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העברית האוניברסיטה של לרפואה לביה"ס הוגשה זו עבודה
לרפואה דוקטור תואר לקבלת גמר כעבודת ירושלים ו"הדסה"
יפה. אליעזר ופרופ' דייויס מיכאל פרופ' של: בהדרכתם



סוציאלית ועובדת אשה ז"ל, ברגר למירח

נתונה: תודתנו

העבודה, משלבי ארוד בכל וכוון עודד אשר דייויס מיכאל לפרופסור
על רדיקליים במושגים לחשוב אותנו אשרלמד יפה אליעזר לפרופסור

והעמיד המתאימה לספרות פריו אשר וורטצקי ש. לד"ר קהילתית. רפואה

יובל. בקרית "הדסה" של בית טיפול שרות נתוני ואת נסיונו את בפנינו
והסבלנות הזמו על פודקמינר ודייר מרגולץ פרופ' מנציל, לפרופ1

ופינצייק שושנה ויויאו, מריאטה, גבריהו, לחסידה דרכנו. בתחילת

פישר גרטה לגברת ירושלים. בעירית וקהילה משפחה לשרותי מהמחלקה

המחלקה לאנשי "הדסה". בי"ח הסוציאלי, מהשרות קוטב עדנה ולגברת

חלפון, לפרופ1 ובמיוחד "הדסה" של לרפואה בביה"ס רפואית לאקולוגיה
מכול לספרניות וקרן. מירה מריו, מלניק, יחזקאל חרל"פ, ד"ר

התיקיה לאנשי ובקשה. שאלה בכל עזר אשר המכון צוות ולכל ברוקדייל

אלגזי לד"ר כרם. עין ו"הדסה" צדק" "שערי החולים בתי של והמחשב

בקריתמנחם. המתנ"ם ולצוות עירגנים ל,>פ"ח rmo*mn t j

/
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הרפואה ומוסדות בכלל החברה בפני מעלה העולם2'1 אוכלוסית של ההזדקנות תהליך ; יי

ב1949 כבר יי י י י זו. אוכלוםיה של המיוחדות בעיותיה עם להתמודד הצורך את בפרט יי

1969 ובשנת הקשישה לאוכלוסיה המתיחסים ומדדים מדיניות לקביעת ועדה האו"ם מזכיר ממנה
1

> י י . '* 8 הזקנה. לבעיות עדיפות למתן החלטה הארגון קיבל

אשר כתוב בחומר לעושר מביאים וזקנים הזדקנות בזקנה, והולכת גוברת התענינות
וצרכים, בעיות הגדירו אשר ועדות ולסיכומי הששים9'10'11 בשנית לאור ייצא החל

הארצות אוכלוסית מתוך הקשישים אוכלוסית של חלקה כי מראות האו"ם טבלאות ו

ויחד עולה אשר מצופה חיים באורך כך אם מדובר ב*23,70. 1980 עד יעלה (ישראל) המפותחות

הקשישים" אוכלוסית של היחסי חלקה גדל עמו

 מהם יותר, גבוה גיל בני ונשים גברים 224,499 בישראל חיו 1972 בשנת

היהודית מהאיכלומיה 83! כי אומרים אלו מספרים יהודים15 לא ו16,696 יהודים 207,803

הקשישים אחוז האוכלוסיה. כלל מתוך 9,J\ על מדברת 2000 לשנת התחזית כאשר קשישים, הם

שבארצות זה על בהרבה ועולה (163  (גרמניה מפותחות ארצות במספר הקיים מזה קטן בישראל

המצוי מן גבוה הנדונה באוכלוםיה הממושכות המחלות שיעור 16.{4\  (אירן מפותחות בלתי

של הגיל בקביצת האשפוז בשיעורי בשנה 4.50^ של ממוצע גידול קיים אחרות,17 גיל בקבוצות
18 הגיל. קבוצות כל מבין ביותר הגבוה הגידול אחוז את מבטא אשר מספר ומעלה, שנים 65

החורגים גורמים למכלול התיחמות מחייב ממושכות במחלות החולים בקשישים הטיפול
תזונה גופנית, פעילות חוסר בדידות, תעסוקה, תחבורה, דיור, ביניהם: הטהורה, מהרפואה

ומחייבים הקשיש של הכללית הרגשתו על משפיעים ואחרים אלה תפקודים ותאונות,21 לקויה
22 20 י19 * וסביבתו. משפחתו הקשיש, אל רבמקצועית התיחסות

למסגרת הועתק הכובד ומרכז זה טיפולי למכלול בנוי אינו הכללי החולים בית

שונות טיפול תוכניות ידי על מסופקים השירותים כאשר הקהילתיתשכונתית

בקהילה2423'25'26'27'28

שנה. 60 גיל מעל ואשר. שנה 65 גיל מעל כגבר מוגדר יותר גבוה גיל בן או קשיש (*
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ירושלים. של מערביות שכונות בשתי קשישים 65 של נבחרת אוכלוסיה תתאר זו עבודה

בתפקוד השינויים את ולאתר ובקהילה בבית הקשישים של תפקודם את להעריך וו נסי ייעשה

נסיון ייעשה בתיחולים). קופ"ח, (סעד, הרווחה שירותי בתיקי ביטוי לידי באים שהם כפי

לאורך הקשישים של המשתנים בצרכים לעמוד הרווחה שירותי של היכולת מידת את להעריך

המעקב בזמן נפטרו אשר קשישים אותם את לאפיין ננסה ,(19761972) שנים ארבע של תקופה

בחיים נותרה אשר האוכלוסיה את נתאר .1976 עד בחיים נותרה אשר הסקר אוכלוסיית מתוך

(מודלים) דגמים נסקור וכלכלית. נפשית חברתית, תפקודית, רפואית, דמוגרפית, מבחינה

הסקר. אוכלוסיית של צרכיה על ונקיש ובעולם בארץ הקהילה על המתבססים רווחה לשירותי
ו

בשכונה. קיימים כבר אשר ומבנים שירותים אותם ישמשו מוצע לדגם כבסים
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וחמרים) (שיטות ושיטות שכונה איכלוםיו;, "2

t י

וסיח אוכל 2,1
i

מנחם וקרית גנים עיר בשכונות מתגוררים 1972 ודיור האוכלוסין מפקד פי על

(מספרים 3,9 היא בשכונה הממוצעת הדיור צפיפות דיור. יחידות ב2950 נפשית כ11,000

 312 סטטיסטי באזור נכללת אי גנים עיר מנחם" וקרית ב',גי גנים לעיר מתיחסים אלו

עליה), נתונים לנו איו כן ועל יובל, קרית ". /

האוכ מכלל 453< ומהווים דיור יחידות ב310 קשישים כ550 מתגוררים בשכונה !.

*,

הגדול הציבור עדות. מספר וכוללת מעורבת היא השכונה חברתית מבחינה לוסיה.
ז 1

השכונה, מאוכלוסיית 603< מרכיבות המזרח עדות פרס, יוצאי ואחריו אפריקאי צפון הוא ?

פולין, יוצאי של קטן מספר מצטרפים אליהם אירופה, יוצאי בין רוב מהווים רומניה יוצאי
אירופה ארצות יוצאי הם $52 כאשר שונה ההתפלגות הקשישים בקרב וגרוזיה. הונגריה

בשכונה: ותק רבדי לשלשה האוכלוסיה את לחלק אפשר ואפריקה. אסיה יוצאי הם ו^47

אפריקה צפון עולי ביניהם בולטים שנים, כ15 בשכונה המתגוררים  ותיקים 2,1.1

ורומניה"
י

קטמון, (אזבסטונים, העיר של אחרים מאזורים לשכינה הועברה  מפונים אוכלוסיית 2.1.2 י "■

תרבותית כלכלית, מבחינה בעיתית היותר האיכלוסיה זו מוםררה). נחלאית,

וחברתית,

ישראלים. צעירים וזוגות רווחה ארצות פרס, גרוזיה, יוצאי  חדשים עולים 2,1.3

עשרים בשכונה עדתי, מזוג חל לא העשיר האנושי המגוון למרות כי לציין חשוב

נוספת דוגמא זהה, עדתי רקע בעל מוגדר חוג מתכנס אחד בכל כאשר כנסת בתי ושנים

נוער תרבית (מרכז המתנ"ם במסגרת הפועל הקשישים מועדון הוא העדתי האפיון לשמור

במועדון מהפעילות חלק כאשר אפריקה צפון יוצאי רק אליו כונס זה מועדון וספורט).
בערבית, האחרונות) השנים (ובשבע היום מתקיימת
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1 מספר מפה

מנחם קרית את כולל 321 מספר מפקד אזור
ג' ב', גנים עיר את כולל 322 מספר מפקד אזור

א' גנים ועיר יובל) (קרית האזבסטונים את כולל 312 מספר מפקד אזור
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השכונות של פיזי תאור 2,2

תתחלקים: לארבעה מתחלקות מנחם וקרית גנים עיר

מטופחים חלקים הכוללת הששים) שנות באמצע (נבנתה יותר חרשה שכונה מנחם; קרית 2.2.1

מטופחים דירות ומבני קוטגיים כ15 הכולל ניקרגואה רחוב לציון ראוי ומפותחים"

לצד חופשיים. מקצועות ובעלי אקדמאים ברובם הם זה אזור דיירי בגינונם, הבולטים

ובחצרות. המדרגות בחדרי ההזנחה בולטת בהם רבים בתים אלה בנינים

חדרים שני של דירות הכולל דומשפחתי בית השולטים הבניה דגמי . אי גנים עיר 2 2 2

בהתאם משתנית התחזוקה דרגת ישנים, הבתים קומות, שתי של דירות ובתי קטנים ושירותים

הקשישים בתי צעירה. משפחה לידי הבעלות העברת לאחר שיפץ הגדול חלקם הדייר. של למצבו

חברת בבעלות ברובן הדירות ושפוץ. גישה שביל גינה5 חסרי בהזנחתם, בולטים זו בשכונה

בשנים רסקו ידי על נבנו והן מ"ר 3254 ביו נע ממיצעת רירה גידל עמיגרר" או עמידר
.195960

הבניה. בגודל וגם הבתים בסוג גם א' גנים לעיר דומה עקרינית כי: גנים עיר 2.2.3

הבולטת זו לשכונה הגיע לא עדיין אי גנים עיר על עובר אשר והבניה ץ ו השפ תהליר

בהזנחתה.

חדרי אחד. כל כניסות 34 בעלי קומות 48 בני ענק מבני שכונת גי: גנים עיי 2"2'4

מגרש  הרע ובזה ריק מגרש הטוב במקרה היא המשותפת הגינה ומטונפים. מוזנחים המדרגות

ומתגוררות חדרים שלשה בנות הן הדירות הששים), שנות ושלהי יחסית חדשה הבניה גרוטאות,

בהחזקת היטב משתקף הדל ותרבותי כלכלי, החברתי, מצבו אשר ילדים מרובות משפחות בהן

גנים עיר בשכונות המשכנות. החברות בבעלות הן הדירות מן חלק זו בשכונה גם המבנה,.

ילדים. למשחק וגנים מדרכות העדר בילט השונות

1 ■
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מנחם. וקרלת גנים לעיר המשותף קופ"ח מרפאת בנלן :1 תמונה

fj '  |y^ ^
.' * M₪Mf■ *.^ ^
חדקומתי. דומשפחתי בית ובז. אי גנים לעיר אופיני מבנה :2 תמונה

קטנים. חדרים 2 מכילה דירה כל



f
I

 ר 

הממוקם ומרווח חדש מבנה (מתנ"ס). וספורט נוער תרבות מרכז :3 תמונה
השכונות. שתי אוכלוסיית את ומשרת מנחם בקרית

הנורית). (רחוב ג' גנים לעיר אופיניים מגורים מבני :4 תמונה
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מנחם. קרית בשכונת אופיני שכון :5 תמונה

רודרים). 2 דירות (דוקומתי, /גי כ גנים עיר אופיני שכון :6 תמונה
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השכונתיים המוסדות תיאור 2.3

קופ"ח של בטיפולה השכינות, במרכז הממוקם נאה דוקומתי בנין קיפ"ח: מרפאת 2,3,1

רופאי חמישה מועסקים במרפאה השכונות), מתושבי 9031) נפשות כ10,000 ההסתדרותית

ושתו דם לבדיקות קטנה מעברה במרפאה טיפולים. ואחיות אוות ילדים רופאת משפרוה,

בדיקת רנטגן, צלימי ,1LV. הקרנות לרבות העיר במרכז נעשית אחרת בדיקה כל שיגרתיות,

יפזיותרפיה. (Ec ■G' ) לב

רופאי תלונות למרות טוב. תחזוקתי ובמצב מרווח, שנים, עשרה חמש בו הוא הבניו ,. .

הבניו של גודלו כי לני נראה צפיפות. במםדרונותיו ניכרת איו העבודה, עימס על המשפחה

השכונות. צרכי את מספק

ברחיב ממוקמת השכונות את משרתת אשר הלשכה וקהילה: משפחה לשירותי לשכה 2.3,2

סוציאליות עובדות שתי מופקדות השכונות קשישי על מערב), (לשכת יובל בקרית פלירנטיו
מנחם קרית א1, גנים עיר על והשניה וג', ב1 גנים עיר על ממונה אחת כאשר (עו"ס) .

בעוכרי הם העו"ס שתי על המוטל העבידה ועומס השכינה מו הרב המרחק ניספות. ושכונות
שנת עד כי לציין יש בשכונות הקשישים אוכלוסיית עם הרציף והקשר המסודר הטיפול

עם ורצוף הדוק קשר לקיים הצליחה אשר מלאה, במשרה אחת עו"ס באזור עבדה 1975

בה. נעזר לא אשר קשיש נמצא ולא כמעט הקשישים, אוכלוסיית

נוער תרבות, (מרכז המתנ"ם להקמת עד .1965 מאז בשכונה קיים קשישים: מועדון 2.3.3

משך בשבוע פעמים ארבע פתוח היה השכונתי לסופרמרקט מתחת במקלט ממוקם היה וספורט) ,

למועדון" להצטרף בשכונה קשישים של עדור היה לא פיזיים תנאים חוסר בשל שעות. 3

שבועיים פעילות ימי חמישה של מתכונת ומקיים המתנ"ס עם התמזג הקשישים מועדון כיום
הם שונים. חוגים עשרה וכוללת כמגיונת נחשבת לקשישים התכנית הצהרים. לפני בשעות

ל"י 40,000  היה 1975/6 השנתי התקציב חלקית. במשרה אחת עובדת ידי על מנוהלים
מעדות ככולם רובם כ40, המועדון מפעולות נהנים אשר הקשישים מספר מהעיריה, כולו

המזרח.31'32
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קטנה במסגרת מארגן השכונתית. לקופ"ח בסמוך הניצב בנין ההסתדרות: מועדון 23.4

מרכזת של אישית יוזמה פרי והיא מסודרת אינה זו פעילות לקשישים. פעילות ואישית

פתוח המועדון בשכונה. המתגוררים קשישים של מוגדרות בעיות לפתור המנסה המועדון
ו

בלבד, והערב אחה"צ בשעות

ב500 ידיעון מדפיס השכונה רב עדתיים. כנסת בתי 22 בשכונה כנסת: בתי 2,3,5

חול, בימי השונים כנסת בבתי מבקרים השכונה מתושבי כ1,000 עיתקים.

מפעיל אשר לקשיש"  "קשיש ארגון בשכונה פועל החל לאחרונה מתנדבים: ארגוני 2..3.6

הדדיים. בית בביקורי קשישים

מעון ילדים, גני שמונה דתי) (ממלכתי, עממיים ספר בתי שני בשכונה קיימים כן כמו

מצליח אשר חדש ומתנ"מ עירונית מודיעין לשכת טיפתחלב, גנונים. ושבעה נעמת של יום . ■

מגוונת.32 לפעילות מהבוגרים וחלק הנוער את כתליו בין לרכז

שיטות 2 4 

בשכונות קשישים מקר דאז, בי שנה רפואה תלמידי 15 ערכו 1972 בשנת :1972 סקר 4.2.1

ראשוני באופן לאתר מטרה מתוך ובהתנדבות מיוזמתם נערך הסקר מנחם. יקרית גנים עיר

עבורם. הולמים שירותים של הקמתם לזרוז ולפעול "בסכין" קשישים אוכלוסיית

האובלוסיה: ר איתי

יובל) קרית פלורנטין, (רחוב אזורית וקהילה משפחה לשירותי הלשכה ישימות מתוך א.

בביתם. נפקדו אשר קשישים 184 אותרו השכונות קשישי על המופקדת העו"ס עם ובשתוף

הסקר. מאוכלוסיית $83 סיפקו הלשכה רשימות

דווח וכן השכונתית, קופ"ח מרפאת רופאי היו: האוכלוסיה לאתור נוספים מקורית ב.

