה שהמשפחה הקביעה, עלסמך ההמתנה

נתפסים כן יותר, מוגבלים שהקשישים ככל כי נמצא, הקשישים של התפקודי מצבם

עזרה יותר לתת מסוגלים ואינם יכולתם כמיטב שעוזרים כמי משפחותיהם בני
בהווה. מספקים הם מאשר

לקשישים, יותר לעזור המשפחות על להשפיע המטפלים מנסים האם נבדק
מידת על להשפיע הגורמים, מכל המטפלים, ניסו לא מהמשפחות 80* שאצל ונמצא
ממתינים בין הבדל נמצא לא הרווחה בלשכת כמוכן, לקשישים. לעזור נכונותו
%24 אצל משמעותי: הבדל נמצא זאת, לעומת הבריאות, בלשכת לאממתינים. לבין
בלבד m לעומת לעזור, נכונותן על להשפיע ניסיון נעשה הממתינים ממשפחות

הלאממתייים. משפחות מבין
העובדים, לדעת המסוגלות, המשפחות ששיעור כיון מפתיע, אינו זה ממצא

. המטפלים, לדעת היכולות, המשפחות מן %37 אצל נמוך. הוא עזרתן את להגדיל
הכמעט הדרך לעזור. נכונותן מידת על להשפיע ניסיון נעשה עזרתן, את להגדיל

מאוד מעטים במקרים שכנוע. ושיחות ייעוץ היא הנכונות על להשפיע בלעדית
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תוכל לא שהמשפחה למקרה מוסדי סידור שהובטח או משלימה עזרה שהוצעה צוין,
לעזור המשפחה בני בנכונות הותנתה משלימה עזרה כי צוין לא כמוכן להתמודד.

לקשיש.
■. המשפחות אחוז מהו נשאלו העובדים אחר. מהיבט גם נבדק המשפחה תפקיד

ביו משמעותיים הבדלים נמצאו הממצאים. את מסכם 20 לוח יתר. ממעמסת הסובלות
לפחות כי טענו, הבריאותיים בגופים העובדים רוב השונים. הארגונים עובדי

בלשכות העובדים מן בלבד $25; ל בהשוואה יתר, ממעמסת סובלות מהמשפחות 50t
בתפיסת מהשוני נובע השונים בארגונים העובדים בין שההבדל ייתכן הרווחה.

יתר". "מעמסת המושג
האחריות מידת את המטפלים תופסים כיצד היא, זה בהקשר הרלוונטית השאלה

משהו אך זו, שאלה על ישירות עונה אינו זה מחקר בקשיש. בטיפול המשפחה של

אליהם. שהופנתה השאלות לאחת מתשובותיהם ללמוד ניתן המטפלים תפיסת על

היקף את לצמצם משפחה בן שעל הטענה, עם מסכים אתה מידה "באיזו היתה: השאלה

שעל סבורים אינם העובדים רוב בקשיש." לטפל להתפנות כדי שלו העבודה שעות
בבתי לכך. הזקוק קשיש להורה לעזור כדי עבודתם משעות להפחית המשפחה בני

משעות להפחית המשפחה בני שעל העובדים מן $46 סוברים זאת, לעומת הרוולים,
לקשיש. לעזור כדי עבודתם

שירותים בין לשילוב העובדים מתייחסים כיצד היא, שנבדקה נוספת שאלה

כללי. באופן זר, לנושא מתייחסות הרשמיות התקנות ים. ובלתיפורמלי פורמליים

שהדאגה ,(16.5.82 מ 1.2 סעיף ,4.4) תע"ס הוראות קובעות הרווחה במערכת

(באחוזים) המשפחות על העומס את העובדים תפיסת :20 לוח
של [היחידות בתי 1 לשכות [ לשכת I המטפל] הגורם
קופתחולים החולים הרווחה הבריאות כללי המשפחות אחוז

יתר ממעמסת הסובלות
0 2 2 0 2 אין
6 4 19 0 11 1031 מ פחות

12 17 36 0 24 $25;$10;
.  ■■■ 12 20 16 0 17 %4926%

23 24 10 29 18 %74%50
18 20 20 43 13 100^$75;
29 12 12 29 15 לאידוע
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משפחתו. על כל קודם מוטלת הקשיש של ולרווחתו לשלומו
מידה באיזו נבדק הטיפול, תכנית על המשפחה אחריות השפעת על לעמוד כדי
אינך אך יכולות, שמשפחותיהם מקשישים, מסוים שירות למנוע העובדים מוכנים

זה. בנושא הנתונים את מציג 21 לוח להם. לעזור מוכנות,

כאשר לקשיש עזרה נותן אתר. "האם לשאלה התשובות התפלגות :21 לוח
זאת?17 לעשות מוכנה אינה אך לעזור יכולה המשפחה

של היחידות 1 לשכות 1 לשכת 1 המטפל] הגורם
קופתחולים הרווחה הבריאות כללי עזרה נותן

72 65 87 70 5ך
28 32 13 25 תמיד לא
0 3 0 5 לא

מונעים העובדים אין עלפירוב אך זה, לנושא אחידה גישה אין כי מתברר
מוכנים, העובדים מכלל 30* לעזור. מסרבות שמשפחותיהם מקשישים שירותים
מקשישים, שירותים עקבי באופן מונעים #5 רק אך שירות, למנוע לעתים,

מתו למנוע המוכנים הבריאות בלשכת העובדים שיעור לעזור. מסרבות שמשפחותיהם
משתדלים הם כי דיווחו, העובדים מכלל 90* זאת, עם יותר. עוד נמוך שירות

בהם. לטפל רבה נכונות מגלות שמשפחותיהם לקשישים שירותים להשיג יותר
מונע "מה השאלה, נשאלת המשפחות עלידי הניתנת לעזרה בהתייחס

העומדות הרבות הבעיות על עמדנו לקשישים." יותר רבה עזרה לתת מהמשפחות
ציינו העובדים מכלל 803? כ העובדים. עלידי שהועלו כפי המשפחות, בפני
בעיות ציינו שלושהרבעים וכמעט לקשיש, המשפחה בני בין לקויים יחסים

רוצות שאינן משפחות שיש אמרו, העובדים ממחצית יותר המשפחה. בני של בריאות

בכל העובדים כי לציין הראוי מן בקשישים. לטיפול האחייות את עצמן על לקבל
יותר לעזור מהמשפחות המונעות הבעיות את דומה באורח תופסים הגופים

עלידם. המטופלות באוכלוסיות השוני למרות וזאת לקשישים,
הו הפורמליים, השירותים ולא שהמשפחות, הראו ובעולם בארץ רבים מחקרים

, sussman, shanas ;1981 (זילברשטיין, לקשישים העזרה מרבית את הנותנות
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על יתר עמוסות שהמשפחות היא אלה ממחקרים המסקנה .)1980 ,cantor ;1981
לטפל להן ולאפשר עליהן להקל כדי קהילתיים שירותים לפתח צורך ויש המידה,

בקשישים.

ביותר לעזור לדעתם, עשויים, נוספים שירותים אילו נשאלו העובדים
העובדים, רוב סברו כלל בדרר בקשישים. יותר טוב לטפל להן ולאפשר למשפחות

רובם בקשישים. הטיפול את לשפר למשפחה לסייע יכולים אכן מורחבים ששירותים

טיפול שירותי תוספת עלידי המשפחות על המוטלת המעמסה את להקטין הציעו
עשויים ותמיכה שייעוץ סבר, מהם ניכר שיעור משקהבית. בניהול ועזרה אישי

למשפחות. לסייע הם אף

הטיפול בשיפור למשפחות לסייע כספית תמיכה עשויה מידה באיזו נבדק כן

כללי באופן העובדים נשאלו כאשר כר. לשם מבחוץ נוספת עזרה בקבלת או בקשיש

ישיר באופן נשאלו הם כאשר אר זו. אפשרות העלו לא הם למשפחות, עוזר היה מה

העובדים מכלל 62* סברו בקשיש, לטפל למשפחות עוזרת היתה כספית עזרה האם

אשר הבריאות, לשכות עובדי היו זה מכלל יוצאים יעזרו. אכן כאלו שתשלומים
יעזור. לא הדבר כי ברובם סברו

הממצאים כספית. עזרה למתן העובדים התייחסות קשורה משתנים לאילו נבדק
יותר נטו הם כן יותר, חיובית בצורה המשפחה את תפסו שהעובדים שככל מורים

בקשיש המשפחה מטפלת שלדעתם פירושה, חיובית (תפיסה כספית עזרה למתן להסכים
שנבדקו. נוספים משתנים עם קשרים נמצאו לא יכולתה). כמיטב

את יקטין קהילתיים שירותים של יותר רב פיתוח האם נשאלו, גם העובדים
כאן גם כר. סבורים אינם העובדים מן 703^ המשפחות. עלידי הניתנת העזרה

עוזרות שהמשפחות הסבורים עובדים המשפחה. את העובדים תפיסת עם מתאם נמצא
את יקטין לא הקהילתיים השירותים של יותר רב שפיתוח חושבים, יכולתן כמיטב

נותנות. שהמשפחות העזרה מידת

ההדרכה היא בקשישים הטיפול את לשפר למשפחות לעזור העשויה נוספת דיר
המטפלים מידי הדרכה קיבלו מהמשפחות %36 כי מתברר הקשישים מתיקי המעשית.
בקופת מהמטפלים  %53 ו הרווחה, בלשכת מהמטפלים  $21; הבריאות, בלשכת

מאשר למיסוד הממתינים קשישים של משפחות ליותר ניתנה ההדרכה חולים.
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תואם זה ממצא בירושלים. הבריאות בלשכת בעיקר ממתינים, שאינם אלה למשפחות
הקשישים משפחות עם קשר יותר הבריאות בלשכת למטפלים יש שלפיהם הממצאים את

.(45 לוח (ראה למיסוד הממתינים

לקשיש העזרה מתן ייעול הם: המשפחות את העובדים הדריכו שבהם התחומים

להשיג נוספות דרכים ;( 88;cf ) בקופתחולים בעיקר ,(%67) האישי בטיפול
המשפחה בתוך היחסים ושיפור הבריאות; בלשכת בעיקר ,(%66) לקשיש שירותים
הוא, בקופתחולים השכיח ההדרכה תחום .(%34) הרווחה בלשכת בעיקר , (22^*)

דרכים  הבריאות ובלשכת הרווחה בלשכת ואילו האישי, הטיפול שיפור איפוא,
במיוחד, מעניין הבריאות לשכת על זה ממצא לקשיש. שירותים להשגת נוספות

הם האם הכללית, השאלה על בפועל: שעשו מה לבין המטפלים דברי ביו פער בגלל
אך בשלילה; המטפלים ענו הלשכה, עלידי מסופקים שאינם שירותים על ממליצים

המשפחות את מפנים אינם שהם אף על כי מגלה, הספציפיים המקרים ניתוח
בעצמן. אליהם לפנות כיצד אותן מדריכים הם רעומי, באופן אחרים לגורמים

גם ללמוד ניתן הטיפול תכנית בבניית המשפחה של מעורבותה מידת על

בבית, בו לטפל או למוסד קשיש להפנות המטפל החלטת בין ההתאמה מידת מבדיקת
המשפחה רצון בין השוואה באמצעות נעשתה זו בדיקה המשפחה. של רצונה לבין

הקשיש של הימצאותו עצם על הנתונים לבין המטפלים, דיווח לפי הקשיש, ורצון
למיסוד. הממתינים ברשימת

נמצאים מוסדי בטיפול מעוניינות שמשפחותיהם הקשישים מן 75\ ש נמצא
אינם בבית שישארו מעוניינות שמשפחותיהם מאלה *ד9 ו הממתינים, ברשימת

בקרב והרווחה. הבריאות לשכות בין משמעותיים הבדלים התגלו ממתינים.
בטיפול מעוניינות משפחותיהם ואשר הבריאות לשכת עלידי המטופלים הקשישים,
683; נמצאו הרווחה בלשכת המטופלים בקרב ואילו ממתינים, $90; נמצאו מוסדי,
ביתי, בטיפול מעוניינות שמשפחותיהם הבריאות, לשכת מטופלי מקרב ממתינים.
.1003; ל שיעורם הגיע הרווחה לשכת מטופלי ובקרב לאממתינים, $93; נמצאו
בטיפול המעוניינים מבין $85? ש נמצא בנושא, הקשישים של עמדתם בבדיקת
אינם בבית טיפול בקבלת המעוניינים מבין $95; ו למיסוד, ממתינים מוסדי
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רצונם את להביע מסוגלים שאינם כמי הוגדרו הקשישים מכלל lot ממתינים.
הבדלים ממתינים. הם מתוכם 613; ו וכוי), נפש בעיות בריאות, בעיות (בגלל

המעוניינים והרווחה הבריאות לשכות מטופלי של במעמדם נמצאו משמעותיים
ברשימות נמצאים במיסוד המעוניינים הבריאות לשכת ממטופלי 1י100 במיסוד:

כך על מצביעים הנתונים הרווחה. לשכת מטופלי מקרב $82; לעומת ההמתנה,
יותר. נמוכה למיסוד להפנות הרווחה לשכת עובדי של שנכונותם

יש מהמקרים *ד5 (ב המשפחה לרצון הקשיש רצון בין התאמה קיימת לרוב
מסוגל אינו שהקשיש מפני אם ידוע, לא %34 וב הסכמה אין 7* ב הסכמה,

ידועים). אינם המשפחה רצון או שרצונו משום או רצונו את להביע
ממצאים עלו משפחתו בני לבין הקשיש בין הסכמה אין שבהם המקרים מבדיקת

ואילו בבית בטיפול מעוניינת המשפחה שבהם במקרים, כי מצאנו מעניינים.
דהיינו,  המשפחה של מרצונה בעיקר ההחלטה הושפעה במיסוד, רוצה הקשיש

במקרים למיסוד. הממתינים ברשימת נמצאו מהקשישים 203; רק שכן  בבית טיפול
מוסדי בסידור מעוניינת היתה המשפחה ואילו בבית בטיפול הקשיש רצה שבהם

בהתאם המטפל החלטת היתה המקרים של יותר גבוה בשיעור כי נמצא, עבורו
ממתין שהקשיש נמצא מהמקרים %33 ב בבית: טיפול דהיינו,  הקשיש של לרצונו

ממתין. שאינו  %66 וב למיסוד,
שאחד במידה בבית, טיפול מעדיפים הרווחה בלשכות שהמטפלים לומר ניתן

הנטייה הבריאות שבלשכת בעוד בכך, מעוניין המשפחה) או (הקשיש הגורמים
משפחתו ואילו בבית בטיפול מעוניין הקשיש היה שבהם המקרים ברוב שם, הפוכה:

שהנטייה ייתכן למוסד. הממתינים ברשימת הקשיש נמצא למוסד, להכניסו רצתה

מוצאת זו השערה מוסדי. טיפול על להמליץ שלא היא הרווחה בלשכת הרווחת
האם והיא: שנשאלו, כללית לשאלה המטפלים של מתשובותיהם שעלו בממצאים חיזוק
להעביר שלא החליטו הם ואילו מוסדי, סידור ביקשו משפחתו בני או שקשיש קרה

שנהגו קרה שאכן אמרו, (603;) הרווחה בלשכת העובדים רוב לוועדה. בקשתם את

סירבו לא שהם העובדים רוב טענו ובבתיהחולים הבריאות בלשכת ואילו כך,

מוסדי. לסידור קשישים להפנות לבקשות
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הטיפול תכנית יישום ד.

(לרבות השירותים נותני עם הקשר יצירת פירושו הטיפול תכנית יישום

הדרושים השירותים הספקת על אתם משאומתך עריכת פורמליים), בלתי שירותים
ניתנים. אכן שהשירותים לוודא הבא ומעקב הטיפול, בתכנית שנקבעו כפי לקשיש

בשלב כבר השירותים לנותן הטיפול מתכנן בין פורמלי בלתי קשר נוצר לפעמים
אצל ולמנוע הזמינים למשאבים בהתאם הטיפול את לתכנן במטרה הטיפול, תכנון
הקשר זאת, לעומת אחרים, במקרים להגשימן. ניתן שלא ציפיות ומשפחתו הקשיש

הטיפול. תכנון סיום עם רק נוצר השירותים נותן לבין הטיפול מתכנן בין
יש אחרים במקרים לביצועו. אחראי גם הוא הטיפול מתכנן מסוימים במקרים
של מורכבותם מידת יישומו. על האחראי אדם אותו אינו הטיפול ומתכנן הפרדה,

מורכבים הם אלה שירותים כאשר חשוב. גורם הינה לקשיש הנדרשים השירותים
יוכל מנוסה, מקצוע איש לרוב שהוא הטיפול, מתכנן שדווקא ייתכן ומסובכים,

.(1980 , gottesman) ביותר הטובה בצורה לביצועו לדאוג
במערכת במיוחד מורכב שלב הוא ביצועו על והאחריות הטיפול יישום שלב

"שומר וגם מתווך גם מתאם, גם הוא הביצוע על האחראי שלנו. זו כמו מפוצלת
מיותרים. כספים הוצאת המונע סף",

קהילתיים שירותים .1

ונסקור בארץ, הזמינים והמוסדיים הקהילתיים בשירותים לדון עתה נעבור
הדרכים הן מה הטיפול, תכניות ביישום הבעיות הן מה בהשגתם, מעורב מי

לשיפור הוצעו המלצות ואילו המבוקשים, השירותים של מיידית הספקה להבטחת

הטיפול. תכניות

לקשישים, הניתנים העיקריים השירותים מן כמה של קצי' תיאור מובא להלן
עובד כאשר ככלל, להספקתם. העובדים דואגים שבו והאופן אותם המספק הגורם

בחלק המתאים. השירות לספק ולשלחו בקשה טופס למלא עליו לטיפול, קשיש מפנה

את מסדירים והם בכסף, משפחתו את או הקשיש את העובד מצייד השירותים מן
בעצמם. השירות
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השירותים ספקי באמצעות שירותים להסדרת ההליכים סיכום :22 לוח
ליישום הליכים העיקריים הספקים הש>רןת

הרווחה בלשכת סוציאליים עובדים  הרווחה לשכת צופיה/מט"זית
צופיות, עם ישיר באופן עובדים
לטפל. קשישים באילו להן ומורים

הרווחה בלשכת סוציאליים עובדים  הרווחה לשכת חמות ארוחות
שונים, מגופים השירות את מזמינים
בכמה הזנה. מפעל או מועדונים כמו

במועדון. הארוחות מוגשות מקרים

טופס במילוי מותנה השירות מתן הרווחה לשכת אישי טיפול
לספק הרוצה עובד תפקודירפואי. תשושים) (קשישים

"מטב" מארגון אותו מזמין זה שירות בריאות לשכת
במקרים לארגון. ישירות ומשלם סיעודיים) (קשישים

קופתחולים עובדי נותנים מסוימים קופתחולים
למשפחה כסף הבריאות ולשכות תשושים (קשישים
ה"מטב"ית. את בעצמה המשיגה וסיעודיים)

לתחנה. הקשיש את מפנה העובד  הנפש לבריאות תחנות שירותים
הנפש לבריאות

למלא יש השירות את לספק כדי  הרווחה לשכת ביתית עזרה
העובדים רפואי. תפקוד טופס

למשפחותיהם או לקשישים כסף נותנים
בית. עוזרות למציאת אחראים ואלה

הקשישים מביאים מקרים בכמה  הרווחה לשכת כביסה שירותי
כביסה, שירותי עבור תשלום על קבלות וולונטריים ארגונים
שכונות בכמה להם. מוחזרות וההוצאות שרה) (יד
מכונות או הכביסה, לאיסוף שירות יש

הקשישים. לשימוש כביסה

למועדון. ישירות מופנה הקשיש  מתנ"סים מועדונים
קהילתיים מרכזים

בבית זה שירות לקבל בא הקשיש  קופתחולים פרה שירותים
המלצה בעקבות שחרורו, לאחר החולים חוץ מרפאות רפואיים

קופת של ואישור ביתהחולים צוות של בבתיחולים
באמצעות מסופק השירות כאשר חולים.
קופתחולים, של טיפול להמשך היחידה
או בעצמו, אותו מספק היחידה צוות

מקצוע. מבעלי השירות את קונה
להביא הקשישים חייבים הבריאות בלשכת הבריאות לשכת רפואי מכשור

והלשכה המכשיר, מחיר של הערכה שרה יד
בשאר ההוצאות. את ומחזירה מאשרת קופתחולים

את מקבלים הקשישים הארגונים, התנדבות ארגוני
המכשיר. אחרים
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המשו :22 לוח
ליישום הליכים העיקריים הספקים ת ו ר י רר

ממשפחתו או מהקשיש מבקש העובד  הרווחה לשכת דיור שיפוצי
הערכת ממנו ולקבל לביתו בנאי להזמין

רשמית בקשה הלשכה. עבור מחיר,
עם המתייעץ לעובד מועברת למימון

הקשישים, מרכזת עם או המדריכה
לממן האם ביחד מחליטים והשניים

השיפוץ. את

לשכת של המלצה עלסמך נעשית  הבריאות לשכת דיור התאמת
לשכת של משותפת לוועדה הבריאות השיכון משרד
זו ועדה השיכון. ומשרד הבריאות
השיכון ומשרד המימון, על מחליטה

לביצוע. אחראי

הקשיש? עבור שירותים בהשגת מעורב מי 1.1

להשגת לפעול משפחתו בני או עצמו הקשיש גם יכולים המטפל מלבד
בקשיש המטפלת הלשכה באמצעות ניתנים אלה ששירותים בין הדרושים, השירותים
למיניהם, ציבוריים (התנדבותיים, אחרים גורמים באמצעות ניתנים שהם ובין

וכוי).

להשגת בעצמם פעלו מהקשישים 2(^ ש נמצא, הקשישים תיקי בניתוח
מטופלים השירותים בהשגת פעילים שהיו הקשישים מרבית להם. הדרושים השירותים

טוב הרווחה בלשכת המטופלים הקשישים של התפקודי שמצבם ברור הרווחה. בלשכת

יחסית.

בלשכת הקשישים. עבור שירותים בהשגת פעילות היו הקשישים ממשפחות 46*

343; לעומת ,713.) האחרים בגורמים מאשר יותר גבוה זה שיעור היה הבריאות
בקופתחולים). %52 ו הרווחה בלשכת

223; (ב ארגונים מספר לקשישים השירותים בהשגת מעורבים לפעמים

לשכת דרך אישי טיפול שקיבלו או למיסוד שהמתינו הקשישים אצל מהמקרים).
וקופת הרווחה לשכות בעיקר נוספים, גופים של גבוהה מעורבות היתה הבריאות
מעורבותם בעיקר הורגשה הרווחה בלשכות המטופלים הקשישים אצל ואילו חולים,

התנדבות. וארגוני מועדונים עובדי של וכן קופתחולים של
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הקשישים מקבלים מידה באיזו לראות, ניתן השירותים" "סל בבדיקת
להצביע יכולים אינם אלה שממצאים להעיר יש אולם אחד. מארגון מיותר שירותים

שכן השונים, הארגונים לבין המטופלים אוכלוסיות בין החפיפה היקף על

יודעים תמיד לא והעובדים הקשיש, מריאיון ולא העובד מריאיון נלקחו הנתונים
החפיפה ששיעור להניח יש אחרים. מארגונים הקשישים שמקבלים שירותים על

המטופלות שהאוכלוסיות כר על מצביעים הממצאים מקום, מכל יותר. גבוה בפועל
לו. "בלעדיות" אינן הארגונים מן אחד כל עלידי

ביתית עזרה מקבלים *%3 ש נמצא, הבריאות לשכת מטופלי אוכלוסיית בקרב

רפואי טיפול מקבלים 15* וכ הרווחה, מלשכת חמות ארוחות מקבלים #3 ו
בלשכת המטופלים הממתינים שמקבלים האישי מהטיפול SO1* מקופתחולים. סיעודי
למטופלי הניתך האישי הטיפול מן $15; קופתחולים. עלידי ממומנים הבריאות
קופתרוולים. עלידי  %20 ו הבריאות, לשכת עלידי ממומנים הרווחה לשכת

ארוחות  7* ו ביתית עזרה מקבלים קופתחולים מטופלי אוכלוסיית מקרב 1^1

חברתיים. בית ביקורי  #6 ו כביסה, שירותי  ±\ הרווחה, מלשכת חמות
הוא, מעניין ממצא השונים. האזורים בין הבדלים נמצאו גם זה בנושא

לשכת דרר אישי טיפול המקבלים או למוסד, הממתינים הקשישים של גבוה ששיעור
,%46 הרווחה: מלשכת ביתית עזרה מקבלים אביב, בתל וקופתחולים הבריאות
הללו ההבדלים את להסביר בניסיון בירושלים. $5 ו שבע בבאר 1י11 לעומת

גבוה אביב בתל בלבד זוג בן עם או לבד הגרים הקשישים שיעור האם בדקנו,
משמעותיים. הבדלים נמצאו לא אך האזורים, בשאר מאשר
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הטיפול תכנית ביישום בעיות 1.2
הטיפול. תכנון תהליך לבין בפועל הזמינים השירותים בין קשר קיים

גם עליהם, מלהמליץ להימנע המתכננים את יביאו מסוימים שירותים בהשגת בעיות
בעיות לעורר עלולים מסורבלים ארגון תהליכי גם להם. זקוק שהקשיש יחשבו אם

בשירות מעוניינים יהיו לא עצמו הקשיש או שהמשפחה ייתכן לבסוף, רישום.
העובד. עלידי המומלץ

בקהילה, שונים שירותים אחדעשר של לאיכותם בנוגע העובדים עמדת נבחנה
ביתית, עזרה הנפש, בריאות אישי, טיפול חמות, ארוחות יה/מט"זית, צופי והם:

דיור שיפוצי פרהרפואיים, שירותים מתנדבים, מועדונים, כביסה, שירותי
בינונית גבוהה, איכות לפי אותם לדרג התבקשו העובדים רפואי. ומכשור

להם ניתנה שירות. בכל המתעוררות הבעיות את לציין התבקשו הם וכן ונמוכה,
רשימת נוספות. בעיות לציין האפשרות וכן מוגדרות, בעיות שמונה של רשימה

היא: הבעיות

קיים. לא השירות .1

לזכאים). אפילו השירות את לספק אפשרות (אין תקציב בעיות .2

אדם. כוח בהשגת בעיות .3
לא האוכל נוחות, לא בשעות ניתן (השירות השירות מתן באופן בעיות .4
השירות). ספקי אחר ומעקבים לקשישים בית ביקורי נערכים לא טעים,

השירות. את יקבל שהקשיש לכך מתנגדות המשפחות .5

השירות. את לקבל מסרבים הקשישים .6

הזכאות. בתנאי הגבלות .7

ביורוקרטיים בהליכים כרוכה השירות (קבלת מסורבלים ארגון תהליכי .8

רבים). עיכובים הגורמים רבים,
מן אחד בכל שירות בכל המתעוררות העיקריות הבעיות אד. מציג 23 לוח

השירותים את לספק מאפשרות שאינן תקציב, מבעיות בצד כי נמצא האזורים.
מתאים אדם כוח להשיג הקושי וארגוניות. איכותיות בעיות גט יס הרצוי, בהיקף

הבית עוזרות ה"מטב"יות, יה/מט"זית, הצופי שירות לגבי מרכזית בעיה הוא
פדהרפואיים. ושירותים
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זו) בעיה שציינו הנשאלים 4) האזור לפי סירות, בכל המתעוררות העיקריות הבעיות :23 לוח
* 1 1 העיר|

חיפה 1 שבע באר 1 אביב תל 1 ירושלים 1 השירות
(444) תקציב בעיות .11 (824) קיים לא הסירות .11 (574) אדם כוח ות בעי .11 (554) תקציב בעיות .11 (צופיה) םט"זית

1 1 1 (524) אדם כוח בעיות .21

(464) תקציב בעיות .11 (534) תקציב .1I (664) אדם כוח בעיות .1| (734) אדם כוח בעיות .1 1 אישי טיפול
(354) אדם כוח בעיות .21 מתן באופן בעיות .21 1 (624) תקציב בעיות .21

1 (534) השירות | | |

מתן באופן בעיות .1| מתן באופן בעיות .1 1 מתן באופן בעיות .11 מתן באופן בעיות .11 חמות ארוחות
(314) הסירות 1 (134) השירות 1 (314) הסירות 1 (304) השירות !