מאוכלוסיית כ>179 תרמו אלה מקורות הסקר. כדי תוך אותרו אשר וקשישים שכנים של

הסקר/

\ ; 
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הבאות: השאלות על לענות התבקש הפוקד כאשר בסבון, קשישים אוכלוסיית אתור המטרה:

וכתובת, גיל שם, אישיים: פרטים (1 <,

( הנשאל), פי (על מחלה/ות (2

הנשאל). פי (על תרופות (3

..,.... ,'.,., בחולה, מטפל מי (4

חופשי). למטה, לבית, (רתוק תנועה אפשרות (5

בו. המטפל והרופא הרפואי הבטוח סוג (6

בני (הבית, הכללית והתרשמותו הנשאל של הכלכלי מצבו על לדויח הפוקד נתבקש כו כמו

אחרת). הערה כל מקרר, חמים, מים נפשי, מצב המשפחה,

בית טפול הגריאטרית, בתחום מקצוע אנשי ידי על למפקד קודם תודרכו הפוקדים

.(1972 שאלון  1 מס' (נספח םיציאלית ועבודה

ידינו על היגדרו אשר 65 הופרדו קשישים 210 של ראשונית רשימה מתור הסקר: אוכלוסיית
עריריות, בתנועה, הגבלה היו: לבעיתיות מדד שמשו אשר המכון גורמי ארבעת כבעייתיים.

יותר אי אחד מכון גירם כבעל נמצא אשר נפקד כל קשה. כלכלי חברתי מצב מחלית, מורכבות

של במעקב היתר, הסקר אוכלוסיית הסקר. באוכלוסיית והוכלל הראשונית מהרשימה הועבר

קשישים שלישה אי לשניים אחראי פוקד כל כאשר שנה, חצי עד חודש של תקופה למשך הפוקדים

קופ"ח של המחוזית הרופאה לידי בשלמותם הועברו הסקר ממצאי שביעית. לבקר דאג אותם

"יי ההסתדרות. של

■ ,■ י : 197276 מעקב 2.4.2
,19721976 השנים במשל הסקר אוכלוסיית אחר תיקי מעקב בוצע

ומשפחה קהילה לשירותי בלשכה האזורית, קופ"ח במרפאת אותרו האוכלוסיה תיקי

תעודות קשישים, 19 נפטרי המעקב תקופת כדי תיו צדק. ושערי הדסה חולים בתי וברשומות

חלקם המעקב. תקופת כדי תוך השכונה את עזבי קשישים מספר הן" אף אותרו שלהם הפטירה  י

להתגירר נסעה אחת קשישה .(6) משכנם העתיקי חלקם ממושכות, במחלות לחילים למוסדות (4)

בצרפת. בתה עם
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השכונתית קופ"ח תיקי

בשכונה מתגוררים דירה עברו מוסד רוו"ל נפטרים

27 3 2 0 3 35 נמצאו
מהם:

\ 35 6 4 1 19 65 סה"כ מתוך

עברו אשר קשישים מעקב. לצורך למרפאה הגיענו טרם לגניזה הועברו הנפטרים תיקי שאי

הטבלה מן החדש. מושבם ממקום דרישה והיתה במידה אחריהם עברו תיקיהם למוסד, או דירה
27

: ה35 כל היות למרות {) במרפאה תיק היה בשכונה המתגוררים הקשישים לכל לא כי מתברר

. נפתח אשר חולים נמצאו בתוכם. החומר כמות על מעיד אינו התיקים מספר קופ"ח. מבוטחי

קופ"ח לידי הדסה החולים בית ממסגרת הסעד מבוטחי העברת עם קופ"ח במרפאת תיק להם

היותו עקב במרפאה ביקר לא (08 (מסי קשיש פרטי במקרה ריקים. היו התיקים אולם ,(1974)

בביתו. לבקרו קופ"ח מרפאת של יוזמה היתה ולא למטה רתוק

וקהילה משפחה לשירותי הלשכה תיקי

בשכונה מתגוררים חו"ל דירה עברו מוסד נפטרים

32 1 5 4 19 61 נמצאו
מהם:

35 1 6 4 19 65 סה"כ מתיר

ראוי בלשכה. סגורים או פתוחים תיקים היו הסקר אוכלוסיית לרוב כי בולט הטבלה מך

ערך. רב מידע ובעלת מסודרת התיקיה כי לציין

הדסה החולים בית תיקית

התחיבות והוראת שחרור תעודות פי ועל זהות תעודות מספרי פי על אתור וו נסי נעשה

והלשכה: קופ"ח בתיקי נמצאו אשר לתשלים,
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בשכונה מתגיירים חו"ל רירה עברו מוסד | נפטרו
ן

17 1 2 2 7 29 נמצאו
מהם:

35 1 6 4 19 65 סה"כ מתוך י _

המכילים מרפאה תיקי לעומת רב, חומר המכילים התיקים רבים כאן גם תיקים. 29 אותרו

המספור שיטת היתה בהדסה תיקים של המסודר החפוש בעוכרי פחות. ומסודרים מידע פחות

רשומה). מספרי כמה יש אחד לחולה כי יוצא משתנים, חולה לכל רשומות (מספרי

צדק שערי חולים בית תיקית

הקיימים האשפוז תיקי זה. חולים בית לתיקית והנוחה הקלה הגישה את לצייר יש

המרפאות. תיקית את כללה לא התיקיה אולם במהירות אותרו

בשכונה מתגוררים חו"ל רירה עברו מוסד נפטרו י

611 1 5 13 נמצאו
 מחם:

35 1 6 4 19 65 םה"כ מתור

חולים ביקור חולים בית תיקית
לאתר מאתנו נמנע ברם, חולים, ביקור חולים בבית אושפזו אשר קשישים על לנו ידוע
המחלקה תיקי מסודרת. תיקיה חולים ביקור בבי"ח היתה לא עדיין 1976 בשנת אלו, תיקים

המחלקה. מנהל של הפרטי בחדרו שמירים הפנימית

הדסה של בית טפול תכנית
משוחררי את 1974 סיף עד שרתה זו (תכנית הדסה של בית טפול תכנית תיקית על עברנו

של טפילה בתחום הסקר שכונות נפלו אחריות לאזורי העיר חלוקת עם בלבד. הדסה חולים בית

.(1972) הקמתה ים מי מנחם, קרית  גנים עיר תושבי חולים ב30 טפלה התכנית התכנית),
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התכנית של פעיל בטפול אחד חולה רק מצוי היום מאוכלוםיתנו, קשישים 5 היו מתוכם

. .(27 (מסי

מיון, בחדרי הבקורים מספר האוכלופיה, של האשפוזים מספר על מייע ספקה התיקיה

המעקב. באוכלוסיית מחלות והתפלגות קופ"ח) (תיקי רפואי ומעקב טפול של הסדירות מידת

תפקודית העיכה 2.4,2,1

ניסחה אשר עבודה כ"ץ33 סידני ד"ר לראשונה פרסם ב1963  כץ שאלון עלפי ציין חישוב

אוכלוסיה על התבסס אשר המדד . (A . D . L . ) הקשיש של יומיומית לפעילות (אינדקס) מדד

על שליטה העברה, לשירותים, הגעה הלבשה, רחצה, תפקודים: ששה כלל קשישים של גדולה
והאכלה. סוגרים

חלקי באופן להיעלם פונקציה לכל אפשרות נותן המדד פי על נוסח אשר כ"ץ שאלון

אחד איבר ברחצת לעזרה וזקוק בעצמו המתרחץ קשיש בין מבדיל השאלון לדוגמא" מלא אי

ברחצה, מלאה לעזרה הזקוק קשיש ובין למשל) (גב, בלבד

של ההיעלמות סדר את לנבא איפשרה גדולה אוכלוסיה הקיפה אשר כ"ץ של עבודתו

אדם כר, אם עצמאית. הלבשה ואחריה ראשונה תיעלם עצמאית יחצה כי קבע כ"ץ התפקידים

והלבשה. ברחצה לעזרה זקוק יהא כי להניח ניתן מראש חסר) העברה (תפקוד למטה מוגבל אשר

מבחינת עצמאי קשיש מסמל A כאשר G^ Aבאותיות מבוטא כ"ץ שאלין פי על יי הצי
An שונה ציון כל והלבשה. רחצה לשירותים, הגעה העברה, סיגרים, על שליטה האכלה,

ששת כל אשר קשיש מבטא G ציון כאשר השאלון, של תפקודים יותר או באחד פגיעה מבטא

פגועים. תפקידיו

הסקר אוכליסיית נזקקת להם שירותים של כמותית לקביעה נסיין נעשה לא זו בעבירה

שניתן באופן קבוצות לשלש האוכלרסיה את חלקנו הזדקקות, דרגות לציין לנכון ראינו אך

בסיסית: צרכים הערכת לבטא יהיה

סיעודית. לעזרה זקוק אינו ולכן עצמאי הוא a ציון . 

זה קשיש יותר, או אחת בפונקציה פגיעה עקב חלקית סיעודית לעזרה זקיק BE ציון
מתנדב. או בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, אחות, למט"ב, זקיק
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יכול אינו ו/או הסוגרים על שולט אינו זה קשיש מלאה. סיעודית לעזרה pipt fg ציון
האחרות הפונקציות גם הרי נשמר המצופה ההיעלמות סדר אם עצמו, את להאכיל

במוסד אשפוז או בית ועזרת בית טפול לתכנית זקוק זר. קשיש פגועות המדד של

מתאים.

תלות שאלון ציון
ידי על נוסח אשר היומיומית הפעילות מדד כי התברר מקדים סקר ביצוע כדי תור

את משקף אינו אך הקשיש של בגופו ישירות הקשורים תפקודים משקף המדד מספק, אינו כ"ץ

שאלון מבחינת (A (ציון ועצמאי עוור להיות יכול קשיש (למשל). בית משק לקיים יכולתו
תמונה נותן אינו כ"ץ שאלון כך אם וקניות. בית נקיון בבישול, בעזרה תלוי אך כ"ץ,

כולל זה מדד תלות. מדד ניסוח ידי על זו עבודה כותבי השלימו החלל ואת כוללת תפקודית

רפואי טפול תרופתי, לטפול הגעה קניות, בישול, בית, וו נקי כבימה, תפקודים: ששה

הדרגתית היעלמות כאשר כ"ץ של לעבודתו דומה בעקרון נקבע תלות ציון עצמאי, ותרופתי

התלות: ציון את מעלה התפקודים של

תלות איו  A

חסר אחד תפקוד  B

וכוי. חסרים, תפקודים שני  C

בית, בעזרת צויר בודקים תלות מדד תפקודי סיעודיים, צרכים בודק כ"ץ מדד בעוד

נזקק BG ותלות בית לעזרת זקוק אינו A תלות ציון מקצועית. לא בעזרה צורר כלומר

הפגועים. התפקודים מספר סמר על נקבעת הצורר מידת כאשר בית לעזרת

לצרכים היענות
חסרים תפקודים הפגין An שונה היה ותלות כ"ץ מדדי פי על תפקודו אשר קשיש כל

הוערכו בשכונות הרווחה מוסדות עמם. להתמודד היה הרווחה מוסדות על אשר צרכים ולכו

נענה הצורר באם צוייו בנוסף, ,Met and Unmet Needs לצרכים: היענותם מידת פי על

באמו המטפל בן לדוגמא: Need Potentially Unmet קבוע: לא גורם של קיומו בזכות
י ..\י<" י :
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כן אם אלא unmet להיות הופכים האם של צרכיה רגע באותי העיר, את זב יעי מתחתו הבן

להם. נענים הריוחה שיריתי

(Episode) חאיריע

בכדי הנשאלים שמות תחת ותוייקו נאספו רוילים) בתי קיפ"ח, (סעד, התיקים סכימי

כשינוי המעקב לצורך הוגדר אירוע .(Episode) לאירועים חשוב מידע מקזר הזמו בבוא לשמש

התעוור אשר נשאל לדוגמא: השינוי. גורם או לזמן קשי ללא תלית מצב י/אי כ"ץ בצליו

והגעה קניות בית, וו נקי לבישול, בעזרה תלוי הוא אך A נשאר שלו כ"ץ צייו המעקב, בזמל

האירועים מספר ומתמשך. יחיד אירוע מציין עוורונו ולכן הפיך אינו השינוי יפיאי לטפול

המעקב. תקופת במשך הקשיש נזקק להם אשר השירותים להערכת בסים ישימש סוכם תיק בכל

1976 סקר 2.4.3

קליני, מצב תנועתי, מצב דמוגרפיים, נתונים פרקים: ששה כלל אשר שאלין נעיר

מבין שבעה כלל אשר מקדים סקר פי על ותוקן נבחן השאלון דיור. ומצב תעסוקה נפשי, מצב

ות נ ו הראי בשאר העבידה כותבי את ושימש הודפס לקדוד, הוכו השאלון חסלןר איכליסיית
ומתגוררים חיים אשר קשישים 35 נמצאו המקורית הסקר אוכלוסיית מתיר (2 מס1 (נספח

העבודה, כותבי שני בנוכחות נערכו הראיונות כל בבתיהם. ורואייני 33 אותרי מהם בשכינה,

ברוי* שכונתי מידע מתוך אותרו: לא אשר הקשישים שני שעה, היתה כבית ממיצעת שהית כאשר

שונים יבימים בשעות בקורים ששה לאחר אך ,(53,54 מסי (קשיש יפעילים חיים הם כי לני
לאתרם. נוסף נסיין נעשה לא

V

מחשב נקוב, קדוד,

0133 מ סדירי מספר מקבל נשאל כל כאשר ונוקבו קודדו והנפסדים הנשאלים נתיני
,Marginalsn כאשר SPSS 100 בתכנית השתמשנו הנתונים קבלת לשם *..3452 מ והנפסדים

למובהקות נבדקו הטבלאות .cyber A64n מחשב ידי על נעשו Recoding Crosstabs

המתגוררים קשישים שני וכן (11) בשכונה עוד מתגוררים אינם אשר קשישים ריאיינו לא (*
אותרו/ לא אד כשכונה
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P הלועזית האות תופיע לטבלאות בצמוד 77CH1 Square פי על [Significance) חנחונים
המובהקות, את מבטא אשר מספר ולידה

1976 לשאלון הערות 2.4.4

.(2 מס1 (נספח פרקים מששה הורכב השאלון ,1

גיל, האוכלוסיה: של קצר תאור לקבל במטרה נוסח (131 (שאלות הדמוגרפי הפרק .2

בארץ, ותק מוצא, ארץ משפחתי, מצב מין,
מחוץ גורמים עם במגע לבוא ליכולתו כמדד בעברית שליטתי מידת על נשאל הקשיש .3

" יי י הקרובה לסביבתו
גישה כי התברר המקדים בסקר שכבר כיון הנוכחית במתכונתה נשאלה השכלה: :12 שאלה .4

הסקר אוכלוסיית משמעות. לה אין וגבוהה תיכונית, עממית, השכלה בנוסח ישירה
35 התוצאות. איכות מבטאת אינה בשנים ההשכלה בהן מארצות מגיעה

שמצבן אוכלוסיות בין להשוות במטרה ירושלים36 נחלאות מסקר אומצו ו61: 15 שאלות .5

דומה החברתיכלכלי
קשישי של התנועתי מצבם את בדקה אשר Shanas של מעבודתה אומץ תנועתי מצב :16 שאלה .6

38,37 ישראל., ביניהן ארצות, חמש

ניתן הציין יומיומיות. פעולות עם להתמודד הקשישים של כטרם נבדק :1824 שאלות .7

י .  ■ כ"ץ. ידי על פותח אשר המדד פי על

תלות; אין  A) הציון את מעלה תפקודים היעלומות כאשר נקבע תלות ציון :26 שאלה .8

וכוי). חסרים, תפקודים שני  c חסר; אחד תפקוד  B

מחלותיו. על להשכלתו בהתאם להסביר ניתן אדם לכל כי הנחה מתוך נוסחה :33 שאלה ,9

מחלתו. מהות מבין שאינו מאדם יותר בעצמו ויטפל יקפיד למחלתו תבונה בעל אדם

שהיא הכנסה רמת ומתחת מעל הנבדקת האוכלוסיה את להציב בכדי נוסחה :14 שאלה .10

הממוצעת. המשכורת מן A0o"o בגובה
39  , ■. י .
ברנט. נ. של עבודתה בעקבות נוסח הנפשי: במצב הדן הפרק .11
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■  ■ ■'■■.■ תוצאות ,3

■  י * ■ 1

1972 סקר תוצאות 3,1

הבאים: חסכון מגורמי יותר או אחד פי על קשישים 65 אותרו

בתנועתיות. הפרעה 1

עריריות. 2

מחלות. מספר ,3

קשה. כלכלי חברתי מצב .4

עדין הנבדקים שלושת הושמטו. כן ועל ברורים בלתי הסקר נתוני היו מהנבדקים שלושה נלגבי

.(1972 סקר בטבלאות מופיעים אינם נתוניהם אך ,1976  המעקב תקופת בסיים חיים
גברים. ו28 נשים 37 היו זו בקבוצה

הסבון גורמי מספר פי על הקשישים התפלגות :1 מסי טבלה

אלכלוסיר. 4 __/ 2 1 סכיי גורמי מספי
1004 62 14 1 104 6 3135 19 5835 36 1972 בסקר סה"כ

10035 43 %2 1 %7 3 2635 11 653, 28 1976 החיים מביו

10035 19 0 0 160^ 3 420* 8 42"^ 8 הנפטרים מביו

סבון גורמי פי על 1972 סקר אוכלוסיית התפלגות :2 מס' טבלה

סה"כ חברתי כלכלי מצב מחלות מם1 עריריות בתנועתיות הפרעה
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מדובר הסקר. באוכלוסיית מכון גורמי של המוחלט המספר את מבטא 2 מסי בטבלה המה"כ

מראה הטבלה בממוצע. לקשיש מכון גורמי כ1.5 כלומר קשישים, 62 אצל סכוך גורמי ב95 ^.
קשישים). (ל43 סכוך גורמי 60 נמצאו מעקב שנות 4 לאחר החיים הקשישים באוכלוסיית כי . ,

גורמי מס' קשישים). (ל19 סכוך גורמי 35 נמצאו המעקב תקופת כדי תור הנפטרים ביו
■ ■ י  הממוצע הסכון

1.5  כולה לאוכליסיה
1.4  החיים לאוכלוסיית
1,8  לנפטרים

. , . 19721976 מעקב 3.2

הקדמה

קשישים 4 הראשונית הסקר אוכלוסיית מקשישי 19 נפטרו 197276 המעקב תקופת במשך

עזבו 7 לבתיאבות), ו2 כרוניים, לחולים לבתיחולים עברו 2) לשכונה מחוץ למוסדות עברו

נסעה אחת קשישה לשכונה. מחוץ הגרים בניהם/בנותיהם עם להתגורר עברו מהם 4 השכונה: את .

אחרת. בשכונה לדירה משכנו את העתיק אחד קשישים זוג בתה, עם להתגורר לחו"ל

המעקב: בתקופת האוכלוסיה קורות סה"כ

19 ■" 4 . . . 7  35
נפטרו למוסד עברו השכונה את עזבו בשכונה חיים

64 על מידע הושג ושיטות" שכונה "אוכלוסיה, בפרק: צויינו אשר המקורית מתוך

.(08) שצויינו המידע ממקורות אחד באף תיק היה לא אחת לקשישה שבסקר, הקשישים 65 מתוך
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■■■.■ י ■ אירועים 3.2 1

מבחינת הוערך אירוע כל הסקר. אוכלוסיית לכל אירועים לאיתור מקור שמשו התיקים

לגבי חסרים. תפקודים השלמת של בשיטה הוערכו צרכים הקשיש. של התלות ומידת כ"ץ צייו
שצורך אפשרות קיימת האם ,(Met Need) הרווחה שירותי של הענות יש האם ציייו צורך כל

או ,(Need Potentially Unmet) האירוע בזמן מספקת בלתי תשובה בשל נענה בלתי יהפר זה

,.' ' . .(Unmet Need) נענה לא הצורך האם

המעקב בתקופת האירועים מסי :3 מסי טבלה

אוכלוםיה "כל נפטרים חיים

80 33 47 אירועים סה"כ

64 19 45 אוכלוסיה סה"כ
ר

1,2 *1.7 1.0 אירועים ממוצע

זח מספר כי ברור לפטירתם. עד האירועים מסי את חישבנו הנפטרים לגבי (*

מלאות. שנים 4 במשך האירועים נמדדו בה החיים לקבוצת יחסית נמזך

כ"ץ עלפי ציוו 3.2.2

.4 מסי בטבלה כמפורט כ"ץ ציון פי על התפלגו אשר אירועים ב80 מיובר

כ"ץ ציון פי על באוכלוסיה אירועים התפלגות :4 מסי טבלה

(64) כולה אוכלוסיה (19) נפטרים (45) חיים
393; 31 30o1> 11 46^0 20 Katz A

JJi 25 21\ 9 300s 16 Katz BE

3(n 24 330^ 1324 0^ 11 Katz F,G

100*0 80 100^0 33 10035 47 סה"כ : .

(
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(46*1) כ"ץ לפי עצמאיים היו החיים הקשישים של למחציתם קרוב כי איפוא מסתבר

ציון בעלי שהיו הקשישים באחוז הבדל ניכר כן כמו עצמאיים. היו הנפטרים מן שליש ורק

.FG כ"ץ וציון BE כ"ץ

כ"ץ ציוו פי על לצרכים הענות :5 מס' טבלה

נפטלים 1 חיימ
I |Needs I I I Needs 1

סה"כ Needs Potentially Needs סה"כ Needs Potentially Needs
צרכים Unmet Unmet Met צרכים I Unmet unmet Met

9 5 3 1 16 4 6 6"
N

100* 55* 343. 11* 100% 24* 38*38 % w :

13 4 4 5 11 1 46 *

100% l\\ 3U 38% 100% 9% 36% 5515 y
"CD

ח י ו כ ה י 6 וי ל כ ן א
Needs

0ה"כ Needs Potentially Needs
צרכים Unmet Unmet Met

25 9 9 7 5
N

. 100* 36* 36% 28* w
m

24 5 8 11 £
N

100* 21* 33* 46* y
a

. (Unmet Needs) נענו שלא הצרכים אחוז כי 5 מס' בטבלה התוצאות מן רואים אנו
וגבוה חלקית, סיעודית לעזרה הזקוקים (25* מול 55*j הנפטרים באוכלוסיית יותר גבוה

מלאה. סיעודית לעזרה הזקוקים הנפטרים בין (9* מול 31*) יותר
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■ . . יי * י י י  י :י תלות 3,2.3

כ"ץ פי על עצמאי שאינו קשיש כל כי הסתבר בתלות, כרוך היה באם נבדק אירוע כל

שהיא. כל תלות בעל בהכרח הריהו (An שונה כ"ץ נציין
לצרכי ההענות ומידת התלות מידת את בדקנו כ"ץ ציון פי על מהקבוצות אחת כל לגבי

שהיא. כל תלות בעלי היו הנפטרים מקבוצת a ציון בעלי כל :A כ"ץ באוכלוםיה. התלית

"י _ .. .;,. שהיא. כל תלות בעלי היו החיים מקבוצת a ציון בעלי 20 מתוך 18
י "י, יי ■ ... ♦

..  ..'';":_ יי כ"ץ ציוו פי על עצמאיים קשישים תלות :6 מסי טבלה

,נפטריים. ו ,חי.ים. Needsו Needs ט5

סה"כ Needs Potentially Needs סה"כ Needs Potentially Needs n
צרכים Unmet Unmet Met צרכים Unmet Unmet Met <, ן

115  2.4 18 4 10 4 u
a

%100 46<cf 18% 360^ 1OO0^ 22\ 56^0 22O* JJ

כולה ה י 0 ו ל כ ו א |^
Needs 5"

םה"כ Needs Potentially Needs N

צרכים Unmet Unmet Met >

29 9 12 8^
1000^ 3135 41"^ 280^ ^.

< ! י

גבוה היה נענים הבלתי הצרכים אחוז תלות בעלי בקשישים כי העובדה בולטת שוב

. (DNnro22%n 4635) החיים באלו מאשר הנפטרים בקבוצת יותר
.< ';' ■; ■j .;. '■< ■■ . . ■:'.. / ■\..: ■ ."■:■:":■ ■'..' \ ■ ■ ■' 1 ■.1.!■^ V ="..''i \'c.

 י; י.■■■;., ■.. ,י ■ ■■. י■ , ..■."■■ י . , * י 'י, י י* 'י .■'  ."
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כ"ץ ציין פי על עצמאיים שאינם קשישים ביו תלות :7 מסי טבלה

י.ם יי ט פ נ 1 ם י י R 1

Needs | ' | | Needs | 3
סה"כ Needs Potentially Needs סה"כ Needs Potentially Needs if
צרכים Unmet Unmet Met צרכים Unmet Unmet Met

9 3 2 4 16 3 5 8£ g

10cn 33"* 22>cf a^ 10cn m 3n 5cn w J
m 3

13 2 1 | 10 11 0 3 8^ g"
N

1OO0^ 150^ 80^77^ 100^ 0 27^ 730* ?^r

כילה אובלוסיה I

I | Needs r 5 . י
סה"כ Needs | Potentially Needs y
צרכים Unmet I Unmet Met

25 6 7 12 ££
N

1000^ 24O* 230^ 480^ f ^

24 2 4 18^ g
N

10035 80^ 170^ 750^ y j:

קיים המעקב בתקופת ונפטרו כ"ץ ציון פי על עצמאיים שאינם הקשישים ביו כי מסתבר

ב!^ מדובר בחיים, נותרה אשר לאוכליסיה בהשוואה נענים בלתי צרכים של יותר גבוה אחוז

. ,F}G כ"ץ ציוו בעלי בין 035 מול י^150 BE כ"ץ ציון בעלי ביו 190* מול

קטן אחוז קיים ייתר), גבוה כ"ץ (ציון יותר קשה הקשיש של שמצבו ככל זאת עם יחד

החיים. בקבוצת והן הנפטרים בקבוצת הן קיימת זו נטיה נענים, בלתי צרכים של יותר
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יאישפוזים מחלות 3 2.4

ואורכם. האישפוזים מספר נבדקו

197276 ביו האישפוזים מספר :8 מס' טבלה

(19) הנפטרים ביו (45) החיים ביו (64) כולה ןאוכלוםיה

20 45 65 אישפוזים סה"כ

1.053 1.000 1.016 לקשיש אישפוזים סה"כ

197276 אישפוז, ימי של מוחלט מספר :9 מס' טבלה

(19) הנפטרים ביו (45) החיים .ביו (64) כולה אוכלוסיה

486 655 1,141 אישפוז ימי סה"כ

לקשיש אישפיז ימי סה"כ
D4y4 עג.ס.י. /ס^^ אחת לשנה

כלומר ,1976 שנת עד כולם חיו כאילו לשנה האישפוז ימי מספר חושב הנפטרים לגבי (*
מדויק אינו זה חישוב שנים. ול4 הנפטרים למספר הכללי האישפוז ימי שיעור חולק
גבוה יהיה 6.4 של הגבוה שהשיעור יוצא ,197276 השנים ביו נפטרו והקשישים היות

במציאות, יותר

הבדל קיים אך והנפטרים החיים אוכלוסיית ביו האישפיזים במספר הבדל קיים לא

ממושכות תקופות שהו המעקב תקופת תור שנפטרו הקשישים כלומר האישפוז, ימי במספר ניכר
החולים. בבית יותי

קבוצות בין המחלות והתפלגות הסקר באוכלוסיית ממושכות מחלות של שכיחותן נבדקה

והנפטרים החיים
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ממושכות מחלות שכיחות :10 מ0י טבלה ■.^h' ,ff ■ ,. ,. ., 

' ■■■<.■ ■■ ■. ■ '■.<■ ..* ■. . י 'י  ■■ / י.

(19) הנפטרים ביו 1 (45) החיים ביו j (64) כולה |אוכליסיה
 1 '00 ~ I מ0' ~ | מסי המחלה
" [ קשישים " קשישים "" קשישים

7435 14 530^ 24 660^ 42 דם וכלי לב

32 6 35 16 34 22 . דם לחץ יתר ■י

37 7 16 7 22 14 מוחי מאורע

21 4 27 12 25 16 . סכרת

5 1 11 5 9 6 פרקינסיומחלות
אחרות עצבים

+ ירך ציאר שבר
5 1 27 12 20 13 שרירים מחלות

אחרות ועצמות

26 5 7 3 13 8 ממאירות

16 3 9 4 11 י ושתו מיו דרכי

26 5 24 11 25 16 ריאה מחלות
ן

16 3 4 2 8 5 עכול דרכי

5 1 16 7 13 8 ומחלות קטרקט
אחרות עינים

10 2 11 5 11 7. נפש מחלות

21 4 7 3 11 7 אחרות

! 1

56 111 171 סה"כ

9 95 ! 2,47 267 מחלית לקשישמס> ממוצע ן
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(כ$75 דם וכלי לב מחלות יותר הנפטרים לקבוצת כי מראה המחלות קבוצות על הסתכלות

מול $26) ממאירות מחלות יותר ארבע פי ,($16 מול $37) מוחיים מאורעות כפליים ,(50!cf מיל

.($4 מול $16) העכול דרכי מחלות יותר שלוש ופי ($7

ביו 2.5 לעומת 2.9  הנפטרים באוכלוסיית יותר גבוה היה הממוצע המחלות מספר

כולה. המפקד באוכלוסיית ו2.7 החיים,

שונח. מחלות ובהרכב יותר רב מחלות במספר מתאפיינת הנפטרים אוכלוסיית כי מסתבר

עכול. דרכי ומחלות ממאירות מחלות מוחיים, מאורעות דם, וכלי לב מחלות במיוחד

1976 סקר תוצאות 3.3

אוכלוסיית את לאפיין יעזור אשר מידע העבודה לכותבי לתת בכדי נוסח 1976 שאלון

לדוגמא: השאלון. מרכיבי בין (Cross Tabulations) אפשריים קשרים נוסחו שני בשלב הסקר.

כבעלי נמצאו אשר קשרים אותם את נביא זה בפרק המוצא. וארץ ההכנסה רמת בין לתלות ציפינו

שאינם פי על אף הסקר אוכלוסיית להכרת חשובים נראו אשר וקשרים (significance) מובהקות
מובהקים.

המשפחתית היחידה 3.3,1

קשישות. ו20 קשישים 13 מהם קשישים, 33 רואיינו ומין: גיל

המינים התפלגות :11 מסי טבלה

סה"כ מ85 יותר 8084 7579 7074 6569

33 1 3 8 15 6 קשישים מספר

100 3 9 24 46 18 $
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גיל פי על המינים התפלגות :12 מסי טבלה ..■!■■.. ,, , ל::

' ''' 1 .ן ■. ....< , , , ( .

סה"כ 7585 6575 מיו

13 7 6 זכר

19 4 15 נקבה
י י י יי י י י "י 1 /

32 11 21 סה"כ

ל85) מעבר שגילה אחת קשישה נכללה לא זי (בטבלה

בצירה התחלקו שהגברים בשעה מ75, צעירות היו (7535) הנשים 20 מתיר 15 כי מסתבר

כי מסתבר כו כמו .(p = 0.123) מובהקת היתה לא זו נטיח הגיל. קבוצות שתי ביו דומה

הגבוהה הגיל בקבוצת היו 1235 ורק 75 מגיל צעירה היתה (63.635) האוכלוםיה ממחצית. למעלה

מ80.

ביו היו לא אלמנים/ות. היו ו12 נשואים/ות היו בסקר הקשישים מביו 21 משפחתי: מצב

גרושים. או רווקים הקשישים

ץ
משפחתי מצב מיל מיו :13 מס' טבלה

סה"כ אלמנים/ות נשואים/ות משפחתי מיו/מצב

13 0 13 זכר

20 12 8 נקבר.

33 12 ן 21 סה"כ

p = 0.0017
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8 רק נשואים. (13) שבסקר הגברים כל היו לעומתם נשים, היו שבסקר האלמנימ/ית כל

נשואות. היו נשים

בין קשר קיים כי מסתבר הקשיש של המשפחתי מצבו את המאפיינים המשתנים בבדיקת

טרנסילבניה או הונגריה רומניה, וצאי י כל המשפחתי: מצבו וביו הקשיש של מוצאי ארץ

שווה. באופן וצוו! הקב שתי בין צפוןאפריקה יוצאי התחלקו לעומתם נשואים, היו

משפחתי מצב מול מוצא ארץ :14 מס' טבלה

ו אירופה, ו יינגייה, יומניה: |צפוואפריקה|אמיה/אפריקה| משפחתי מצב
אחר טרנסילבניה אחר י /

21 4 10 1 6 נשוי

12 2 0 4 6 אלמן

33 6 10 5 12 סה"כ

p = 0.0128

מזוג המורכב ביתאב הינו המאפיין בשכונה. בתיאב של רחב מגוון נמצא ביתאב:

.($21) בגפו החי מקשיש המורכב ביתאב או ($58) לבד המתגורר קשישים

ביתאב סוג פי על התפלגות :15 מסי טבלה

^ ו ..",;;; ו י™; יייי*| ו* ■■;,;;; ףדי;םק .,, ו נידי 1

33 2 1 1 1 2 19 7 מספר

100 6 3 3 3 6 58 21 ^0
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כי: מסתבר מיו מבחינת בתיאב המאפיין בבדיקת

ביתהאב מצב מיל מיו :16 מם' טבלה

 סה"ב נקבה " זכר 1 מטפחתי מצב

7 7 0 ערירי

19 7 12 קשישים זוג

7 61 אחר

33 20 13 סה"כ

p = 0.0043

עם חיים הנשואים הגברים רב אלמנה. הוא המשפחתי מצבה אשר אשה הנו לבד המתגורר כל

וצאי י כל כי מצאנו בוזוגן. עם הגרות (20 מתור 7) הנשים מן כשליש לעומת בתזוגם,
מבליט זה ממצא קשישים. זוג של ביתאב ביחידת חיים טרנסילבניה או הונגריה רומניה,

ילדיהם. עם חיים אינם שהם העובדה את

ביתאב מול מוצא ארצות :17 מסי טבלה

אחר טרנסילבניה אחי צפוןאפריקה

7 2 0 1 4 ערירי

19 4 10 0 5 קשישים זוג

7 0 0 4 3 אחר

33 6 10 5 12 0ה"כ

p = 0.0014
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■■■■"■ " " "יי י י י חיים ילדים מספר :18 מם' טבלה

 |שמונה| |שבעה |ארבעה!חמישה!ששה |שלשה |שני ילד איו
כ סה ילדים ילדים ילדים ילדים ילדים ילדים ילדים אחד ילדים

ילדים מספר
33 2031143 14 5 איכליםית לקשישי

הסקר

100 6 0 9 33 12943 15 *

ילדיו, מספר וביו הקשיש של מוצאו ארץ ביו משמעותית תלית נמצאה

י ילדים מספר מול מוצא ארץ :19 מס' טבלה

 | אירופה, הונגריה,! מי^^צפוואפריקה|אסיה/אפייקה|רימניה ארץ
כ אחר טרנסילבניה אחר _\

5 1 1 1 2 ילדים ללא

14 4 8 0 2 אחי ילל

ותר י
. 14 1 * 4 8 אחד מילי

33 6 10 5 12 סה"כ

p = 0.019

הונגריה, רומניה, יוצאי אחד,לעומת מילד יותר היה וצפוןאפריקה אסיה ליוצאי
בלבד. אחד ילד היה להם אחרות, אירופה ארצות וצאי וי טרנסילבניה
הילדים. מספר וביו ביתהאב סוג בין נמצאה נוספת משמעותית תלות

י ו:

; /
. 1.,. * , 1(11 , . ,, .. .. / ■■: ■■■* ■■■T? 91 1' ■ ■ : י.