לקבל מסרבים הקשישים .2| לקבל מסרבים הקשישים .2| לקבל מסרבים הקשישים .2| לקבל מסרבים הקשישים .21
(314) השירות את 1 (254) השירות את 1 (344) השירות את 1 (284) הסירות את 1

1 1 | לכל מגיע לא הסירות .3|
1 1 1 (264) אזור 1

מתן באופן בעיות .11 מתן באופן בעיות .1 | לקבל מסרבים הקשיסים .11 מתן באופן בעיות .11 הנפט בריאות שירות
(324) השירות 1 (214) השירות 1 (364) הסירות את 1 (474) הסירות |

לקבל מסרבים הקשישים .21 מתנגדות המספחות .21 מתן באופן בעיות .21 לקבל מסרבים הקשישים .21
(204) השירות את 1 (214) לקבלתו 1 (434) השירות 1 (314) השירות את |

| ארגון תהליכי .31 | |

1 (214) מסורבלים | 1 |

(704) אדם כוח בעיות .11 (764) אדם כוח בעיות .11 (784) אדם כוח בעיות .11 (784) אדם כוח בעיות .11 בםשקהבית עזרה
| (704) תקציב בעיות .21 1 (674) תקציב בעיות .21
1 1 1 1__! 1 1 1

(374) תקציב בעיות .11 בעיות איו .11 (264) קיים לא השירות .1 (404) תקציב בעיות .1 כביסה שירותי
מתן באופן בעיות ITI מזלן באופן בעיות .1/ לכל מגיע לא השירות 71" (224) תקציב בעיות .1 מועדונים

(204) השירות 1 (194) השירות 1 (124) אזור
לקב' מסרבים הקשישים .21 לכל מגיע לא השירות .21 |

(184) השירות את 1 (194) אזור | 1

| לקבל מסרבים הקשישים .31 [ |

1 (504) השירות I | |
564) אדם כוח בעיות .11 (644) אדם כוח בעיות .11 (424) אדם כוח בעיות .11 (604) אדם כוח בעיות .11 מתנדבים
294) אדם כוח בעיות .11 (334) אדם כוח בעיות .11 (294) אדם כוח בעיות .11 (414) אדם כוח בעיות פרהרפואיים|1. שירותים
(444) תקציב בעיות .11 ארגון תהליכי .11 ארגון תהליכי .11 (554) תקציב בעיות .11 דיור ארגוןשיפוצי תהליכי .21 (464) מסורבלים 1 (464) מסורבלים 1 ארגון תהליכי .21

(414) מסורבלים 1 I 1 (434) מסורבלים |

כל את מבצעות ואינן עליהן, שהוסכם הטיפול שעות כל את נותנות אינן שה"טסב"יות הן שבע בבאר ה"םסב"יות בקירות הבעיות *

הנדרשות. הקקיגהפעילויות לבעיות כראוי מתייחסים אינם הם בעיתי: הפסיכיאטרים של יחסם הסירות. מתן באופן הבעיה צוינה הנפש בריאות בשירות .
בית. ביקורי עורכים ואינם אחרים מטפלים גורמים עמ קשר יוצרים אינם

לקשישים. טעים אינו שהאוכל היא, החמות הארוחות שירות מתן באופן הבעיה *
שפה. ובעיות בהסעה בעיות בהם, המועסק האדם כוח של המקרים, מן בחלק התאמה, חוסר הן המועדונים בקירות הבעיות .
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לצורכי גמישה התייחסות של הבעיה ישנה הבית טיפולי ארגון בתחום
שבהן הבוקר בשעות דווקא ולאו היום, שעות בכל לעזרה זקוקים קשישים הקשיש.

בעיות למשל, הן, במערכת כלל בדרך המתגלות נוספות בעיות זה. שירות מספקים
את משקף זה דבר דיור. שיפוצי של בשירותים במיוחד חריפות שהן ביורוקרטיות,
שיש נוסף כוון על ומצביע השירותים, הספקת של הארגוני במערך הקיים הסרבול
העובדים של גבוה שיעור הנפש, בריאות שירותי לגבי המערכת. לשיפור בו לפעול
בית, ביקורי כמעט אין השירות במסגרת השירות. נתינת בדרך בעיות על הצביע
להיעזר ביכולתו אין כלל בדרך עצמו, בכוחות התחנה אל מגיע אינו הקשיש ואם
גורם היא זו תופעה בשירות. רוצים שאינם קשישים של תופעה גם יעונה בעיירות.

האם לבחון, יש אלה תחומים בשני המועדונים. לגבי והן בארוחות הן חשוב
הם והאם הפוטנציאליים, הצרכנים דרישות את מספקת במידה תואמים אלה עוירותים
בבתיחולים העובדים של גבוה ששיעור נמצא, הדרושה. הגיוון מידת את מאפשרים

חלק בין הקשר העדר בגלל השירותים, רוב לגבי הבעיות הן מה יודעים אינם
בקהילה. השירותים לבין האחיות של ניכר

מבוקשים שירותים של מיידית הספקה להבטחת דרכים 1.3

עשוי הדבר מיידי. באופן לקשיש שירותים הספקת להבטיח עובד חייב לעתים
נוהלים ליצור או המקובלים, הנוחלים את לעקוף כלשהי דרך במציאת כרוך להיות
,channeling ה (בפרויקט בחו"ל בתכניות שקיימים כפי חירום, לשעת מיוחדים

השירותים את מיידי באופן להשיג יכולים הם כיצד נשאלו העובדים . ^11)7^

ארגון של הרגילים ההליכים לגמר להמתין מסוגל שאינו לקשיש, הדרושים
ספקים מסדירים השירות, ספקי על לחץ מפעילים שהם ענו העובדים השירות.
את מספקים הם ברירה, אין כאשר בעצמם. השירות את מספקים או חליפיים,

שחרור את מעכבים אף הם ובבתיהחולים למימונו, אישור שניתן מבלי השירות

הקשיש.

של מיידית להספקה העובדים דואגים שבהן הדרכים מצוינות 24 בלוח
הרגילים. ההליכים לגמר להמתין יכולים שאינם לקשישים שירותים

לעשות ביכולתם שאין מדווחים בלבד מעטים שעובדים בבירור, מראה הלוח
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(באחוזים) המוסד לפי שירותים, של מיידית להספקה דרכים :24 לוח
של היחידות 1 בתי לשכות! * לשכת המטפל! הגורם
טיפול להמשך החולים הרווחה הבריאות הפעולה

0 5 5 0 דבר לעשות יכול לא

לשכת הבריאות, לשכת על לחץ מפעיל
59 72 76 50 קופתחולים או הרווחה,

דואג או בעצמו השירות את נותן
את מעכב או אישור ללא לסיפוקו

65 49 43 50 מביתהחולים הקשיש שחרור

(מתנדבים, אחרים אנשים מפעיל
לצורך וכוי) משפחה בני שכנים,

82 60 93 70 השירות ביצוע

בכל מהנשאלים ממחצית יותר לקשיש. השירות של מיידית הספקה להבטיח כדי דבר

שהפעלת מכך להסיק אין השירות. ספקי על לחץ מפעילים שהם דיווחו הגורמים
אחרים מגורמים יותר פעילה קופתחולים של היחידה מיידי. לפתרון מביאה לחץ

כל כמעט אושר. לא שמימונם שירותים במתן כלומר,  המקובלים ההליכים בפריצת
 פורמליים הבלתי התומכים את זמני באופן מנצלים הרווחה בלשכות העובדים

המומלץ. השירות להסדרת עד  וכוי משפחה בני שכנים, מתנדבים,
האזורים בין הבדלים

בין גם הבדלים נמצאו השונים הארגונים בין בדפוסים ההבדלים על נוסף
וביחידה שבע בבאר הרווחה בלשכת העובדים שיעור השונים. באזורים היחידות

המקובלים ההליכים מן חריגות על שדיווחו בחיפה, קופתחולים של טיפול להמשך

נמצא כמוכן אחרים. באזורים מאשר נמוך נמצא השירותים, מתן את לזרז כדי
שימוש על שדיווחו ובחיפה, בירושלים קופתחולים של ביחידות העובדים שמספר

צורכי על מהיר כמענה וכוי) משפחה, בני (שכנים, בלתיפורמלית בתמיכה
שבע. ובבאר אביב בתל קופתחולים של שביחידות מזה גדול הקשישים,
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1

טיפול תכנית יישום לשיפור המלצות 1.4

הטיפול, תכניות יישום לשיפור אפשרויות על להמליץ העובדים כשהתבקשו

לשיפור רק ולא עצמם השירותים לשיפור גם אפשרויות על להמליץ נטו הם

איכות שיפור לשם אדם כוח תוספת על מהם רבים המליצו לפיכך התהליכים.
את לסווג ניתן ,25 בלוח שנראה כפי בעובדים. ממחסור הסובלים השירותים

בתוך מטפלים גורמים בין ביחסים לשינוי הנוגעות אלה קבוצות: לשלוש ההמלצות
הסברה. לפעולות הנוגעות ואלה נוספות, כספיות להקצבות הנוגעות אלה המערכת,
במערכת המטפלים הגורמים בין ביחסים שינויים על שהמליצו הנשאלים מספר

תקציביות. השקעות תוספת על שהמליצו אלה של למספרם דומה

(באחוזים) הטיפול תכניות יישום לשיפור כלליות המלצות :25 לוח

היחידות 1 |בתי [לשכות לשכת 1 1 המטפל הגורם
להמשך החולים הרווחה הבריאות כללי טיפולהמלצות
11 30 16 30 22 המלצות אין
11 31 24 20 26 תקציב תוספת
17 17 23 0 19 אדם כוח תוספת
11 31 33 10 32 קבועות פגישות וקיום הקשר הידוק
6 13 13 0 12 ולקשישים לציבור הסברה פעולות

33 17 34 50 27 אחר

בלוח: כלולות שאינן יותר, ספציפיות נוספות, המלצות מספר להלן
לכל להגיע חייבת קופתחולים של הטיפול להמשך היחידה  הבריאות לשכת

(ירושלים). ת ו השכונ

הדיור התאמת בשירות שתטפל מקומית מחוזית ועדה להקים יש 

(חיפה).

בעיסוק ולריפוי לפיזיוטרפיה שירות, להספקת הנוגעות החלטות  קופתחולים:
טיפול להמשך ביחידה ולא במרפאה, להיעשות צריכות

(ירושלים).

לכל שירותים ולתת לשירותים, הזכאות על ההגבלות את לבטל יש 
אביב). (תל הנזקקים הקשישים
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השחרור שעם להבטיח כדי קשר, איש להיות צריך ביתרוולים בכל  בתיחולים:
(ירושלים). בקהילה המתאים לגורם בקשיש הטיפול יועבר

מן השירותים. לכל בנוגע לפניות אחת כתובת להיות צריכה 

שבע). (באר הארגוניים ההיבטים בכל יטפל אחד שאדם הראוי
עזרה לצורך חוץ עובדי צוות יועסק הרווחה שבלשכת הראוי מן 

(חיפה). ת במשקהבי
להספקת ארגונית ובמסגרת בכלל, שירותים בתוספת צורך יש  הרווחה: לשכת

(ירושלים). בפרט בית עוזרות
(ירושלים). יותר יעיל באופן המתנדבים את לנצל צריך 

שירותים גם שייתן כך ה"מטב"יות שירות את לארגן צריך 
(חיפה). שירותים להספקת אחת ארגונית מסגרת דרושה נוספים.

עזרה קבלת לצורך לפניות, מסודרת לכתובת לדאוג הראוי מן 

אביב). (תל ביתית

האזורים בין ההבדלים

קשר לקיים היא בירושלים הרווחה עובדי של העיקרית ההמלצה כי מצאנו
*5ד  שבע בבאר (בעיקר הרווחה עובדי אחרים. מטפלים גורמים עם הדוק

השירותים. הספקת לשיפור תקציב בתוספת הצורך את בעיקר מדגישים מהעובדים)
עלידי ניתנה תקציב תוספת באמצעות בבתיחולים הטיפול את לשפר ההמלצה

ייתכן . (36^10 אחרים אזורים לעומת , (19*1,) אביב בתל יחסית, מעטים, עובדים
להמשך יחידות בבתיחולים פועלות אביב שבתל העובדה מן נובע זה שהבדל

(מכבי, הקטנות קופותהרוולים במימון לקשישים בית טיפול המספקות טיפול,
אלה קופותחולים במסגרת המבוטחים אביב בתל הקשישים ושיעור וכוי); לאומית,

אחרים. במקומות מאשר יותר גבוה
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מוסדי סידור .2

קשישים קבוצת ישנה קהילתיים, שירותים המקבלים הקשישים על נוסף
שבע בבאר אביב, בתל בירושלים, ממושך. לטיפול במוסדות שירותים המקבלים

שבע בבאר ,45  אביב תל במחוז ,18  (בירושלים כאלה מוסדות 97 יש ובהיפה
בתיחולים כוללים המוסדות .(1985 ואחרים, פקטור ;33  חיפה ובמחוז ,1 
ומרכזים אבות בתי הכלליים, בבתיהחולים סיעודיות מחלקות כרוניים, לחולים
הטיפול לסוג בהתאם מיטות, של שונים סוגים יש אלה מוסדות בתוך גריאטריים.

המיטות סוגי ולעצמאיים. לסיעודיים נפש, לתשושי תשושים, לקשישים הדרוש:
אחד. במוסד חלקם, או כולם להיכלל, עשויים השונים

היות ההערכה, בתהליך חשוב שלב הוא הקשיש סיווג לעיל, שהוזכר כפי

זו לקטיגוריה הקשיש של בהשתייכותו מותנית מסוימים קהילתיים שירותים שקבלת

מוסדי לסידור אחראי שיהיה הגורם שלהלן, בלוח שנראה כפי כמוכן, אחרת. או

המטפל הגורם לפי האחריות, ותחומי ההליכים סיכום המיסוד: הסדרת :26 לוח
ך5רוג

הקשישים הגורם
המיסוד להסדרת ההליכים ותו שבאחרי | המטפל

ללשכת מופנה נפש כתשוש או כסיעודי המסווג הקשיש תשושים  לשכת
או כתשושים המסווגים קשישים לגבי הבריאות. עצמאיים  הרווחה

מרכזת עם או המדריכה עם העובד מתייעץ כעצמאיים
ועדה בפני המקרה את מביאים יחד ושניהם הקשישים,

מוסדי.* לסידור זקוק אכן הקשיש האם המחליטה
צוותית, במסגרת העובדים ואחיות, סוציאליים עובדים תשושי  לשכת
כסיעודי. או נפש כתשוש יסווג הקשיש האם מחליטים נפש הבריאות

הטיפול תכנית על גריאטר חותם הסיווג אחרי תשושים 
הקשיש נרשם ואז לקשיש), מוסדי סידור על (הממליצה

למוסד.* נכנס או המתנה ברשימת

וללשכת הרווחה ללשכת מקרים קופתחולים מפנה כלל בדרך סיעודיים  קופת
ושיקומיים מורכבים סיעודיים מקרים אולם הבריאות, מורכבים חולים

משני קשישים של קבלתם עם לאחריותההיא. נתונים שיקומיים 
בפני המקרים את מהיחידה עובדים מביאים אלה סוגים

למוסד.* כניסתם אישור לצורך אביב, בתל מיוחדת ועדה

שכן המיסוד, הסדרת בתהליך חשובה חוליה מהווים הם גם בתי
שחרורם. עם המתאים לגורם הקשישים את המפנים הם החולים

סוציאלי. וטופס תפקודי טופס במילוי מלווה להיות חייב התהליך *
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 קופתחולים של טיפול להמשך היחידה או הבריאות, לשכת הרווחה, לשכת 

הקשיש. של סיווגו עלסמך נקבע
על נוסף שונים, גורמים מעורבים להיות עשויים המיסוד הסדרת בתהליך
ביקשנו אחר). גורם עלידי הופנה שהקשיש (במקרה המפנה והגורם עצמו המטפל

סידור נגד, או בעד דעתם, את שהביעו בהחלטה, מעורבים שהיו האנשים מי לדעת

לקשיש. מוסדי
עלפירוב הם וילדים, זוג בן/בת לקשיש יש כאשר כי נמצא הגופים בכל

%38 אצל זו בהחלטה מעורבים היו רופאים מוסדי. סידור לבקש בהחלטה מעורבים
מהם) הנדרש לאישור שמעבר מעורבות זו שהיתה (כנראה הבריאות לשכת ממטופלי
הרווחה בלשכות הסוציאליים העובדים הרווחה. בלשכת מהממתינים %24 ואצל
מהמקרים %38 ב זו. בהחלטה מעורבת אחות היתר. מהמקרים %23n כי ציינו,

זה היה מהמקרים m ב הקשיש; של בניו היו בהחלטה הדומיננטי שהגורם נמצא
שכנים,  %4n אחר; משפחה בן  7* ב הזוג; בן  %9 ב עצמו; הקשיש

הפורמליים השירותים של עובד  I2t וב לקשיש; הקרובים אנשים או חברים,
על להצביע המטפל היה יכול לא מהמקרים 11^ ב סוציאלית). עובדת או (אחות
שונה נמצאה גורם כל של הדומיננטיות מידת אולם בהחלטה. הדומיננטי הגורם
הקשישים של מיסודם על בהחלטה העיקרי הגורם השונים. הגופים מן אחד בכל

המטופלים ביו 22*1 לעומת ,(55^ הקשישים בני היו הבריאות בלשכת המטופלים
התורם עצמו הקשיש היה הרווחה בלשכות מהמקרים 35* ב הרווחה. בלשכות

הבריאות. בלשכת $3 לעומת להחלטה, העיקרי

המיסוד בהסדרת בעיות 2.1
הסידור תהליר את העובדים על ולהקשות להתעורר עלולות בעיות כמר.

שבהן: העיקריות להלן המוסדי.
המתאימים. במוסדות במיטות מחסור .1

המטפלים. הגורמים בין תיאום חוסר .2
מכירים ואינם ההערכה לתהליך שותפים אינם מיסוד על סופית שמחליטים מי .3

מקרוב. המקרח את
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בגלל ולא ומשפחתו, הקשיש מצד לרוץ בעקבות לעתים, נעשית, למוסד הכניסה .4

הקשיש. של האובייקטיבי מצבו
הבעיות מן יותר או באחת נתקלים הם מידה, ובאיזו האם, נשאלו העובדים

בעיות שציינו הגופים מן אחד בכל העובדים שיעורי מובאים 27 בלוח ר.ללו.
למוסד. קשיש בהכנסת הקשורות

המטפל והגורם הבעיר. סוג לפי המיסוד, בהסדרת בעיות :27 לוח
והיחידות 1 1 |

להמשך בתי לשכות לשכת המטפל טיפולהגורם החוליםן | |הבריאות]הרווחה |כללי ות בעי
89 95 89 80 92 מוסדות או מיטות של מוגבל מספר

הגורם הגופים בין תיאום חוסר
55 31 30 30 33 הכיסאות" בין האנשים ל"נפילת

הכניסה על סופית המחליטים האנשים
ההערכה לתהליכי שותפים אינם למוסד

5 33 27 0 27 מקרוב המקרים את מכירים ואינם

בעקבות לעתים, נעשית, למוסד הכניסה
ולא משפחתו, או הקשיש מצד לחץ

44 42 18 30 32 האובייקטיבי מצבו בגלל

של סידורו על המקשה כבעיה במיטות מחסור על דיווחו העובדים כל כמעט

ציינו הרווחה, עובדי מאשר יותר אף הבריאות, בגורמי העובדים במוסד. הקשיש

למוסד. הקשיש של כניסתו על ניכרת השפעה יש המשפחה עלידי המופעל שללחץ

המיסוד. של הדחיפות במידת הנראה, ככל נעוצה, הגופימ בין זה להבדל הסיבה
מצבם אשר בריאותייםרפואיים, גורמים עלידי המטופלים קשישים של במקרים
ההחלטות ומקבלי המשפחה; מצד הלחץ גדל במהירות, ולהידרדי להשתנות עלול
במקרים זאת, לעומת צורך. ללא להסתכן מעוניינים אינם שכן ממנו, מושפעים

את המבליט נוסף, ממצא יותר. קטן הסיכון סוציאלית, היא למיסוד הסיבה שבהם

הוא הרווחה, לשכות עובדי לגישת הבריאות לשכת עובדי של גישתנו בין ההבדל
מוסדי: טיפול לתת המשפחה לרצון הבריאות בלשכות יחסית, הגבוהה, ההיענות

אכן מוסדי בטיפול מעוניינים היו משפחתם שבני הבריאות בלשכת מהמטופלים 9C^
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עמ' ראה יותר, מפורט (לדיווח הרווחה בלשכות #68 לעומת למוסד, ממתינים
.(54

לוועדה מועברות שאינן למיסוד הבקשות שיעור המטפלים, הערכת עלפי
ובבתי ,#13 ל  בקופתחולים הבקשות, מכלל .n%5 ל הרווחה בלשכת מגיע
הדחיות. כמות את להעריך העובדים יכלו לא הבריאות בלשכת . %8 ל_ _ חולים

בעיות יותר הרבה על דיווחו קופתחולים של טיפול להמשך היחידות עובדי
הצביעו ובתיהחולים הרווחה לשכות עובדי אחרים. ארגונים עובדי מאשר בתיאום
את מכירים ואינם ההערכה בתהליכי שותפים אינם המיסוד על שהמחליטים כך על

מקרוב. המקרים

האזורים ן בי ההבדלים
העובדים. דיווח לפי המוסדי, בסידור הכרוכות הבעיות מוצגות להלן

המיסוד, בהסדרת בהסדרת הכרוכות הבעיות :28 לוח
(באחוזים) האזור לפי

חיפה שבע| אביב|באר |ירושלים|תל
הבריאדינ לשכת (א)

0 100 100 100 מוסדות או מיטות של מוגבל מספר
ל"נפילת הגורם הגופים, בין תיאום חוסר

50 0 50 25 הכיסאות" ביו הקשישים
למוסד הכניסה על סופית המחליטים האנשים

0 0 0 0 ואינם ההערכה לתהליכי שותפים אינם
מקרוב המקרים את מכירים

בעקבות לעתים, נעשית, למוסד הכניסה
0 0 50 50 בגלל ולא משפחתו, או הקשיש מצד לחץ

| | | | האובייקטיבי מצבו
הרווחה לשכות (ב)

85 1 100 1 86 I 92 1 מוסדות או מיטות של מוגבל מספר

"לנפילת הגורם הגופים בין תיאום חוסר
30 14 48 20 הכיסאות" בין הקשישים

למוסד הכניסה על סופית המחליטים האנשים
20 43 33 23 ואינם ההערכה לתהליכי שותפים אינם

מקרוב הקשישים את מכירים
בעקבות לעתים נעשית למוסד הכניסה

30 0 25 10 מצבו בגלל ולא משפחתו או הקשיש מצד לחץ
האובייקטיבי
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המעיר) ) :28 ^^^
חיפה שבע| אביב|באר ירושלים!תל

בתיהחולים (ג)

89 1 100 1 95 1 100 1 מוסדות או מיטות של מוגבל מספר

הגורם הגופים, בין תיאום חוסר
26 33 29 38 הכיסאות" בין אנשים ל"נפילת

למוסד הכניסה על סופית המחליטים האנשים
11 16 42 44 ואינם ההערכה לתהליכי שותפים אינם

מקרוב הקשישים את מכירים
לד/ץ בעקבות לעתים נעשית למוסד הכניסה

26 0 47 56 מצבו בגלל ולא משפחתו או הקשיש מצד
האובייקטיבי

קופתחולים (ד)
50 1 100 1 100 1 100 1 מוסדות או מיטות של מוגבל מספר

ל"נפילת הגורם הגופים בין תיאום חוסר
75 67 25 57 הכיסאות" בין הקשישים

למוסד הכניסה על ם פי ו ס המחליטים האנשים
0 33 0 0 ואינם ההערכה לתהליכי שותפים אינם

מקרוב הקשישים את מכירים
לחץ בעקבות לעתים נעשית למוסד הכניסה

50 67 25 43 מצבו בגלל ולא ומשפחתו הקשיש מצד
יקטיבי האובי

יחסית קטנה, המיטות במספר ההגבלה בעית שבחיפה הוא, בולט ממצא

אחרים. לאזורים

את מכירים אכן למוסדות, הקשישים את המפנים המטפלים, האם נבדק

במוסד האחרונה בשנה ביקרו האם נשאלו המטפלים מפנים. הם שאליהם המוסדות

גבוה במוסד שביקרו העובדים שיעור בחיוב. ענו מהעובדים 90* ממושר. לטיפול
ובתי קופתחולים עובדי בקרב מאשר והרווחה הבריאות לשכות עובדי בקרב יותר

החולים.

מעריכים העובדים שרוב נמצא המוסדות. איכות את להעריך נתבקשו העובדים
מאוד כטובים המוסדות את מעריכים מיעוטם ורק כבינונית, המוסדות איכות את

ציבוריים ממלכתיים, עליהם: הבעלות עלפי חולקו המוסדות מאוד. כגרועים או

השונים. המוסדות את העובדים בהערכת משמעותיים הבדלים נמצאו פרטיים. או
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היה גבוהה והממשלתיים הציבוריים המוסדות שאיכות הסבורים העובדים שיעור
בהתאמה). \*ד, 20^ כאלה הם הפרטיים שהמוסדות שסברו העובדים משיעור גבוה
נמוכה הממשלתיים המוסדות של שאיכותם ציינו יחסית, מעטים, עובדים כי נמצא
הפרטיים. המוסדות לגבי כר טענו עובדים של גבוה שיעור זאת, לעומת .(10^

£40 מ שלמעלה נמצא רבים, פרטיים מוסדות קיימים שם אביב, ובתל בחיפה
נמוכה. המוסדות שאיכות ציינו מהעובדים

במספר הן הקיימות, המגבלות ואת המוסדות איכות את העובדים תפיסת האם

למוסדות? קשישים של הפניתם עצם על משפיעה הקהילתיים, בשירותים והן המיטות
מקרים כמה ועל החולפת, בשנה למוסדות הפנו הם קשישים כמה נשאלו העובדים
המיטות, במספר הגבלה היתה לא (1) אילו: למוסדות, להפנות ממליצים היו
היתר. הקהילתיים השירותים איכות (3) משתפרת, היתה המוסדות איכות (2)

משתפרת.

יותר מפנים היו המיטות במספר ההגבלה שלולא טענו, העובדים מן 24**

היו המוסדות, איכות שופרה שאילו דיווחו העובדים מן *נ42 למוסדות. קשישים

לבעיות המודעים העובדים כי מורה זו עובדה קשישים. יותר אליהם מפנים
הם אם גם ההמתנה, לרשימות קשישים מכניסים אינם אפילו לקשישים במוסדות
שופרה לו כי טענו מהעובדים 643; במוסדות. אותם לסדר כדאי שהיה סבורים
מוסדי. לאשפוז קשישים פחות מפנים היו הקהילתיים, השירותים של איכותם

נמצא מאוד. מעניינים זה בנושא השונים האזורים בין שנמצאו ההבדלים
האחרים: האזורים בכל מאשר יותר גדולה השפעה במיטות למחסור יש שבע שבבאר

קשישים יותר מפנים היו מיטות, יותר היו לו כי טענו שם מהעובדים %43

המוסדות שאיכות לציין מעניין בחיפה. כך שטענו בלבד *נ15 לעומת למוסד,
בשני העובדים מן 50* מ יותר אביב: ובתל בחיפה העובדים על בעיקר משפיעה
קשישים של יותר רב מספר מפנים היו האיכות, שופרה לו כי טענו אלה אזורים

בחיפה שהעובדים דהיינו,  קודם שצוינו לממצאים מתאימים אלה ממצאים למוסד.

נמוכה. המוסדות איכות כי סבורים אביב ובתל
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מיידי מיסוד להבטחת דרכים 2.2

שבהם במקרים בעיקר הקשיש, של המיידי למיסודו לדאוג הכרח יעי לפעמים
העובדים כל כמעט קודם, שנאמר כפי חייו. את לסכן עלולים בבריאותו שינויים
מה נשאלו העובדים למיסוד. הזקוקים לקשישים זמינות במיטות מחסור על דיווחו
רבים במקרים ,29 לוח שמראה כפי לקשישים. מיידי מיסוד להסדיר כדי עושים הם

יאשרו שאלה כדי ההחלטות מקבלי על עקיף או ישיר לחץ להפעיל העובדים יכולים
הקשיש את לשלוח או זמני, טיפול מתן לצורר בבתיהחולים להיעזר המיסוד, את

דבר. לעשות יכולים העובדים אין מסוימים במקרים אך לעיר. מחוץ למוסד
לצורך כלשהי פעילה נוקטים הם הצורר שבמקרר. מדווחים, העובדים כל כמעט

מקבלי על לחץ של שונות צורות מפעילים העובדים רוב מיידי. מיסוד הסדרת

לזירוז מביאה אכן הלחץ הפעלת האם ברור שלא לזכור, יש זאת עם ההחלטות.
דיווחו קופתחולים של טיפול להמשר ביחידות העובדים מן מחצית כמעט המיסוד.
יותר קל לקשיש יהיה שמשם ציפייה מתור לביתחולים, הקשישים את שולחים שהם

ההחלטות מקבלי על ביתהחולים רופאי של שלחץ היא ההנחה מוסדי. סידור לקבל
כמוכן, בקהילה. בקשישים המטפלים העובדים שמפעילים הלחץ מן יותר יעיל
הרפואיהסיעודי הטיפול את זמני באופן לקבל הקשישים יכולים אשפוזם בזמן
העובדים ששיעור מורה, שונים באזורים בבתיחולים המצב ניתוח להם. הדרוש

קשישים עבור מיסוד הסדרת לצורר עובדים שנוקטים הדרכים :29 לוח
(באחוזים) המטפל הגורם לפי מיידי, באופן לו הזקוקים

[היחידות 1 1 המטפל! הגורם
להמשך בתי לשכות לשכת
טיפול החולים הרווחה הבריאות פעולה
0 7 10 20 דבר לעשות יכולים לא

קשרים מפעיל הבריאולנ, לשכת על לוחץ
גבוהים, דרגים מערב אישיים,
לחץ, שתפעיל המשפחה על משפיע

94 75 84 30 למוסד ישירות פונה או
שולח או מביתהחולים שחרור מעכב

44 48 15 20 למוסד ממנו לעבור שקל לביתחולים
6 5 5 10 לעיר v7nit אל שולח
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מיסוד הסדרת לזרז כדי מביתחולים קשישים של שחרורם את המעכבים בחיפה

בתל 39l בירושלים, $10;) אחרים למקומות בהשוואה ($61;) גבוה הינו מיידי
שבע). בבאר %40 ו אביב

המיסוד בהסדרת הכרוכים התהליכים לשיפור המלצות 2.3

סידור לשיפור ההמלצות את גם השירותים, שיפור אודות על להמלצות בדומה
ההשקעה בהגדלת הכרוכות המלצות קטיגוריות: שתי לפי למיין ניתן המוסדי

בהליכים. לבעיות ישירות המתייחסות והמלצות  מיטות תוספת כלומר  הכספית

ההמלצות. את מסכם 30 לוח

התייחסו העובדים של ההמלצות רוב כי בבירור, מראה הממצאים ניתוח

בניגוד למיסוד. הזקוקים לקשישים מיטות ולהוסיף נוספים מוסדות להקים לצורך
הנוגעות ההמלצות אין ,(63 עמי (ראה הטיפול תכניות יישום לשיפור להמלצות
זאת, עם הליכים. לשינוי או לתהליך רבה כה במידה מתייחסות מוסדי לסידור
הנהגת עלידי המיסוד בהסדרת שיפורים על המליצו העובדים מכל שליש כמעט

כך כל היא במיטות המחסור שבעית כך על מעידות ההמלצות בהליכים. שינויים
כקטנה העובדים בעיני נתפסת האחרות הבעיות של דחיפותו שמידת עד בולטת,

יחסית.

ההמלצה סוג לפי המיסוד הסדרת תהליכי לשיפור כלליות המלצות :30 לוח
(באחוזים) המטפל הגורם ולפי

היחידות ו 1 1 I 1 הכללי הגורם
להמשך בתי לשכות לשכת
טיפול החולים הרווחה הבריאות כללי ההמלצה

55 52 47 50 50 מוסדיות מיטות הוספת

הגופים, בין התיאום שיפור
אחד, גורם באמצעות אשפוז
ברורים קריטריונים קביעת

נוהל קביעת או הקשיש, לסיווג
ההחלטות מקבלי יצטרכו שלפיו

33 35 28 20 30 הקשיש את להכיר
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מחודשת והערכה מעקב ה.

בכל חשוב מרכיב הטיפול. תכנית ביצוע עם מסתיים אינו בקשיש הטיפול
לו שנקבעו השירותים את שקיבל לאחר הקשיש אחר המעקב להיות חייב טיפול
הניתן השירותים ממערר אינטגרלי כחלק כזה מעקב נערך לא לעתים בתכנית.

.(1981 ,gottesman) הטיפול ביעילות פוגע והדבר לקשיש,
שהומלצו השירותים ניתנו אכן מידה באיזו בדיקה (1) כולל: המעקב

והתפקודי הבריאותי החברתי, במצבו השינויים אחר מעקב (2) הטיפול; בתכנית
להזדקק הקשיש ממשיך כמה ועד השירותים של יעילותם בחינת לצורך הקשיש, של

השירות ניתן מידה באיזו לבדוק במטרה השירותים, ספקי על פיקוח (3) להם;
השירותים. והיקף השעות היקף מבחינת והמוסכמת הרצויה בצורה

ישירות לפנות יכול הוא שונות: בדרכים לבצע העובד יכול המעקב את

הם והאם השירות את מקבלים אכן שהם ולוודא למשפחותיהם ו/או לקשישים
"מטב"); שירות מדריכת (למשל, השירות מספק דיווח לבקש יכול הוא מרוצים;

ארור מעקב על האחראי אחר מעובד דיווח קבלת היא בפניו העומדת שלישית אפשרות
ניתן הרווחה); בלשכות חמות ארוחות הספקת על האחראי למשל, (כמו, שירותים
הדדי. דיווח לצורך שונים, מטפלים גורמים ביו תיאום באמצעות גם מעקב לבצע
אישי טיפול ומקבל הבריאות לשכת באמצעות למיסוד ממתין הקשיש כאשר למשל:

את קופתחולים של היחידה תבצע קופתחולים, של טיפול להמשך היחידה דרך
לשכת ולהיפך: הבריאות, ללשכת כך על ותדווח בו האישי הטיפול על המעקב

מבצעת. שהיא המעקב על קופתחולים של טיפול להמשך ליחידה תדווח הבריאות
הוא המעקב ( shmo 's, channeling, triage) בחו"ל ים וני הנסי בפרויקטים

channeling ה בתכנית העובדים בקשיש. הטיפול תהליך של אינטגרלי חלק

עומס עליהם ומטילות הצפוי מן יותר רב זמן גוזלות המעקב פעולות כי דיווחו
ה פרויקט עובדי סבורים זאת עם לטיפול. חדשים קשישים קבלת המונע רב,

השירותים על לפקח להם מאפשר הוא שכן המעקב, את לקיים שחשוב CHANNEL1NG

היא העומס בעית על להתגבר שהוצעו הדרכים אחת הטיפול. את ולייעל הניתנים

.(1983 ,Baxter) כבעיתיים הידועים השירותים על ופיקוח סלקטיבי מעקב
ומייחסים לקשיש המסופקים השירותים אחר יעקבו שהעובדים מצפים בארץ גם
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בישראל. השונים בארגונים המעקב מידת על נתונים להלן רבה. חשיבות לכך

המעקב ביצוע מידת .1

של טיפול להמשך וביחידות הבריאות בלשכת הרווחה, בלשכות העובדים
ועלידי השונים, השירותים אחר מעקב מתבצע מידה באיזו נשאלו, קופתחולים

אפיונים יש בבתיהחולים למעקב זה. בנושא הממצאים את מציג 31 לוח מי.

בנפרד. ידווחו לו הנוגעים הממצאים ולכן מיוחדים,
כל נתינת אופן אחר כלשהו מעקב שמתבצע העובדים רוב דיווחו כללי באופן

הבריאות בלשכת תמיד. מתבצע המעקב כי טענו רובם יתרעלכן, השירותים.
מהם מעטים רק אולם האישי, הטיפול מתן אחר מעקב שנערך העובדים כל ציינו

העובדים רוב מממנת. או מספקת אינה שהלשכה שירותים אחר מעקב שיש ציינו
אלה שהם בין השירותים, כל אחר מעקב מבצעים שהם אמרו הרווחה בלשכות

הוא הרווחה בלשכות הנוהל כי לומר, איפוא ניתן שלא. ובין אותם שמספקים
השירותים. כל אחר מעקב לבצע תמיד

גם מעקב שנערך ציינו בקופתחולים טיפול להמשך ביחידות העובדים רוב

השונים בגורמים השירותים אחר מעקב קיום מידת :31 לוח

להמשך היחידות 1 1 המטפל! הגורם
קופ"ח של טיפול הרווחה לשכת הבריאות לשכת שירות

++ ++ *  (צופייה) זית מט"
++ ++ *  חמות ארוחות
++ ++ *  דיור שיפוצי
+ ++ *  ביתי ציוד
+ ++ *  ביתית עזרה

++ *  כביסה שירותי
. + * ++ *  הסעות

++ * ++ * ++ * אישי טיפול
++ * /  יוטרפיה ז פי
++ ++ ++ * דיור התאמת

הנזכר. הגורם עלידי ממומן או מסופק שהשירות מסמל *
זה. שירות מתן אחר מעקב שאין ציינו העובדים שרוב מסמל

העובדים רוב אך זה, שירות אחר מעקב שיש ציינו העובדים שרוב מסמל +
תמיד. אותו מבצעים אינם

תמיד. אותו מבצעים והרוב מעקב, שיש טוענים שהרוב מסמל ++
נשאלו לא /
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אינם שהם שירותים ארור וגם מממנים, או מספקים שהם השירותים ביצוע אחר

ציינו זאת שדיווחו העובדים רוב כביסה. לשירותי פרט ישיר, באופן מספקים
ביתי. וציוד הסעה שירותי אחר למעקב פרט תמיד, מתקיים שהמעקב

עלידי הממומן שירות  האישי הטיפול ביצוע אחר שהמעקב לציין ראוי
הרוב ציינו כאן גם העובדים. כל עלידי נערך  המטפלים הגורמים שלושת

תמיד. מתקיים שהמעקב המכריע

המעקב? את מבצע מי .2
הדרך את להבין ההכרח מן המעקבים, על הממצאים משמעות את להעריר כדי

יכול המעקב המעקבים. ביצוע של שונים היבטים מוצגים בהמשך מתבצעים. הם שבה

ספקי עם בקשר העומדים אחרים אנשים עלידי או עצמו, המטפל עלידי להתבצע

למטפלים. כך על והמדווחים השירותים

בלשכות הסוציאליים העובדים רוב בפועל. המעקב את מבצע מי נבדק במחלןר

לטיפול ביחס רק השירותים. כל אחר המעקב את מבצעים עצמם שהם אמרו, הרווחה

(השייכים "מטב" שירותי על האחראים שגם ,(%23) מהעובדים כמה טענו האישי
לעובד/ת כך על ומדווחים השירות אחר מעקב מבצעים "מטב") לארגון

האישי הטיפול אחר המעקב כי העובדים, דיווחו הבריאות בלשכת הסוציאלי/ת.

בריאות אחיות , (7^) הבריאות לשכת מטעם אחראי גורמים: כמה עלידי מתבצע
"מטב" שירות מטעם האחראית או , (.il%4) קופתחולים אחיות ,(%43) הציבור

אחר המעקב כי ציינו קופתחולים של טיפול להמשך ביחידות העובדים dj .(14t)
עם בשיתוף היחידה אחיות גורמים: כמה עלידי בדרךכלל, מתבצע, השירותים

ציוד דיור, שיפוצי אחר במעקב הרווחה. מלשכות או מהיחידה סוציאליים עובדים
המרפא/ה או יוטרפיסט/ית ז הפי גם משתתפים ופיזיוטרפיה דיור התאמת ביתי,

היחידה. מטעם בעיסוק

המעקב לביצוע דרכים .3

הקשיש של הישירים העוזרים עם שיחה לקיים היא מעקב לבצע הדרכים אחת

הן יוטרפיסט/ית), ז הפי או המרפאה אחות הבית, עוזרת הצופייה, (ה"מטב"ית,
אחר במעקב בהם להיעזר כדי והן לו הדרושה העזרה את מקבל שהקשיש לוודא כדי
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משתמשים מידה באיזו לראות ניתן 32 בלוח במצבו. לחול העשויים השינויים
מעקב. של זו בדרך השונים הגורמים

(באחוזים) המטפל הגורם לקשיש,לפי השירות נותן עם השיחות תכיפות :32 לוח
להמשך [היחידות 1 1 המטפל! טיפולהגורם הרווחה לשכת הבריאות לשכת כללי
לעתים תמיד,1 לעתים תמיד,1 תמיד,ולעתים לעתים תמיד, "

רחוקות, רוב רחוקות, רוב רחוקות, רוב רחוקות רוב
פעם אף | |הזמן פעם אף 1 |הזמו פעם |אף פעם|הזמן |אף |הזמן השירות נותן

85 15 15 85 100 0 23 67 צופייה
33 67 20 80 87 13 28 72 "מט!"
6 94 17 80 28 71 18 82 אחות

87 13 72 27 100 0 78 22 בית עוזרת
7 93 86 14 86 14 73 27 פיזיוטרפיסטית

עם להידבר נוהג המטפל הצוות אין בדרךכלל כי נמצא הבריאות בלשכת

רפואיסיעודי טיפול הנותנת המרפאה, אחות למעט הישירים, השירותים ספקי
שהם (853; ל 803; (בין העובדים רוב ציינו זאת, לעומת הרווחה, בלשכת לקשיש.

הבית עוזרות עם לא אר והאחות, ה"מטב"ית (מט"זית), הצופייה עם קשר מקיימים
דיווחו קופתחולים של טיפול להמשך ביחידות העובדים רוב יוטרפיסטיות. ז והפי
עוזרות עם לא אך יוטרפיסטית, ז והפי ה"מטב"ית המרפאה, אחות עם קשר להם שיש

בלשכות יותר מקובלת הישיר השירות לספק הפנייה שדרך נראה והצופיות. הבית
הבריאות. בלשכת מאשר קופתחולים של טיפול להמשך וביחידות הרווחה

שכן הקשישים, עם העובדים שמקיימים הקשרים מן גם המעקב על ללמוד ניתן

השירותים. מתן אחר מעקב של דרך הם אף מהווים אלה קשרים

המגעים של גדול חלק כי עולה, בחו"ל שונים פרויקטים על הדיווחים מתוך
אף המטפלים המשפחה. או הקשיש ביוזמת הוא ומשפחתו הקשיש לבין המטפל בין
את להקל כדי מכוונת, כמדיניות המשפחה על זה תפקיד להטיל שאפשר סבורים

לפיקוח הדרושים הכלים למשפחה יש רבים שבמקרים ספק אין עליהם. המוטל העומס
ה בתכנית . (1983 , daatland ;1983 , Baxter et al. ) השירותים ותני נ על

יצרו והמשפחות הפיקוח, בביצוע המשפחות על סמכו אכן המטפלים CHANNEL1NG
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מסופקים. שאינם צרכים על או בטיפול בעיות על לדון כדי המטפלים עם קשר

בכל הנוהל השירותים, מתן על בפיקוח המשפחות על שסומכים אף על

בפרקי קשר ליזום המטפל חייב פונים, אינם הקשיש או המשפחה שאם הוא התכניות
למלא היכולות משפחות יש הקשישים לכל שלא לציין יש אולם מסוימים. זמן

זה. תפקיד
ההיכרות זמן משך הקשישים, עם המטפלים של הקשר תדירות נבדקו במחקר

בו. הטיפול במהלך לקשיש שהיו המטפלים ומספר ביניהם
הקשר תדירות א.

בלשכות העובדים מחלקים בדרךכלל כי נלמד הקשישים עם הקשרים מניתוח
מקרים אינטנסיביים, מקרים קטיגוריות: לשלוש שבטיפולם הקשישים את הרווחה

לקטיגוריות ההתפלגות את מציג 33 לוח במעקב. הנמצאים ומקרים רגילים
השונים. באזורים

עובד, כל של בטיפולו מקרים של הממוצע המספר :33 לוח
הטיפוליות הקטיגוריות לפי

כללי ממוצע חיפה שבע באר אביב תל ירושלים
אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר קטיגורית
21 26 19 20 4 7 25 28 22 30 אינטנסיבי
32 40 30 31 14 21 47 52 28 39 רגיל
47 59 51 54 82 124 27 30 50 69 מעקב
100 125 100 105 100 152 100 110 100 138 סה"כ

,152 בין השונים: באזורים שונה עובד כל של שבטיפולו המקרים סךכל
את לראות מעניין המקרים, למספר מעבר אך בחיפה. 105 ל שבע בבאר בממוצע,
של שבטיפולו האינטנסיביים המקרים מספר הטיפול. אינטנסיביות מבחינת הרכבם
יותר. נמוך הוא שבע בבאר ואילו ביותר, גבוה אביב ובתל בירושלים עובד כל