:,יי י\י1י ' 'י י
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ילדים מספר מול ביתהאב מצב :20 מם' טבלה ;,;< ..

~ םה"כ אחר | קשישים זוג 1 ערירי |

5 0 41 ילדים ללא

14 1 11 2 אחד ילד

14 6 4 4 ייתרמילד
אחד

33 7 19 7 סה"כ

p = 0.042

שבניה קטנה משפחה בעלי קשישים זוג הוא בסקר המשפחתית היחידה את המאפיין לסכום:

בחלקו היו הנשים נשואים, היו הגברים כל הוריהם. עם מתגוררים ואינם הבית את עזבו
וצאי י כל כי העובדה בלטה בןזיגן, עם המתגוררות נ^400), נשואות ובחלקו אלמנות (60353

אחד, מילד המורכבת קטנה למשפחה הורים והיו זוגם, בן/בת עם חיו נשואים, היו רומניה

והשכלה רקע 3.3,2

רומניה, יוצאי הסקר. מאוכלי&יית 36^0 מהויים צפוןאפריקה ייצאי המוצא: ארצות

הסקר, מאוכלוסיית %30d מהווים וטרנסילבניה הונגריה

מוצא ארצות פי על רומניה או מצפוןאפריקה שאינה האוכלוסיה התפלגות :21 מסי טבלה

סה"כ ^;™f רוסיה פולין 1 ^" | עירק | פרס | ישראל י מוצא

10 1 2 3 3 1 1 0 קשישים מספר

33 3699330 \
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תלות נמצאה לא .483<  אירופה ויוצאי מאוכלוסייתנו 520"0 מהווים ואפריקה אסיה יוצאי
ילדיו. ומספר המשפחתי מצבו ובין הקשיש של ומינו גילו ביו

עליה שנת :22 מסי טבלה

סה"כ ידוע לא 197074 196569 196064 195559 עליה שנת

33 1 2 8 13 9 קשישים מספר

100 3 6 24 40 27 \

משמעותי קשר נמצא לא בארץ, יותר או שנה 12 של ותק בעלי הם האוכלומיה מן שלישים שני

קשר נמצא לא במקובץ. לארץ הגיעו לא אחת ארץ וצאי י כלומר העליה, ושנת המוצא ארץ ביו
תלות נמצאה זה לעומת עלייתו. שנת ובין הקשיש של המשפחתי ומצבו מינו גילו, בין

ילדיו. מספר וביו לארץ הקשיש של עלייתו שנת ביו מענינת

ילדים מספר מול עליה שנת :23 מס' טבלה

םה"כ 1970 אחרי 196569 1965 עד ילדים מספר

5 4 1 0 ילדים אין

13 4 6 3 אחד ילד

14 2 6 6 ילדים שני

32 10 13 9 סה"כ*

p = 0.08
ידועה. אינה עלייתו שנת אשר אחד, לילד אב קשיש הושמט זו מטבלה (*



יי  ;  33 
f

'I

קיימת ואילך זו משנה ,1965 שנת לפני לארץ עלו ילדים בעלות משפחות כי מדגימה הטבלה

י ילדים, ללא קשישים זוגות של יותר גדולה עליה

שנים. שמונה לפרוות בארץ מתגורר (9135) האיכלוסיה של רובה רוב בעברית: השליטה מידת

אינם קשישים ששהעשר העברית בשפה מלאה שליטה על הצהירי קשישים ששה רק זאת למרות

\ .(49!cf) כלל עברית דוברי

בעברית השליטה מידת :24 מס' טבלה

םה"כ שולט לא חלקית שולט בעברית שולט בעבריתן השליטה מידת :"

33 16 11 6 קשישים מספר

100 49 33 18 \

מוצאו ארץ או השכלתי מינו, בגילו, משמעותי באופו תלייה היתה לא בעברית השליטה מידת

של המשפחתי מצבו וביו בעברית השליטה מידת בין משמעיתית תלות נמצאה לא הקשיש של

"' י י" .י ... V הקשיש"

לקרוא יודע אחר וכתוב. קרוא יודעים אינם (303<) קשישים 10 כי מראים הסיכומים השכלה: .

וכתוב קרוא ידעי י הם (6435) 21 ואילו (.s%4) בלבד

20 מביו כי לצייו מענייו בגיל תלייה היתה לא ולכתוב לקרוא הקשיש של יכולתו
קריא ידעי שלא הגברים מביו שנים לעימת יכתיב קריא (103 מחציתו רק ידעו שבסקר הנשים

לא כן כמו , (p = 0 135 משמעותית היתה לא זי ה נטי נ שהיא כל השכלה בעלי י11 וכתיב

שנת אי מוצאו ארץ יבין ולכתוב לקריא הקשיש של יכולתי ביו משמעותית תלית נמצאה

, . . , , לארץ עלייתו
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השכלה שנות למספר נשאלו (21) וכתוב קרוא יודעים הם כי הצהירו אשר הקשישים

השכלה: שנות מספר פי על קבוצות שלוש בולטות כי מסתבר הנתונים מן פורמלית. או יהודית
קשישים 7  שנים 8 עד פורמלית השכלה

קשישים 8  וגבוהה תיכונית פורמלית השכלה

קשישים. 5  שנים 8 עד יהודית השכלה

או לימוד שנות 8 עד יהודית השכלה בעלי כלל בדרך היו הדתיים הקשישים כי הסתבר

תיכונית פורמלית השכלה בעלי היו החילוניים הקשישים מבין רבים לעומתם כלל. השכלה חסרי

היתה הנשואים לקשישים כי מסתבר כן כמו .(p = נ0.007 מובהקת היתה זו נטיה גבוהה, אי

תיכונית פורמלית השכלה בעלי קשישים 8 מתור לאלמנות. מאשר יותר רחבה השכלה כלל בדיר
שנות ביו תלות נמצאה לא .(p = 0.05) מובהקת היא אף זו נטיה נשואים. 7 היו גבוהה אי

מוצאו. ארץ או מינו גילו, ובין הקשיש של השכלתו

כלכלי מצב 3,3.3

הכנסתם. מרכיבי את לפרט ונתבקשו מהכנסתם רצונם שביעות לגבי נשאלו הנפקדים

הכנסתו עם הקשיש מסתדר האם :25 מ0' טבלה

~ | אינה הכנסה 1 אבל קשה, 1 אבל קשה, 1 ך~~
מספקת מסתדר לא מסתדר

: 33 0 2 13 18 קשישים מספר

100 0 6 39 55 §

אם הכנסתם עם מסתדרים 393; ועוד מהכנסתם מרוצים (5535) הקשישים ממחצית למעלה

לא נשאל אף ניכרים, תקציביים קשיים על התלוננו קשישים שני רק מסויימים. בקשיים כי

מספקת. בלתי הכנסתו כי הצהיר
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■ . ביו תלות איו כי מסתבר הקשיש של ההכנסה רמת מול הרציו שביעות מידת בבדיקת

ממנה. רצונו שביעות וביו הקשיש של הכנסתו רמת

. י . ■.:■■■/ ^

מהכנסה רצון שביעות מידת מול הכנסה רמות :26 מסי טבלה

סה"כ מ1200 יותר 10001199 500999 לחירש בל"י הכנסה

18 5 10 3 מסתדר

12 1 4 7 קשה אבל מסתדר,

21 0 1 רב בקושי מסתדר

0 0 0 0 מספקת לא הכנסה

*32 7 14 11 .

סה"כ
| (21015) (4335) (33"^)

p = 0,1095 י 

ידועים. אינם הכנסתה נתוני אשר אחת קשישה הושמטה הטבלה מן (*

18 מתיר כי לציין מעניין משמעותי, אינו ההכנסה ורמת הרצון שביעות ביו הקשר

מתוך 8 לעומת וגבוהה, בינונית הכנסה מרמת נהנו 15 מהכנסתם, מרוצים שהיו הקשישים

של הסוביקטיבי ערכה על תקציביים. בקשיים ונתקלו יותר נמוכה הכנסתם אשר קשישים 11

נמוכה הכנסה בעל אהד היה מרוצים הפהות הקשישים שני בין כי העובדה מצביעה התשובה

גבוהה. הכנסה בעל והשני

רמת וביו אלמנות בין תלות מתבלטת ההכנסה אמת על המשפיעים המשתנים בבדיקת

הנשים של הכלכלי מצבן ביותר. הגבוהה ההכנסה ברמת היו הנשואים הגברים נמוכה. הכנסה

האלמנות. של מזה יותר טוב היה הנשואות
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הכנסה רמת מול משפחתי מצב :27 מסי טבלה

סה"כ אלמן נשוי הכנסה רמת

11 11 0 ל"י 999 עד

14 1 13 ל"י 1199 עד

7 0 7 ל"י 1200 מעל

*32 12 20 סה"כ

p = 0.000

הכנסה רמת מול מין :28 מס' טבלה

םה"כ נקבה זכר הכנסה רמת

11 11 0 ל"י 999 עד

14 7 7 ל"י 1199 עד

71 6 ל"י 1200 מעל

*32 19 13 סה"כ

p = 0.0009

ידועים. אינם הכנסתה נתוני אשר אחת קשישה הושמטה הטבלאות מן (*
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בארץ. הקשיש חי אותן השנים מספר הוא הקשיש של הכנסתו רמת על המשפיע אחר משתנה

ברמת להמצא נוטים יותר הותיקים העולים כי נקבל ההכנסה לרמת העלית שנת את נשווה אם

ההכנסה ברמת כלל מצויים אינם יותר החדשים העולים לעומתם והגבוהה, הבינונית ההכנסה

הגבוהה,.

הכנסה רמת מול עליה שנת :29 מס' טבלה . ,.

0ה"כ 1970 1אחרי 19651969 1 1964 עד י עללה שנת י

י בל"י הכנסה

10 2 6 2 לחירש,לקשיש ל"י 999 עד

14 8 4 2 ל"י 1200 עד

7 0 2 5 ל"י 1200 מעל

*31 10 12 9 סה"כ

p = 0.0043  ... י ■   

ידועות אינו הכנסתם או עלייתם שנת אשר קשישים שני הושמטו זו מטבלה (* ...".*...

נטייתם ניכרת הכנסתו, רמת וביו הקשיש של השכלתו מידת ביו הפוכר. תלות נמצאה ...

הבינונית ההכנסה בקבוצת להיות שנים 8 עד היהודית ההשכלה ובעלי ההשכלה חסרי של

 (p=0,0l) והבינונית הנמוכה ההכנסה בקבוצות שהיו פורמלית השכלה בעלי לעומת והגבוהה ~ "י

תיפקודי מצב 3,3,4

בגופו, לטפל יכולתו לתנועה, באשר הקשיש של התיפקודית יכולתו נבדקה זה בפרק

רפואי, טיפול ולקבל בית משק לנהל
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ו.

י , תנועתי מצב :50 מסי טבלה

1 ~ 1 7 1 אמבולטורי 1 אמבולטורי |

כ םיי למטי' יתוק לבית רתוק בקושי חפשי |

33 1 6 12 14 מס'
j

100 | 3 18 37 42 \
i 1 I I

בתנועתיות. הגבלה לביו הנבדק של מחלותיו ומספר מינו גילו, ביו משמעותית תלות נמצאה לא

אחרים מקל, היה המקובל העזר אמצעי ,(7635) להליכה עזר באמצעי משתמש אינו האוכלוםיה רוב

וכםאגלגלים. הליכון היו

הפעילות מדד פי על בגופו, עצמאית לטפל הקשיש של יכולתו נבדקה עצמאית: טיפול יכילת
כ"ץ. של בעבודתו נוסח אשר (A . D . L . ) היומיומית

כ"ץ שאלון פי על הציונים התפלגות :31 מס' טבלה

ן מלאו? לעזרה |זקוק חלקית לעזרה זקוק ו עצמאי ן |

*<ןןי ן ו ו ו עפ"י וך 0פי'כ.צל F E D C B A [,,ץ
מספר

33 1 0 0 2 3 5 22 קשישים

100 3 0 0 6 9 15 67 0'0

"ו
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כ"ץ שאליו פי על יומיומית פעילות מרכיבי פירוט :32 מסי טבלה

,, I לעזרה זקוק 1 לעזרה זלןיק | 1 
כ סה מלאה חלקית 1 עצמאי 1 הפעילות 

33 5 7 י ■■■■ 21 מס'
רחצה

100 15.2 21.2 63,6 *0 ..^,
. י י י >י

33 4 3 26 מס' ■ ./
הלבשה

100 12,1 9.1 78.8 96 .:

33 1 1 31 מסי
בשרותים שמוש

100 3.0 3.0 93.9 0י9

33 1 2 30 מסי
העברה

100 3,0 61 90,9 0י9

33 0 7 26 מסי , על, שליטה
100 0 21.2 78.8 t סוגרים

33 1 1 31 מסי
האכלה

100 30 3.0 93,9 0י9

הקשיש של מחלותיו מספר או מינו בגילו, תלוי היה לא כ"ץ שאלון פי על הציון
,75 לגיל מתחת היו כ"ץ שאלון פי על עצמאיים שהיו (72^0) קשישים 26 כי לציין ראוי

(An השונה (ציון כ"ץ שאלון פי על עצמאיים בלתי שהיו הקשישים אישי: בטיפול עזרה

בבןזוגם נעזרים הם כי טענו שמונה בגופם. אישי טיפול לשם נעזרים הם במי נשאלו

אחר. משפחה בבן נעזרו ושלשה
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היו רבים קשישים מסודר: רפואי לטיפול והגעה ביתו משק בקיום הקשיש של התלות מידת

.(77^ רפואי לטיפול והגעה ביתם משק ניהול לשם בעזרה תלויים

תלות ציון :35 י מם טבלה

1 תלות קיימת ו תלות איו 1

gFEDCמה"כ B A תלות צייו
מספר

33 3 10 3 2 5 2 8 קשישים

100 9.1 30.9 9.1 6.1 15.2 6,1 24,2 "י"

L 1 1 1

. (eg (ציונים שונים תיפקודים ב46 תלויים היו (49^0) הקשישים מחצית כי לציין מעניין
תיפקודים). ב13 תלויים היו 2735) רבע רק

מוצאו, ארץ או המשפחתי מצבו מינו, בגילו, תלויה היתה לא הקשיש של תלותו מידת
המחלות. ומספר התלות מידת בין משמעותי קשר נמצא לא כן כמו

כ"ץ שאלון פי על ציון מול התלות מידת :34 מסי טבלה

סה"כ f,g BE A כ"ץ צייו

8 0 0 8 תלות אין

25 1 10 14 תלות יש

. . 33 1 10 22 סה"כ
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תלות, בעלי (643!) רבים היו כ"ץ שאלין פי על העצמאיים ביו כי מסתבר u מטבלה .