הסטנדרטים נבדקו לפיכך האינטנסיביות, בהגדרת העובדים בין שוני שיש ייתכן
.34 בלוח מובאים בבדיקה שעלו ההבדלים הקטיגוריות. בין המקרים לחלוקת
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מכל מטופלים עם הרווחה בלשכות העובדים של הקשר תכיפות :34 לוח
■ (באחוזים) הטיפוליות הקטיגוריות משלוש אחת

~~~~ מספר
חיפה שבע באר אביב תל ירושלים מקרים

ממוצע
אינ אינ אינ אינ בטיפול
טנ טנ טנ טנ כל

מעקב רגיל סיבי מעקב רגיל סיבי מעקב רגיל סיבי מעקב רגיל סיבי עובד

~~ ותר י
מפעם

0 8 46 0 0 25 0 0 20 0 0 14 בשבוע
קשר

0 23 54 0 75 75 0 10 70 0 0 14 שבועי
קשר
דו

17 46 0 25 25 0 15 20 10 0 20 40 שבועי
קשר

33 23 0 25 0 0 15 55 0 9 69 0 חודשי
קשר

3 כל
33 0 0 0 0 0 39 10 0 43 11 0 חודשים

פחות
מפעם
ב3

17 0 0 50 0 0 31 5 0 46 0 0 חודשים

כדלהלן: הוא התכיפויות שטווח יוצא

לפעם עד בשבוע מפעם יותר בין נעה הקשר תכיפות אינטנסיביים: מקרים

שבועי. קשר הוא השכיח הקשר בשבועיים;

בשלושה פעם לבין בשבועיים פעם בין נעה עמם הקשר תכיפות רגילים: מקרים
חודשי. קשר הוא השכיח הקשר חודשים;

משלושה ביותר פעם לבין בחודש פעם בין נעה הקשר תכיפות במעקב: מקרים

חודשים. לשלושה אחת היא השכיחה התכיפות חודשים.

של מסכם מדד לחשב ניתן הקטיגוריות הגדרת של יזמפורטים הנתונים עלסמך
עובד כל שמקיים המגעים מספר של במונחים הקשישים עם קשר בקיום הכרוך העומס
.35 בלוח מוצגים הממצאים שבטיפולו. המקרים מהרכב שמתחייב כפי שבוע, מדי
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עובד כל שמקיים קשישים עם השבועיים המגעים מספר :35 לוח
חיפה שבע באר תלאביב ירושלים קטיגורית

14 9 32 26 אינטנסיבי
20 17 18 11 רגיל
10 24 4 5 מעקב
44 50 54 42 סה"כ

ניתן יחסית, קטן הוא שבע בבאר האינטנסיביים המקרים שמספר אף על

אביב, בתל הגבוהים; בין דווקא הוא זה, מדד לפי לפחות שם, שהעומס לראות
ובחיפה בירושלים ביותר; הגבוה הוא העומס יחסית, מועט המקרים סךכל טיבה

שונים, מסוגים מגעים מסכם המדד אביב. בתל מאשר $20: עד 15* ב נמוך העומס
משקף אינו שהוא ייתכן ולכן וכוי), בית מביקור (להבדיל בטלפון שיחה כמו
לעומס בלבד חלקי אינדיקטור הוא אלא העובד, על המוטל העומס רמת את נכונה

ביטוי. מקבלים שאינם העבודה של אחרים רבים מרכיבים ויש עליו, המוטל
המטפל בין הקשר למידת התייחסות מאפשר הקשישים תיקי לפי ניתוח
היא הנבדקת האוכלוסייה כאשר היינו,  נוספת ראייה מזווית לקשישים
לשכת באמצעות המטופלים הקשישים את גם הוספנו כזה בניתוח סלקטיבית.

.(47 ,46 ,45 לוחות (ראה וקופתחולים הבריאות
שמקיימים המגעים במספר עצום פער על מצביעים בלוח המוצגים הנתונים
,access וה channeling ה כמו בחוץלארץ, בתכניות הקשישים עם המטפלים
למשל, ,channeling ה בתכנית בישראל. שנבדקו בארגונים שקורה מה לבין

בחודש מגעים 42 ו מסובכים, במקרים בחודש מגעים 4030 על המטפלים דיווחו
שדווח מגעים של המרבי המספר זאת, לעומת בישראל, מסובכים. פחות במקרים
התדירות המקרים. של קטן בשיעור רק זאת וגם בחודש, פעמים 86 היה עליהם

חד הסבר להציע יכול אינו זה מחקר בחודש. מגעים 32 עד היא ביותר השכיחה
הקשישים (א) אפשריים: הסברים מספר להציע ברצוננו אך זה, לפער משמעי

עובד לכל התיקים עומס (ב) ביותר; מוגבלים channeling ה בתכנית המטופלים
הרבה (ג) שונה; הטיפול מנהל של תפקידו והגדרת יותר, קטן זו בתכנית
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קרובות לעתים המטפל אל לפנות הנוטות המשפחות, ביוזמת נעשים מהמגעים

הנחוצים. השירותים את ולדרוש
השונים. בארגונים הקשישים עם הקשר תכיפות את לבחון עתה נעבור

הבריאות בלשכת הקשר תכיפות
בתדירות המטפלים עם מגע יש הבריאות בלשכת המטופלים מהקשיטים 

מפעם ייתר  m (ל בחודש פעם לפחות  %28 ול בחודש, מפעם פחות של

עם המגעים תכיפות על המשפיעים המשתנים הם מה לבדוק מעניין בחודש).
שאינם אלה לבין חודשיים ממגעים הנהנים קשישים בין והמבחינים הקשישים,
חודשי במגע נמצאים המטפלים כי נמצא, משתנים של שורה בבדיקת מהם. נהנים

מובהק, באופן נמצא כמוכן במוסד. לסידור הממתינים קשישים עם בעיקר
הקשר תכיפות בדיקת נפש. תשושי קשישים עם יותר תכוף בקשר נמצאים שהמטפלים
יותר עם חודשי במגע נמצאים אמנם המטפלים כי מעלה, תפקודית מוגבלות לפי

פחות. מוגבלים קשישים עם מאשר מגבלות של רב ממספר הסובלים קשישים
הקשיש של הצורך הוא הקודמים, למשתנים הקשור נוסף, רלבנטי משתנה

המטפלים כי מובהק באופן נמצא היממה. שעות כל במשך או בלילה ביום, בהשגחה
היממה. שעות כל במשך להשגחה הזקוקים קשישים עם יותר תכוף בקשר נמצאים

מהקשישים #80 עם כי העלתה, מגוריו ותנאי הקשיש של המשפחתי מצבו לפי בד>קה

מגעים ליצור נטייה יש לפחות. בחודש פעם של בתדירות קשר מתקיים הבודדים
נראה . (263;) ילדיהם עם או זוגם בני עם החיים קשישים עם דווקא יותר תכופים

גם הנתונים לכך, בדומה המשפחה. בני של ביוזמתם נערכים המגעים שלפעמים
או קיומו לבין הקשיש עם המטפל שמקיים המגעים תכיפות בין קשר יש כי מורים
מהמקרים €78 ב שלא). ובין עמה גר שהקשיש (בין משפחתו עם קשר של העדרו

הקשיש עם המגע מתקיים עמה, מתגורר שהקשיש המשפחה עת קשר למטפל אין שבהם

מהמגעים רבים כי ההשערה את מחזק זה ממצא לחודש. מפעם פחות של בתדירות
הקשישים. משפחות בני עלידי יזומים

נתונה רשימה עלפי מהן, סובל שהקשיש הבעיות את לציין נתבקשו המטפלים
פוחד הקשיש מוגבל, או חולה זוג בן עם גר הקשיש האלה: הבעיות את שכללה

למתחים גורם בקשיש הטיפול בילדים, תלוי להיות רוצה אינו הקשיש לבד, להיות
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מהווה בקשיש הטיפול אותו, הסובבים עם ביחסים קשיים יש לקשיש המשפחה, בתוך
סובל הקשיש המשפחה, על פיזי נטל מהווה בקשיש הטיפול המשפחה, על נפשי נטל

מהזנחה.

המגעים תדירות לבין המטפלים שציינו הבעיות סוג בין קשר יש האם בדקנו
הטיפול כאשר יותר גבוהה קשישים עם המגעים תדירות כי נמצא הקשישים. עם

קשר יש אלה ממקרים %35 (ל במשפחה למתחים גורם המשפחה בני עלידי הניתן

נמצא כמוכן, קיימת). אינה הבעיה שאצלם אלה מתוך $19; ל בהשוואה חודשי,
,$28;) משפחתם על נפשי נטל מהווה בהם שהטיפול קשישים עם יותר תכוף קשר

.(223; לעומת ,323;) אותם הסובבים עם קשיים להם שיש כאלה ועם , (I6t לעומת
שנבדקו. האחרים המשתנים עם מובהק קשר נמצא לא

של הכללי מצבו לחומרת מדד לשמש עשוי מספרן גם אלא הבעיות, סוג רק לא

הסובלים קשישים עם יותר תכוף קשר מקיימים המטפלים האם השאלה נשאלת הקשיש.
מקיים הבריאות לשכת שצוות כר על מצביעים הנתונים בעיות. של יותר רב ממספר

שהוזכרו מהבעיות משתיים מיותר הסובלים קשישים אותם עם יותר תכוף מגע
לעיל.

הרווחה בלשכות הקשר תכיפות

הקשישים עם בקשר נמצאים הסוציאליים העובדים כמובן. שונה, התמונה כאן

מתן המשך לקביעת בסיס המשמשת מחודשת, או ראשונית הערכה לצורך רק לא

יש הסוציאליים לעובדים כי נמצא סוציאלי. טיפול לצורך גם אלא השירותים,
פעם  מהמטופלים כשליש עם בחודש; מפעם פחות מהמטופלים כשליש עם קשר

פעם לפחות  123; ועם בשבוע, לפעם בחודש פעמיים בין  20* עם בחודש,
בדפוס גם קשורה הקשישים לבין הסוציאליים העובדים בין הקשר תכיפות בשבוע.
הקשישים עם קשר ליצור נוהגים מהם חלק מהמטפלים: אחד כל של האישי העבודה

.(46 לוח (ראה יותר רחוקות לעתים  אחרים ואילו קרובות, לעתים
עמו. המגעים תדירות את קובעים עצמו בקשיש התלויים משתנים שגם מובן

עם יותר תכופים מגעים שיש נמצא הבריאות, ללשכת בדומה הרווחה, בלשכות
בין הקשר בדיקת ממתינים. שאינם לקשישים בהשוואה למיסוד הממתינים קשישים
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קשר יש למטפלים כי מגלה, בחודש המתקיימים המגעים מספר לביו התפקודי המצב

נפש), תשושי או (סיעודיים יותר המוגבלים מהקשישים 8C^ עם בחודש פעם לפחות
הקשיש של יכולתו בין הקשר גם נבדק והעצמאיים. מהתשושים GS1* כ לעומת

הרווחה לשכת מטופלי בקרב עמו. המגעים תדירות לבין ובלילה ביום לבד להישאר
מובהק קשר נמצא לא לבד. גרים ($60;) שרובם כיון חשוב, להיות זה משתנה עשוי

חזק לא קשר עמו. המגעים תדירות לבין ביום לבד להישאר הקשיש יכולת בין
לבד להישאר הקשיש של יכולתו ובין המגעים תדירות ביו זאת, לעומת נמצא,
העובדים למצופה, שבניגוד נמצא הבריאות ללשכת בדומה סיכון. ללא בלילה

המתגוררים קשישים עם יותר גבוהה בתדירות מגעים יוצרים אינם הסוציאליים
כמוכן זוג. בן עם גר שהקשיש במקרים נמצא יותר גבוהה בתכיפות קשר בגפם.
מתגורר שהקשיש המשפחה עם המטפל של הקשר לבין המגעים תדירות בין קשר נמצא

עם המגעים את יוזמים המשפחה בני (א) זו: לתופעה הסברים שני יש עמה. *

יותר, מורכבים גבוהה המגעים תכיפות שבהם מקרים שאותם ייתכן (ב) המטפל;
יותר. רבים מגעים והן המשפחות עם קשר הן ומחייבים

נמצא מצבו. לחומרת מדדים לשמש עשויות מהן סובל שהקשיש הבעיות
המטפל, לדעת גורמים, בו והטיפול הקשיש כאשר יותר גבוהה הקשר שתדירות

לעומת בחודש, פעם לפחות קשר מקיימים אלה ממקרים %76 (אצל במשפחה למתחים
753;) המשפחה על נפשי נטל מהווים הם כאשר או קיימת), אינה הבעיר. כאשר 65^1

מהזנחה סובל הקשיש כאשר גבוהה המגעים שתדירות נמצא, כמוכן . (64;* לעומת
גדלה כן יותר, רבות מהן סובל שהקשיש שהבעיות ככל ככלל, . (SB'S; לעומת (*דד

עמו. הקשר תכיפות

בקופתחולים הקשר תכיפות

עם מגע יש מקופתחולים אישי טיפול המקבלים מהקשישים $65; ל כי נמצא
לפחות  14* ול בחודש, לפעמיים פעם בין  $44? ל בחודש, פעם לפחות האחות

המרפאה אחיות לקשישים בנוגע רואיינו לפעמים כי לזכור יש בשבוע. פעם

המרפאה, אחיות המקרים, ברוב רואיינו, בירושלים היחידה. אחיות  ולפעמים
אביב בתל מהמקרים בכמחצית הטיפול. להמשך היחידה אחות  מהמקרים ובכרבע

כל נערכו שבע בבאר היחידה. אחיות  ובכמחצית המרפאה, אחיות רואיינו
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מרפאה אחות של הקשר את לפעמים משקפים אלה מגעים ולכן ביחידה, הריאיונות
עמ הקשר קיום תכיפות בין הקשר בדיקת היחידה. אחות של  ולפעמים הקשיש, עם

באופן יותר תכוף קשר מקיימות האחיות כי מגלה, התפקודי מצבו לבין הקשיש

לתכיפות בהשוואה כסיעודיים, או נפש כתשושי המוגדרים קשישים עם מובהק
פעם לפחות מגע יש והסיעודיים הנפש מתשושי 74^1 (עם התשושים עם מגעיה!

בקופתחולים גם האחרים, הגורמים בשני כמו מהתשושים). 5^1 לעומת בחודש,
עם מאשר יותר גבוהה ילדיהם עם המתגוררים הקשישים עם הקשר תדירות כי נמצא
המשפחה. בני עם קשר גם ישנו כאשר יותר תכוף הקשר לבדם. המתגוררים קשישים
להישאר יכולים שאינם הקשישים עם יותר הדוק קשר לקיים יוטות שהאחיות נמצא
583; לעומת בחודש, פעם לפחות קשר יש מביניהם %68 (עם סיכון ללא בלילה לבד

בלילה). בסיכון שאינם מאלה
וביו הקשיש עם המגעים תכיפות בין קשר שיש עולה הנתונים מן לסיכום,
נוסף גורם שלו. התפקודית המוגבלות דרגת כגון למצבו, המתייחסים פרמטרים
שהמטפלים נמצא זה. בהקשר המשפחות של תפקידן הוא המגעים דפוסי על המשפיע

כמו בודדים. קשישים עם יחסית, נמוכה, בתכיפות מגעים מקיימים הגורמים בכל
בני עם גם קשר יש כאשר יותר גבוהה הקשישים עם המגעים תכיפות כן,

למשפחתו הקשורות מבעיות כסובל נתפס הקשיש שבהם שבמקרים מעניין משפחותיהם.
תכיפות המשפחה), בתוך לבעיות גורם שהוא או נפשי, או פיזי נטל מהווה (הוא

המשפחה לבין המטפל בין והקשרים יותר, גבוהה המטפל עמו שמקיים המגעים
יותר. שכיחים

הקשיש לבין המטפל בין ההיכרות משך ב.

ביניהם, ההיכרות משך גם חשוב לקשיש המטפל בין הקשר תכיפות על נוסף

בלשכות נחקר זה נושא בטיפול. רציפות יוצר מטפל אותו עם ממושך קשר שכן

בלבד. הרווחה

תחילת ומועד ללשכה הקשיש כניסת מועד גורמים: משני מושפע ההיכרות משך

שכשני נמצא הקשישים תיקי פתיחת מועדי בבדיקת הנוכחי. המטפל של עבודתו
השדה (עבודת 1970 לפני עוד  243; ו ,1980 שנת עד נפתחו מהתיקים עולישים
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רב. זמן זה הלשכה בטיפול נמצא הקשישים של גדול שחלק מכאן .(1983 ב נערכה
יחסית: מאוד, קצר כלל בדרך הוא לקשישים המטפלים בין ההיכרות משך זאת, עם

במשך מוכרים מהם 20^£ ורק ופחות, שנה במשך למטפל/ת מוכרים מהקשישים 5C^

עובדים. של הגבוהה התחלופה הוא לכך הגורם שנים. משלוש יותר
עובדים שלושה עוד המטפל, מלבד בקשיש, טיפלו הרווחה לשכות שבכל נמצא

נוספים מטפלים ארבעה עלידי טופלו מהקשישים %38 ו בממוצע, סוציאליים
מספר בלבד. הנוכחי הסוציאלי העובד עלידי טופלו מהקשישים .il%6 רק ויותר;

ממטפל במעבר בקשיש. הטיפול מהלך על לרעה להשפיע עלול מטפלים של גדול כה

את ולקבל הקשיש של אמונו את לרכוש החדש המטפל על שכן המעקב, נפגע למטפל
מבוטל. לא זמן דורשים ואלה הדרוש, המידע כל

מתברר התיקים. פתיחת מועדי נבדקו הבריאות בלשכת גם כי להוסיף, כדאי
*ר\ לעומת האחרונה, השנה בחצי רק נפתחו הממתינים הקשישים מתיקי כמחצית כי
הקשישים שתיקי נמצא, הרווחה בלשכת גם ממתינים. שאינם הקשישים מתיקי בלבד
האחרונה, בשנה נפתחו מהם $75; כ יותר: רב זמן לפני נפתחו ממתינים שאינם

ממתינים. שאינם הקשישים מתיקי $23; לעומת

שירותים מתן הפסקת .4

היכולת הוא מחודשת מצב ובהערכת במעקב ביותר החשובים הדברים אחד
לקצץ שאפשר ממעקב, כתוצאה מתברר לעתים הקשיש. של בצרכיו שינויים על לעמוד

הציבור בכספי לחסוך ובכך עוד, להם זקוק אינו שהקשיש מסוימים בשירותים
שהמליצו ארגון בכל העובדים שיעור על מלמד 36 לוח במערכת. העומס על ולהקל

האחרונה. בשנה לקשישים שירותים מתן הפסקת על

כל כמעט דיווחו קופתחולים של טיפול להמשך וביחידות הבריאות בלשכת

שירותים מתן הפסקת על שהמליצו העובדים שיעור :36 לוח
להמשך לשכות!היחידות 1 לשכת I המטפל! הגורם ~~
קופ"ח של טיפול וחהן רו הבריאות| | |כללי המלצה

100 75 89 78 שירות מתן להפסיק המליץ
0 25 11 32 שירות מתן להפסיק המליץ לא
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%75 לעומת לקשישים, שירות מתן הפסקת על המליצו שבהם מקרים על העובדים
חולקו לקשיש שירות מתן הפסקת על להמלצה הסיבות הרווחה. בלשכת מהעובדים

קטיגוריות: לשלוש

הקשיש; של במצבו שיפוד .1

צריך שהיה אחר, ארגון או הקשיש משפחת הקשיש, מצד פעולה אישיתוף .2

בו; להשתתף שהפסיק או השתתף, ולא במימון להשתתף

משכנים. או מחברים מהמשפחה, אחר, מארגון עזרה לקבל התחיל הקשיש .3

מתן הפסקת על להמלצה הסיבות לפי העובדים חלוקת את מביא 37 לוח
לקשישים. השירותים

מתן הפסקת על להמלצה הסיבות לפי העובדים התפלגות :37 לוח
(באחוזים) לקשישים שירותים

להמשך היחידות [ לשכת 1 המטפל]לשכת הגורם
קופ"ח של טיפול הרווחה הבריאות הסיבות

93 60 88 הקשיש במצב שיפור 1

40 38 13 פעולה שיתוף חוסר 11

20 12 13 פעולה שיתפו לא המשפחה בני .1
27 28 13 פעולה שיתף לא הקשיש .2

במימון להשתתף אמור שהיה ארגון .3
13 10 0 בו להשתתף הפסיק או השתתף לא

עזרה לקבל התחיל הקשיש 111
47 57 50 אחר מגורם

עזרה לקבל התחיל הקשיש .1
33 41 50 אחרים מארגונים

עזרה לקבל התחיל הקשיש .2
27 38 0 מחברים או משכנים מהמשפחה,

בשלושת העובדים שהעלו השירות, את להפסיק להחלטה הסיבות ניתוח
הסיבה הקשיש. של במצבו שיפור היא לכך העיקרית הסיבה כי מגלה הגורמים,

ממשפחה, אחר, מארגון עזרה לקבל התחיל שהקשיש העובדה היא בחשיבותה השנייה

או משפחתו הקשיש, מצד פעולה שיתוף חוסר  שלישית סיבה משכנים. או מחברים
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קופת של טיפול להמשך וביחידות הרווחה בלשכות בעיקר צוינה  ארור גורם

רוולים.

בבתיחולים מעקב ביצוע .5

שנשאלו השאלות שונה. בצורה המעקב נבדק בבתיהחולים שנאמר, כפי
הקשיש עם קשר בבתיהחולים העובדים יוצרים מידה באיזו הן: הבדיקה במסגרת
העובדים מכל 403; כי מראים הממצאים זה. קשר של משמעותו ומה שחרורו, לאחר

שחרורו. לאחר הקשיש עם קשר מקיימים אינם בבתיהחולים

ישיר, להיות עשוי והוא משפחתו, עם או הקשיש עם להיות עשוי הקשר

עובד קופתחולים, (אחות לטיפולו הופנה שהקשיש בקהילה העובד באמצעות
אבות (בית הופנה שאליו המוסד באמצעות או וכוי), הרווחה לשכת של סוציאלי

עם קשר יוצרים שהם אמרו מהעובדים $48; כרוניים). לחולים ביתחולים או

קשר מקיימים שהם ציינו \0ד ו ישירה, פנייה באמצעות שחרורם לאחר הקשישים
כמובן, (יש, הקהילה במסגרת בקשיש המטפלים לעובדים פנייה באמצעות זה

הדרכים). שתי את הנוקטים מטפלים

הקשישים עם בתיהחולים עובדי שיוצרים הקשר סוג :38 לוח
(באחוזים) מביתהחולים שחרורם לאחר

חיפה שבע! אביב|באר ירושלים|תל
29 6 28 "38 השירות קבלת לוודא כדי הקשיש עם קשר
36 86 36 47 בקהילה בקשיש המטפלת האחות עם קשר

בקשיש המטפל הסוציאלי העובד עם קשר
25 57 41 50 בקהילה
21 14 15 25 אליו הופנה שהקשיש המוסד עם קשר
14 0 8 19 הקשיש משפחת עם קשר
53 14 49 31 קשר כל העדר

86



השונים באזורים בתיהחולים ביו ההבדלים
בבתיהרוולים כי עולה, השונים באזורים בבתיהרוולים הנעשה מהשוואת
לאחר הקשיש עם קשר ליצור יחסית, מעטים, עובדים נוהגים אביב ובתל בחיפה

או (אחיות בקהילה המטפלים עם קשר ליצור העובדים נוהגים שבע בבאר שחרורו.
קשר כל יוצרים הם איו אולם האחרים, במקומות מאשר יותר סוציאליות) עובדות
ממצאים מגעים. יותר ישנם ובירושלים שבע בבאר משפחתו. עם או הקשיש עם ישיר
השונים באזורים בתיהחולים ביו התיאום מידת לגבי הממצאים את תואמים אלה

בהמשך). יובאו אלה (ממצאים בקהילה הארגונים לביו
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ים י נ ןארגו בי קשרים **

הגורמים בין התיאום וטיב התיאום מידת א.

ארגונים ביו לתיאום הנוגעות בעיות למספר התייחסנו הדו"רו כל לאורך
רמות בשתי להתקיים יכול תיאום בקשישים. הממושך הטיפול במערכת שונים

מגדירים שעלפיהם ונוחלים רווקים בין  הכוללת המדיניות ברמת ארגוניות:

העבודה נוהלי של וברמה לקשיש; הטיפול למתן אחריותם את השונים הארגונים

התייחסנו זה מחקר במסגרת תפקידם. מילוי בעת בשטח העובדים בין  השוטפת
השנייה. ברמה לתיאום

עליהן שדיווחו הבעיות ניתוח במסגרת התיאום לבעיית התייחסנו כה עד

את לראות ניסיון נעשה כאן הטיפול. ניהול של התהליך משלבי אחד בכל העובדים
יותר. הכוללת התמונה

 ראשית רבות: מסיבות נחוץ השירותים מערכת בתוך הארגונים בין תיאום
הבריאות מארגוני במידע התלויות הרווחה, בלשכות במיוחד ההערכה, לצורך
לקבל האמור שקשיש להבטיח עלמנת  שנית רפואיתתפקודית; הערכה לצורך

הטיפול רצף על לשמור כדי  שלישית יקבלם; אכן שונים מארגונים שירותים
מארגון מועברים והבריאותי הרפואיהתפקודי במצבם שינוי עקב אשר בקשישים,

למשנהו. אחד

נשאלו השונים בארגונים העובדים בין התיאום מידת מה להבין כדי

קשר של טיבו ומה אחרים, ארגונים עם קשר מקיימים הם תדירות באיזו העובדים,

על דיווח לרבות ספציפיים, קשישים על מידע בהחלפת להתבטא עשוי הקשר זה.
כללי. באופן פעולות תיאום לצורך קבועים במפגשים ו/או מעקב,

אחת ביניהן. קשר של שונות מסגרות השונים הארגונים הנהיגו השנים במשך

הסוציאליות העובדות שעורכות הסדיר, הביקור היא הנפוצות המסגרות מן

בדרך נערכת, הביקור במסגרת שבאזורן. בקשישים המטפלות קופתחולים במרפאות
בית ביקורי ומתואמים הקשישים על מידע מועבר המטפלת, האחות עם שיחה כלל,
הצורך. לפי יוטרפיסט, ז הפי או הרופא עם שיחה גם נערכת לעתים הפניות. או

אחות בהשתתפות בביתהחולים הנערכות קבועות, ישיבות היא לקשר נוספת מסגרת
בקשות מסמכים, המשתחרר בקשיש המטפל הצוות מן המקבלת האחות קופתחולים:
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חדפעמיים, ביקורים היא שלישית מסגרת בקהילה. טיפול להמשך והמלצות
הנתונים הקשישים שוהים שבהם השיקום במוסדות הסוציאליים העובדים שעורכים

מידע. החלפת לצורך ורק אך נערכים אלה ביקורים לטיפולם.
לכל תרשימים שני נערכו השונים הארגונים בין הקשרים טיב הבהרת לצורך
(א), הראשון, התרשים תרשימים). 32) אזור בכל המטפלים הגורמים מארבעת אחד

לתרשים מתחת השונים. בארגונים העובדים בין קשר קיים מידה באיזו מראה

הקשר. סוג את המבטא (ב), נוסף, תרשים מוצג הראשון

התרשימים: להבנת מפתחות יובאו להלן

א לתרשים מפתח

העובדים רוב עלידי בינונית או גבוהה בתדירות קשר

העובדים רוב עלידי קשר, כל העדר או רחוקות לעתים קשר

תכוף קשר על שדיווחו העובדים שיעור  (משמאל) הראשון המספר
בינונית בתדירות קשר על שדיווחו העובדים שיעור  השני המספר

או נמוכה בתדירות קשר על שדיווחו העובדים שיעור  השלישי המספר

קשר. כל העדר על

ב לתרשים מפתח

ספציפיים קשישים לגבי מידע החלפת

כללי באופן מדיניות לתיאום קבועים מפגשים
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ירושלים

תיאום

הבריאות משרד

הקשר א.תדירות

רווחה(75,25,0) לשכות כללי (100,0,0)בי"ח

המשפחה(25,75,0) לבריאות תחנה ^ \^ / ^ (75,0,25)קופ"ח

מתנדבים(0,0,100) הבריאות משרד (50,0,50)מועדונים

עמידר(0,100,0) """ / \ הנפש (50,0,50)בריאות

שיקומי(75,0,0) מוסד יום (0,75,25)בי"ח

הקשר סוג ב.

רווחה לשכות כללי בי"ח
י/

//
המשפחה לבריאות תחנה /^' ^^^ ח פ" ו ק

מתנדבים הבריאות ^"משרד מועדונים

עמידר // \^^ הנפש בריאות

שיקומי מוסד י יום^ בי"ח
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אביב תל

תיאום

הבריאות משרד

הקשר א.תדירות

(50,0, וחה(50 רו לשכות כללי (50,50,0)בי"רו

המשפרוה(50,0,50) לבריאות /7/J7/7 \^ / ^ (100,0,0)קופ"ח

מתנדבים;50,0,50) הבריאות משרד (50,50,0)מועדונים

עמידר(50,0,50) '''^^ / \ ** הנפש (0,0,100)בריאות
/ ■ \/ \

שיקומי(50,0,50) מוסד יום^ (0,0,100)בי"ח

הקשר מוג ב.

רווחה לשכות כללי בי"רו

המשפחה לבריאות תחנה s\ / קופ"רו^^^

מתנדבים : ; הבריאות משרד מועדונים

דר עמי ^^^י / הנפ^ בריאות

שיקומי מוסד בי"חיום
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שבע באר

תיאום

הבריאות משרד

הקשר א.תדירות

(50,0, ורוה(50 רו לשכות כללי (100,0,0)בי"רו

המשפחה(100,0,0) לבריאות n:nn ^^^ \ / (100,0,0)קופ"רו

מתנדבים(0,0,100) הבריאות משרד (0,0,100)מועדונים

עמידר(50,0,50) "" / \ הנפש (50,0,50)בריאות
שיקומי(50,0,50)\ מוסד יום (0,0,100)בי"ח

הקשר סוג ב.

רווחה לשכות כללי \*בי"ח ./'
המשפחה לבריאות ^תחנה s\ 'י/  קופ"ח

מתנדבים הבריאות משרד מועדונים

עמידר ^ ^ הנפש בריאות
////

שיקומי מוסד י *ום n"<n
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חיפה

תיאום

הבריאות משרד

הקשר א.תדירות : ,

וחה(0,100,0) רו לשכות כללי (50,50,0)בי"רו

המשפחה(50,0,50) לבריאות mrm \ / ^~ (50,50,0)קופ"רו

(50,0, מתנדבים(50 הבריאות משרד (50,50,0)מועדונים

עמידר(0,0,100) י " / הנפש*\ 0,0)בריאות ,100)

שיקומי(50,50,0) מוסד יום (50,0,50)בי"ח

הקשר סוג ב.

רווחה לשכות כללי בי"ח

המשפחה לבריאות n:nn \ /^ קופ"ח

מתנדבים הבריאות משרד מועדונים

עמידר / \ הנפש בריאות

שיקומי מוסד בי"חיום

93



ירושלים

הרווחה לשכות

הקשר תדירות א.

הבריאות(28,44,28) משרד כללי (13,56,31)בי"ח

המשפחה(10,10,80) לבריאות יתרונה \ / ^^^ )קופ"רו 59,33,8)

(13,31, מתנדבים(56 הרווחה לשכות נים (33,33,33)מועדו

'עמידר(5,13,82) / ^ הנפשי (18,30,52)בריאות
//

שיקומי(15,13,72) 'מוסד יונ^^ (8,2,90)בי"רו

הקשר סוג ב.

הבריאות משרד כללי בי"ח

המשפחה לבריאות njnn \ / רו, פ" ו ק

מתנדבים רווחה לשכות  ים נ מועדו

^עמידר / הנפש^^א בריאות

שיקומי מוסד בי"חיום\
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אביב תל

הרווחה לשכות

הקשר תדירות א.

הבריאות(43,50,7) משרד כללי (21,50,29)ב>"ח

המשפחה(7,0,93) לבריאות /nj7/7 ^ \ / (75,18,7)קופ"רו

מתנדבים(37,22,41) הרווחה לשכות (67,22,11)מועדונים

עמידר(7,25,68) "' / \ הנפש (11,46,43)בריאות
^ \

/ \

שיקומי(4,18,79) מוסד יוט' (0,15,85)בי"ח

הקשר סוג ב.

הבריאות משרד כללי בי"ח

המשפחה לבריאות תחנה ^ \ / קופ"רו

מתנדבים רווחה לשכות ; : מועדונים

עמידר / \ הנפש בריאות

שיקומי מוסד ם ו י בי"ח

■
i

_j
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שבע באר

הרווחה לשכות

הקשר תדירות א.

הבריאות(25,50,25) משרד כללי (37,50,13)בי"ח

המשפחה(37,63,0) לבריאות תחנה \ / (62,37,1)קופ"ח

מתנדבים(0,37,63) הרווחה לשכות נים (100,0,0)מועדו
^^*^*** יי *^

עמידר(25,50,25) ' / הנפש^\ (13,25,62)בר*אות
שיקומי(0,25,75)\ מוסד יוסא (0,25,75)בי"ח

הקשר סוג ב.

הבריאות משרד כללי בי"ח

המשפחה לבריאות n:nn \ / ח פ" ן ק

מתנדבים רווחה לשכות מועדונים

עמידר "" / ^א הנפש בריאות

; שיקומי מוסד בי"חיום
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חיפה

הרווחה לשכות

הקשר תדירות א.

הבריאות(21,26,53) משרד כללי (10,45,45)בי"ח
\ /

המשפחה(65,25,10) לבריאות תחנה ^ \ / (50,35,15)קופ"ח

מתנדבים(45,20,35) הרווחה לשכות (30,40,30)מועדונים

עמידר(5,37,58) י / ר.נפש""אא \(15,0,85)בריאות
שיקומי(20,20,60) מוסד יוסי (15,5,80)בי"ח

הקשר סוג ב.

הבריאות משרד כללי בי"ח

המשפחה לבריאות nDnn \ / קופ"ח

מתנדבים ________ רווחה לשכות מועדונים

דר עמי .''' / ^ הנפש בריאות

שיקומי מוסד "חיום בי
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ירושלים

בתיהחולים

הקשר תדירות א.

רווחה(18,24,58) לשכות (44,27,29)קופתחולים
\ /
* " המשפחה(0,0,100)/ לבריאות mrm ^ \ / הבריאות (44,26,30)משרד

מתנדבים(15,9,76) כללי בי"ח (3,12,85)מועדונים

עמידר(0,0,100) '' / הנפש"^א (3,3,94)בריאות

שיקומי(27,23,50) מוסד יום (15,62,23)בי"ח

הקשר סוג ב.

רווחה לשכות קופתרוולים

המשפחה לבריאות תחנה \ הבריאות/ משרד

מתנדבים כללי בי"ח מועדונים

^^^''עמידר / \^. WD3n בריאות

שיקומי ^מוסד יום בי"ח
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אביב תל

בתיהחולים

הקשר תדירות א.

רווחה(29,18,53) בלשכות (49,23,28)קופתחולים

המשפחה(0,11,89) לבריאות ^תחנה \ / הבריאות (44,23,33)משרד

מתנדבימ(13,11,76) כללי בי"רו 3)מועדונים 5 29)

עמידר(0,3,97) / \** הנפש (0,3,97)בריאות
שיקומי(26,19,55)\ מוסד יומא (19,19,62)בי"רו

הקשר סוג ב.

רווחה לשכות קופתחולים

המשפחה לבריאות תחנה ^ \ / הבריאות משרד

מתנדבים כללי בי"ח מועדונים

עמידר / \^ הנפש בריאות

שיקומי מוסד יום בי"ח
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שבע באר

ם לי בתיהחו

הקשר תדירות א.

וחה(14,29,57) רו בלשכות . "  (71,28,0)קופתרוולים

המשפחה(0,0,100) לבריאות ^תחנר. \ הבריאות./ (57,14,71)משרד

(0,0, 86 מתנדבים( כללי בי"ח     (0,29,71)מועדונים
'עמידר(17,83) / "^ הנפש" (0,0,100)בריאות

י \ ■ . ■

(14,14, שיקונ(י(72 'מוסד יום' (0,0,100)בי"רו

הקשר סוג ב.

וחר. רו לשכות קופתרוולים

המשפחה לבריאות תחנה \ / הבריאות משרד

מתנדבים כללי בי"ח מועדונים

עמידר y/ ^* \UD:n בריאות

מוסדשיקומי בי"חיום
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חיפה

ם בתיהחולי

הקשר תדירות א.

רווחה(36,14,50) לשכות (32,35,33)קופתחולים
s /

ר.משפחה(0,11,89( לבריאות ^^תחנה \ / הבריאות (36,29,35)משרד

מתנדבים(11,18,72) כללי בי"ח (€4,11,8)מועדונים

עמידר(0,7,93) י / \^ הנפש (0,11,98)בריאות
/ \

שיקומי(52,14,34) ^מוסד יוסא (31,4,65)בי"ח

הקשר סוג ב.

רווחה לשכות קופתחולים

המשפחה לבריאות njnn \ / הבריאות משרד

מתנדבים _____ כללי בי"ח מועדונים

עמידר '^^ / י***\ הנפש בריאות

שיקומי מוסד יום בי"ח
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ירושלים

קופתחולים  טיפול להמשך היחידה
הקשר תדירות א.

רווחה(29,29,42) לשכות כללי (57,43,0)בי"ח

המשפחה(0,17,83) לבריאות תחנה ^ \ / הבריאות (57,29,14)משרד

מתנדבים(0,14,86) קופ"חהיחידה (0,14,86)מועדונים
^' טיפול להמשך

עמידר(0,0,100) "** / \^ הנפש (0,57,43)בריאות

שיקומי(29,43,28) מוסד ^ >וס^ (14,57,29)בי"ח

קופ"חמרפאה
(100,0,0)

הקשר סוג ב.

רווחה לשכות כללי בי"ח

המשפחה לבריאות תחנה \ y?' הבריאות משרד

מתנדבים קופ"חהיחידה מועדונים
^^^' טיפול להמשך

דר עמי ^^^ / / \^ הנפש בריאות

שיקומי מוסד 1 יום בי"ח

קופ"חמרפאות
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אביב תל  י י"

קופתחולים  טיפול להמשך היחידה
הקשר תדירות א.

רווחה(75,0,25) לשכות כללי (50,25,25)בי"ח

המשפחה(0,0,100) לבריאות יתרונה \ / הבריאות (100,0,0)משרד

מתנדבים(50,0,50) קופ"חהיחידה (50,0,50)מועדונים
^"" טיפול להמשך

עמידר(0,25,75) "" /\ ** e/svn (50,0,50)בריאות

שיקומי(50,50,0) מוסד יוםא (0,25,75)בי"רו

קופ"חמרפאה
(100,0,0)

הקשר סוג ב.

רווחה לשכות כללי בי"ח

המשפחה לבריאות תחנה \\ / הבריאות משרד

מתנדבים קופ"חהיחידה ^^^מועדונים טיפול להמשך

^^<עמידר / 1 י^\ הנפש בריאות

שיקומי מוסד 1 בי"חיום
ו

קופ"חמרפאות
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שבע באר

קופתחולים  טיפול להמשך היחידה
. ... הקשר תדירות א.

וחה(0,0,100) רו לשכות '" כללי (100,0,0)בי"רו
\ /

ר.משפחה(0,0,100) לבריאות יתרונה \ ,, יי הבריאות/ (33,33,33)משרד

(0,33, מתנדבים(55 קופ"רוהירוידה (67,33,0)מועדונים
טיפול להמשך

^""'~עמידר(33,33,33) י> . הנפו'ו^/\ (33,67,0)בריאות

שיקומי(50,50,0) מוסד יום (33,67,0)בי"ח

לןופ"חמרפאה
(100,0,0)

}

הקשר סוג ב.

רווחה לשכות כללי בי"ח

המשפחה לבריאות תחנה

מתנדבים קופ"חהיחידה ים נ ^^^מועדו טיפול להמשך

^עמירר >/ , י הנפעו^^"^א בריאות

שיקומי מוסד א יוס בי"ח

קופ"חמרפאות
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חיפה

קופתחולים  טיפול להמשך היחידה
הקשר תדירות א.

וחה(75,25,0) רו לשכות כללי (25,50,25)בי"ח

המשפחה(75,25,0) לבריאות תחנה \ / הבריאות (100,0,0)משרד

מתנדבים(0,75,25) קופ"חהיחידה (50,25,25)מועדונים
^.^ טיפול להמשך

עמידר(0,0,100) "^ / הנפש^"א (0,0,100)בריאות

שיקומי(50,25,25) מוסד יום (25,50,25)בי"ח

קופ"חמרפאה
(100,0,0)

הקשר סוג ב.

רווחה לשכות כללי בי"ח

המשפחה לבריאות תחנה \א / הבריאות משרד

מתנדבים קופ"חהיחידה מועדונים
~^< טיפול להמשך

עמידר / / ***\* הנפש בריאות

שיקומי מוסד ו בי"חיום^

קופ"חמרפאות

105



הרווחה, לשכת הבריאות, (לשכת המטפלים הגורמים בארבעת העובדים רוב
ביניהם מקיימים שהם דיווחו קופתחולים) של טיפול להמשך והיחידה בתירוולים
לשכת עם בבתיהחולים העובדים של הקשר הוא זה מכלל יוצא תכופות. לעתים קשר

האחיות בין קשר מהעדר כנראה, נובעת, זה קשר של הנמוכה תדירותו הרווחה.

הנותנים נוספים גופים עם קשרים על דיווחו גם העובדים הלשכה. לעובדי
תחנה מועדונים, יום, ביתחולים שיקומי, מוסד כגון לקשישים, שירותים

על הדיון לצורך ועמידר. מתנדבים המשפחה, לבריאות התחנה הנפש, לבריאות
המרפאות ואל טיפול להמשך היחידה אל מתייחסים אנו הארגונים בין הקשרים

עם רק קשר מקיימים ארגונים כי ייתכן שכן נפרדים, גופים שני כאל האזוריות

המרפאה. עם רק או היחידה,
המועדונים עם גם תכוף קשר מקיימים הרווחה בלשכות העובדים רוב

קשר העובדים רוב מקיימים קופתחולים של טיפול להמשך ביחידות לקשישים.
השיקום. מוסדות ועם קופתחולים של האזוריות המרפאות עם תכוף

מקיימים שהם שציינו העובדים מספר הוא הקשר סוגי כל סך לניתוח הבסיס
כל בין ביותר הרווח הקשר שסוג מראים הנתונים העובדים. כלל ולא קשר,

מעטים, עובדים ספציפיים. קשישים על מידע החלפת לשם קשר הוא הארגונים

מדיניות. תיאום לצורך קבועים מפגשים מקיימים שהם ציינו יחסית,

מקיימים שהם דיווחו קופתחולים של טיפול להמשך ביחידות העובדים רוב
פגישות מקיימים שאינם ציינו רובם מידע. החלפת לצורך הארגונים כל עם קשר

ארגון. שום עם קבועות

עם קשרים על שדיווחו העובדים, רוב ציינו ובבתיחולים הרווחה בלשכות

ספציפיים קשישים על מידע החלפת לשם אלה קשרים מקיימים שהם אחרים, ארגונים
מעקב. ולשם

לצורך הארגונים כל עם קשר על דיווחו הבריאות בלשכת העובדים רוב
דיווחו הבריאות לשכת עובדי רוב האחרים, הגורמים עובדי לעומת מידע. החלפת

שיקום. ומוסדות קופתחולים כלליים, בתיחולים עובדי עם קבועות פגישות על
ארגוני עם קבועות פגישות לקיים נהוג הבריאות בלשכת כי מכך ללמוד ניתן
הדרך על הבריאות בלשכת העובדים דיווחי את תואם זה ממצא אחריה. בריאות
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בריאות. ארגוני עם ופגישות הסברה פעולות באמצעות קשישים לאתר

האזורים בין ההבדלים

הארגונים ביו הקשר בתכיפות ביותר הבולטים ההבדלים מוצגים להלן
השונים הגופים בין הקשרים הקשר. בסוג ההבדלים וכן האזורים, בכל השונים

מהמאפיינים מושפעים גם והם מהם, אחד בכל הרווחים נוהגים עקב קיימים
פעולתם. לאזור הייחודיים

הבריאות לשכת .1

עם יותר תכוף קשר על דיווחו שבע ובבאר בירושלים הבריאות לשכת צוותי
בכל ובחיפה. אביב בתל הבריאות לשכת צוותי מאשר הכלליים בתיהחולים

עם קבועות פגישות הבריאות לשכת עובדי מקיימים אביב, לתל פרט האזורים,

נמצא הרווחה, לשכות לבין הבריאות לשכת בין לקשר באשר בתיהחולים. עובדי
פגישות מקיימים אינם בחיפה הלשכה עובדי האחרים, באזורים כמו שלא כי

לשכות בין הקשרים בתכיפות ההבדל הצורך. לפי רק נפגשים אלא ביניהם קבועות
מחצית דיווחו שבע ובבאר בירושלים למדי: בולט הנפש לבריאות לתחנה הבריאות

ציינו אביב בתל ואילו התחנה, עם ביותר תכוף קשר על הבריאות לשכות מעובדי
הם שאין  ובחיפה רחוקות, לעתים רק קשר עמה מקיימים שהם העובדים כל

התחנה. עם קשר כל מקיימים

הרווחה לשכות .2

מזו נמוכה בחיפה הבריאות לשכת לבין הרווחה לשכות בין הקשר תדירות
ביותר תכוף קשר על דיווחו בחיפה הרווחה לשכות עובדי אולם האזורים. שביתר

צוין שלא דבר  עובדיה עם קבועות פגישות על ואף המשפחה לבריאות התחנה עם

עם למדי תכוף קשר הרווחה לשכת עובדי מקיימים שבע בבאר גם אחר. מקום בשום

פרט המקומות, בכל הרווחה עובדי מרבית קבועות. פגישות לא אולם התחנה,
הרווחה לשכות עובדי התנדבות. ארגוני עם תכוף קשר לקיים נוהגים לירושלים,
קופתחולים עובדי עם קבועות פגישות מקיימים אביב ובתל בחיפה בירושלים,
ההשתתפות על הדיווח את תואם זה ממצא כללי. באופן פעולות תיאום לצורך
מקופת ואחיות סוציאליים עובדים הכוללים הערים, בשלוש ההערכה בצוותי
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חולים.

קופתחולים של טיפול להמשך היחידות .3
בכל דומים השונים הארגונים לבין היחידות בין הקשרים שדפוסי נמצא
הנפש. לבריאות התחנה לבין היחידות בין הקשר הוא דופן יוצא האזורים.

עם קשר כל להם שאין העובדים רוב ציינו אחרים, באזורים כמו שלא בחיפה,
ובבאר בירושלים שבע. בבאר נמצא לתחנה היחידה בין ביותר התכוף הקשר התחנה.

עם נפגשים אינם אך הרווחה, לשכות עם קשר היחידות עובדי מקיימים שבע

ובחיפה, ביפו) היחידה (בעיקר אביב בתל היחידה עובדי קבוע. באופן עובדיהן
עובדי עם והן הרווחה לשכות עובדי עם הן קבועות פגישות מקיימים זאת, לעומת

ם. בתיהחולי
בולטים. הבדלים נמצאו לא בבתיחולים הקשרים בדפוסי

בתיאום בעיות ב.

מבעיות נובע בקשיש המטפלים השונים הארגונים עובדי בין תיאום העדר

העדר למשל: המדיניות, בתחום בעיות א. קבוצות: לשתי חולקו הבעיות שונות.
ב. לקשיש; הטיפול למתן האחריות בחלוקת בעיות מוגדרים, ונוהגים מדיניות

בכוח ומחסור תקציבים העדר למשל: המערכת, בתוך שוטפים עבודה בנוהגי בעיות
סוציאלית עובדת או חולים מקופת קשר אחיות הצבת השאר, בין המונעים, אדם

תיאום לצורך קבועות פגישות קיום מאפשרים ואינם בבתיהחולים מהלשכה

אחרים, בארגונים עובדים עם קשר ליצור העובדים מצד יוזמה העדר מדיניות,
הנובע ועומס אלה, בארגונים הניתנים החרותים על מידע בהעברת ליקויים

ניירת. ומתעברת טפסים ממילוי

לוחות הארגונים. עם לתיאום מפריעות בעיות אילו לציין נתבקשו העובדים
אלה. בעיות מסכמים 40 ו 39
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המטפל הגורם לפי שירותים, בתיאום בעיות שציינו הנשאלים שיעור :39 לוח
תל 1 באר 1 1 המטפל! הגורם

חיפו, אביב שבע ירושלים כללי הבעיות

11 7 10 0 8 בעיות אין
במדיניות; בעיות

50 36 65 50 50 לטיפול האחריות בחלוקת בעיות ,1

את עצמו על שלוקח ארגון אין לפעמים .2
הדרושים השירותים למתן האחריות

50 36 30 40 35 לקשישים
              _______.           ,___. _  _.._."  ..._^.______

מדיניות קביעת לצורך תיאום חוסר .3
השגת לקשישים, שירותים לפיתוח

44 39 40 50 41 תקציבים

המערכת: בתוך בעיות
בעיות ושאר מסובכים נוהלים .1

50 81 65 40 70 ביורוקרטיות
שירותים על מידע בהעברת ליקויים .2

17 37 28 20 31 אחרים מארגונים מקבלים שקשישים

המערכת בתוך או במדיניות בעיה ציינו שהעובדים הפעמים שיעור :40 לוח

הרווחה|בתיהחולים|היחידות הבריאות!לשכות ולשכת
טיפול להמשך

94 72 96 80 במדיניות בעיות
69 84 80 60 המערכת בתוך בעיות

ציינו הגורמים בכל העובדים בתיאום. בעיות על דיווחו העובדים כל כמעט

כדי תוך המתעוררות מבעיות והן מדיניות מבעיות הן נובעות התיאום שבעיות

הקטיגוריות שתי בין ההבדל את מבליט לעיל 40 לוח לקשישים. הטיפול מתן

התיאום. לחוסר ההסברים של העיקריות

בעיות בעיקר הדגישו (%65) הרווחה בלשכות העובדים של גבוה שיעור
ובדיקת הסיווג מתהליך לנבוע יכולות אלה בעיות לטיפול. האחריות בחלוקת

שמשתקף כפי חדמשמעיים, אינם ביצועו את המנחים הקריטריונים אשר הזכאות,

וכמר, כמה בין מיטלטל שהקשיש יש כך עקב .(16 לוח (ראה קודם שהוצגו בנתונים
$813 הצביעו בבתיהחולים שירותים. לו לספק חייבים עצמם רואים שאינם גופים,
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,*^^^ היה זה דבר ביורוקרטיות. בעיות ושאר מסורבלים נוהלים על מהעובדים
טיפול להמשך הקשישים מופנים ממנה אשר מעבר נקודת הם בתיהרוולים שכן

וכוי. ניירת העברת טפסים, במילוי כרוכה וההפניה למיסוד, או בקהילה
בלשכות הקשישים מרכזות נשאלו התיאום חוסר תוצאות את לבדוק במגמה

שקשישים קורה האם כלומר,  הכיסאות" בין "נופלים קשישים האם הרווחה
נזקקים שהם השירותים את דבר, של בסופו מקבלים, אינם שונים לגורמים הפונים

רוב ענו בחיפה ורק בחיוב, ענו הנשאלים מכל שנישלישים ארגון. משום 'להם

בשלילה. (75^ ■^המרכזות
מתאימים, קהילתיים בשירותים מחסור (1) הן: זו לתופעה שצוינו הסיבות

הקשיש, לסיווג הנוגעות בעיות (3) לזכאות, ברורה הגדרה העדר (2)
או מאורגנים שאינם רפואיים שירותים (5) לזכאות, נוקשים קריטריונים (4)
הקטנות), הקופות עלידי הניתנים השירותים (לדוגמה, הצורך די מפותחים

לצורך אדם כוח העדר (7) השירותים, במערכת להשתמש יודעים אינם הקשישים (6)
סיבות חלקית. בסוגרים ששליטתם ובקשישים פסיכוגריאטריים בקשישים טיפול
של בהשלכותיהם הקשיש נתקל למערכת, כניסתו מרגע הבעיה. שורש הן הן אלה

הגוף עלידי אחריות לקבלת מחמירות ובהתניות ומגבילים נוקשים זכאות תנאי

לסיווג, מקיפים ולא ברורים בלתי ובהגדרות ובקריטריונים אחד, מצד המטפל,
או זה שירות לקבלת זכאי יימצא לא סיעודי שאינו קשיש לדוגמה, שני. מצד

או כסיעודי מעמדו קביעת על מקשה לסיווג ברורים קריטריונים העדר אך אחר,
ביניהם, והאחריות העבודה לחלוקת בנוגע ואיהבהירות הגופים, ריבוי כתשוש.

תיאום ודרכי קשרים העובדים יוצרים השנים במשך אמנם העובדים. על גם מקשים
את לפתור יכולים אינם אלה ואישיים ארעיים הסדרים אולם השונים, הגופים עם

הסמכויות. מפיצול הנובעים הקשיים

האזורים ן בי הבדלים

לפעמים כי העובדים טענו שבע, באר מלבד האזורים, בכל הבריאות בלשכות
תיאום אין כי לקשישים, השירותים למתן האחריות את עצמו על הלוקח ארגון אין
המידע בהעברת ליקויים יש וכי שירותים לפיתוח מדיניות קביעת לצורך במערכת
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ארורים. מארגונים הקשישים שמקבלים השירותים על

הבדלים נמצאו לא השונים באזורים בתיהרוולים עובדי בין התיאום בבעיות
ליקויים על התלוננו שבע, בבאר ביתהרוולים עובדי מלבד כולם, בולטים:

שונים. מארגונים קשישים שמקבלים השירותים על המידע בהעברת
בעיות על שהצביעו הרווחה בלשכות הנשאלים שיעור את מציג 41 לוח

אזורים. לפי השירותים, בתיאום
בעיות על שדיווחו העובדים שיעור בחיפה, הרווחה שבלשכת לראות ניתן

באזורים הרווחה עובדי בקרב מאשר יותר גבוה בקשיש טיפול על האחריות בחלוקת
עצמו על הלוקח ארגון אין שלפעמים כך על הצביעו גם העובדים מן %55 אחרים.
שהצביעו בחיפה העובדים שיעור לקשישים. הדרושים השירותים למתן האחריות את

גדול אחרים מארגונים מקבלים שהקשישים השירותים על מידע בהעברת בעיות על

מעניינת, זו תופעה שבע. שבבאר מזה ופישלושה אחרות, שבלשכות מזר. פישניים
הערכה, בצוותי יותר רבה במידה משתתפים בחיפה הרווחה עובדי שדווקא כיון

קיומם שעצם למדים אנו מכאן הארגונים. שאר עם הדוקים קשרים על דיווחו והם
ייתכן שני מצד אר תיאום. של בעיות מונע בהכרח אינו ארגונים בין קשרים של

אחרים ארגונים עם בשיתוף כוללניות טיפול תכניות לבנות הניסיון שדווקא
בעיות. יותר על מדווחים ולכן במערכת, הפיצול מן הנובעות הבעיות את מבליט

בעיות על שהצביעו הרווחה בלשכות הנשאלים שיעור :41 לוח
אזורים לפי השירותים, בתיאום

חיפה שבע| אביב|באר |ירושלים|תל בעיות
ת: ו ני במדי ת ו בעי

80 57 50 69 בטיפול האחריות בחלוקת בעיות .1

את עצמו על הלוקח ארגון אין לפעמים .2
55 14 21 26 לקשישים הדרושים השירותים למתן האחריות

המדיניות קביעת לצורר תיאום חוסר .3
30 57 32 49 תקציבים והשגת לקשישים השירותים לפיתוח

המערכת: בתוך בעיות
65 43 64 69 ביורוקרטיה ארוכות, פרוצדורות .1

שקשישים שירותים על ידע חוסר .2
45 14 25 23 אחרים מארגונים מקבלים
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של טיפול להמשך ביחידות העובדים בשיעורי ההבדלים את מציג 42 לוח
השירותים. בתיאום שונות בעיות על שדיווחו השונים באזורים קופתחולים

אביב בתל ביחידות נמצא תלונות של ביותר הקטן השיעור הלוח, שמראה כפי
ועל לטיפול, האחריות בחלוקת בעיות על העובדים כל הצביעו שבע בבאר וביפו.
לקשישים. הדרושים שירותים למתן האחריות את עצמו על הלוקח ארגון שאין כך

לפיתוח המדיניות קביעת לצורך תיאום שחסר מהעובדים, 75* טענו בחיפה
הקשישים. עבור שירותים

מעידים בהכרח אינם וכמותם הקשרים סוג על בתרשימים המוצגים הנתונים
הקשרים היקף שבהן הערים בשתי שדווקא היא, מעניינת תופעה התיאום. מצב על

הגדולה הכמות גם היתה  וחיפה שבע באר  ביותר הנרחב היה הארגונים בין
למדים אנו מכאן בטיפול. האחריות ובחלוקת בתיאום בעיות על תלונות של ביותר

תיאום. בעיות למנוע כדי בו די לא הארגונים בין קשרים של קיומם עצם כי
מהפיצול הנובעות הבעיות את מבליט דווקא אחרים ארגונים עם שיתוף אדרבה:

היום. פועלת שהיא כפי במערכת,

קופתחולים של טיפול להמשך ביחידות הנשאלים שיעור :42 לוח
אזורים לפי השירותים, בתיאום בעיות שציינו

חיפה שבע| אביב|באר |ירושלים|תל י בעיות

במדיניות: בעיות
50 100 25 43 לטיפול האחריות בחלוקת בעיות .1

את עצמו על הלוקח ארגון אין לפעמים .2
50 100 0 57 לקשישים הדרושים השירותים למתן האחריות

המדיניות קביעת לצורך תיאום חוסר .3
75 33 0 57 תקציבים והשגת לקשישים השירותים לפיתוח

המערכת: בתוך בעיות
בעיות ושאר מסורבלים נוחלים .1

25 67 50 57 ביורוקרטיות

שירותים על מידע בהעברת ליקויים .2
25 0 25 14 אחרים מארגונים מקבלים שקשישים
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הארגונים בין התיאום לשיפור המלצות ג.

העובדים לבין בינם התיאום לשיפור דרכים על להמליץ נתבקשו העובדים
חולקו פתוחה, שאלה על כתשובה שניתנו ההמלצות, באזורם. אחרים במוסדות

עיקריות: קבוצות לשלוש
הטיפול את שירכז אחד גוף הקמת המערכת: מבנה לשינוי הקשורות המלצות .1

הרמות; בכל הקשישים בכל
ישיבות המערכת: מבנה את לשנות מבלי קיימים נוחלים לביסוס המלצות .2
הגדרות הארגונים, בין קשר אנשי הפעלת המטפלים, הגופים של משותפות

וחלוקתם; התפקידים של ברורות

שיפור לצורך והמודעות, הידע והגברת המידע העברת דרכי לשיפור המלצות .3
העבודה. איכות

.43 בלוח מובאים הממצאים

ההמלצה סוגי לפי מטפל, גורם בכל העובדים שיעורי :43 לוח
היחידות 1 בתי 1 לשכות 1 לשכת 1 מטפל טיפולגורם להמשך חולים הרווחה הבריאות המלצה

11 25 24 10 המלצות אין
11 7 8 30 מטפל יחיד גוף
83 56 52 80 הקיים הקשר חיזוק
5 7 4 0 המידע הגברת

שריכוז סבורים, המטפלים הגופים בכל העובדים של מבוטל לא שיעור
בין הרוב, אולם התיאום. לבעיית הרצוי הפתרון הוא אחד גורם בידי הטיפול
עלידי הארגונים בין הקשרים בחיזוק הוא הפתרון כי סבורים ,85^£ ל 50^£

בגופים המועסקים השונים המקצועות בעלי של יסדירות תכופות ישיבות קיום
דיון לשם והן כללי באופן הפעולות תיאום לצורך הן נחוצות הישיבות השונים.
עבודה דרך כעל רבמקצועי צוות עבודת על ממליצים העובדים ספציפיים. במקרים
והגדלת הידע הרחבת על המליצו המוסדות בכל העובדים של קטן שיעור רק יעילה.

והשתלמויות. עיון ימי באמצעות המודעות
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אזור. בכל ההמלצה סוג לפי העובדים אחוז את מציג 44 לוח

ההמלצה סוג לפי אזור, בכל העובדים שיעור :44 לוח
חיפה שבע| אביב|באר |ירושלים|תל כללי

20 33 15 29 23 מטפל יחיד גוף
73 67 65 67 68 הקיים הקשר חיזוק
7 0 20 4 9 המידע העברת שיפור

בהעברת שיפור על שהמליצו אביב בתל העובדים שיעור הלוח, שמראה כפי
על המליצו שבע בבאר מהעובדים שליש האחרים. שבמקומות מזה בהרבה גבוה המידע

האזורים בכל מהעובדים שנישלישים אחד. גוף בידי בקשישים הטיפול ריכוז
הארגונים. בין הקיימים הקשרים חיזוק על המליצו

המטפלים: הגופים לפי להלן, מוצגות שניתנו להמלצות דוגמאות מבחר

אחראי ויהיה הגורמים כל את שייצג מרכזי, גוף הקמת .1  הרווחה לשכות
העירונית. ברמה עבודה ושיטות כוללת מדיניות לפיתוח

הגורמים נציגי בהשתתפות וקבועות תכופות ישיבות ארגון .2
הצוותים. חברי בין היכרות לצורך השונים

האדם. כוח רמת העלאת .3

אשר ובבתיחולים, בקופתחולים מקצועי צוות הפעלת .4
בקשישים. ורק אך יעסוק

נוהלים. עדכון קבועים; במועדים קשר קיום  הבריאות לשכת

מהימנה קביעה לצורך הקיימים השירותים על מידע קבלת .1  חולים בתי
לביתו; ולשלחו המטפל מהמוסד קשיש לשחרר האפשרות לגבי

האפשרויות. על המידע ריכוז

מספר הגדלת בבתיהחולים; בנעשה הקהילה מעורבות הגברת .2
עם סדיר קשר על שמירה לאפשר כדי לאחיות התקנים

השונים. הגורמים
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לצורך שתתקיים ישיבה, בכל ארגון מכל נציג השתתפות .3

עבודתו. באזור המטופל בחולה דיון

במוסדות הלשכות של הסוציאליים העובדים של ביקורים .4
חמורות תיאום בבעיות שיטפל אזורי רכז העסקת השונים;

וחד. במי

של מידע דף המוסדות לכל לשלוח .1  חולים קופת של טיפול להמשך היחידה
הנעשה של פירוט יכלול אשר טיפול, להמשך היחידה

היחידה. עבודת במסגרת

בין ותיאום מידע העברת לצורך תקופתיות פגישות .2
השונים. המוסדות

טיפול, להמשך ליחידה מביתהחולים שחרור" "דו"ח שליחת .3

המשתחרר הקשיש של מצבו אחר לעקוב ליחידה שיאפשר

בו. ולטפל מביתהחולים
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מסכם דיון *

הטיפול ניהול של הארגוניים התהליכים על הממצאים את מסכם זה דו"רו

המבוססים נתונים ומתוך בשדה העובדים עלידי שדווח כפי לקשישים, בשירותים
תרמו הקשישים תיקי על המבוססים הנתונים שבטיפולם. הקשישים תיקי על

העולים הממצאים את וחיזקו שאימתו בכך הארגוניים, התהליכים את להבנתנו
לדיווחי חיזוק נתנו הם נוסף. רלוונטי מידע סיפקו ואף השדה עובדי מדיווח
ביקורי ביצוע הפניה, דפוסי של בתחומים בעיקר עבודתם, לדרכי באשר המטפלים
הטיפול. בתהליך המשפחות של מעורבותן ואופי הקשישים עם הקשר תכיפות הבית,

דפוסי ביו ההבדלים לגבי הממצאים את הקשישים תיקי ניתוח חיזק כך על נוסף
שונים. בארגונים הטיפול ניהול

ולהשוות בקשישים הטיפול מצב את כוללת ראייה לראות אפשרה המחקר שיטת

לעייייד אפשרה לא השיטה אולם השונים. הארגונים ובין השונות האוכלוסיות בין
מחקר מצריך זה ודבר זמן, לאורך בקשיש הטיפול בניהול החלים השינויים על

סיומו. ועד בהם הטיפול מתחילת הקשישים אחר שיעקוב ארוךטווח,

הטיפול: בתהליכי השונים לשלבים מתייחסים המחקר ממצאי

הפונים, של ראשוני סינון נעשה הארגונים בכל  לארגון הקשיש כניסת
אין ארגון בשום כמוכן, שונות. אמותמידה עלפי מתבצע הוא ארגון שבכל אלא

בלבד. פניות בסינון העוסק מיוחד עובד

לאיתור פעולות נעשות הארגונים בכל לא  הנזקקים הקשישים איתור
פעולות נעשות הרווחה שבלשכת נמצא לטיפול. ולהפנייתם הנזקקים הקשישים
בלשכת מקובלת שיטה שיטתית. בצורה לא אך מהעובדים, חלק עלידי איתור

שהוא הנחה מתוך בקשישים, המטפלים אחרים לגורמים מידע העברת היא הבריאות
לו. הזקוקים לקשישים יועבר

שהמערכת נראה מיוזמתם. למערכת הגיעו הקשישים רוב  הפנייה דפוסי
יות. ביןארגונ הפניות על ולא הנזקקים, הקשישים של ישירה פנייה על מבוססת
העברת דורשת הקשיש צורכי של מקפת מצב הערכת  הקשיש של מצבו הערכת