מובהקת היתה לא זו תוצאה תלות., חסר שהיה An גבוה כ"ץ ציון בעל קשיש נמצא לא

.3,9 הממוצע תלות ציון מיל 1.7 היה הממיצע כ"ץ צייו . (p < 0.05)

בסדר תלות שאלון תיפקודי :35 מסי טבלה
שכיחות של יורד

§ א2נ_פל2ת
20 קניה
17 רפואי לטיפול הגעה
16 . בית וו נקי
15 ... כביסה
12 בישול

ותרופתי רפואי טיפול
2 עצמאי

שמוגבלות ככל כי כצפוי מראה הקשיש של התניעה יכולת מול כ"ץ ציון העמדת

יותר, גבוה כ"ץ ציוו בעל להיות סיכוייו עילים כן עולה, הקשיש של התנועה

תנועתיות מול כ"ץ שאליו פי על צייו 36 מס1 טבלה

סה"כ fsg be a כ"ץ ציין

11 0 0 למיטה מרותק

6 0 3 3 לבית מרותק ■ ■

12 0 6 6 בקושי אמבולטורי

14 0 1 13 חפשי אמבולטורי

33 1 10 22 סה"כ

p = 0.000
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טיעודיים צרכים אצלו קיימים בהכרח למיטתו המרותק ואדם היות מובנת זו תלות
הקשיש של התנועה יכולת ביו נמצא דומה קשר .(A.D.L.) בגופו בטיפול יותר רבים וקשיים

תלות. מצב וכדורת נ ובין

תנועתיות מול תלות :57 מסי טבלה

סה"כ תלות יש תלות אין תלות מצב

11 0 למיטה מרותק

6 6 0 לבית מרותק

12 12 0 בקושי אמבולטורי

14 6 8 חפשי אמבולטורי

33 25 8 פה"כ

p = 0.0025

ולהגיע ביתו משק את לנהל יותר קשה לו יהיה עולה הקשיש של התנועה שמוגבלות ככל

רפואי. לטיפול

מתוכה מעוט ורק (60"^) מסודרת אישית הופעה הפגינה הסקר אוכלוסיית אישית: הופעה

והופעתו מינו גילו, הקשיש, של התיפקודית יכולתו ביו קשר נמצא לא .(124) עצמו הזניח
האישית,
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קלינית והערכה רופאחילה לחם קיפ"ח, מרפאת עם קשר 3,3 5

המטפל יהריפא הקשיש ביו הקשר :38 מסי טבלה

סה,,כ | |""לא היה לא * בשנה | השנה ב\ | בחידש | בשבוע | | ■

1 ידוע האחרונה! בשנה ) האחרונה האחרונה | אחרון | אחרון י מ ז |
~ י~ 1 !

33 1 11 2 4 10 5 מט' הקשיש ןבקיר
רופא אצל

100 3 54 6 12 30 15 ^0 מטפל

י : י : י  /
33 1 14 71 1 3 מס' בית בקיר

ריפא של
100 3 43 21 3 3 9 06י מטפל

. ! 1 1

רובם אצל ,(4035.) האחרונה שנה בחצי המטפל הרופא את ביקרי לא קשישים של ניכר מספר

היה לא 42^O אצל כאשר שנה, מחצי למעלה במשר המטפל הרופא ידי על בית ביקיר היה לא (6435)

הקשיש. של ומינו בגילו תלויה היתה לא רופא אצל הביקורים תכיפות שנה, במשך בית ביקור

רופא אצל ביקוריו תכיפות ובין הקשיש של מוצאי ארץ ביו משמעותית תלות נמצאה לא כן כמי

היו: המטפל הרופא אצל הביקור תכיפות על השפיעו אשר גורמים
פחות ביקר כן יותר גדולים היו הקשיש של התנועתיים י שקשיי ככל הקשיש: של תנועתיות 

,(p = 0, 004 j רופאי אצל

יותר מוגבל כך ועקב כ"ץ שאלון פי על עצמאי פחית היה שהחולה ככל כ"ץ שאלין ציון 

" (p = 0.008) רופאו אצל ביקוריו תכיפות פחתה כן היומיומית, בפעילותו
של מניסיחו מתבקש אשר קשר רופאם, אצל פחות ביקרו תלות בעלי קשישים תלות: ציין _

,(p = 0,006) תלות שאלון

פחות מצליח הוא כו תיפקודית, מבחינה יותר קשה הקשיש של שמצבו ככל כי מסתבר '

זו מוגבלת לקבוצה כפצוי האם לבדוק רק נותר השכונתית, במרפאה רפואי לטיפול להגיע

של הבית ביקורי מספר בין קשר איו כי מראים סיכומינו בית לביקורי המטפל הרופא מגיע
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ציון או כ"ץ שאלון פי על ציונו התנועתי, מצבו הקשיש, של גילו יבין המטפל הריפא

מ0פר פוחתים כן הקשיש, של אבחנותיו שרבות ככל נוספת, מענינת עובדה שלו. התלית

אליו, הבית ביקורי

מטפל רופא של בית ביקורי :59 מם' טבלה
רפואיות אבחנות מםפר מול

סה"ב [ אחרונה בשנה אחרונה! שנה |בחצי אחרון בחודש * אבחנות |

11 7 3 11

14 7 5 2 2

6 0 6 0 3
i

י 1 " 1 ן Z" ■

*32 14 14 4 סה"כ
, > ■ :

p = 0.098
ידועות. אינן אבחנותיה אשר אחת קשישה הושמטה זו מטבלה (*

רפיאיות אבחנות פי על הםקר אוכלוםית התפלגות 40 ממי טבלה

סה"כ ] יריע |לא 4 T" 3|2 j 1 [ אבחנית מספר

33 1 1 6 14 11 קשישים מספר
i /
I !
j i I

100.0 ' 3,0 | 3,0 18,0 43,8 33,0 $

Mean = 2,061 ± 0.265



' f  45 

הרפואיות, אבחנותיו מספר וביו החולה של גילו ביו משמעותית תלות קיימת כי מסתבר

. .  ' אבחנות מספר מיל גיל :41 מם' טבלה :.Jir .__________________ __________ ■ ן

| סה"כ מ75 מבוגר 74 גיל עד אבחנות] מספר

11 4.71

ן

14 2 12 . 2

6 5 1 3

י ן " ן * ן 11"

*32 11 j 21 I סה"כ

ידועות. אינו אבחנותיה אשר אחת קשישה הושמטה זו מטבלה (*

המבוגרים מן של4535 בשעה אבחנות 12 יש שנים 74 עד הגיל בקבוצת הקשישים מן ל!903

^ _ __ _■ _ אבחנות. מ2 יותר היו יותר

הנלקחות התרופות מספר :42 מסי טבלה ;

ידוע ,____^_ תרופות
1 1 1 1 5 6 2 71 9 מ0פי

: j | ן קשישים
I ו ו 11 ן 1 ן 1 ן ו ו ■ וו ■ ו| 1י י י י י י י 1

! I j Ijj; j

3.0 j 3"0 ! 3.0 3,0 ! 15.2! 18r2| 6.1 1 21,21 27,3 \

ככל יותר, או שונות תרופות ארבע ניטלים החולים מן רבע כי לציין חשוב

(p = 0.05) האישפוזים מספר גדל כן  יותר רב התרופות שמספר



\

O *■ AS ■ 46י 

,י י למחלה/ות התובנה מידת :45 מסי טבלה

ולמטפל לחולה 1 יש למטפל יש| לחולה 1 על יויע 1 יידע לא 1 תובנה מידת
תובנה אין תובנה תובנה מחלתו מחלתו על


4 1 11 15 2 קשישים מספר

י י 11 |

12.0 3.0 j 33.0 45.0 6.0 35

1 I I

את קבעה ולא הקשיש של השכלתו או מוצאו ארץ מינו, בגילו, תלויה היתה לא התובנה

המטפל. הרופא אצל ביקוריו תכיפות

קופ"ח של רפואי מטיפול רצון שביעות מידת :44 מס' טבלה

ל*~ / י^יין^:;,, <" וליי v;r ו י*יי "ע ן"^"יין "יי"^רי" !

i

3 | 0 5 3 13 6 קשישים מספר
1

j 1 ,

9.1 0 15.0 18.0 40.0 18.0 0i

|

לכך. הסיבות את לפרט נתבקשו (333) הרפואי מהטיפול רצון שבעי היו לא אשר החולים כל

פיזי מרחק היו אחרות סיבות הרופא. מצד לב תשומת חוסר היתה (243<) ביותר השכיחה הסיבה

תכופים. רופאים חילופי או המרפאה מן

השכלה. או מוצא ארץ בגיל, תלויה היתה לא רפואי מטיפול רצון שביעות מידת
אי ביו הקשר וכן בית ביקורי ריבוי וביו יותר רבה רצון שביעות בין הקשר כי נמצא

מובהקים. בית ביקורי ואיקיום רצון שביעית
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. . ,. מבוגרת באיבלוסיה השכיחית איית י רפ בעיית 3.3,6

  י :"' ! " יי י ראיה;

הראיה מצב :45 מסי טבלה

ידוע לא עו~ תעודת נושא | קשה גבלה הגבלה'"קלהלה | לראית מיטיב | הראיה מצב
_______ _____ ____   >

1 2 3 12 15 הקשישיםמספי
[

1 3,0 6,0 90 36"0 46 0 %

ו

במשקפים שימיש ■46 מם' טבלה

| ידוע לא מרכיב לא 1 חלקית 1 מרכיב | במשקפים שמיש

1 13 4 15 הקשישים מספר  ■ *

)

3.0 39.0 12046 0 * % י ■
i ו ו

עינים רופא ידי על בדיקה :47 מט' טבלה ^ . _ _ __

לךןע לא J~ ב3 היתה לא | השנים ב3 | בשנה | השנה בחצי | עינים בדיקת |

י האחרונות השנים ) האחיינית | האחיינה האחרונה 1 ^]:אחרונה ~  1 ■ 1 ן
2 17 4 1 9 i קשישים ומספר

6,0 52,0 12.0 3 0 27 0 !cf

I |

מרכיבים ממחציתם למעלה (54^ בראיה שהיא כל מהגבלה סלבלים הסקר קשישי מחצית

ההגבלה השפעת נבדקה (%52( שנים שלוש מזה עינים רופא ידי על נבדקו ולא (5835) משקפים

כי יו לצי ראוי מובהקת היתה לא זו תלית עינים, רופא אצל הביקורים תכיפות על בראיה
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אצל ביקרו קשישים), (חמישה עוור תעודת נושאי או בראיה קשה מוגבלות בעלי קשישים

בראיה, קלה הגבלה או תקינה ראיה בעלי קשישים 27 מתור האחרונה. השנה בחצי עינים ריפא

האחרונות. השנים בשלוש עינים רופא אצל ביקרו לא 17

ככל כי מסתבר עינים. רופא אצל הביקורים תכיפות את קבעה במשקפים השימוש מידת . ■

. הביקורים. תכיפות פחתה כן יותר רציף היה במשקפים שהשימוש

עינים רופא ידי על בדיקה מול במשקפים השימוש :48 מסי טבלה

1 " 1 ~ 1 " 1 ו במשקפים ש שמו _____ ■ י

0ה"כ יייע לא מרכיב לא חלקית מרכיב רו^המנים^__ בדיקת

9 0 4 0 5 האחרונה השנה בחצי
ו

1 0 01 0 האחרונה בשנה
1

1 1 ,

1 . 

4 0 2 0 2 האחרונות השנים בשלוש
1

17 j 0 61 3 8 האחרונות השנים ב3 היה לא
I I

2 j 1 1 0 0 ידוע לא
. ! i ! 1 ' 1 > ■ ■■

1 1 ! i

i 33 j 1 13 4 15 סה"כ

p = 0.0094

האחרונות. השנים בשלוש (6035) עינים רופא אצל ביקרו לא המשקפים מרכיבי רוב

,(p = 0.04) הקשיש של התנועה מיכולת כצפוי, הושפעה, עינים רופא אצל הביקורים תכיפות

.(p = 0.004) כ"ץ שאלון פי על מציין וכן
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שמיעה :49 מסי טבלה

ידוע לא מכשיר) יש  מאד לקויה מכשיר יש  [לקויה ת ני י נ בי 1 טובה השמיעה מידת

1 1 ■"■''■יי1 :.■■ . י 7 . 23 קשישים מספר
, ו ו :

! I 13.0 3 0 3,0 I 21.0 ! 70.0 \

שמיעה מכשיר קיבלו אי רכשו בשמיעתם מליקוי הסובלים כל

ם ני והשי הפה מצב :50 מסי טבלה

ידוע לא | תותבת אייו הלקית תותבת [ מלאה תותבת |

1 6 2 24 קשישים מספר
I , ן |

3.0 18,0 6 0 73,0 \
■..■■  1 1 ו ■ I 1 ו ■ ■ ■ ו י■ 1.1. !11 , ןן ן , , 1, , ,

שינים בטיפול הצורר :51 מסי טבלה

ד ,_ 1 זקוק אינו |  לטיפול זקוק | לטיפול זקוק 1 1

יע לא | לטיפול | בטיפול נמצא לא ן בטיפול נמצא נזלזקית מידת ן 

1 26 5 1 קשישים מספר
_| _^ 1

3.0 I79 0 15,0 3.0 i

הקשישים רוב אותו, מקבלים ואינם שינים לטיפול זקוקים הקשישים מן $15 כי לציין ראוי

.($71) לטיפול זקוקים ואינם ($73) מלאה מתותבת נהנים
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ירים רעד :52 מסי טבלה

תמידי רעד 1 לעתים יעי 1 י

לא 1 מפריע 1 מפריע לא 1 מפריע 1 מפריע יציבות ידים רעד מידת
מפריע לעתים תמיד מפריע לעתים תמיד

01 2 3 2 0 ( 24 קשישים מספר
___^____ ______ י 

0 3.0 6.0 9.0 i 6.0 0 73.0 \
1 1 11 1 I

י נפשי מצב 3.3,7

מדדים נבדקו פחדים. או דכאון נוכחות הרוח, מצב השינה, הרגלי נבדקו זה בפרק

הידידים ומספר ילדים עם המפגש תכיפות זכרון, הנפשי: המצב על להשפיע עשייים אשר 4

בשכונה.

ן ו ר כ ז :53 מם' טבלה

 יייע ל* 1 '^יי/י^י I <<?£ £י£ 1 ,י ,כי1, 1 זבי,, ,,ד,
1 2 9 21 קשישים מספר

ו

3.0 6.0 27.0 64.0 *!

. קצר לטווח בזכרון תחילה פוגעות זקנה בגיל בזכרון הפרעות כי המקובלת ההנחה מתאשרת

ארוך. לטווח בזכרון כך אחר ורק
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שינה הרגלי :54 מם' טבלה

ידוע לא היטב ישן אינו  בינוני ישו | היטב ישן | "

2 9 12 10 קשישים מספר

6.0 27.0 37.0 30.0 *0

י_ , 1

לסיבות: נשאלו היטב ישנים אינם או בינוני ישנים הם כי ענו אשר הקשישים כל

.(181 ) רבות פעמים בלילה מימיהם את להטיל קמים שהם או (3035) להרדם בקושי הודו רבים

מוקדמת. והשכמה לילי נשימה קוצר היו אחרות סיבות

הרוח מצב :55 מם' טבלה

ל לא / טוב, לא כמעט| טוב, לא | טוב, לפעמים * כמעט טוב, 1 טוב. 1

הזמן כל הזמן כל טוב| לא לפעמים [ הזמן כל הזמן כל הרוח מצב

2 2 2 18 4 5 קשישים מספר

6.0 ן 6,0 6.0 550 12.0 15.0 $

טוב. לא רוח למצב גורמות אשר לסיבות נשאלו השאר כל טוב, רוח ממצב נהנים 27"* רק

,(25^) בבית ממושכת ישיבה על התלוננו חלק בריאותם, מצב בשל מודאגים היו הקשישים מחצית

בןזוג. של ומותו מחלתו או תעסוקה חוסר פרנסה, דאגות
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התשובות: היו בדכאון, שרוי אתה האם  לשאלה

דכאון :56 מס' טבלה

ידוע לא 1 תדיר 1 לפעמים 1 לא 1 ן ו דכא מידת

3 4 15 11 קשישים מספר
.11,.ו ן ו ■ ו ■ י י ^

9.0 י 12.0 46.0 33.0 0'0

תדיר. או לפעמים בדכאוו שרויים היו (5835) הקשישים מחצית

הסיבות מפחדים שסבלו אלו בין מפחדים. סובלים שאינם טענו (6735) הקשישים רוב פחדים:

.(9^0) ומוות (935) אישפוז ,(123.) בדידות היו השכיחית

ילדים עם מפגש תכיפות :57 מס' טבלה

1< vnn ולמולה שנה ובחצי * | 7 | מפגש תכיפית |

יליימ איי ^, ו ^ר17ה אחייי בחור(!י אחריו בשבוע יים כל 1 ילדים Qyן יי "י _____________ _^___ ^

4 | 2 1 81 7 11 קשישים מספר
i 1 1
! ; i ' j
i 12 06 0 ' 3.0 24.0 ! 21,0 34,0 $

i : 1 1 !
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בשכונה הידידים מםפר :58 מסי טבלה

ידוע~ לא 1 ירידים אין אחר יריד ידידים הרבה j בשכינה ידידים מםפר

2 10 8 13 קשישים ממפר
1 1 1 ,j

6,0 30,0 24,0 40.0 $

i

את המזניחים מאלו ידידים יותר יש החיצונית הופעתם על המקפידים קשישים לאותם

מ10דר להיות הקשיש את הממריצים תהליכים או אישיות טיפוסי להבנת התורם נתון עצמם.