הערכה מבצעים מהעובדים חלק השונים. בארגונים המקצוע אנשי בין ושיתוף מידע
אינה המידע העברת פעם שלא התגלה, וביןארגוני. ביןמקצועי צוות של במסגרת
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טופסי הקשישים בתיקי נמצאו לא כלל רבים במקרים שיטתית. ואינה מסודרת

הארגונים. לנוהלי בהתאם מעודכנים היו לא הללו שהטפסים או הערכה,
הוא ההערכה מבצע הרווחה, בלשכות כמו מהארגונים בחלק  הטיפול ן תכנו

על לפעמים התכנון מסתמך ובקופתחולים הבריאות בלשכת הטיפול. מתכנן גם

של מעורבותה במידת הארגונים בין אחידות אין אחרים. בידי שבוצעה הערכה

לטפל המשפחה את לעודד מנסים העובדים רוב אך הטיפול, בתכנון המשפחה

בקשישים.

בכל לביצועו האחראי גם הוא הטיפול מתכנן  הטיפול תכנית יישום

עקב בפועל השירותים במתן רבים קשיים על דווח בתיהחולים. למעט הארגונים,
תקציב. ובעיות אדם בכוח מחסור אדמיניסטרטיביות, בעיות

עם הקשר את המדגישים יש שונות. מעקב שיטות יש השונים לעובדים  מעקב

ספקי עם קשר יותר המקיימים ויש משפחותיהם, בני עם או עצמם הקשישים

הטפסים, של שיטתי בעדכון מלווים תמיד אינם הקשישים על המעקבים השירותים.
או הקשישים במצב השינויים את לאשורם משקפים תמיד לא הטפסים ולכן

בשירותים.

אינו הדבר אך הארגונים, בין ותיאום קשרים יש  הארגונים בין תיאום

אין המטפל. של הטוב ברצונו רבה במידה תלוי אלא מחייבים בהסכמים מעוגן

נרחיב זו נקודה על הארגונים. בין האחריות ותחומי התפקידים של ברורה חלוקה

בהמשך. הדיבור את

של הספציפי למצבם הטיפול דרך את להתאים ניסיון שיש עולה, הממצאים מן

של התפקודי מצבו הטיפול: לאופן קשורים שנמצאו המשתנים בין הקשישים.
מוסדי. לסידור ממתין והאם בגפו, מתגורר האם הקשיש,

הטיפוליות בתפיסות והשוני הדמיון היא בדו"ח שנדונה מרכזית סוגיה
הטיפול בביצוע העובדים בין שהבדלים לציין יש העובדים. של הפעולה ובדרכי

שונות. טיפוליות מתפיסות דווקא ולאו עבודה, ומעומס זמן מלחץ לנבוע עשויים
לקשיש. השירותים מתן אחר המעקב בהיקף משמעותיים הבדלים מצאנו לדוגמה,

הטיפול. ניהול שלבי בכל המשפחה לתפקיד בנוגע גם שונות גישות יש לעובדים
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אינך אך יכולות, שמשפחותיהם לקשישים שירותים המספקים עובדים ישנם לדוגמה,
אלה. במקרים שירותים מהספקת יימנעו ארורים עובדים ואילו לספקם, מוכנות

מצביעים אלה הבדלים המשפחות. עם העובדים של ההתייעצות במידת גם הבדל נמצא
הטיפול ניהול שלבי בכל המשפחה לתפקיד בנוגע אחידה גישה אין שעדיין כך על

מה מבררים הם ההערכה תהליך שבשלב ציינו העובדים כל כמעט זאת, עם בקשיש.

הצורך, במקרה ומנסים, בקשיש לטיפול לסייע המשפחה של ונכונותה יכולתה מידת
נכונותה. את לעודד

בלשכת הגורמים. מן אחד בכל המיושמות ההערכה בשיטות גם הבדלים נמצאו
צוותים במסגרת הקשישים מצב של הכוללת ההערכה מבוצעת ובבתיהחולים הבריאות

בלשכות זאת, לעומת ארגון. לאותו שייכים בהם המשתתפים אשר רבמקצועיים,
רב הערכה לבצע כדי אחרים ארגונים עם בשיתוף צורך יש וקופתרוולים הרווחה
מבצעים הרווחה בלשכות הסוציאליים מהעובדים שנישלישים כי נמצא, מקצועית.
מהקשישים חלק לגבי לפחות וביןארגוני, רבמקצועי צוות של במסגרת הערכות
שיש הרב הערך על הסכמה יש כזה, צוות קיים לא שבהם במקומות גם שבטיפולם.

רב מסגרת של יותר סדירה פעילות של ערכה כזו. במסגרת הנעשית להערכה
המתעוררות התיאום בעיות מספר את להפחית עשויה שהיא בכך גם הוא מקצועית

שונים. ארגונים מעובדי מורכב הצוות כאשר בפרט הטיפול, שלבי בכל

העובדים. בעיני הקהילתיים השירותים איכות היא שנבדקה נוספת סוגיה
תקציבים על רבות תלונות לצד רצון. שביעות חוסר של רבה מידה מצאנו כאן
בעיות על גם רבות תלונות נתקבלו אדם, כוח בגיוס ובעיות מספיקים בלתי

מצריך הדבר אספקתם. בעיכוב היתר, בין המתבטאות, השירותים ארגון בתהליכי
הקיימים. מהשירותים כמה של יותר מעמיקה בדיקה

עשויים העובדים של הביצוע ודרכי הטיפוליות התפיסות בין ההבדלים
של יותר אחיד מימוש לצורך השדה, עובדי להדרכת טובה מוצא נקודת להוות

בין במסגרת גם אלא ארגון, אותו בתוך רק לא לקשיש השירותים מתן מדיניות
יותר. רחבה ארגונית

ים. י הביןארגונ הקשרים מסכת את כלליים בקווים לתאר ברצוננו לסיום,
הן שאליו הגוף ממדיניות מושפעת שפעולתן שונות, מיחידות מורכבת המערכת
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מרוד, בתיחולים) קופתחולים, הרווחה, לשכות הבריאות, (לשכת משתייכות
מאידך. פועלות, הן שבו האזור את המאפיינים ומגורמים

כלפי אחריותם את השונים הארגונים תופסים כיצד היא, מרכזית שאלה

שירותים לקבל הקשישים יכולים כיום למעשה. הלכה תפיסתם מתבטאת וכיצד הקשיש

המימון. הסדרי של ומוסכמת ברורה חלוקה של במסגרת הפועלים ארגונים, מכמה
וסיעודיים, תשושים עצמאיים, לקשישים שירותים למימון אחראית הרווחה לשכת

אחראית הבריאות לשכת ותשושים; עצמאיים קשישים עבור מוסדי סידור ומממנת
בקופתחולים, מלאות בזכויות חברים שאינם סיעודיים לקשישים שירותים למימון
אחראית קופתחולים נפש; ותשושי סיעודיים קשישים עבור מוסדי סידור ומממנת

בקופתחולים, מלאות בזכויות החברים סיעודיים לקשישים שירותים למימון

באחריות הפיצול מורכבים. סיעודיים קשישים של המוסדי הסידור את ומממנת

תיאום בהעדר במצבו. שינוי חל כאשר למשנהו, אחד מארגון הקשיש העברת מחייב

כך על שמקשה מה הטיפול. ברצף המשכיות על שמירר. תוך מתבצע אינו המעבר מלא,

נקבעת שעלפיהם הקשיש, של לסיווגו שהקריטריונים העובדה היא יותר עוד
בעיקר מסוימים, במקרים וחדמשמעיים. ברורים אינם הם אף הארגונית, האחריות

בקשיש. לטיפול אחראי ארגון איזה ברור לא גבוליים, במקרים
למסגרת מעבר גם בקשיש לטיפול אחראים עצמם רואים העובדים כי נמצא
בלשכות בקופתחולים, העובדים בו. עובדים שהם בארגון הניתנים השירותים

גם והם הקשישים, צורכי של כוללת הערכה מבצעים ובבתיהחולים הרווחה

לתת עלמנת עלידם, ממומנים אינם או מסופקים שאינם שירותים על ממליצים
לצרכיהם. מקיף מענה

הקשיש, להערכת המקיפה והגישה רחבה אחריות לקבל הנכונות לכאורה,
אולם בקשיש. הולם טיפול להבטחת המפתח הן הארגונים, רוב את המאפיינות

הארגונים, בין ברורה עבודה חלוקת אין כאן המימון, בתחום להסכמים בניגוד
כך לידי להביא גם עשוי הדבר לכפילויות. או להתנגשות לגרום עלול והדבר
מכך וכתוצאה אחרים, עובדים של אחריותם על המידה על יתר יסתמכו שעובדים
שהוא. טיפול כל יקבל לא כלומר,  הכיסאות" בין "נופל הקשיש עצמו ימצא
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אלה. תלויים השונים שהגורמים מכך נובעת המערכות בין הקשר מורכבות
העובדים לדוגמה, הטיפול. תכניות ומימוש ההערכה ביצוע לצורך באלה

לצורך אחרים בארגונים העובדות באחיות תלויים הרווחה בלשכת הסוציאליים
את לבצע מומלץ הרווחה לשכת בתקנות כן, על יתר תפקודיות. הערכות ביצוע

מאחד שאחות לכך היא והכוונה כך, לשם שיתכנס רבמקצועי צוות במסגרת ההערכה
טיפול להמשך ביחידות גם כך הלשכה. של ההערכה בצוות תשתתף הבריאות מארגוני

היכול סוציאליים עובדים של סגל מעסיקות שאינן קופתחולים, במרפאות או

נזקקות הן ולפיכך והמעקב, ההערכה בתחום המטופלים צורכי כל על לענות
בתי עובדי של התלות היא נוספת דוגמה הרווחה. לשכות עובדי עם סיוע להסדרי
חייבים הם במערכת תפקידם מעצם שכן מוסדיים, או קהילתיים בגורמים החולים

כל זאת על נוסף אלה. לגורמים מביתהחולים המשתחרר בקשיש הטיפול את להעביר
למתן המלצותיהם אישור לצורך אחרים בארגונים כמובן, תלויים, הארגונים

מימונם. בתחום שאינם שירותים

עצמאי באופן אחריותו את לממש יכול אינו אחד ארגון שאף איפוא יוצא
מערכת של היעיל תפקודה כוללת. אחריות של בסיס על המנוהלת מערכת במסגרת
בה. הפועלים השונים הארגונים בין תיאום של במיוחד רבה מידה מחייב כזו

בדיווחים היתר, בין מתבטאות, הקיימים הקשרים במסכת הנוצרות הבעיות
על דיווחו מהעובדים שנישלישים הארגונים. בין מידע בהחלפת שונים קשיים על

בעיות על דיווחו לא מהעובדים ששליש העובדה זאת, עם מידע. בהחלפת בעיות
המתאימים ההסדרים את בעצמם ליצור מהעובדים חלק של יכולתם על מעידה כאלה
הקיימים ההערכה טופסי בנוסח שבעיות נמצא, זאת על נוסף הארגונים. יתר עם

כמו הארגונים. בין מידע בהחלפת לקשיים הם אף תורמים ביניהם אחידות וחוסר
(במקומות בטיפול האחריות בחלוקת בעיות על מהעובדים כמחצית דיווחו כן

בחיפה הרווחה לשכות עובדי בקרב #80 למשל: יותר, גבוה השיעור היה מסוימים
על דיווחו 70!?? ו שבע), בבאר קופתחולים של טיפול להמשך ביחידה  1003, ו

מסורבלים. ארגון הליכי

הארגונים בין תיאום של רבה מידה קיימת שלמעשה נמצא, הקשיים אף על

אינו והוא בשדה, העובדים של ביוזמתם בעיקר מותנה זה תיאום אולם השונים,
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הן הרב השוני את להסביר אולי, עשויה, זו עובדה רשמיים. בהסדרים מעוגן
באזורים וארגונים שונים עובדים שמקיימים הקשרים של במהותם והן בהיקפם

ולחזק למסד הצורך את רבים עובדים ציינו זה בהקשר אחרים. ארגונים עם טונים

ים. הביןארגוני הקשרים את

המספקים הארגונים זכאויות של מלא איחוד על ממליצים מהעובדים חלק

הארגוניים, התהליכים את יפשט הקיים הפיצול של צמצום שכל ספק אין שירותים.
תוך הקיימים, התיאום מנגנוני את לחזק היתה העובדים של העיקרית ההמלצה אך

סוציאלית ועובדת קופתחולים מאחות הבנויים הרבמקצועיים, הצוותים מיסוד
לאופי בהתאם הציבור, בריאות אחיות עם בתיאום העובדת הרווחה, מלשכות
חלק עלידי מתבצע כבר זה הסדר בדו"ח, הנתונים שהצביעו כפי האזור.

במימוש לעזור שיכול רב, ניסיון נצבר כבר למעשה אזורים. בכמה מהעובדים

ו. ז המלצה

(לוחות הראשונה הלוחות קבוצת סיכום. לוחות מביאים אנו הבאים בעמודים
ניתוח מתוך בקשישים, הטיפול של נבחרים מאפיינים מביאה (47 ,46 ,45

שונים היבטים מסכמת (132125 (עמי השנייה הקבוצה הקשישים. שבתיקי הנתונים
העובדים. דיווחי סמך על מהארגונים, אחד כל בתוך העבודה של

121



י בלשכת המטופלים בקשישים הטיול ניהול ל 0 נבחרים מאפיינים :45 לווו
(באחוזים) התיקיפ ני1וח מתוך העריב! בשלושת הבריאות

שבע באר . אביב תל ירושלים כללי
5א~ לא 5"א ל<'

ממתינים ממתינים ממתינים םמתינים ממתינים ממתינים ממתינים ממתינים
.§! £1 1£2 77 165 176 390 303 קשישים סר."כ

לטיפול הקשיש כניסת
בחצי נפתח הקשיש תיק

14 51 19 66 5 41 12 46 לראיון שקדמה השנה
20 41 7 14 42 47 23 37 עצמית פניה
49 45 7 48 7 17 16 30 טבתיחולים הפניה
19 2 62 27 12 11 32 14 מקופתחולים הפניה

. 0 6 22 3 27 12 19 7 רווחה מלשכת הפניה
הערכה תהליך

■ 42 53 75 24 28 44 47 41 בית ביקור נערך
קייםטופססוציאלי

85 100 100 100 89 96 96 97 הקשיש בתיק
תפקודי טופס קיים

100 100 100 100 100 100 100 100 הקשיש בתיק
משפחת מעורבות
בתהליך הקשיש

המטפל בין קשר קיים
29 25 10 8 21 42 19 30 הקשיש עם שגרה והמשפחה

המטפל בין קשר קיים
כאשר הקשיש ומשפחת

23 100 26 22 28 63 26 58 לבד גר הקשיש
לבני הדרכה ניתנה

52 52 14 15 31 44 31 37 המשפחה

הקשיש עם קשר
המטפל בין קשר קיים

32 32 5 9 11 47 13 35 לחודש אחת לפחות לקשיש
מעורב היה המטפל

שאינם שירותים בהשגת
כאשר בלשכה מסופקים

28 33 41 13 15 17 27 19 משפחה יש לקשיש
בהשגת מעורב היה המטפל
מסופקים שאינם שירותים

לקשיש כאשר בלשכה
100 100    26 52 משפחה איו
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בלשבת המטופלים בקשיסימ הטיפול ניהול של נבחרים מאפיינים :46 לוח
(באחוזים) התיקים ניתוח מתוך פ י הער בשלושת הרווחה

שבע באר אביב תל ירושלים כללי
לא 05 175 לא

ממתינים ממתינים ממתינים ממתינים ממתינים ממתינים ממתינים ממתינים
280 2_6 696 158 552 150 1528 294 קשישים סה"כ

לטיפול הקשיס כניסת
בחצי נפתח הקשיש תיק

5 12 1 52 2 3 2 17 לראיון שקרסה השנה
41 66 44 59 54 64 47 62 עצמית 00111111פניה בריאות מלשכת הפנייה
14 19 6 S 5 8 7 7 מקופתחולים הפניה
15 4 6 3 6 2 7 5 מבתיחולים הפניה

הערכה תהליך
98 100 95 89 95 95 97 94 בית ביקור נערך

סוציאלי טופס קיים
92 96 61 91 65 90 69 91 הקשיש בתיק

תפקודי טופס קיים
93 96 60 88 61 82 67 86 הקשיש בתיק

משפחת מעורבות
בתהליך הקשיש

המטפל בין קשר קיים
65 100 60 46 69 72 64 62 הקשיש עם שגרה והמשפחה

המטפל בין קשר קיים
כאשר הקשיש ומשפחת

50 70 38 55 37 79 40 67 לבד גר הקשיש
לבני הדרכה ניתנה

5 52 19 20 26 45 20 52 המשפחה

הקשיש עם קשר
המטפל בין קשר קיים

48 69 65 44 65 67 57 61 לחודש אחת לפחות לקשיש
בהשגת מעורב היה המטפל
מסופקים שאינם שירותים

לקשיש כאשר בלשכה
57 50 49 49 52 51 52 50 משפחה יש

בהשגת מעורב היה המטפל
מסופקים שאינם שירותים

לקשיש כאשר בלשכה
100 50 49 62 46 9 56 58 משפחה איו
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טיפול המקבלים בקשישים הטיפול ניהול של נבחרים מאפיינים :47 לוח
(בארתזים) התיקים ניתוח מתוך הערים בשלושת בקופתחולים אישי

שבע באר אביב תל ירושלים כללי

80 106 250 436 קשישים סר."כ

הערכה ר י תהל
94 96 91 93 בית ביקור נערך

בתיק סוציאלי טופס קיים
76 38 38 43 הקשיש

בתיק תפקודי טופס קיים
99 92 94 93 הקשיש

הקשיש משפחת מעורבות
בתהליך

המטפל ו בי קשר ים קי
77 88 78 80 הקשיש עם שגרה והמשפחה

המטפל ו בי קשר ים קי
גר הקשיש כאשר והמשפחה

69 59 35 46 לבדו
76 67 39 53 המשפחה לבני הדרכה ניתנה

הקשיש עם קשר
המטפל ן בי קשר ים קי

49 55 67 61 לחודש אחת לפחות לקשיש
בהשגת מעורב היה המטפל
מסופקים שאינם שירותים

לקשיש כאשר בקופתחולים,
58 66 36 47 משפחה יש

בהשגת מעורב היה המטפל
מסופקים שאינם שירותים
לקשיש כאשר בקופתחולים

100 100 33 50 משפחה אין
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הבריאות לשכת

| שבע באר 1 חי3ה | אביב תל 1 ירושלים ן ■ 
| הנעזר עובדים 4 טל צוות | נעזר עובדים ל~5 0 צוות | ~" נעזר עוברים 6 0ל" ת ו ^~ו | עונדי"מ 11 של צוות | המטפל הצוות היקף 7T
1 לבריאות תחנות 7 |ב לבריאות תחנות 49 |ב לבריאות תחנות 26 |ב טיפול אזורי כשני |פועל

גריאסר ר.אין המשפחה. 1 גריאסר באין המשפחה. | המשפחה. | חלוקה לפי שנקבעו |בעיר
העובדים נעזרים |בלשכה, העובדים נעזרים |בלשכה, | |גיאוגרפית.

| ביתהחולים טל |בגריאטר םבתיהחוליט. |בגריאטרים | 1

| ה. ק ו ר י ס 1 1 1 1

j ביתחולים. קל |הפנייה האישית. ביוזמתם פנייה | ביתחולים. של הפנייה | האישית. ביוזמתו |פנייה מגיעים קשישים .2
111 11 באמצעות. בעיקר
| אחיות עם קשר יש אך |איו, אחיות עם קשר יט אך 1אין, אחיות עם קשר יש אך ו, י א | |אין איתור פעולות .3
| הציבור. בריאות | הציבור. בריאות | הציבור. בריאות | I

| בין פנימי הערכה |צוות בין פנימי הערכה |צוות בין פנימי הערכה |צוות בין פנימי הערכה |צוות הערכה צוות .4
| הצורך במידת |מקצועי. מקצועי. | הערכה צוות ביפו: מקצועי. 1 |םקצועי.
1 עובדים גם בו |משתתפים להםשך| מהיחידה עובדים |כולל |

1 לשכת או |טקופתחולים | אחות מרווחה, עו"ס |טיפול, |

1 הרווחה. | | הבריאות. מלשכת |ועו"ס 1

111 11
| אביב. בתל |כמו אביב. בתל |כמו  מוכר אינו שהקשיש |בטידה מוכר שהקשיש |במידה החלטות קבלת אופן .5
| | | עלסמך ההחלטה |מתקבלת מתקבלת אחרים, ולשירותים
| | | לבריאות אחות עלסםך|הערכת עלפירוב |ההחלטה
| | | הלשכה (אחות הציבור. | במידה מהם. המתקבל |מידע
1 | | בריאות אחיות את |מדריכה עלסםך  מוכר |שאינו
| | | הציבור). | העו"ס שמבצעים |הערכה
| | j | יות. האח |ו
| מהמקרים: %25 מ פחות |אצל אביב. בתל |כמו המקרים: ממחצית פחות |אצל ממחצית יותר |אצל בית ביקורי .6
| בלבד. בעייתיים מקרים |אצל | בלבד. בעייתיים מקרים |אצל |המקרים.
1 | | 1 מידע בהשגת בעיות .7
| | | | הערכה: לשם

| הרווחה. |לשכת הרווחה. לשכת |קופתחולים, הרווחה. הטידע|לשכת בקבלת עיכובים 

1 | בתיחולים, |קופתחולים, |קופתחולים. כתביד בקרית בעיות 
| | וחה. הרו לשכת 1 | ב:
ווו 11
| בתיחולים. |קופתחולים, בתיחולים, |קופתחולים, בתיחולים, |קופתחולים, בתיחולים. מ:|קופתחולים, שלם לא מידע קבלת 
| | הרווחה. לשכת | הרווחה. |לשכת |

| הרווחה.| לשכת |קופתחולים, הרווחה. |לשכת הרווחה. |לשכת אנשים בהשגת קשיים 
1 1 1 1 | ם: מידע קבלת לצורך
1 טבתיחולים.  50^ מקופתחולים.  5041 01 01 שאמרו העובדים אחוז

I הרווחה. בלשכת  50*1 | | בבעיות נתקבלים שאינם
1 1 | | מידע: בהשגת

111 11
| לביצוע מספיק זמן |חומר צויינו. לא 1 מהרופאים. מידע קבלת 1 מהרופאים. מידע 1קבלת נוספות: בעיות
| הערכה 1 | | |
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בריאות לשכת

1 שבע באר | חיפה 1 אביב תל | ירושלים 1

1 1 1 1 1

ן ןלא \ל)( |לא |לא שירותים על המלצה .8
| j | | | בארגונים ר,ניתנים

| j j אחרים:
| | I I I|עלידי הניתנים |השירותים טלה0 שירותים |עלידי עלידי הניתנים |שירותים עלידי הניתנים |שירותים אחר: מעקב .9
אחות| עלידי נערך הלשכה, | הלשכה. עלידי הניתנים | אחיות עלידי נערך הלשכה; 1 עו"ס, (עלידי |הלשכה
| קשר יס הציבור. |בריאות אחיות עלידי נערך 1 הציבור |בריאות "םטב") |אחות,
המדריכה|  מס"ב ארגון |עם הציבור |בריאות !
| נמצאת והיא אחות |היא 1 . 1
1 לשכת עם טוב |בקשר |

| |הבריאות I

111 | | תיאום: .10
קופתחולים| ביחד: |מפגשים |קופתחולים ביחד |מפגשים |קופתתולים עם: קבועים מפגשים
| בתיחולים | כללי |ביתחולים קופתחולים של |ביפו:יחידה |בתיחולים
| הרווחה |לטכת |מועדונים הרווחה לשכת | |מועדונים
| המשפחה לבריאות |התחנה | הציבור לבריאות |התחנה הנפש לבריאות |תחנה
| הנפש לבריאות |התחנה | התנדבות |ארגוני יום |ביתחולים
1 גריאטרי שיקומי |מוסד | |עמידר 1

| יום י מרכז 1 ( 1 1

| | | | קשר| אין העובדים לרוב
| |מועדונים הנפש לבריאות |התחנה יום |ביתחולים חלב |טיפת עם:
1 יום |ביתחולים | | |עטירר
| | j | על| שצוינו בעיות .11
| 1 I j | :^^^^^^l^ ^^^ ^^^

111 | האחריות| בחלוקת בעיות
| |כן |כן |כן |כן הארגונים בין לטיפול
!11 | | ארגון אין לפעמים
ן | | | אחריות| עצמו על שלוקח
| . |לא |כן |כן |כן הטיפול למתן
111 | | לצורך תיאום 111חוסר | לפיתוחן מדיניות קביעת
| לא | |כן |כן /כן השירותים
| |כן /לא /כן /כן ביורוקרטיה
ן ן | | | מידע בהעברת ליקויים
ו ו ] | | שקשישים השירותים 111על | מארגונים מקבלים
( ןלא ןכן כן . |לא אחרים:
ן ן 1 1 1
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הרווחה לשכת

| טבע באר 1 חיפה 1 אביב תל 1 ירושלים 1  
ו 1 ו ו ן
1 עוברים 8 של |צוות עובדים 20 של |צוות עובדים 28 של |צוות עובדים 39 של |צוות ל פ המס הצוות היקף .1

| האישית ביוזמתם |3נייה האישית ביוזמתם |פנייה האישית ביוזמתם [פנייה האישית ביוזמתם |פנייה מגיעים קשישים .2111 1 ! באמצעות: בעיקר
1 יש 1 יש 1 יש 1 יש 1 איתור פעולות .3
| מיוחדת קבלה |עובדת בקשישים המטפלת |עו"ס בקשישים המטפלת ו"ס |ע בקשישים המטפלת |עו"ס על קשישים קבלת .4
111 11 111ידי 11
1 מחצית |בהשתתפות העובדים רוב |השתתפות משתתפים אינם העובדים |רוב העובדים רוב |בה0תתפות הערכה צוות .5
1 בריאות ואחיות ואחיות|מהעובדים קופתחולים צוות|ואוויות יק כאשר הערכה. |בצוות טקופתחוליס |ואחיות
1 |הציבור הציבור |בריאות מקופת אחות בו |משתתפת 1

1 1 1 |חולים 1111 11
1 מבצעים העובדים |כל מבצעים אינם העובדים |רוב העובדים ממחצית |יותר מהעובדים מרבע |פחות בית ביקורי .6
1 כל אצל בית |ביקורי כל אצל בית |ביקורי כל אצל בית ביקורי |מבצעים אצל בית ביקורי |םבצעים
1 |הקשישים הבית ביקורי |הקשישים. |הקשישים הקשישים |כל
1 | עלידי בעיקר |נערכים | 1

1 | קהילתיים |עובדים |

ווו 11
1 1 1 | 1 מידע בהשגת בעיות .7111 11 הערכה: 111לשם 11 בקבלת עיכובים 
1 |בתיחולים |בתיחולים הבריאות לשכת הבריאות|בתיחולים, לשכת |בתיחולים, ם: המידע
111 1 | כתביד בקרית בעיות 
1 |בתיחולים קופתחולים |בתיחולים, 1 | ב:
1 |בתיחולים |בתיחולים,קופתחולים, |קופתחולים מ:|קופתחולים שלם לא מידע קבלת 
1 | הבריאות |לשכת | |111 11 אנשים בהשגת קשיים 
1 | בתיחולים הבריאות, ולשכת בתיחולים הבריאות, הבריאות|לשכת ם:|קופתחולים,לשכת המידע קבלת לצורך
1 מקופתחולים  50^ מקופתחולים  13111 םקופתחולים  55*** מקופתחולים  |*י37 שאמרו העובדים אחוז
1 מבתיחולים  |*י50 מבתיהחולים  $0/ מבתיחולים  |1י50 מבתיחולים  |6י40 בבעיות נתקבלים שאינם

הבריאות מלשכת  |>י100 הבריאות מלשכת  50**| הבריאות מלשכת  dS\\ הבריאות מלשכת  33>1| מידע בהשגת

| בין זהים לא וקריטריונים הקשישים במצב |שינויים צויינו |לא צויינו |לא בהערכה נוספות בעיות
1 |המומדות מהירה להתיישנות |המביאים | |
1 // ההערכה |סל 1 |
j ( ו ו ו

1 1 1 | שירותים על 8.ממליצים
י 1 1 1 | עלידי המסופקים
I I j 11 כגון אחרים, גורמים
J 1 1 1 ולשכת קופתחולים
1 1כן /כן |כן /כן הבריאות
ו ו ו ו ו
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הרווחה לשכת

| שבע באר | חיפה | אביב תל 1 ירושלים 1
| 1 1 1 1

| השירותים 1כל השירותים |כל השירותים /כל השירותים |כל אחר: מעקב .9
ן | | | | השירותים
1 1 . , 1 1 1

| j J | | של ממוצע 10.מספר
11 \ / | כל באחריות קשישים
1 י 152 1 103 | 110 | 138 | בקשישים המטפל עו"ס
| |מועדונים המשפחה לבריאות |התחנה |מועדונים |קופתחולים לרוב קבועים מפגשים
| |קופתחולים התנדבות |ארגוני |קופתחולים | עם: העובדים
| | קופתחולים 1 1 1
1 יום |בתיחולים הנפש לבריאות |התחנה המשפחה לבריאות |התחנר. המשפחה לבריאות ק0ר|התחנה אין העובדים לרוב
| שיקומי |מוסד יום |בתיחולים יום |ביתחולים יום |בתיחולים עם:
| | | שיקומי |טוסד התנדבות |ארגוני
ן [ | |עמידר שיקומי מוסד 1

| } | | דר עמי 1

| . | | | בעיותשצויינו| .11
| j | | | העובדימ: רוב עלידי
| | | | ת| ו י ר ח א ה בחלוקת בעיות
| |כן |כן |כן |כן הארגונים: בין לטיפול
11 | | 1 ו ו ארג אין לפעמים
| 1 1 | אחריות! עצמו על שלוקח
| |לא |כן |לא |לא הטיפול למתן

| j j | רך לצו תיאום חוסר
| ן 1 לפיתוח| מדיניות קביעת
| כן |לא |לא |לא השירותים
| |כן |כן לא | ביורוקרטיה
iII 11
| J | || מידע בהעברת ליקויים
| | | j I ^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^
| | | | 1 מארגונים מקבלים
ן |לא |לא |לא |לא אחרים
ו ו ו ו ו
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קופתחולים של סיפול להמשך היחידה
| קבע באר * חיפה ~| יפ"ו  אביב תל 1 ירושלים | " 
1 1 1 1 1

* S I 41 41 5 | האחיות ם0פר .1
1 1 1 11 21 1 } העו"ס ם0פר

111 1 | מגיעים קשישים .2
1 קופחחולים |מרפאות קופתחולים |םרפאות קופתחולים |מרפאות קופתחולים [מרפאות דרך: בעיקר
| עם קשר יש אך |אין, ע0 קשר יש אך |אין, עם קשר יש אך |אין, עם קשי יש אר |איו. איתור פעולות .3
1 המרפאות 1 1המרפאות המרפאות 1 המרפאות
ווו 11
1 בירושלים |כמו בירושלים |כמו בירושלים |כטו כל הסגל. עם ישיבות |יש הערכה צוות .4
1 1 11 המקרים את מביאה |אחו.'
1 1 1 | לדון. רוצה היא |שבהם
111 11
1 אביב בתל |כםו אביב בתל |כמו ביקור מבצעים העובדים |כל ביקורי של עקכי דפוס |אין בית ביקורי .5
| | | מן מחצית לפחות אצל |בית |ביה
1 1 1 |הקשיסים |

1 1 1 | 1 מידע בהשגת בעיות .6
111 11 הערכה: לשם
1 לשכת הרווחה, |לשכת |בתיחולים |בתיתולים הרווחה המידע|לשכת בקבלת עיכובים 
| והבריאות | 1 |

1  | בתיחולים, הרווחה, |לשכת |בתיחולים  | כתביד בקרית בעיות 
1 | הבריאות |לשכת | |

1 הבריאות |לשכת בתיחוליב הרווחה, |לשכת  | הרווחה לשכת ם:|בתיחולים, מלא לא מידע קבלת 
111 11 אנשים בהשגת קשיים 
1 הרווחה |לשכת בתיחולים, הרווחה, לשכת 1 הרווחה וחת|לשכת הרו הבריאות,לשכת |לשכת ם: מידע קבלת לצורך
1 | הבריאות |לשכת | j
ווו 1 1

1 מבתיחוליס  33^ חולים מבתי  30^ םבתיחולים  2 5^ םבתיהחולים  43^ שאמרו העובדים אחוז
| הבריאות מלשכת  67>*| הבריאות מלשכת  3311 הבריאות מלשכת  1003<| הבריאות מלשכת  71^ בבעיות נתקבלים שאינם
| הרווחה מלשכת  50111 הרווחה מלשכת  50*1 הרווחה מלשכת  50 41 הרווחה מלשכת  33^ המידע בהשגת
1 1 1 1 1

1 צויינו |לא צויינו |לא צויינו הקשיש|לא על מספיק מידע |העדר בהערכה נוספות 111בעיות | המכירים בקהילה 111|טגורמים 1 הקשיש את 1

111 11 שירותים על 7111.ממליצים 11 עלידי 111המסופקים 11 כגון אחרים, גורמים
1 1 11 1 ולשכת קופתחולים
1 |כן |כן /כן |כן הבריאות
1 |תםיד |ו1מיד |תמיד |תמיד מעקב ביצוע מידת .8
1 1 11 | הניתנים שירותים אחר
1 1 1 / / י עלידם
ו ו ו ו __ו