ומוזנח. בירד או חברתית, ופעיל

הופעה מול ידידים מספר :59 מסי טבלה
הקשיש של חיצונית ■ י

סה"כ ידידים אין אחד ידיד לדירים הרנה 1[ספו^ידידים
______^_ _____ ~ ופעה ה

18 31 5 10 מסודר
ן

: /

9 / 3 3 3 בינוני
y ■ וו ■: 111.11. י /

4 4 0 0 מוזנח

p = 0.027

תלוי היה אך הקשיש, של מוצאו ארץ או מיני בגילו, תלוי היה לא הידידים מספר

היו לא או ידידים פחות (p = 0.03) ברור באופן היה נשואים לזוגות המשפחתי, במצבו

כלל. ידידים
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הפנאי ושעות תעסוקה 3 38

הקשיש עובדים. אינם (8531) השאר כל חלקית, במשרה עובדים (1531) הקשישים מן 5 רק

נערך בו לשבוע מתיחמת הפעילויות רשימת יומו. את ממלא הוא פעילויות באילי לפיט נתבקש

הראיון.

0

החולף לשבוע עיסוקים התפלגות :60 מסי טבלה

קשישים |מסי העיסוק קשישים] ומס' העיסיק
11 , עתון קרא 19 בבית עסק

12 בטלויזיה הסתכל ■ 12 הכנסת לבית הלר

5 בתחביב עסק 25 לרדיו האזין
4 למועדון הלך 5 בעיר טייל
5 בשכונה טייל 15 והרהר ישב

ן

* 8 ( ) אצל בקר
11 מהנ"ל כלום עשה לא

| 9 ספר קרא

1 לסרט הלך

16 בביתו איח

3 מהנ"ל כלום עשה לא

ארוח ,(7635) לרדיו האזנה היו: הקשישים בין השכיחים הפנאי שעיסוקי איפוא רואים אנו
הבית במסגרת עצמו להעסיק משתדל מהקשישים גדול חלק ,(3331) עתון וקריאת .C%49) בבית

היה זה עיסוק תעסוקה; חוסר של מצבים לגלות בכדי הוצעה והרהר" "ישב התשובה: ,(573<)

.(45!cf ( ביותר שכיח לצערנו

*

/
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בנכות בבית ביקורים תדירות :61 מס* טבלה

_ ^., _, | בשבתות מבקר 1 שלש מבקר 1 מבקר 1 מהווה ביה"כ | ,, מבקרי אינו , /£/, כ/ פעמים >ים Jf< ■ חיים y™ בביכ"נ בקור מידת
i

18 11 2 1 1 קשישים מספר
ו ( , ■ ;

' 55,0 33 0 6,0 ! 3.0 3.0 %

האחרון. בשבוע כנסת בבית ביקרי 36^ רק כנסת" בבית ימיה את מבלה אינה הסקר אוכלוסיית

אינם אר קשישים מועדיו של קיומי על יודעים הקשישים מן שלישים שני קשישים: מועדון
קיומו. על כלל יודעים אינם ששה סדיר, באורח ומבקרים בו חברים חמישה בו. חברים

במועדון,, מבקרים אינם שבגללה הסיבה את לפרט נתבקשו המועדון קיום על שידעו הקשישים

. קשישים במועדון לאיביקור סיבות :62 מם' טבלה

ידועה לא 1 7 1 עניו חיסר 1 עניו חוסר 1 הםיבהע1 להגיע ™P בתכנ?ת בחבריעהמווערוו , אחרת תעסוקה | סיבה
1 12 : 2 4 ! 3 קשישים מספר

j i !

1 r s i '3,037 0 !6 0 12,0 \ 9,0 / \

אליו. להגיע להם קשה כי בו מבקרים אינם המועדון קיום על שידעו הקשישים מחצית

(7335) 24 השיבו זו לשאלה נוספת, בתעסוקה מעוניו היה באם נשאל הקשיש נוספת: תעסוקה

בשלילה
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י

. " :י " . ." הדיור תנאי 3.3 9

. י ■ מדירתו שבערצון הוא באם להשיב נתבקש הקשיש

ממגורים רצון שביעות :63 מס' טבלה

י יי* ל* ו "^ י"*ן לא ו אי י"" י"י! "^י"ין"ע "גד,ד""
1 2 5 10 11 4 קשישים מספר

3 0 6.0 ! 15.0 ! 31,0 33,0 12,0 $
י 1 1 ו ו 1

השכנים מהשכונה, רציו אישביעות היו: ממגורים רציו לאישביעות השכיחות הסיבית

משפחה. מבני רחיקה או קרה לחה, קטנה, דירה ,(653!) המביכה אל

הדירה גודל :64 מפי טבלה
■ " " י י י י יי ■+■

חדרים שלושה 1 חדרים שני | אחד חדר | חדרים מספר |
! : H ^ 1

13 17 3 קשישים מספר
. , ,..

39.0 52,0 ! 9.0 )י

1 J
חדרים, 23 בנית בדירות מתגוררים (9031) הקשישים ריב
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לדירה נפשות מספר :65 מם' טבלה

8 6j3j2 [ 1 [ בדירה נפשית מספר

1 2 2 21 7 קשישים מספר
1 , 1 1 ! , ,

3.0 6.1 6.1 64.0 21.0 %

רק קיימת היתה דיור צפיפות בדירה נוסף אדם עם או לבדם מתגוררים [$85) הקשישים רוב

מקרים" ב3

הדירה אל מדרגות מספר :66 מסי טבלה

| מ30 ייתר I 2029 I 1019 [19 j 0 ) מדרגות מספר |

2 7 8 8 8 קשישים מספר

6 0 22,0 24,0 240 24.0 \

לרחצה מים חמום התקו כללה לא דירתם אשר קשישים שלושה רק נמצאו רומים: מים

פי על ואיכותו גידולו פי על דורג הטבלה של מרכיב כל דירתי: ציוד  67 מס' טבלה

דרגות 53 בן מולם
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דירתי ציוד :67 מם' טבלה

i | קשישים מם' ציון דירתי ציוד
0 0 אין מטה

0 01 ( גובה לפי: צייו
18 6 2 14 C רוחב
33 11 3 ( שלמות
49 16 4 ( מזרון

0 0 אין כלי_מטה

9 31 ( שלמות לפי: ציון
9 3 2 14 ( נקיוך

21 7 3 ( מחממים
60 20 4 ( להחלפה זקוקים
0 0 אין כסא

311 שרפרף 1 לפי: ציון
15 5 2 עץ כםא 2

33 11 3 נוח כסא 3

49 16 4 כורסא 4

0 0 איו שולחן

311 שבור 1 לפי: ציון
! 9 3 2 שלם 2

27 9 3 מפואר 3
ו

61 20 4 שולחנות מספר 4

0 0 אין ארון

0 0 1 דלתות משתי פחות 1 לפי: ציון
9 3 2 דלתות שתי עם תקין 2

24 8 3 דלתות שלש 3

67 22 4 גדול קיר ארון 4
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(המשך) 67 מם' טבלה

\ [ קשישים /מכי ציון [ דירתי ציוד
0 0 איו כירה

311 פתיליה 1 לפי: ציון
18 6 2 אחת להבה גז כירת 2

64 21 3 להבית שתי 3

15 5 4 חשמל כירת אי יותר, 4

0 0 איו תנור_חמום

43 14 1 נפט תנור 1 לפי: צייו
15 5 2 קטן חשמלי תנור 2

21 7 3 גדול חשמלי תנור 3

21 7 4 ביתית הסקה 4

0 0 איו מקרר

0 01 קרח 1 לפי: ציוו
24 8 2 סיביר 2

30 10 3 קוב 9 עד 3

46 15 4 יותר 4

6 2 איו רדיו

21 7 1 טרנזיסטור 1 לפי: ציון
30 10 2 גדול טרנזיסטור 2

43 14 3 חשמלי רדיו 3

58 19 יש טלויזיה

42 14 אין

39 13 איו טלפון
1 1

15 51 לשכנים יש 1 לפי: ציון
46 15 ו 2 בבית יש 2
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הנפטרים אוכלוסיית 3 4

המרכזית הלשכה בתיקי מיוחד אישור פי על איתרו ($100) הנפטרים 19 נתוני
ו

.(3 מסי (נספח לסטטיסטיקה

הנפטרים גילאי :68 מסי טבלה

■.. סהליכ 1 85^ | 8084" 7579 1 74ל70 6569 | גיל
ו ן 111 ! , ן ו ו 1    ^*י ■ ■ י ^<^^ 1■ * ■* ^י^י^. י' י י' *

19 2 5 6 4 2 קשישים מספר
: ■ ו ו

י ! ' ■ r~ i ! ו

100.0 10.0 26,0 / 32 0 21,0 j 10.0 *

בחיים נותרה אשר לאוכלוסיה הנפטרים נתוני את ומשווים גיל קבוצות ומאחרים במידה

.[P = 002 של (מובהקות יותר מבוגרים היו הנפטרים כי מקבלים

נפטרים מול חיים גיל, קבוצות ■69 מס' טבלה

סה"כ 1 [~ל85 7584 ~ 6574 גיל| |
■[ ■ ■■ ■ ך

32 | 0 ($34) 11 (660^) 211 חיים
/ _  : : 1 < i

i i ;

19 ($10) 2 ($58) 11  ($32) 6 נפטרים

,6574 בגילאים ($66) 21 הטבלה: של ה"צעיר" בצידה מתרכזת החיים אוכלוסיית
,($69) 13 ומעלה 75 הגילאים בקבוצת ברובם היו הנפטרים בעוד

פטירתם בעת נשים, הן ($37) ו7 גברים הם הנפטרים מביו ($63) 12 כי התברר

.($21) אלמנים ויתרם נשואים ($79) רובם היו
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הנפטרים אוכלוסיית מוצא, ארצות :70 מסי טבלה

'™L'I* פוליו הונגריה רומניה, לבנון סוריה, אפריקה צפון מוצא 'Qארץ 1r)N

1 3 5 2 8 קשישים מספר
/ \

53 16.0 ! 26.0 10.0 ! 42.0 $
ו ו ן 1

תלות נמצאה לא אירופאי ממוצא ($47) ויתרם המזרח מעדות מוצאם ($53) הגדול שחלקם מכאן

.(p = 0.93) הנפטרים בקבוצת נוכחות וביו המוצא ארץ ביו

נפטרים מול חיים המוצא, ארץ :71 מטי טבלה

שאינם1 ואירופאים שאינם1 וספרדים 1
0ריכ הונגריךיומניםהונגריםרומנים */nZ,uZ אפריקה צפון מוצא

$100 33 $18 6 $30 10 $15 5 3735 12 חיים

$100 19 $21 4 $26 5 $11 2 $42 8 נפטרים

באוכלוסית היחסי לגדלם דומה מוצא ארצות פי על הנפטרים התפלגות כי מדגימה הטבלה

הסקר.

בו עם חיו ($79) השאר קרובים. או משפחה בני עם חיו שנים ערירים, היו קשישים שני
I

פטירתם. בעת בתזוג או
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תנועתיות פי על הנפטרים אובלוסלת התפלגות ;72 מםי טבלה ■

סה"כ [ למטה רתיק / לבית רתוק j בקושי אמבולטורי / חפשי 1 תנועתי מצב

19 7 5 3 4 קשישים מספר
ו |

' i 1 1100.037.,0 j 26,0 16,0 210 ""0

מובהקות בעלת טבלה נקבל החיים אוכלוסית להתפלגות אותו ונשווה זה מדד נקח אם

,(633) 12 הטבלה של ה"נייח" בצידה ברובם נמצאים הנפטרים כי מראה אשר ק), = 0,005)

..i19'%) 26 ה"נייד" בצידה מתרכזים החיים בעיי

נפטרים מול חיים תנועתיות, :1LJE2L_L^2H.

| סה"כ למטה רתוק לבית| רתוק בקושי אמבולטורי חפשי| אמבולטורי { תנועתי מצב

i 33 1 (31) | 6 (18^) 12 (36^ 14 (420*) חיים
/ / I.. , , . ■  
!  י ן,, | ..1 ■ 1 1̂ ■■■■*■ י™ י י י י " י י '  '""'I'' 

; . 1

: 19 7 (370^) .י 5 (26^) ! 3 (160^) [ 4 (21^0) נפטרים
I I ! i_ ! 

מדובר שלא בתנאי התיקיה, מן נתונים פי על כ"ץ ציון קיבלה הנפטרים אוכליסית
לפטירתם, הביא אשר באירוע

לשירות נזקקות פי על רמדרגים החיים נתוני מול אלו נתונים ועורכים במידה

, (p = 0,03) מובהקות בעלת טבלה נקבל סיעודי
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נפטרים מיל חיים כ"ץ, ציון :74 מסי טבלה

,, 1 לסיעוד זקוק 1 לטיעוד זקוק | זקיק אינו / לסיעוד הזדקקות
| (F,G) מלא (BE) חלקי 1 (A) לסיעוד כ"ץ פי על

' ' i

חיים

33 1 10 22 קשישים מס'

100.0 3 0 30,0 67.0 $

ן | 1 ~
נפטרים

19 5 6 8 קשישים מסי

100,0 26 0 32.0 42.0 \

היתה נפטרה אשר האוכלוסיה בעוד (6735) סיעודי לטיפול נזקקים אינם ברובם החיים

מלא. או חלקי לסיעוד ברובה זקוקה

מחלות משלש סבלו (6335) 12 כאשר יותר, או אחת ממחלה סבלה הנפטרים אוכלוסית

הושמטו) חופפות שאבחנות כיוון מחלות, = (אבחנות יותר או

הנפטרים באוכלוסית אבחנות מספר לפי התפלגות :75 מם' טבלה

יותר | 4 | 3 1 2j 1 | אבחנות מספר

2 5 { 5 4 3 קשישים מספר
j

10.0 26.026. 0 i 21,0 16,0 <k

,(p = 0.007) מובהקות בעלת טבלה נקבל החיים, נתוני עם אלה תוצאות ונשווה במידה



ו

.  64  ■ י

. הנפטרים, מול הרויימ אוכלימית 76 מס* טבלה
: י ■ אבחנות מספר לפי

םה"כ | וייתר 4' | 3j2}l | אבחנות מספר *

1. ■ . ■■ .. ..■.. יויוווי^, וו .... . י י " "י י י י י י י י י י י י י י י י " " "

:31 1 6 14 11 חיים
ו

■ . . 10 7 5 4 3 נפטרים

ממחלה סובלים (78>cf) החיים רוב הטבלה של ימיו בצר מתרכזת החיים אוכלוסית
יותר. או מחלות משלש סובלים הנפטרים מן (63"^) 12 בעוד שתים, אי אחת

r

(
*
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קשישים אוכלוסית אפיון :1976 סקר תוצאות דיון 4.1

כלכלי ומצב דמוגרפי מבנה 4.1,1

העיר לנתוני דומה התפלגות ,75 לגיל מתחת היו הסקר מאוכלוסית שלישים שני . ,

(7135) ורובן הכללית, באוכלוםיה המקובל מו צעירות היו הסקר נשות ירושלים.41

מן שונה היה באוכלוסיתנו המינים יחס .(5135) הארצי השיעור לעומת מ75 צעירות היו
947 לעומת 650 על ועמד נשים) הגברים/1000 (מספר ירושלים קשישי בין המקובל

אינה הסקר אוכלוסית כי והוא הידוע את מדגימים אלו מספרים הכללית. באוכלוסיה

נבחרת. אם כי מקרית

נמצוי לעומת (2035) בודדים קשישים פחות הדגימה בשכונה אב בתי התפלגות

(57.635) עצמאי אב בבית המתגוררים קשישים זוגות ויותר (37.235) הנחלאות* באוכלוסית

מתגוררים בהם אב בתי ברבוי אלו הבדלים להסביר ניתן .(2035) הנחלאות אוכלומית לעומת

כדי בו אין דומה חברתי כלכלי שמצב מכאן בנחלאות.36 (28.935) שלושה או דורות שני

בעלי ישנים בתים השכונות: של הפיזי המבנה כי לנו נראה דומים. חיים תנאי להכתיב

והבדלי הסקר בשכונות בגדלן וממוצעות יחסית חדשות דירות מול בנחלאות, גדולים חדרים י■י

הקשיש. של חייו בצורת דנים כאשר חשובים גורמים הם גם בארץ, הותק

ואסיה/אפריקה. אירופה, יוצאי בין שווה כמעט באופן מתחלקת הסקר אוכלומית
42 כולה. בשכונה הקשישים אוכלוסית להרכב דומה היא בכך

כולה חיה לפיכר סוציאלית, הטבה בתוספת זקנה ממענק נהנתה כולה הסקר אוכלוסית

כי לציין ראוי הסעד). (מכסת לספק המדינה נדרשת אשר מינימלית הכנסה רמת אותה מעל

של נמוכים בעשירונים אותם מציבה סטנדרטי" "מבוגר לבין הקשישים בין הכנסות השוואת

ירושלים. במרכז שכונה  נחלאות (*
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, רמת של הרביעי לעשירון מעבר חיו (21*0 קשישים שבעה רק ארציות. הכנסה רמות

. , ההכנסה,44'43

תיפקודי מצב 4.1,2

< תנועה 4.1.2.1

בהשוואה למוגבלות, ברורה מגמה על מצביעה הסקר קשישי של התנועה יכולת בדיקת

בדק ,(19713 ארצות* בחמש שנס א. ידי על נערף אשר סקר אחרות. קשישות לאוכלוסיות
היו הסקר) בארצות ל*"83 713< (בין רובם כי ומצא קשישים מדגמי של התנועה יכולת את

תנועתית. מבחינה חפשיים קשישים 4231 רק כללה הסקר אוכלוסית תנועתית. מבחינה חפשיים

הכללית, הקשישים אוכלוסית מתוך מדגם בדקה שנס של עבודתה אלו? הבדלים משמעות מה

בתנועה. הגבלה היה מהם שאחד סיכון גורמי פי על נבחרה שלנו הסקר אוכלוסית בעוד

שנס פי על בתנועה הגבלה התפלגות :77 מס' טבלה

למטה רתוק לביתו רתוק בקושי אמבולטורי חפשי * תנועתי מצב

2 13 נתןנים 79 קשישי של תנועתי מצב
*W שנס פי על ישראל

3 18 36 42 אוכלוםית של תנועתי מצב
(06) הסקר

.77 מס1 בטבלה מפורט אשר נתון ישראל, גם נמנית הסקר ארצות חמש בין (*
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כ"ץ שאלון פי על יומיומיות פעולות ביצוע 4,1,2,2

מחבר של המקורי במאמרו המופיעים לנתונים הסקר אוכלוסית ציוני את השווינו
מועמדת היתה אשר קשישים קבוצת עם ההשוואה מן תועלת נפיק כי לנו נראה השאלון.

לנכון מצאנו (לא תזונתי למחקר מועמדים היו אשר קשישים ועם בית טיפול לתכנית

מאושפזות). אוכלוסיות עם להשוות

כ"ץ ציון פי על מושווים סקרים אוכלוסית התפלגות :78 מס' טבלה , ...

^J^/ אחר G F E DCjB'A | ב"ץ צייו

(31) 0 6 12 10 6 16 19 29 בימ"ל^
(103)^^8668 17 39 N^RmoV^ ^
)33)  3 01 0 6 9 15 67 מתוי^0?ליסית **1976 סקר

אוכלוסית מתוך ב0"0
(103) 3 9 2 3 8 11 20 44 בית טיפול תכנית

בירושלים* ובל י בקרית

פנימי, פרסום ירושלים, יובל, קרית הדסה, מרפאת של home care תכנית נתוני (*

יותר רב מספר כללה השכונות אוכלומית כ"ץ, של המקורי הסקר לאוכלוסיות בהשוואה

יחד העבודה כותבי שני ידי על נעשתה באוכלוסיתנו כ"ץ ציון הערכת עצמאיים. של (670^)

צוות ידי על בנפרד אוכלוסיה כל נבדקה כ"ץ של בעבודתו ואילו הראיונות, מן אחד בכל

העלמות ההבדל), מן חלק הסבר כדי inter observer variationn יש (אולי אחר מקצועי

גודל כי יתכן זו, בעבודה בטוי לידי באר. לא כ"ץ קבע אותו הסדר פי על הפעילייות
הסיבה, הוא ה וסי האוכל

1 . 0
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כ"ץ ציון וביו הקשיש של התנועה יכולת ביו הדוק קשר נמצא כי מפתיע זה איו

הקשיש של יכולתו דהיינו "העברה", הינו כ"ץ ציון לקביעת המדדים מששה ארור קיבל. אותו

ביותר גבוה כ"ץ ציון מעניק ב"העברה" כשלון עזרה, ללא ובחזרה לכסא ממיטתו לעבור
וההלבשה, הרחצה ביכולת פגיעה לשירותים, להגיע יכולת לחוסר כלל בדרר ומתלווה

תלות שאלון 4.1.2.3

מבודד כ"ץ שאלון כי העבודה כותבי של המקורית הנחתם את מחזקות הסקר תוצאות

נוספים צרכים וכי היומיומיות, בפעולותיו הקשיש נתקל בהם הקשיים מן חלק רק ומאפיין

ביתו, משק את לנהל הקשיש של יכולתו בבדיקת טמונים
בעזרה תלויים 14 היו כ"ץ, שאלון פי על כעצמאים הוגדרו אשר הקשישים 22 מבין

הקשישים (כמחצית הגבוהה התלות .(6435) מסודר רפואי לטיפול והגעה ביתם משק קיום לשם

הענות בהעדר נפגעת הקשיש של חייו איכות כי מדגישה שונות) פעולות ב46 תלויים
אלו. לצרכים

בדרגה הציון את מעלה שנפגע תיפקוד כל בה כ"ץ, של שיטתו פי על נקבע תלות ציון
היעלמות של המדויק הסדר את לנבא ביכולתנו איו הנבדקים של הקטן המספר בגלל אחת.

קבוצות) פי על (מסודר הנוכחי ההיעלמות סדר כי להניח סביר נראה זאת בכל התיפקידים,

ישמר:

רפואי לטיפול הגעה קניה, .1

בישול כביסה, בית, נקיון .2

עצמאי. ותרופתי רפואי טיפול .3

מן יציאה דורשות אשר בפעולות קודם מתקשה הקשיש באשר הגיוני זה היעלמות סדר

בעצמו. לטפל יכולתו ולבסוף הבית במשק הקשורות פעולות נעלמות כר אחר הבית,

ידי על נוסח הכרוני, לחולה שירותים למתן בקשה טופס שהוא הירוק" "הטופס

זה טופס ממושכת. במחלה החולה בקשיש המטפלים כל של לשימושם ומיועד הבריאות משרד

אך כ"ץ, שאלון על ובהסתמך בדומה יומיומיות פעולות לבצע הקשיש של יכולתו את בודק
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צירוף גבוהה, תלות ובעלי כ"ץ פי על עצמאיים שהם הקשישים בעיות את משקף אינו הוא

.(4 מס1 [נספח הסקר אוכלוסיית הדגימה אותו

/ חשיבות תלות במדד נכללו אשר לתפקידים ייח&ו לא הירוק הטופס ניסוח שבעת מכאן

כ"ץ בשאלון נכללו אשר לתפקידים בחשיבותם שווים אלה תפקידים כי היא דעתנו מספקת

תלות לצרכי הענות הרווחה.* שירותי ידי על קלות ביתר להשפעה ניתנים הם דווקא וכי
יש כי לנו נראה ממושכת. במחלה החולה הקשיש של חייו איכות את משמעותי באופן תיטיב

קשישים אוכלוסית על תלות במדד נכללו אשר התיפקודים של ומקיפה נוספת לבדיקה מקום

התיפקודים. היעלמות סדר את לנבא יאפשר אשר סקר יותר, גדולה

קלינית והערכה רופאחולה יחס קופ"ח, מרפאת עם קשר 4.1.3

מן נכבד חלק כי מסתבר התשובות מן המטפל. הרופא עם הקשר למידת נשאל הקשיש

בתנועה, מוגבלות הינה הסיבה הקשישים מן חלק אצל סדיר. באופן במרפאה מבקר אינו הקשישים

עצמאיים. קשישים בקרב גם קיימת בביקורים להמעיט זי נטיה אבל

לביקור מגיע הרופא האם לבדוק פנינו במרפאה, מבקרת אינה שלנו שהאוכלוסיה כיוון
חוליו. אצל בביקורים מרבה אינו המטפל הרופא גם כי מראות התוצאות הקשיש. של בביתו

של חשיבותה כי להניח אין משנה. למעלה במשך בית ביקור התקיים לא הקשישים מן 4335 אצל

של מדיניות פרי אינו זה מצב כי לנו ידוע כן כמו לרופאים, ברורה אינה רפואית השגחה

סדר או הרפואי חינוכו הרופא, על המוטל עבודה עומס של תוצאה שהוא מכאן המבטח, הגיף
דוקא. חלשה בקבוצה פוגע אשר עדיפויות י

הקשישים לעיל. הנאמר למרות הרפואי הטיפול מן רצון שבעי היו (60^0) הקשישים רוב

קשור נמצא אשר נתון הרופא, מצד לב תשומת בחוסר זאת נמקו רצון אישביעות הביעו אשר

אישית, בהתרשמות תלוי אשר מדד הוא רפואי מטיפול רצון שביעות אצלם. בית ביקורי למעוט

קשישי כי כר אם לנו נראה ועוד. מוצאו מארץ הקשיש הביא אותם הרגלים ציפיות, רמת

מאשר סיעודי מקצועי אדם כח להשיג יותר קשה כי התברר סוציאלים עובדים עם משיחות (*
וכוי. נקיון בקניה, עזרה קרי: מקצועי, לא אדם כח
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לא המטפלים הרופאים אשר מודעות וסדיר, רציף רפואי במעקב לצורך מודעים אינם השכינה

היה הרפואי הטיפול מן הרצין שביעות על משמעותית השפיע אשר היחיד הגורם לטפח טרחי

להתבסס חייב אשר קשר והקשיש, הרופא ביו הקשר העמקת מתבקשת מכאן מריבים, בית ביקורי
להמשכיות באחריות ולשאת ליזום חייב הרפואי המבטח השכונתית" קופ"ח מרפאת ציות על

. . אחרים. רווחה שירותי עם בתיאום הקשר

המחלות מספר 4.1.3,1
שיעור ,2.061 ± 0.265 של ממושכים מצבים שיעור על מצביעות 1976 סקי תוצאות

תיקים סכומי על התבססו הסקר אוכלוםית עבור חושבו אשר השיעורים בגיל. תלוי נמצא זה

נערך אר לקשיש ממושכים מצבים 1,5 של ממוצע העלה בלטימור45 סקר שנים ארבע במשר

עבודה רופא. ידי על האוכלוסיה מו לחלק חדפעמית בדיקה בי ונערכה שנה, עשרים לפני
80 באדינבורו קשישים אוכלוסית בקרב (disabilities) ממושכות מוגבלויות בדקה אשר אחרת

על בביתו החולה בדיקת בעת לנשים, ו3,42 לגברים מוגבלויות 3.26 של ממוצע העלתה

לא בהתאם) ו203 מוגבלויות 1.87) ניכר חלק אלה מוגבלויות מתוך רפיאי, ציית ידי
השירות79 נתוני על מתבססת גלנסקי ד. של עבודתי המטפל. לריפא כלל ידוע היה

אושפזו אשר קשישים 240 מסכמזנ עבודתם בבארשבע. םורוקה ע"ש החולים בית של הגריאטרי

ממושכים. מצבים 3 של ממוצע שיעיר ומעלה 197478 ביו במחלקה

התובנה מידת 4.1.3.2

שווה שיהיה באופו מחלתו את להסביר ניתו קשיש לכל כי היא העבודה כותבי הנחת

מסודר, טיפול על יותר יקפיד למחלתו תובנה בעל אדם כו, על יתר ולהשכלתו. להבנתו

הדגימו התוצאות הסקר. אוכלומית בקרב זו להנחה צידוק נמצא לא רדיאטה, תרופות לקיחת 

לא התובנה.. מידת יבין מוצאו, ארץ או זכרוני הקשיש, של השכלתו רמת בין קשר איו כי

קשישים כלומר: רופאו, אצל ביקוריו סדירות לביו הקשיש של התובנה מידת ביו קשר נמצא

רופאם, אצל יותר ביקרו לא תובנה בעלי
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ראיה 4.1,3,3

התיפקוד ביכולת לירידה חשובה סיבה ומהוות המבוגר בגיל נפוצות עינים מחלות

תרופתי טיפול דורשת אשר מחלה של איתורה עם עולה המסודר הטיפול חשיבות הקשיש,47 של

מחייבות כולו הרשתית, של דם כלי ומחלות רפרקציה טעויות גלאוקומה, ירוד, ויומיומי.
מהגבלה סובלת הסקר אוכלוסית כמחצית עינים. במרפאת תקופתיות ובדיקות מסודר מעקב

רופא ידי על נבדקו לא הקשישים כמחצית זאת עם יחד משקפים), מרכיבים (רבים בראיה ,

בראיה קשה מהגבלה סובלים אשר קשישים כי לציין יש האחרונות, השנים בשלוש עינים
אינם משקפים מרכיבים אשר קלה, הגבלה בעלי קשישים אולם יותר תכופות לעתים נבדקים

עינים. רופא של ביקורת תחת נמצאים
ים39 נוף סקר ים; בנוף קופ"ח במרפאת נערך אשר בסקר התקבלו דומים נתונים

עברו לא 3635 וכי האחרונה בשנה עינים רופא ידי על נבדקו לא הקשישים מן 64^; כי מדגים
לשכונה48 עינים רופא עמה הביאה אחרת, עבודה האחרונות. השנים בחמש תקופתיות בדיקות

לא חלק נזקק מהם עינים, במרפאת נוספות לבדיקות נזקקו הנבדקים מן 4335 כי והעלתה

עיניה למצב מודעת שאינה באוכלוסיה כך אם מדובר לניתוח. או תרופתי לטיפול מבוטל

מצב לאור ההזדקנות. תהל>ך מעצם מתחייבת הראיה ירידת וכי לעשות מה שאין הסוברת או

עינים בדיקות יעבור קשיש כי לדאוג הרפואי המבטח של אחריותו את שנית להדגיש חשוב זה

לאו. אם ובין ראיה קשיי על מתלונן הוא אם בין תקופתיות,

ושינים פה 4,1,3.4
47 49

י בעבר, הודגשה האכילה והרגלי כללית לבריאות בהקשר ולסת פה טיפול חשיבות

היו .d%8) ששה רק בהתאם) ו^60 73"^) חלקית או מלאה תותבת בעלי היו הסקר קשישי רב

טיפול במימון עזרה לקבל יכול קשיש כל לטיפול זכה מתוכם אחד ורק לטיפול זקוקים
הקשישים מן ש$15 סיבה קיימת לא לפיכר המקומית. הסעד בלשכת תותבות והרכבת שינים

תותבות. חסרי יהיו
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, י י  .י ; שמיעה 4.1.3.5

י ; הוכרה הסביבה עם קשי כאמצעי המבוגר בגיל השמיעה של המיוחדת חשיבותה

בשמיעה קשה מהגבלה סבלו אשר הקשישים כל מקצועית, להתערבות נזקקה לא הסקר אוכלוסית

■ . מתאימים שמיעה ממכשירי יכהנו מתאים מקציעי בטיפול חיי
ו

ו

ידים רעד 4,1"3.6

אלו ממצאים לעתים, מרעד נוספים וו153 מתמיד מרעד סבלו הקשישים מן 9"6 רק

מהם39 פרקינםוו חולי חמישה כללה השכונות אוכלוםית ים, נוף סקר לממצאי מקבילים

יומיומי. בתיפקור להם הפריעה מחלתם אשר ארבעה

נפשי מצב 4,1.4

מתברר הסקר" ארכלוםית של חברתי ופרופיל רגשי מצב הרוח, הלך את להדגים נסינו
יותר רבים רוח. ממצבי תדיר סבלו חמישית ורק טוב היה הקשישים מן כרבע של רוחם מצב כי

מן39 מחצית הדגימה ים נוף סקר אוכלוסית , (%58) תדיר או לעתים ו בדכאו שרויים וויו
קשישים היי לא שלנו בסקר שכיח. באופן ומדכאוך יע רוח ממצב סבלה אשר האוכליסיה

הסיבות (3335) מפחדים שסבלו אלו בין היטב, ישנו גם רובם מפחדים, סבלי אשר רבים

ומין גיל וביו פחדים נוכחות ביו תלות נמצאה לא ומוות. אשפוז בדידות, היו השכיחות

,(333;) קצר לטייח פגוע מזכרון מושפע הנפשי המצב כי יתכן

תעסוקה 4.1.5 ;

הנותרים כל ים. נוף הודגם.בסקר דומה מצב .($85 ( עובדת אינה הסקר אוכליסית
($25) גבוה יותר מועסקים אחוז אל מצביע 3 הנחלאות סקר חלקית. במשרה עבדו ($15) .

מלאה. במשרה עבדו אשר קשישים נמצאו המושווים הסקרים בשני כאשר

מה כר אם ($73) תעסוקה בתוספת מעוניו אינו גם אך עובד אינו האיכלוסיה רב ך
היום? במשך הקשישים עושים
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לשני מוכר היותו למרות בלבד, (1535) קשישים חמישה אליו מרתק הקשישים מועדון
עניו מוצאים אינם (2130 חלק המועדון, את מכירים אשר אלי מביו האוכלוסיה, מן שלישים

של הגבוה בחלק המועדון של ומקומו ריחוקו בגלל מגיעים אינם \\ת1 המועדון בפעילות

השכונה.