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קופתחולים של טיפול להמשך היחידה
1 שבע באר ך וחפה 1 אביב הל 1 ירושלים *

ו ו ו ו ו

| |לפעמימ |לפעמים |לפעמים ולפעמים מעקב ביצוע מידת .9
| 1 1 | | הניתנים שירותים 111אחר ) 1 אחרים ארגונים עלידי
ווו 11
ן ן | | | תיאום: .10
| קופתחולים |מרפאות כללייס |בתיחולים הבריאות |לשכת כלליים |בתיחולים עם: קבועות פגישות
| הבריאות |לשכת |מועדונים הרווחה |לשכת הבריאות |משרד
| המשפחה לבריאות |התחנה שיקומי |מוסד קופתחולים של |מרפאות התנדבות |ארגוני
| הרווחה |לשכות קופתחולים |מרפאות כלליים |בתיחולים קופתחולים |טרפאות
| לקשישים |מועדוני0 הבריאות לשכת | המשפחה לבריאות חנה הה 1

| |מוגבליס 1 1

| | הנפש לבריאות |התחנה הרווחה |לשכת
1 ום י |בתיחולים 1עמידר 1

| התנדבות |ארגוני יום |בתיחוליס 1111 11
1 הנפש לבריאות |התחנה | המשפחה לבריאות |התחנה המשפחה לבריאות |התחנה קשר אין העובדים לרוב
| |עםידר | |טועדונים התנדבות |ארגוני עם:
1 1 . 1 יומ |ביתחולים 1עטידר
| | | 1עמידר
ן ) | | בעיותסצויינין .11111 | | העובדים: רוב עלידי
| 1 1 | | האחריות בחלוקת בעיות
| |כן כן . |לא |לא הארגונים: ביו לטיפול
ן | | | ארגון אין 11לפעמים | | אחריות עצמו על שלוקח
| |כן כן |לא |כן לקשיש טיפול למתן
II!i >111 | | לצורך תיאום חוסר
j | j | | לפיתוח מדיניות קביעת
| |לא |כן |לא |כן שירותים
| |כן |לא |כן |כן ביורוקרטיה
1 1 1 1 1

1 | 1 | 1 מידע בהעברת ליקויים
1 " 1 | | | שקשישים השירותים על
111 | 1 מארגונים מקבלים
| |לא |לא |לא |לא אחיים
ו ו ו ו ו
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חולים בבווי שו;י3: סי3ול דפוסי

1 ייייי^ א0ף ן השו0ר הל ן  ■~5__
1 בביתהחולי0, קבע דרר הנמצאת קטר אחור. אין במחלקר,| קבוע באופו העובדה קטר. אחיה מועסקת 1 קבוע) באופן והעובדות קשר אחייה 5 מועסקות

מבקרת ביפי טיפול להמשך מהיחידה <'חות <ר ביתהחולים טל הגריאטרית 1 יחידה יש הסחרור. תכנון לצורר יי "
קשישים על מידע לקבל כדי בשבוע פע0 1 הקטיטים. של שחרורם את מארגנת הקשר אחוה 1 לקטישים ביה טיפול הנוהנה ביי. "לפלפול

הווולים. מבית להסתחרר שעומדים 1 (קופתחוליס בקהילה ארגונים " הי*ים "יי 1 הקטנות רטופוה חברי
יום ביתחולים יש אך גריאטרית. מחלקה איו לטיפול! היחידי, את מארגנת חלב), טיפת ואחיות 1 טיפול תכניה ושולחו; הערכה עושה קשר אחות 

גריאטרי. שיקומי 1 הגריאטרית ביחידה קשישים מקבלת בית. 1 בית לטיפול הזקוקים לאנשים
למחלקה קשישיס לקבלת מיוחדת יחידה 1 יום לביהחולים מידע ומעבירה הירידה! אחות עם פגישות נערכות לשבועיים אחת 

למחלקה הקשיש אה לשלוח אם מחליט הצוות הבריאותי. מצבו על שביעיות שיחות נערכית * על מידע למסור כדי ביפו טיפול להמשך
או הרופא, שמואל בביהחולים גריאטריה בטיפול! הנמצא קשיש כל של והסוציאלי התפקודי 1 על מידע ולקבל להשתחרר העומדים קשישים

עצמו. הרופא באסף למחלקה להכניסו 1 המחלקה. 1 היחידה מטעם הנערך המעקב
היא אחרת. במחלקה לקבלה ממחין קשיש כאשי 1 עורך םביההחולים הקשיש של שחרורו לפני 1 גריאטרית שיקומית מחלקה יש לקבלה מיוחדת ביחידה מלא טיפול מקבל 1 את לבחון כדי בין1> ביקור המחלקד, ^^ ן ת קוס ש מחלקה יש

ביו מעקב החנה למעשה המהווה קשישים, 1 בית: טיפול על להמלצה הרלוונטיים התנאים |

וקמואל הרופא אסף ובין השונות המחלקות 1 בעיסוק, מרפא םפיזיוטרפיסס, מורכב הצווח |

הרופא 1 קשר ואחות עו"ס |

| קצרה לתקופה הביתה הקשיש את שולחים לפעמים |
1 יכול הוא מידה באיזו לבדוק כדי ימים) 23) 1

[ 1 שם להישאר |

1 בית טיפול הנותנת בית לטיפול יחידה יש |
1 הקטנות בקופות החברים לקשישים |

| מיוחדת גריאטרית יחידה מפעיל ביתהחולים j
1 ולהפנות מקיפות הערכות לבצע שתפקידי. |

1 מתאימים ארגונים או מחלקות לטיפול קשישים 1

1 1 הגריאטרית ליחידה לחזור מוזמנים הקשישים |
1 שחרורם אחרי ממעקב ליהנות כדי המיוחדת |

1 מביתהחולים |

ע0: קבועות פגישות |נערכות עם: קבועות פגישות |נערכוה עם: קבועות פגישות נערכות
קופתחולים סל טיפול להמשך היחידה 1 פנימית) סוציאלית (עובדת הרווחה לשכת 1 התנדבות ארגוני 

התנדבות ארגוני 1 | קשר) (אחיות ביפו טיפול להמשך היחידה 
1 הבריאות לשכה | |
1 קופתחולים | ן
1 יום ביתחולים | ן

ע0: תכוף קשר |מתקיים עם: תכוף קשר |טתקייס עם: תכוף קשר מתקיים
קופתחוליס 1 יום ביתחולים 1 קופתחולים 
הרווחה לשכת 1 גריאטרי סיקומי מוסד 1 גריאטרי שיקומי מוסד 

גריאטרי סיקומי מוסד 1 לקשישים מועדונים 1 הבריאות לשכה 
התנדבות ארגוני 1 הרווחה לשכות 1 הרווחה לסכות 

1 קופתחוליס |
1 הבריאות לסכת 1

ע0= ק"י 1*יו עם: קשר |אין עם: קשר אין
חלב טי3ת 1 הנפש לבריאות י'תחנה 1 לקשישים מועדונים 

עמיזר 1 עמידר 1 הנפש לבריאות התחנה 
1 j 1 יום ביתחולים 

י 1 עמידר 
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(המשך) חולים בבתי שונים דגמים

1 ירוש~5י^ם כרם~ ךהדסהעיו " 70ר7קה

1 סיע"וזייות מיסות יש  1 ~ " בריזהיהחויל^ם ב קב"ע" " ר ר ~?יע0"קת~ד המ קשר" "n r/'fy~0~<~
1 מהמחלקה חלק המהווה גריאטרית מחלקה יש | ביקור והמבצעת טיפול להמשך היחידה מטעם

הפנימית 1 להשתחרר העומד קשיש כל אצל בית
מטעם בביתהחולים המועסקות קשר אחיות יש | הוא אף משתתף קופתחולים של מהיחידה הרופא 

קופתחולים 1 הקשישים של שחרורם בתכנון
| קבוע באופן מבקרים הבריאות מלשכת עובדים 
1 הגריאטרית/שיקומית במחלקה

ו ו
1 עם: קבועות פגישות |נערכות עם: קבועות פגישות נערכות
{ קופתחולים 1 טיפול להמשך היחידה 

הבריאות לשכת 1 הרווחה לשכות 
1 הרווחה לשכת |
1 1

! !
j עם: תכוף קשר |מתקיים עם: תכוף קשר מתקיים
1 , קופתחולים 1 קופתחולים של היחידה 

הבריאות לשכת 1 הבריאות לשכת 
 הרווחה לשכת 1 הרווחה לשכת 

הנפש לבריאות התחנה |
1 התנדבות ארגוני  1

1 שיקומי |

1 עם: ?סר 1איי עם: קשר אין
המשפחה לבריאות התחנה 1 המשפחה לבריאות התחנה 

יום ביתחולים 1 הנפש לבריאות התחנה 
עמידר 1 יום ביתחולים 

ן ' 1 התנדבות ארגוני 

ו ו
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הטיפול יחידות של כללי תיאור א: נספרו

בנספח מתוארות השונים, בארגונים הטיפול ניהול תהליכי של המחשה לשם

דרום; לשכת  הרווחה מלשכות אחת .1 ירושלים: באזור האלה היחידות זה

של טיפול להמשך ¥1*11*4ה .1 כד0/ ע*ן  הדסה ביתהחולים .3 בריאות; לשכת .2
קופתרוולימ.

הרווחה לשכת של יחידה  דרום לשכת .1

שש בין מתחלקת בקשישים לטיפול בירושלים הרווחה לשכת של אחריותה
הנציב. וארמון יעקב, נווה ירושלים, מזרח מערב, צפון, דרום, לשכות יחידות:

דרום. לשכת של תיאור מוצג להלן

בקטמונים, בגילה, המתגוררים קשישים 1,500 לכ טיפול מספקת הלשכה

הישנה בקטמון ברסקו/טלבייה, מרדכי, בגבעת הגרמנית, במושבה בתלפיות,
הלשכה של בטיפולה המצויים מהקשישים 113; לפחות קיבלו 1983 ביוני ובממילא.
חמות ארוחות קשישים), 170) במשקהבית עזרה כגון לפחות, שירות של אחד סוג

קשישים). 10) כביסה ושירותי קשישים) 150)

לבין בינה רשמיים הסדרים לא ואף קשישים, איתור של נוהל אין בלשכה
תפקיד את עצמאי באופן עצמו על לוקח עובד כל בשכונות. אחרים מטפלים גורמים

קשישים עם שיחה באמצעות ואם מועדונים עם קשר יצירת באמצעות אם האיתור,

לו. המוכרים אחרים

9 כוללים: ואלה הקשישים, עם בעבודה איש 30 כ מועסקים עצמה בלשכה

מט"זיות 12 ו בית) (מטפלות "מטב"יות 9 משרות, 7.5 ב סוציאליים עובדים
שלהם האחריות דירוג העובדים. לכל אחת מרכזת יש כמוכן בזקנים). (מטפלות

כדלהלן: הוא
מרכז מדריך

סוציאליים עובדים 9

מט"זיות 12 "מטב"יות 9~
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בה המועסקים האנשים מספר מבחינת בגודלה השנייה היא דרום לשכת

קשישים. עם בעבודה

בין בקשישים לטיפול האחריות מתחלקת הלשכות, כביתר דרום, בלשכת

עובד כל שבאחריות הקשישים מספר שכונות. או אזורים לפי הסוציאליים העוגדימ

המטופלים ממספר גדול זה מספר .(158 הוא הממוצע (המספר 250 ל 90 בין נע
כלשהו מקרה מועבר (כאשר 138 כ שהוא הרווחה, לשכות בכל לעובד הממוצע
נמצאים שכבר המקרים מספר בחשבון מובא הסוציאלי, העובד של לאחריותו

בטיפולו).

קטיגוריות, לשלוש שבטיפולם המקרים את העובדים מסווגים כלל בדרך
טיפול אינטנסיבי, טיפול דהיינו,  לקשישים הדרושה הטיפול לתכיפות בהתאם

דו עד שבועי במגע נמצא שהעובד פירושו האינטנסיבי, הטיפול ומעקב. רגיל
בקשר  והמעקב לפחות, בחודש פעם במגע כרוך הרגיל הטיפול הקשיש; עם שבועי

חודשים. שישה עד בשלושה פעם הקשיש עה

אחר מטפל מגורם הפניה בעקבות או ביוזמתםהם, ללשכה מגיעים הקשישים
הנמצאים הקשישים רוב וכדומה. בתיחולים הבריאות, לשכת קופתחולים, כגון
הפניה בעקבות שהגיעו אלה של ומרביתם מיוזמתם, אליה הגיעו הלשכה בטיפול

לדפוס דומה זה הפניה דפוס קופתחולים. עלידי הופנו אחרים מטפלים מגורמים
האחרות. הרווחה בלשכות השכיח

הוא יום באותו שתפקידו סוציאלי, עובד עלידי מתקבל ללשכה המגיע קשיש

תוך נעשית מצבו של כללית הערכה .(initial intake) ראשונית קבלה לבצע
לעתים צרכיו. הם מה לקבוע כדי בלשכה, הקשיש של קבלתו מיום בממוצע, שבוע,

בצוותי צוות. של במסגרת  ולעתים הסוציאלי, העובד בידי ההערכה מבוצעת
המשפחה, לבריאות מהתחנה הציבור בריאות אחיות משתתפית דרום בלשכת ההערכה
קשישים. מרכזת או מדריך כגון בלשכה, אחרים ועובדים מקופתחולים אחיות

רוצה הסוציאלי העובד כאשר (1 האלה: במקרים צוותית במסגרת מתבצעות ההערכות
כאשר (2 בבית; שיפוצים או אישי טיפול כגון גבוהה, שעלותו שירות על להמליץ

הקשיש; בסיווג קושי יש כאשר (3 אחד; מגורם מיותר שירותים מקבל הקשיש

בלשכה. יחסית, חדש, הוא הסוציאלי העובד כאשר (4
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והתפקודי הרפואי הסוציאלי, מצבו על מידע נאסף ההערכה תהליך במסגרת

בעיות כגון: פרטים, לברר היא הראשונית הסוציאלית ההערכה מטרת הקשיש. של

הטיפול סוג השכלה, רמת הכנסה, כלכלי, מצב מגורים, תנאי בעבר, רפואיות
ובעיות שוטפות בעיות המשפחה, בתוך ותמיכה יחסים בהווה, מקבל שהקשיש

"טופס הנקרא בטופס הנתונים את מסכמים הסוציאליים העובדים במשפחה. מיוחדות
או הבריאות ממשרד שירותים לקבלת הקשיש הפנית לצורך עזרה". לקבלת פנייה

למתן סוציאלי "דו"ח הנקרא טופס גבי על הנתונים נרשמים קופתחולים,
בתאריך המתקבל הקשיש, של מצבו על נוסף מידע כרוניים". לחולים שירותים
בו נעזר הסוציאלי שהעובד פתוח, טופס גבי על כלל בדרך כרשם יותר, מאוחר

הטפסים. שאר כל עם ביחד בתיק, מוחזקות אלה רשימות רשימותיו. עריכת לצורך
בלשכת בית. ביקורי גם ההערכה תהליך במסגרת מבוצעים קרובות לעתים

מהמקרים. $75;503; ב בית ביקורי נערכים דרום

רפואי "טופס הנקרא בטופס נרשמות הרפואיתהתפקודית ההערכה מסקנות
מילוי לשם לשירותים הזקוקים קשישים של עניינם את לשרת והמיועד תפקודי",
מבתי מקופתחולים, אחיות או רופאים ממלאים הטופס את התפקודיים. צרכיהם

זה בשלב הרווחה. ללשכת העברתו על אחראים גם והם הבריאות, מלשכת או חולים
הערכת לצורך הגורמים בין התיאום של חשיבותו מתגלה הטיפול ניהול תהליך של

של מהירה העברה לצורך השונים הגורמים בין פעולה שיתוף הקשיש: של מצבו
הולמות. טיפול תכניות של לפיתוחן תורם מידע

מארבע אחת לפי הקשיש של בסיווגו ביטוי לידי באות ההערכה מסקנות

תשוש סיעודי, והן: לו, הדרוש הטיפול טיב ואת מ^בו את המגדירות קטיגוריות,
קרובות לעתים הקשיש, בסיווג בעיות מתעוררות כאשר ועצמאי. תשוש נפש,
בלשכת או בקופתחולים מקצוע אנשי לידי ההחלטה את העובדים מעבירים

כשהקשיש (למשל: גבוליים מקרים לגבי להתעורר עשויות בסיווג בעיות הבריאות.

קטיגוריות להגדרת באשר מחלוקת של במקרה או הזמן), כל לא אך לעתים מבולבל
את המספקים השונים, הגופים בין כלל, בדרך מתעוררות, כאלה מחלוקות הסיווג.

לסיווגם. בהתאם לקשישים השירותים
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שבאופן אף על הטיפול. תכנית בניית הוא הטיפול ניהול בתהליך הבא השלב

מבחינה נפרדים, שלבים שני הם הטיפול" ו"תכנון ה"הערכה" שלבי תיאורטי

אלה גם הם ההערכה בביצוע המעורבים האנשים כלל, בדרך כך הדבר אין מעשית
הניתנים שירותים לכלול יכולה הטיפול תכנית הטיפול. תכנית את המכינים

גם שניהם או כסף, העולים שירותים או סוציאלי, ייעוץ כגון חינם, בלשכה

הטיפול תכנית כאשר מהמדריך. אישור מחייבת כסף העולה שירות על המלצה יחד.
מרכז של או המדריך של אישורו את לקבל אותה המכין העובד על מיסוד, כוללת

המקרה הבאת את דורש כתשושים או כעצמאיים קשישים של סיווגם בלשכה. הקשישים

זו ועדר. לקשיש. המדור וקהילה, משפחה שירותי של מוסדי לסידור הוועדה בפני
הרווחה, משרד מטעם מנציגים גם לפעמים העירייה, מטעם מנציגים מורכבת

המקרה את להפנות העובד על כסיעודי, מסווג הקשיש אם בלשכה. הקשישים וממרכז
הבריאות. לשכת לטיפול

הלשכה, באמצעות קהילתיים שירותים קשישים 150 לפחות קיבלו 1983 ביוני
ו נדרו מהם שמונה .54 ל מוסדי סידור על העובדים המליצו האחרונה השנה ובמשך

אחרות, במלים הבריאות. משרד עלידי  וארבעה מוסדי לסידור הוועדה עלידי

אושרו. לא מוסדי סידור הומלץ שבהם המקרים מכל 223;

הבקשה מטופסי אחד טופס למלא יש הטיפול, תכנית הכנת השלמת עם

מפעל "מטב", (ארגון המספק מהגורם המבוקש השירות את להזמין כדי לשירותים
י). ו כ ו ה, נ ז ה

עלידי המבוצע יישומה, אחר המעקב שלב מתחיל טיפול, תכנית משאושרה

הקשיש עם מגע יצירת באמצעות א. דרכים: בשתי מתבצע המעקב הסוציאלי. העובד
בעיות על דיון באמצעות  נבחרים שירותים של במקרה ב. השירות; ספק ו/או

בית. ביקור העורך הטיפול, נותן עם הקשיש

אחת פעם לפחות הקשישים מכל $75, ב הטיפול אחר מעקב נערך דרום בלשכת

חודשים. שלושה בתוך

מכך כנראה, הנובעים, העובדים בין גדולים הבדלים יש המעקב בביצוע
ברורה. אינה שהמדיניות

יישום בשלב ביניהם רב תיאום מחייב שירותים המספקים הגופים ריבוי
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הממומן אישי טיפול של שירות יקבל שקשיש ייתכן למעיל, כך, הטיפול. תכנית
במימון ביתית, ועזרה חמות ארוחות גם  לכך ובמקביל הבריאות, לשכת עלידי

לדברי מוטלת, השירותים של תקינה הספקה להבטחת האחריות הרווחה. לשכת

השירותים מתן את להסדיר הוא שתפקידם הסוציאליים, העובדים על המרכזת,
הדוקים תיאום קשרי מקיימים אחרות, כבלשכות דרום, בלשכת העובדים לקשיש.
לבריאות התחנה עם מגעיהם ואילו לקשישים, והמועדונים קופתחולים עם למדי
סיעודיים, לקשישים האחריות למדי. רופפים לקשישים יום ובתיחולים המשפחה

הלשכות בין מתחלקת כאחד, הבריאות לשכת ושל דרום לשכת של בטיפולו הנמצאים
הספקת למימון בעיקר דואגת והשנייה ולמעקב, לטיפול דואגת שהראשונה כר

.0 י ת ו ר י הש

המחוזית הבריאות בלשכת הכרוני בחולה הטיפול יחידת .2
שירותי מתן על אחראית ממושכות) למחלות (המדור המחוזית הבריאות לשכת

נייםסיעודיים כרו לחולים מוסדי וסידור רפואיים מכשירים אישי, טיפול
מיועדים אינם אמנם אלה שירותים והפרוזדור. ירושלים באזור נפש ותשושי

בלשכה העובדים של מזמנם משלושהרבעים למעלה מוקדש למעשה אך בלבד, לקשישים
לטיפול להגיע יכולים הקשישים בהם. הקשורות ולפעילויות קשישים עם לעבודה
או אישית), ביוזמה (פנייה מטעמם המשפחה פניית באמצעות דרכים: בכמה בלשכה

כלליים בתיחולים קופתחולים, כגון אחרים, מטפלים מגורמים הפניה באמצעות

מיוזמתם פנייה עקב הבריאות לשכת לטיפול הקשישים מגיעים כלל בדרך וכוי.
והשירות הרווחה לשכות עלפירוב אחרים, מגופים הפניה באמצעות או האישית
האישית ביוזמתם הפונים בין אם ברור לא הכלליים. בתיהחולים של הסוציאלי

(כגון אחרים מטפלים גורמים עלידי רשמי לא באופן שהופנו כאלה גם כלולים
קופתחולים). מרפאות

צוות אולם לעזרה, הזקוקים קשישים של איתור פעולות יוזמת אינה הלשכה

שירותים בקרב בלשכה הניתנים השירותים על הסברה פעולות מבצע הלשכה

שהללו כדי הרווחה ובלשכות קופתחולים במרפאות בתיחולים, של סוציאליים
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לעזרה. הזקוקים הקשישים את ללשכה יפנו שאלה

עובדים 2 אחיות, 2 אנשים: 11 עובדים ממושכות למחלות במדור
מזכירת אשפוז, מזכירות 2 המדור, מנהל גריאטרים, רופאים 2 סוציאליים,

רפואיים. מכשירים ומזכירת בית טיפול

גיאוגרפיים. תתאזורים לשני חולק הבריאות לשכת לאחריות הנתון האזור
רופא אחות, סוציאלי, מעובד המורכב רבמקצועי צוות פועל מהם אחד בכל
הרפואיים המכשירים ומזכירת הבית טיפול מזכירת אשפוז. ומזכירת גריאטר

יחד. גם האזורים בשני עובדות

ביוזמת נעשית מוסדי סידור או שירותים קבלת לצורך ללשכה הפנייה כאשר

המשפחה בני את האחראים הסוציאלי העובד או האחות מקבלים הקשיש, משפחת

קופתחולים הרווחה, לשכות באמצעות נעשית הפנייה כאשר ריאיון. לצורך לשיחה
הסוציאלי לעובד או לאחות אותה מעבירה וזו למזכירה, מגיעה היא וכוי,

בממוצע. קשישים 200 ב מטפל צוות כל הקשיש. של מגוריו אזור על האחראים

קטיגוריות: לארבע מתחלקים עובד כל של בטיפולו הנמצאים הקשישים
אישי; טיפול המקבלים קשישים 

הלשכה; באמצעות אישי טיפול ומקבלים מוסדי לסידור הממתינים קשישים 

הלשכה; באמצעות אישי טיפול מקבלים ואינם מוסדי לסידור הממתינים קשישים 

רפואיים. מכשירים המקבלים קשישים 
הקשיש מוכר שבה למידה בהתאם משתנה הקשיש של וצרכיו מצבו הערכת תהליך

האחרים: לגופים

הרווחה, לשכת או ביתחולים קופתחולים, די עלי מופנה הקשיש כאשר .1

תפקודירפואי טופס מתקבל מביתהחולים אודותיו: מידע הלשכה צוות מקבל
מקופתחולים הכרוני; לחולה שירותים מתן על דיון לצורך סוציאלי ודו"ח

מתקבל הרווחה מלשכות סוציאלי; דו"ח גם  ולעתים תפקודירפואי, טופס מתקבל
סוציאלי. "ח דו

מעודכנת או מהימנה מלאה, איננה ההערכה כאשר למשל,  מסוימים במקרים

הסוציאלי העובד גם בעצמה. התפקודית ההערכה את הלשכה אחות מבצעת  דיה

לסכם, איפוא ניתן לצורך. בהתאם בעצמו, הסוציאלית ההערכה את לעתים, מבצע,
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ההערכה עלסמך לעתים מתבצעת מוסדי סידור או אישי טיפול מתן על שההחלטה

שהם הערכה סמך על  ולעתים המפנים, הגורמים מן הלשכה עובדי שמקבלים
בעצמם. מבצעים

להם, מוכר ואינו אחרים גופים עלידי מופנה אינו הקשיש כאשר .2
וההערכה בית, ביקור סמך על האחות עלידי התפקודית ההערכה מתבצעת

ולפעמים בית ביקור עלסמר לפעמים הסוציאלי, העובד עלידי  הסוציאלית
במשרד. המשפחה ריאיון עלסמך

העובד של ואלה הרפואיתפקודי, בטופס נרשמות האחות של ההערכה מסקנות
האחיות מצרפים אלה, טפסים מילוי על נוסף הסוציאלי. בדו"ח  הסוציאלי

עם או הקשיש עם שערכו מגע כל על דיווחיהם את לתיק הסוציאליים והעובדים
מעובדים (מכתבים אחרים מטפלים מגורמים המגיע נוסף חומר כל משפחתו. בני

הקשיש. לתיק הוא אף מצורף וכוי), רפואיות, תעודות סוציאליים,
של במסגרת נעשית מוסדי סידור או אישי טיפול שירותים, מתן על ההחלטה
על חותם גריאטר ורופא והאחות, הסוציאלי העובד תמיד משתתפים בצוות צוות.

בסדרי כולו, האזור על האחראים הצוותים, שני דנים בשבוע פעם ההחלטה.
המוסדי. לסידור העדיפויות

מבוצע המעקב האישיים. הטיפולים אחר מעקב תמיד נערך הבריאות בלשכת

ארגון באמצעות ניתן הטיפול כאשר האחראי. הסוציאלי העובד או האחות עלידי

תוצאותיו. על ללשכה המדווחת "מטב", מדריכת עלידי המעקב מתבצע "מטב",
ועזרה חמות ארוחות כגון שירותים לקבל יכולים הלשכה בטיפול הנמצאים קשישים

אחר המעקב הספקתם. אחר עוקבת אינה הלשכה אולם אחרים, מגופים גם ביתית

האחות. עלידי מתבצע במוסדות המאושפזים בקשישים הטיפול

יש בקשישים המטפלים אחרים ארגונים לבין הבריאות לשכת בין לתיאום

לביצוע חיוני ההפניה בשלב התיאום הטיפול. שלבי בכל ביותר רבה חשיבות

עלסמך החלטות הצוות מקבל שבהם מקרים באותם בפרט הקשיש, של צרכיו הערכת

גופים עם תיאום דרוש כמוכן הקשיש. את המכירים אחדים מגורמים המתקבל מידע

מלבד השירותים, כל דהיינו,  מספקת אינה הבריאות שלשכת שירותים ההמספקים
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הממתינים או אישי, טיפול המקבלים קשישים רפואיים. ומכשירים אישי טיפול
מקופתרוולים גם שירותים לקבל איפוא יכולים הבריאות, משרד דרך למוסד

הרווחה. ומלשכות

קופת עם רב בתיאום פועל הוא כי ציין, הבריאות לשכת של המטפל הצוות
(מרפאת הנפש לבריאות התחנה הרווחה, לשכות הכלליים, בתיהרוולים רוולים,

ממוסדות אחד כל עם שיקומיים. ומוסדות (תלחי) יום ביתחולים החכם), שמעון
הקשישים אחר מעקב עורך ואף ספציפיים, קשישים בדבר מידע הצוות מחליף אלה

תיאום לצורך קבועים מפגשים מקיים אינו הצוות זאת, עם עלידם. המטופלים
כלליים, (בתיחולים מהם חלק עם רק אלא המוסדות, כל עם כללי באופן פעולות

וקופתחולים). הנפש לבריאות היחידה

כרם עין  הדסה ביתחולים .3

הצופים, הדסההר כרם, הדסהעין בבתיהחולים עובדים רואיינו בירושלים
בחרנו בבתיחולים בקשישים הטיפול אופן הדגמת לשם נשים. ועזרת צדק שערי

כרם. הדסהעין ביתחולים של הארגוני המבנה את לתאר
הפורמלי הטיפול מערכת עם הקשיש של הראשוני המגע נערך רבים במקרים

הקשיש עשוי אשפוזו, לפני לחלוטין עצמאי היה אם גם בביתחולים. אשפוז לאחר
טיפול כגון פורמליים לשירותים להזדקק לקהילה ושב מביתהחולים המשתחרר

של מתפקידה אחרים. ושירותים כביסה שירותי חמות, ארוחות ביתית, עזרה אישי,
המידע יועברו הקשיש של שחרורו שעם להבטיח, מחלקה בכל הסוציאלית העובדת

המתאים. הטיפול לנותן בו לטיפול והאחריות

החשובים הארגוניים מהיסודות כמה כלליים, במונחים מתוארים, להלן
מחלקות קשישים: של ביותר הגבוה הריכוז יש שבהן כרם בהדסהעין במחלקות

והמחלקה האורתופדית המחלקה הגריאטרית, המחלקה ב', ו א' פנימיות
.95 אלה במחלקות הקשישים של הכולל המספר היה הריאיון ביום הכירורגית.
בין כי ציינו הגריאטרית, למחלקה מלבד המחלקות, בכל הסוציאליים העובדים

בהם הטיפול ולארגון בקשישים לטיפול מוקדש עבודתם מזמן לשלושהרבעים חצי
את הסוציאלית העובדת מקדישה הגריאטרית במחלקה מביתהחולים. שחרורם לאחר
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הקשיש כשמגיע מייד מתחיל ההערכה תהליך ולמענם. הקשישים עם לעבודה זמנה כל

בקשיש לטיפול המיועדת ראשונית, הערכה חלקים: לשני מתחלק והוא למחלקה,
המשך תכנון לצורך הנעשית השחרור, לקראת והערכה בביתהחולים, שהותו בזמן

רובה מתמקדת הראשונית ההערכה למוסד. או לקהילה הקשיש של שובו לאחר הטיפול

לא לאשפוז. המגיע הקשיש של מצבו של והתפקודיים הרפואיים בהיבטים ככולה

הטיפול המשך תכנון לצורך ההערכה זו. בהערכה הסוציאלית העובדת משתתפת תמיד
הקשיש של שהותו בזמן הסוציאלית העובדת אותה ומבצעת סוציאלית, הערכה היא

וביניהם בקהילה, טיפול נותני עם קשר יוצרת הסוציאלית העובדת בביתהחולים.
במטרה הבריאות, ולשכת קופתחולים של טיפול להמשך היחידה הרווחה, לשכות
על המתאימה ללשכה ולהודיע אותו המכירים ממטפלים הקשיש על מידע לאסוף

הראשוניים המגעים מטופליה. לקהל לקהילה, חזרתו ועל שחרורו על הצטרפותו,
העובדת של ביוזמתה ורק אך תלויים המשתחרר בקשיש הטיפול תכנון לצורך

כלשהי. רשמית במדיניות ולא הסוציאלית

מבוצעות בתיהחולים, כביתר כרם, הדסהעין בביתהחולים המחלקות בכל
הקבוע הצוות כולל המקרים ברוב צוות. של במסגרת לשחרור הנוגעות ההערכות

יש פיזיוטרפיסט. גם קרובות ולעתים סוציאלי/ת, עובד/ת אחות, רופא,
בריאות אחות קופתחולים, של טיפול להמשך היחידה אחות גם בו ומשתתפים

בעיסוק, מרפאה הרווחה, מלשכת או הבריאות מלשכת סוציאלי עובד הציבור,
מצטרפים קבועים שאינם הנוספים המשתתפים המחלקה. מנהל ו/או פסיכיאטר

אף הנדון. הקשיש של הספציפיים בצרכיו לנגיעתם בהתאם ההערכה צוות לישיבות
הסוציאלי שהעובד יש צוותית, במסגרת כאמור, ההערכות, מתבצעות כלל בדרך כי

של מקיפה תמונה לבנות כדי בנפרד הצוות מחברי אהד מכל מידע לאסוף נקרא
הקשיש. של מצבו

רוב בית. ביקורי לעתים נערכים השחרור לקראת המתבצעת ההערכה במסגרת
מהקשישים 253; כ אצל בית ביקורי עורכים שהם ציינו הסוציאליים העובדים
בעיסוק. מרפא או פיזיוטרפיסט אחות, רופא, אליהם שמתלווה ויש שבטיפולם,

שתביא טיפול תכנית לפתח לצוות או הסוציאלי לעובד לאפשר היא הביקור מטרת
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הקשיש. של הטבעית סביבתו את בחשבון

הם מה כולו, הצוות או הסוציאלי, העובד מחליטים ההערכה תהליך במסגרת
ושובו מביתהחולים שחרורו עם הקשיש של לצרכיו כמענה המומלצים השירותים

בצוות המשתתפים השונים המקצוע אנשי של בהמלצה מעורבותם מידת לקהילה.

נזקק להשתחרר העומד הקשיש כאשר כך, הקשיש. של הצרכים באופי תלויה
בבית ורפואי סיעודי טיפול פיזיוטרפיה, כגון רפואיים קהילתיים לשירותים

כאשר בו. הטיפול בתכנון והאחות הרופא של חלקם גדול רפואיים, ומכשירים
חמות, ארוחות כגון: רפואי, אופי בעלי שאינם לשירותים להזדקק עשוי הקשיש

מה לבדו, כלל בדרך המחליט, הוא הסוציאלי העובד  אישית ועזרה ביתית עזרה
המומלצים. השירותים הם

הסוציאליים העובדים בין רב תיאום דרוש הטיפול תכנית של הביצוע בשלב

רבים קשישים ראשית, סיבות. מכמה וזאת שבקהילה, אלה לבין בביתהחולים
בקהילה, הטיפול לנותני בעצמם לפנות מסוגלים אינם מביתהחולים המשוחררים
העובדים על בקהילה, הטיפול המשך את להבטיח כדי לכן, בריאות. בעיות בשל

הטיפול נותני עם ישירות ולהתקשר הקשיש את לייצג ביתהחולים של הסוציאלים
עלולה מביתהחולים השחרור לאחר מייד הטיפול הפסקת שנית, הפוטנציאליים.

הקשיש. של בריאותו את ולסכן יעילותו את רבים, במקרים להפחית,
עם קשר ביצירת כרוכה הרווחה ללשכת או הבריאות ללשכת התכנית העברת

הקשיש מצב על ההערכה) טופסי שני עלגבי (המתועד מידע ובהעברת העובדים

בביתהחולים. הסוציאלי העובד הוא אלה מגעים לקיום האחראי להשתחרר. העומד

לטיפול מתייחסות אינן הטיפול בתכנית המופיעות ההמלצות כי לציין הראוי מן

הן אין ולפיכך מסוימים, שירותים להספקת מוסמכת דרישה בגדר אינן רפואי,

השירות שספק ברגע לביתהחולים. מחוץ הפועלים הטיפול נותני את מחייבות
המעקב לביצוע האחריות מועברת לקהילה, הקשיש של שובו על הודעה מקבל

בקהילה. האחות אל או הסוציאלי העובד אל המחודשת וההערכה

שתי לעיל. המתואר מן שונה בקופתחולים לטיפול הקשיש העברת תהליך
קשר", "אחיות המכונות קופתחולים, של טיפול להמשך היחידה מטעם אחיות

למוסד הקשיש של המסודרת העברתו בארגון לעזור כדי ביתהחולים, בתוך עובדות
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העומדים קשישים על נתונים וברישום באיסוף עוסקת האחת לקהילה. החזרתו או

פרהרפואיים שירותים קבלת בהסדרת  והשנייה ממושך, לטיפול למוסדות להישלח
העומדים קשישים עבור קופתחולים של טיפול להמשך מהיחידה אישי טיפול או

של הצפוי בואו על המתאימה למרפאה מודיעה זו אחות לקהילה. ולחזור להשתחרר
את לקבל יתחיל שהקשיש כדי הניירת, כל של מראש להסדרה ודואגת הקשיש

במתן הפסקה כל תהיה שלא להבטיח הוא תפקידה בזמן. המומלצים השירותים
מהיחידה אחיות של העסקתן לקהילה. הקשיש של שובו עם והאישי הרפואי הטיפול

הנערך ניסיון, בגדר הינה ביתהחולים בתור קשר" כ"אחיות קופתחולים של

של טיפול להמשך היחידה אחיות של הקשר בלבד. כרם הדסהעין בביתהחולימ
פחות. ממוסד הוא בתיהחולים יתר עם קופתחולים

בית של הסוציאלי העובד עורך החולים מבית הקשיש שחרור שלאחר יש

השירותים את לקבל הקשיש החל אמנם אם לבדוק במטרה מצבו, אחר מעקב החולים
עם או הקשיש עם קשר יצירת של בדרך להתבצע עשוי המעקב לתתם. שהומלץ

המוסד עם או בטיפולם, נמצא שהוא הסוציאלי העובד או האחות עם משפחתו,
רק המעקב מתבצע כרם בהדסהעין גם האחרים, בבתיהחולים כמו הופנה. שאליו

המקרים. מן קטן בחלק

קופתחולים של טיפול להמשך היחידה .4
אישי, טיפול שירותי מספקת קופתחולים של טיפול להמשך היחידה

לחולים לטיפולים והסעות רפואיים מכשירים בעיסוק, ריפוי פיזיוטרפיה,
במוסדות טיפול להסדרת אחראית גם היחידה בקופתחולים. החברים כרוניים
הטיפול על נוסף (הזקוקים, מורכבים סיעודיים לחולים ובמוסדות שיקומיים

חופשונים. ולהסדרת מורכב) רפואי לטיפול גם הסיעודי,

של אחריותה תחום קשישים. הם היחידה בטיפול הנמצאים החולים רוב
גם המשמש מרופא, מורכב היחידה צוות והפרוזדור. ירושלים אזור הוא היחידה

כל בעיסוק. וממרפא מפיזיוטרפיסט סוציאלי, מעובד אחיות, משש היחידה, כראש

קופתחולים, של אזוריות מרפאות כשש על אחראית ביחידה האחיות מן אחת
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ולטיפול להערכה הקשורים בנושאים במרפאות האחיות את להדריך הוא ותפקידה
השירותים. מתן על ולהחליט בקשישים

לטיפול מגיעים הקשישים בקהילה. איתור פעולות מבצעת איננה היחידה
באמצעות או הכלליים, בתיהחולים ודרך קופתחולים מרפאות דרך בעיקר היחידה

ובשמשן בתיהחולים, עם בקשר נמצאות היחידה אחיות הרווחה. מלשכות הפניה

לשירותים ולהזדקק להשתחרר העומדים הקשישים על מידע מקבלות הן קשר כאחיות
הדסהעין עם הוא בתיהחולים עם היחידה שמקיימת ביותר הממוסד הקשר בביתם.

ביתהחולים. בתוך העובדות אחיות שתי באמצעות כאמור, מקוים, והוא כרם,
ההערכה תהליך מתבצע האזוריות, המרפאות עלידי מופנה הקשיש כאשר

היא מבצעים אישי, לטיפול זקוק שהקשיש קובעת המרפאה אחות כאשר כדלקמן:
הטופס גבי על הכתובה ההערכה, מצבו. של רפואיתתפקודית הערכה המרפאה ורופא

את בודקת וזו המרפאה, על האחראית היחידה לאחות נשלחת הרפואיתפקודי,
הדו"ח כאשר מסוימים, במקרים יינתן. המבוקש השירות האם ומחליטה ההערכה

המידע לבין הרפואי המידע בין סתירות יש כאשר או מלא, אינו או ברור אינו

ומבצעת הקשיש אצל בית ביקור היחידה אחות עורכת הקשיש, של התפקודי מצבו על
נערך לעתים המרפאה). אחות עם ביחד (ולפעמים בעצמה התפקודית ההערכה את

מתך לשם וכן תפקודית, הערכה בביצוע המרפאה אחות הדרכת לצורך הבית ביקור
אחיות .(colostomy) קולוסטומיה או בקטטר טיפול כגון מסוימים, טיפולים

בכ בית ביקורי עורכות חלקן שונות: בתכיפויות בית ביקורי עורכות היחידה

מטעם הבית ביקורי תכיפות מהמקרים. $75; בכ  וחלקו שבטיפולו, מהמקרים $25;

המרפאות בטיפול הנמצאים הקשישים במספר השאר, בין תלויה, היחידה
של תפקודית הערכה בביצוע המרפאה לאחיות שיש הניסיון ותן,ובמידת שבאחרי

הקשישים.

המרפאות באמצעות הרווחה מלשכות ההפניות מתבצעות המקרים, ברוב

ליחידה מופנה הקשיש כאשר שתואר. לזה דומה ההערכה תהליך ואז האזוריות,
למקרה, בהתאם ומחליטה, רפואיתפקודי דו"ח היחידה אחות מקבלת מביתהחולים,

בית. ביקור לבצע האם

בקופתחולים, לקשישים הקשורים בנושאים מומחה כצוות משמש היחידה צוות
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רפואית, מבחינה מורכבים במקרים שירותים מתן על המחליטה הסמכות גם והוא
בצוות לפעמים מתבצעות השירותים מתן על וההחלטה (ההערכה אחרת או סיעודית
המבוקש). לשירות ובהתאם המקרה למורכבות בהתאם  אחד אדם עלידי ולפעמים
אחות עלידי עלפירוב, מתבצע, מספקת שהיחידה השירותים אחר המעקב

עלידי מבוצע שהמעקב יש היחידה. אחיות עלידי  הצורך ובמקרה המרפאה,
בעיסוק והמרפא הפיזיוטרפיסט תוצאותיו. על המדווחת "מטב", שירות מדריכת

וריפוי פיזיוטרפיה שירותי היחידה קונה לעתים לקשישים. שירות בעצמם נותנים
בעיסוק והמרפא הפיזיוטרפיסט עלידי המעקב מבוצע ואז ליחידה, מחוץ בעיסוק

היחידה. של

שהיחידה לשירותים גם לעתים, זקוקים, היחידה משירותי הנהנים הקשישים
המטפלים הגורמים לבין היחידה בין תיאום דרוש ולפיכך לספק, יכולה אינה
את מקבלים אכן שהקשישים ולוודא מעקב לערוך כדי גם נחוץ התיאום האחרים.

הרצויה. ובצורה שהומלצו, השירותים
משתנים אחרים גופים עם היחידה עובדי שמקיימים הקשר של והסוג התכיפות

ועם הכלליים בתיהחולים עם תכוף קשר מקיימים העובדים רוב לעובד. מעובד
לשכת כגון אחרים ארגונים עם כזה קשר מקיימים אינם אך הבריאות, משרד

את מקיימים העובדים מן חלק יום. וביתחולים הנפש לבריאות התחנה הרווחה,
מקיימים אינם וחלקם נמוכה, או בינונית בתדירות  אחרים רבה, בתכיפות הקשר

החלפת לצורך ורק אך קשר מקיימים העובדים מן אחדים חוץ. גורמי עם קשר כל
קבועים מפגשים של מסגרות מקיימים אחרים ואילו ספציפיים, קשישים על מידע

האחרים. הגופים עם

לא ולתדירותו, היחידה עלידי מסופקים שאינם שירותים אחר למעקב באשר

על הן המטופלים הקשישים, על הכוללת האחריות האחיות. בתשובות אחידות היתר,

קופתחולים. בידי נתונה אחרים, גורמים עלידי והן קופתחולים ידי
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השדה עבודת במהלך שנתגלו מיוחדים דגמים מספר תיאור בי: נספח
ארגון של שגרתיות בלתי בצורות מקומות בכמה נתקלנו המחקר במהלך

בלבד, ניסיוני באורח עתה לעת מונהגות אלה ארגון צורות בקשישים. הטיפול
לשפוך עשוי אלה דגמים של כללי תיאור בקשיש. הטיפול דרכי את לייעל במטרה

השירותים. ארגון לייעול אפשרויות על אור

' בירושלים גנים עיר מתנ"ס .1

חברתיים ושירותים מונעת רפואה שירותי לקשישים מוצעים המתנ"ס במסגרת

אחת. גג קורת תחת השירותים מרב את לקבל האפשרות להם יש כלומר,  כאחד
בדיקות, הכוללים מקיפים, בריאות שירותי (1) הם: מציע שהמתנ"ס השירותים

חברתיים. מועדונים שני (2) ומעקב; טיפולים
שיתוף עלידי נעשה הקיימת המערכת פעילויות עם המתנ"ס פעילויות שילוב
הקשישים את המקבלות מערב, מלשכת רווחה עובדות .1 הבאים: הגורמים עם פעולה
הציבור, בריאות אחיות .3 השכונה, ועד .2 הטיפול, בצוות ומשתתפות במתנ"ס
עובדי לבין הרווחה עובדי בין הקשר יובל. בקרית הנפש לבריאות התחנה .4
בשדה. העובדים האנשים ביוזמת תלוי שאינו זו מבחינה ממוסד הבריאות משרד

ספציפיים. קשישים על דיון לצורך בשבוע פעם נפגש הטיפול צוות

בירושלים יעקב נווה הרווחה לשכת .2

במסגרת בקשיש המטפלים האחרים הגורמים עם קבוע קשר מקיימת הלשכה

כדלקמן: מאורגנת בלשכה הקשישים עם העבודה שכונתית.
מאחות (המורכב קופתחולים של צוות עם הלשכה עובדת דנה לשבוע אחת (1)

הצוות; שבטיפול הקשישים על המטפל) הרופא גם ולטעמים המטפלת, האחות ראשית,
הדסההר בביתהחולים הקשר" "אחות עם השלכה עובדת נפגשת לשבועיים אחת (2)

מטרות ביתהחולים. של הסוציאלי מהשירות הסוציאלית העובדת ועם הצופים

בבית עתה והמאושפזים הלשכה בטיפול שהיו הקשישים על דיון (א) הן: הפגישה

היו שלא יעקב בנווה הגרים הקשישים על דיון (ב) שחרורם, ותכנון החולים,
ביקור הסדרת (ג) ו שחרורם, לאחר לטיפול להזדקק והעומדים הלשכה, בטיפול
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השונות. במחלקות הקשישים אצל מהלשכה הסוציאלית העובדת
לבריאות התחנה באמצעות נשים" "עזרת עם קבוע קשר מקיימים הלשכה עובדי (3)

בראילן. ברחוב הנמצאת המשפחה,
הבאים הקשישים את מקבלת השכונתי, במועדון היושבת הלשכה, עובדת (4)
המשך את לתכנן כדי המועדון מנהל עם קבועות שיחות ומקיימת למועדון,

פעילותה.

אחד, במקום שירותים של רב מספר המספק גנים, בעיר למתנ"ס בניגוד

השכונה של המיוחד המבנה אחת. בכתובת מרוכזים אינם יעקב בנווה השירותים

הזמן. עם ומתמסר הולך זה וקשר הגופים, בין וקבוע הדוק קשר כנראה, מאפשר,

יפו אזור .3

שירותים של ארגון צורות המדגימים הקודמים, הארגונים לשני בניגוד
כל עובדי כולל. אזורי ניהול לצורת דוגמה הוא יפו אזור מצומצמת, במסגרת

לשכת קופתחולים, של טיפול להמשך (היחידה בקשישים המטפלים הגורמים
קשישים על לדון כדי יחד נפגשים איכילוב) וביתחולים הרווחה לשכת הבריאות,
כל מנציגי מורכבת הוועדה באזור. השירותים לניהול מדיניות ולפתח ספציפיים

הקשישים מרכזת למשל, כך, הקשישים. של הישירים מהמטפלים ולא הארגונים,
היתרון שבלשכתה. הקשישים עובדי שבטיפול המקרים את מציגה הרווחה מלשכת

בידי נתונה השירותים למתן הנוגע בכל שההחלטה הוא, זו ייצוג במדיניות
בדבר. להכריע הסמכות להם שיש אנשים

בחיפה בקשיש הטיפול במסגרת המשפחה לבריאות התחנות פעולות .4

המקיפה מונע, לטיפול תכנית הופעלה בחיפה המשפחה לבריאות תחנות בכמה

של מוקדם אבחון היא התכנית מטרת תחנה. כל של השירות באזור הקשישים כל את

לבעיות פתרונות ומציאת הקשישים של נוספים צרכים זיהוי בריאותיים, סיכונים
שאותרו.

אלה אחיות הציבור. לבריאות התחנות אחיות עלידי מופעלת התכנית

אחיות כגון אחרים, קהילתיים עובדים הכולל רבמקצועי צוות במסגרת פועלות
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רופאים כגון מקצוע ובעלי ומתנדבים, מט"זיות סוציאליים, עובדים מרפאה,
על המידע עיבוד לצורך לשבועיים אחת נפגש הצוות הלאומי. הביטוח ויועצי

הנכללים השירותים למתן האחריות בהם. הטיפול ותכנון בתחנה שנבדקו הקשישים
הסוציאליים העובדים המקצועי: התחום לפי העובדים בין מתחלקת הטיפול בתכנית
המרפאה אחיות וכוי; תיקונים, ניידת ביתית, עזרה חמות, ארוחות למתן אחראים

להתנהגות להדרכה  הציבור בריאות אחיות פרהרפואיים, שירותים למתן 
לקהילה שמחוץ לגורמים מופנים הקשישים הצורך, במידת הלאה. וכן בריאותית,
כגון האבחון, עלסמך נעשית ההפניה מקצועי. וטיפול הדרכה ייעוץ, קבלת לשם

רופא של ייעוץ הנפש, בריאות בתחום בדיקה שיניים, טיפול לצורך אבחון
מכשירים לקבלת המתאימים למוסדות היתר, בין מופנים, הקשישים וכוי. מקצועי

וכוי. תותבות ים, רפואי
הפעילות. וסיכום התכנית ביצוע של שוטפת הערכה לצורך גם נפגש הצוות
להפעיל ומשתדל באזור, הקשישים צורכי על המידע את מרכז הוא כך על נוסף

במקום. השירותים את לפתח במגמה ופרטיים ציבוריים חוץ גורמי
המודל את מאפיינת הרבמקצועית, במסגרת ההדוק הפעולה שיתוף על נוסף

למנוע כדי מונע טיפול ולספק באזור האוכלוסייה כל את לכסות המגמה

הידרדרות.

י " . * ■■  ,
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בקשישים המטפלים העובדים של רקע תכונות ג: נספח
הדמוגרפי הרקע מהו בקשישים, המטפלים האנשים הם מי היא, מעניינת שאלה

ניהול בתהליכי המעורבים והאחיות הסוציאליים העובדים של ההכשרה ומהי שלהם

בקשישים. הטיפול

קשישים. עם לעבודה והכשרה השכלה מין, גיל, לתכונות: נתייחס זה בנספח

,38 הוא הסוציאליים העובדים של הממוצע שהגיל כך על מצביעים הנתונים

ומחצית ,33 גיל מעל הם הסוציאליים העובדים מחצית .42  האחיות ושל

.60 גיל מעל הם העובדים מכלל %7 כי נמצא .42 גיל מעל הן מהאחיות

1123

הן מהמטפלים 92* לנשים: מוחלט רוב על בבירור מצביעה מיו לפי החלוקה
ובבתיהחולים. הרווחה בלשכות בעיקר נמצאים  $8  הגברים נשים.

שפות

גורם משותפת שפה העדר למטופל. המטפל בין תקשרות ככלי משמשת השפה

הרווחה בתחום ובעיקר הטיפול, עצם לרבות התחומים, בכל המידע באיסוף קשיים
ומצאנו מוצאם), ארצות (שפות וערבית אידיש דוברים הקשישים מרבית החברתית.

האזורים בכל היחידות בכל מפוזרים והם באידיש שולטים מהעובדים $30; ש

שם יש אך אידיש, דוברי אין אביב בתל ובקופתחולים בחיפה הבריאות (בלשכת

במתורגמנים). לשמש היכולים גרמנית דוברי
חסרים והם רבות, ביחידות נמצאים מהעובדים, 1&* המהווים ערבית, דוברי

ובקופתחולים בירושלים) (למעט הבריאות לשכות של הקטנות ביחידות בעיקר
אנגלית. דוברים מהם 7831 ש נמצא כמוכן אביב). ובתל (בירושלים

השכלה

שרוב עולה מהנתונים העובדים. של השכלתם הוא שנבדק נוסף משתנה

לעבודה הסמכה בעלי הם 14\ ראשון. תואר בעלי הם הסוציאליים העובדים
ובחיפה). בירושלים 15* שבע, בבאר 75* אביב, בתל 50?;) ("כשיר") סוציאלית
ל ,בהתאמה). 70;! ו 63*) ובחיפה בירושלים יותר שכיחים ראשון תואר בעלי

שני. תואר יש מהעובדים $6
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אקדמי. תואר יש מהן *0ד ולכ מוסמכות הן האחיות עיכל נמצא
לעבודה הכשרה

העובדים הקשישים. עם לעבודה הספציפית ההכשרה גם מעניינת ההשכלה מלבד
הפורמליים, הלימודים במסגרת זה בנושא הכשרה קיבלו הם האם לציין נתבקשו

וכוי. סמינרים השתלמויות, עיון, ימי קורסים, במסגרת הכשרה קיבלו האם ו/או
הלימודים במסגרת קשישים עם לעבודה הוכשרו מהעובדים $36; ש נמצא

הבריאות בלשכות ובעיקר בחיפה, העובדים של חלקם בולט זה בשטח הפורמליים.

רבים נמצאו בירושלים גם .(75t) ובקופתחולים (50^ הרווחה בלשכות ,(lOOt)
בבתי 332^ הרווחה, בלשכות 36* הפורמלית: במסגרת קשישים עם לעבודה שהוכשרו

בקופתחולים. $71; ו חולים

פסיכולוגיים, היבטים כמו  שונים בנושאים פורמלית פחות הכשרה

 שירותים ופיתוח טיפול תכנית הכנת הזיקנה, של וסוציולוגיים פיזיולוגיים
303; ב נמור שיעורם היה בחיפה האזורים. בכל המטפלים מכלל 55t כ קיבלו

יש עבודתם. כדי תור השתלמויות עברו העובדים שכל נמצא שבה שבע, בבאר מאשר

הכשרה קיבלו מהמטפלים £34 רק טיפול, תכניות הכנת בתחום שדווקא לציין
הזיקנה. של הפסיכולוגיים בהיבטים הכשרה שקיבלו 55t לעומת כלשהי,

בעבודה ניסיון

ניסיונם היקף את לבדוק מעניין פורמלית, והבלתי הפורמלית להכשרה פרט

בעבודה העובדים של הוותק מהו לדעת ביקשנו קשישים. עם בעבודה המטפלים של

חמש של ותק בעלי הם מהעובדים £60 כי מתברר מהממצאים קשישים. עם ספציפית

ותק בעלי עובדים יש בתיהחולים עובדי בין קשישים. עם בעבודה ומעלה שנים
בתל הרווחה לשכות עובדי בין רב ותק בעלי של הגדול חלקם גם בולט יותר. רב

ביותר הרב הוותק בעלי הם הארץ בכל קופתחולים עובדי שבע. ובבאר אביב
לפחות. שנים שלוש של ותק ולכולם מתחילים, ביניהם אין קשישים: עם בעבודה

ומעלה. שנים חמש של ותק אפילו מהם 75t ל
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Abstract

Israel is now on the verge of major changes in the financial base
for home care services for the elderly, due to the implementation of
the new Home Care Services Insurance Law. A number of broad

' organizational changes are also being considered, stimulated in large
measure by the new law. This study, which was funded with the
assistance of the National Insurance Institute, constitutes a part of
the attempt to prepare an information base to plan these changes.

The report examines the ways in which field professionals provide
care and case management for the functionally dependent elderly in
Jerusalem, Tel Aviv, Haifa and Beersheba. The report is based on a

study of the four main sources of longterm care to the elderly: the
social service offices, the Health Ministry's health offices, the
Continuing Care Units of Kupat Holim, and general hospitals.

Data was gathered in two ways: a questionnaire administered to
the staff regarding their work procedures, the problems they face, and

possible solutions; a review of files of clients receiving home care
services or waiting for institutionalization through these agencies,
accompanied by an interview with the caregiver responsible for each
client. The analysis of client files provided a basis for verifying

the overall view obtained from staff interviews.

The quality of the actual services and of their delivery systems
as perceived by the staff was another focus of the study. In addition
to complaints regarding insufficient budgets and staff recruitment
problems, there were also many complaints about procedural problems
that caused delays in service provision. This suggests the need for

an indepth examination of some of the existing services.



How do the agencies perceive their responsibility towards the
clients, and how does this find expression in actual practices? The

agencies operate within a clearlydefined but complex division of
financial responsibility. Kupat Holim has responsibility for all ;

medical and professional home care services, as do the social services

for professional social work. The division of responsibility is more

complex with respect to nonprofessional home care and institutional
care. The division of responsibility is based on the type of service
and on the level of disability of the client. The classification by

disability ranges from semi independent who are limited primarily in
homemaking capacity, to frail, limited primarily in bathing, to
nursing status which implied dependency in bathing, dressing and

feeding. The social service offices are responsible for financing
homemaking services for all dependent elderly; and personal care and

institutionalization for semi independent and frail clients. Kupat
Holim provides personal care services for dependent elderly who are
fully insured and for institutionalization of complex nursing cases.
The Health Ministry is responsible for financing personal care
services for dependent elderly who do not enjoy full Kupat Holim

rights, and for institutionalization for nursing and mentally frail
elderly.

This division of agency responsibility necessitates the transfer
of clients from one agency to another when there is a change in their
condition. If interagency coordination is inadequate, this transfer
results in a discontinuity of care. Further difficulties arise from

the fact that the classification criteria, according to which agency

responsibility is determined, are ambiguous. In borderline cases, for
instance, it is not clear which agency should take responsibility for
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the client. Moreover, many elderly will require services from more

than one of these organizations and sometimes all three.
Despite the division of financial responsibility there is a

self percept ion on the part of the professionals that they are
responsible for care provision to clients over and above the services
provided by the agency for which they work. This characterizes
particularly the approaches of the social service offices and Kupat

Holim. A willingness to accept broad responsibility and to pursue a

comprehensive approach towards client needs are supposedly the keys to

ensuring adequate care. However, the issue of overall responsibility
is not based on a systemwide agreement and conflicting claims may

emerge. This can give rise to conflicts of interest and service
duplication, or alternatively an unwarranted assumption that the staff

of other agencies will provide care. In the end, clients may be

overlooked by both sides.
The complexity of the linkages within the system derives from an

interdependence of the various agencies for client assessments and

care plan implementation. No single organization can independently
fully implement its responsibility. For such a system to function
effectively, a great deal of coordination is required.

The problems in the network of existing linkages are reflected,
for example, in staff reports regarding difficulties in exchanges of
information between agencies. Twothirds of the staff reported that
they encountered such problems. As another example, it was found that
a lack of uniformity in the assessment forms also contributed to
problems in the exchange of information.

Despite these difficulties, the report reveals that there are
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considerable efforts made to coordinate between the various agencies.
However, this is primarily due to the initiative of individual staff
rather than to formal interagency arrangements. This may explain the
great variance in the range and quality of the inter agency contacts
maintained by different workers and agencies. These variations suggest
important areas of focus for the training of field workers, and for
efforts to achieve a more uniform policy of service provision to the
aged.

Many staff members indicated the need to establish and strengthen
interagency ties. Some recommended full integration of entitlements
and service provision between the agencies. Reducing the existing

fragmentation will no doubt contribute significantly to simplifying
the provision of care. The main recommendation of most workers,
however, was to regularize the operation of inter agency careplanning
teams, with particular emphasis on the Kupat Holim clinic nurse and

social workers from the social service offices. Arrangements of this
kind have already been effectively implemented in some neighborhoods
and cities.
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