הסקר מאוכלוסית %36 רק הכנסת. בבית יומם את מבלים אינם השכונה קשישי הכנסת: בית

פחות מבקרות כנראה נשים הנחלאות. מאוכלוסית 803; לעומת החולף בשבוע כנסה בבית ביקרו
כמות ובין דתיים עצמם המגדירים אלו בין המספרי ההפרש את יסביר אשר (נתון מגברים

כנסת). בבית הביקורים

עבודה ,($76) לרדיו האזנה היו: הקשישים של זמנם את מלאו אשר אחרות תעסוקות

באותה נשאלה הנחלאות אוכלוםית . (33!cf) עתרו וקריאת , (%49) בבית אירוח , (5735) בבית

חברתית מבחינה שלנו הסקר לקשישי הדומה זו, באוכלוסיה גם פעילויות. אותן על מתכונת
בעיר וטיול (370^) בבית עבודה ($60),אחריו מקובל זמן בלוי היתה לרדיו האזנה כלכלית,

והרהרה". "ישבה זה סקר מאוכלוסית וכ$45 הנחלאות קשישי מאוכלוםית כ0^35 .(3735)

לפעילות מנוצל להיות יכול אשר פנוי זמן מבטאת מאחרות, יותר זו, פעילות כי לנו נראה

התשובות מהימנות את בספק מעמיד "המהרהרת" האוכלוםיה גודל מועדון. כמו  לבית מחוץ

פעילות הוא זה זמן לניצול התנאי מעונינים). לא $73) נוספת בתעסוקה העניו מידת על

אשר פעילות לפתח במתנ"ם הקשישים אגף על כי לנו נראה הולמים. הסעה וסידורי מגוונת
האזנה וחוג קלאסית מוסיקה של קונצרטים לועזית, ספריה אירופאי; ממוצא לאוכלוסיה תתאים

מעניני בנושאים קבוצת'י דיון יד, מלאכת במקום יבואו לא אלו פעולות כי רצוי למוסיקה,

מזרחי. ממוצא ומיה אוכל אליה מרתקת אשר פעילות השכונתי, הרב עם פגישה או בריאות דיומא,
לקשיש יש אשר הידידים במספר נבחנה הקשישים של הלאמוסדית החברתית פעילותם

הידידים בעלי מספר היה הנשואים הזוגות בין אך .($91) רבים ידידים הבודדים הקשישים לרב

ללא קשיש בהוותרות קשור הסביבה עם היחסים הדוק כי יתכן .(%45) משמעותי באופן נמוך

לעומת ($14) ידידים יותר מעט הבודדים לקשישים דווקא כי הראה הנחלאות מקר בןזוג.

רבים. ידידים להם אשר הנשואים ($50) מחצית



. ו

 74  . ■

הופעתו ובין החברתית הפעילית מידת בין מובהקות בעל קשר הראתה הסקר אוכלוסית

ערירי קשיש לעומת בהופעתו ומסודר חברותי קשיש של דמות מעלה התלות הקשיש" של החיצונית
ומוזנח.

אשר וחוץ בית בעיסוקי יומה את ממלאה אשר עובדת, שאינה באוכלוסיה כך אם מדובר

הקשישים מן רבים הקהילתי. במרכז ופגישות לחוגים מנוצל להיות היכול זמן מותירים

חברתיים. קשרים של יותר רב ממספר נהנות באוכלוסיה האלמנות כאשר ומארחים, מתארחים

דיור תנאי 4.1.6

אינו הטענות עיקר כאשר ,(52^) הדיור ממקום רצון שבעת אינה הקשישים אוכלוםית
הסביבה או מרעישים) ילדים (שכנים, השכונה כלפי מופנות אלא עצמה הדיור יחידת כלפי

קשישים זוג או כבודדים חיים (85^) ריבם כאשר ברווחה מתגוררת הסקר אוכלוסית .(%65)

$20 בה יבנה,54 קשישי לעומת מצוינים דיור תנאי ויותר חדרים שני של דיור ביחידת
וקשישי בחדר, נפשות משלש יותר של בתנאים חיים אחרים, משפחה בני עם הגרים מהבודדים

ויותר. חדרים שני של דיור ביחידת בזוגות או כבודדים מתגוררים \9\ רק אשר הנחלאות

ושירותים אמבטיה מטבח, כוללים 5 יקריתמנחם עירגנים קשישי של הבית משקי כלל ..... ..

לבנין, מחוץ נמצאים השיבלוש מבתי כ^50י בה אשר הנחלאות ת וסי וכל לא בהשוואה הדירה, בתוך

מכלל %43ni בישול סידורי כלל אין הקשיש>ם מן %12b לבניו, מחוץ נמצאים מהמטבחים 3235

ללא הבית משקי מכלל 535 על מדברינו הארציים הנתונים מקלחת, או אמבטיה איו הבית משקי

מטבח. ללא %2t מקלחת, או רחצה מתקו ללא 93; ברירה, שימוש בית

9 עבור אך ,(763) לדירתם להגיע בכרי מדרגות לרדת או לעלות חייבים הקשישים רב

יותר, או מדרגות מ20 מורכבת המשימה מהם, (2735)

יותר מינימום, דדגית: לשלש בהם המצוי ציוד מבחינת הבית משקי את חילק יבנה מקר

וכירה. אדון,מקרר כסא, שולחן, כולל:מטה, המינימום על עונה אשר בית מהמינימום. ופחית

דעתנו לפי נלס3יק "זה אין וכמותית, איכותית להיות חייבת ביתי לציוד התיחסות כי לנו נראה י ""

מתאים לא מזרון בעלת או גבוהה היא כי מסתבר באם מיטה, יש למיטתו הרתוק לקשיש אם :

לרדיו. מהאזנה להנות יכול אינו לביתו רתוק קשיש אם לרעתנו, מספק, זה אין כן כמו
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הסקר אוכלוסית הבדזןבעוד המדד כלפי בחוסר הנמצאים 26?!; כוללת יבנה סקר אוכלוסית

שם. שהוגדר המינימום לדרישות מעל כולה מצויה שלנו

סכנתו אשר נפט תנור היה הבית ממשקי %43j הבית. לחמום אמצעי היה הקשישים לכל

לרב לזיו?, טלו מכשיר היה וב5835 רדיו היה {9A\) הבית משקי ברב מריבה, תאונות כגורם

המיוחד* הניתוח . .Cl%5) השכנים אצל או (4631) בבתיהם טלפון מכשיר היה (6135) האוכלוסיה

מכשיר היה ל\0$ רק כי הדגים שלנו בשכונות קשישים של הבית משקי םה"כ על הוכן אשר

חלקי באופן להסביר ניתן הפער את ביתי. טלפון מכשיר היה %10b רק וכי ביתי טלויזיה
אלו עילים השכונתי. הממוצע מן גדול היה הסקר באוכלוסיית אירופה עולי של חלקם בלבד.

משפחה לשירותי הלשכה תיקי פי על אושרו אשר הטלפון בקשות רווחה. ציוד עמם הביאו

חירום, למקרה רפואה מוסדות עם בקשר והצורך האיכליסיה של הרפואי מצבה סמך על וקהילה

בבתים. הטלפונים של הגבוהה השכיחות את להסביר עשויים
השוואה טלפון). רדיו, (מקרר, הנחלאות סקר עורכי ידי על גם נבדקו רווחה פריטי

מפריטי אחד אף בביתם היה לא נפקדו אשר הזוגות מן ול^150 מהבודדים ל0^58 כי מדגימה זו

הנזכרים. הרווחה

אשר יחסית חדשות בדירות נמוכה, דיור בצפיפות המתגוררת באוכלוםיה כן אם מדובר

יותר רבים ורווחה מינימום פריטי הכילו הבית משקי ומקלחת.** מטבח שירותים, כוללות

באוכלוסיות מאשר ויותר עצמה, השכונה קשישי בין מאשר יותר אחרות; קשישים מאוכלוסיות

אחרים. ארץ ובחלקי בירושלים36'48 נוספות

/

ברוקדייל. מכון ובהזמנת עבור 1972 האוכלוסין מפקד מתור הוכן (*

בעיה, כל אך נתונים, בקדוד מדובר היה כאשר סידוריים מספרים היו הסקר קשישי (**
המטפל. השירות או המוסד לידי העבודה כותבי ידי על ישירות הועברו וחסר משאלה
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■ י■. . . " 1972 תוצאות אפיוו 4.2

38*0 המהווה מספר קשישים, 210 של ראשונית רשימה מתור נבחרה הסקר אוכלוסיית
29 .1972 והדיור האוכלוסין מפקד בעת בשכונות התגוררה אשר הקשישים אוכלוסיית מתוך

את ערר אשר המתנדב הגוף של לגודלו בהתאם מראש הוגבל הראשונית האוכלוסיה של גודלה
עריריות, מחלות, (מורכבות סכון גורמי יותר או אחד פי על נבחרה הסקר אוכלוסיית הסקר.

לקראת מקצוע אנשי עם התיעצות לאחר נקבעו אשר קשה) חברתיכלכלי מצב תנועתי, מצב

הסקר. עריכת

מוצדקת? הסבון גורמי בחירת היתה האם

יותר אושפזה הסקר אוכלוסיית במכון. אוכלוםיה מדגימות אכן התוצאות כי לנו נראה

השיקום"). אי "מחיר דיון (עיין בארץ המקובלים לשיעורים בהשוואה ימים יותר למשר פעמים,

תקופת כדי תור נפטרו אשר מרואיינים של (303) גדולה קבוצה כללה הסקר אוכלוסיית
אשר הסקר אוכלוסיית של מאלו יותר גבוהים סבון אפיוני בעלת היתה זו אוכלוסיה המעקב.

הנפטרים). אוכלוסיית דיון: (עיין בחיים נותרה

משמעותיים סכון גורמי לאתר היום מאפשרת אינה סכוך גורמי של המוקדמת הבחירה

קשישים). 210) הראשונית הרשימה מתור נוספים

הנפטרים אוכלוסיית אפיון 4.3

אוכלוסיית לבחירת בסיס שמשו אשר הסבון גורמי ארבעת כי לנו נראה לאחור במבט

האוכלוסיה מן המעקב תקופת כדי תור נפטרה אשר הקבוצה את ומאפיינים מפרידים 1972 סקר

רבים סבון גורמי עם קשישים יותר כי מדגישות התוצאות .1976 סקר עד בחיים נותרה אשר

.($33) בחיים נותרה אשר האוכלוסיה לעומת ($57) הנפטרים באוכלוסיית היו ויותר) (שניים
1.4 לעומת 1.85 זו: באוכלוסיה סבון שלגורמי הגבוה הממוצע את מסבירים אלו הבדלים

פי על נבחרו הקשישים מחצית כי מראה סבון גורמי פי על האוכלוסיה התפלגות בהתאם.

($45) האוכלוסיה כמחצית כן על יתר מהחיים). ו$44 מהנפטרים $63) מחלות מורכבות
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בצרוף. או יחיד סכוך כגורם מהחיים) ו>353 מהנפטרים 6331) מחלות מורכבות פי על נבחרה

ו2335 מהנפטרים 1131) האוכלומיה בחירת בעת (1931) משמעותי פחות סכוו גורם הנה עריריות

. , מהחיים).
רבה מחלות מורכבות בעלי יותר, רבות תנועתיות מגבלות בעלי כר, אם היו הנפטרים

גורם הנה עריריות בחיים. נשארה אשר האוכלוםיה מן יותר קשה חברתיכלכלי ובמצב יותר

פטירה. בסבון אוכלוסיה מאפיין אינו אך במכון, אוכלוסיה המאפיין
אוכלוסיית את ולאפיין להמשיך ניתן האם השאלה: את מעוררות 1972 סקר תוצאות

האפיון נסיון כי לנו נראה הפטירה? תעודות ונתוני פטירתם עד תיקי מעקב פי על הנפטרים

דומה. באוכלוסיה נוספים לסקרים מוצא נקודת נותן הוא באשר חשוב

צרכים הערכת 4.3.1

היה הנפטרים באוכלוסיית בית) בעזרת ותלות סיעודיים, (צרכים האירועים ממוצע

הנפטרים קבוצת כי מצביע האירועים סוג נתוח .(1.04) החיים מאוכלוסיית (1.73) יותר גבוה

מדובר כלומר, מהחיים). 5031 מהנפטרים, 6735) כ'יץ שאלון פי על יותר רבה במוגבלות מאופיינת
דומה תמונה מלאה. או חלקית מיעודות מעורבות דורשים אשר חסרים יומיומיים בתפקודים

מסודר. רפואי לטיפול והגעה בית משק נהול ביכולת חסרים תפקודים בודקים כאשר מתקבלת

משק בנהול בעזרה יותר גבוהים בצרכים כן ועל יותר גבוהה בתלות אופיינה הנפטרים קבוצת

.■ , בית.

■ ■ לצרכים הענות 4.3.2
במלים יותר. רב הצרכים שמספר ככל יותר רבה הענות של מגמה קיימת כי לנו נראה

מסיכוייו רבים הקהילה ידי על להענות מלאים סיעודיים צרכים בעל חולה של סיכוייו אחרות,

אוכלוסיית של הזנחתם בולטת לצרכים בהענות גם חלקית. סיעודית בעזרה צרכים בעל חולה של

3035 וכי נענו, לא אך חלקי לסיעוד נזקקו הנפטרים מן 5531 כי נרשם שנפטרו. הקשישם

בהתאם. החיים, בין ו935 2535 מול נענו, ולא מלא לסיעוד נזקקו
של התלות מצרכי ששית לעומת נענו, לא הנפטרים אוכלוסיית של התלות מצרכי כשליש

החיים.
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y
■ , , . ..   . ומחלות אישפוזים 4.3.3

האישפוז ימי מספר אך ,(0.25) דומים היו האוכלוסיות לשתי השנתיים האישפוז שיעורי

החיים בין ימים ו3.6 הנפטרים, ביו 6.39 היה לקשיש האישפוז ימי ממוצע שונה. היה

שנה 65 גילאי כלל של אישפוז לימי הארצי השיעור אישפוז). ימי 4.45  הסקר לכל (ממוצע

יותר שלוש פי כך, אם אושפזה, הסקר אוכלוסיית .1.26 היה ,1971 בשנת יהודים, ומעלה

באוכלוסיית 2.5 לעומת 2.9 היה הנפטרים באוכלוסיית הממושכות המחלות שיעור מהמקובל. ימים
דם, לחץ ויתר לב מחלת בסכרת, חולה אשר וקשיש יתכן כי ורומזת מתמיהה זו תוצאה החיים.

יחידה). למחלה (כדוגמה הריאה בסרטו חולה אשר קשיש מאשר יותר גדולים למות סיכוייו
המחלות ששיעור רק לא כי הראו התיקים זו. לשאלה תשובה לקבל בכדי האוכלוסיה לתיקי חזרנו

גבוהה ובשכיחות יותר קשות היו אלו שמחלות אלא יותר, גבוה היה הנפטרים ביו הממושכות

לדוגמה: החיים. ביו מאשר יותר

החיים מאוכלוסיית פי1.5 דם: וכלי לב מחלות

החיים מאוכלוסיית 2 פי : חריף מוחי מאורע

החיים מאוכלוסיית 4 פי : ממאירות מחלות

החיים. מאוכלוסיית 3 פי עיכול: דרכי מחלות

יותר הציגה היומיומי, בתפקוד פעמים יותר נכשלה הנפטרים אוכלוסיית כי לסכם נוכל

של צרכיה מאשר פחות נענו אלו צרכים בית. לעזרת ונזקקה סיעורייםרפואיים, צרכים

אינה הנפטרים קבוצת השירותים. את לדרוש יותר פחותה יכולת בגלל אולי החיים, אוכלוסיית
מוסברת אשר עובדה ימים, של יותר רב מספר נמשך אישפוז כל אך פעמים, יותר להתאשפז נוטה

ממאירות). מוחי, מאורע דם, וכלי (לב הנפטרים בין השכיח המחלות בסוג

1976 סקר פי על נוספים איפיונים 4.3.4

הנפטרים: אוכלוסיית של נפטרים) תוצאות (ראה נוספים איפונים העלה 1976 סקר

.(p = 0.02) יותר מבוגרת גיל לקבוצת השתייכה הנפטרים אוכלוסיית א.

, (p = 0.005) החיים אוכלוסיית מאשר ולמטה לבית רתוקה יותר היתר. הנפטרים אוכלוסיית ב,
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סיעודיים צרכים הציגה ובכך יותר גבוה כ"ץ ציון בעלת תה הי הנפטרים אוכלוסיית ג.

,(p = 0.03) יותר רבים רפואיים
ק). = 0.0007) יותר גבוה היה הנפטרים אוכלוסיית של המחלות מספר ד,

כה? עד הוצגו אשר העובדות מפתיעות האם

אוכלוסיית בתוך מיוחדת מכון קבוצת מהווה הנפטרים אוכלוסיית כי מתמיה זה איך

היו הסקר אוכלוסיית את הגדירו אשר חסכון גורמי ארבעה מתוך שלושה כי לסכם ניתן הסקר,

של מיוחדת בדיקה כי לעין בולט הנפטרים. בין משמעות, בעלי כן ועל יותר, שכיחים

מהימנה תמונה נותנים כ"ץ) שאלון פי (על יומיומי בתפקוד וקשיים שנם) פי (על תנועתיות

בקושי" "אמבולטורי של ממצב קשיש של מעברו הנפטרים, בקבוצת להיכלל הקשיש של סיכוייו של

רציף. מעקב ומצדיק במצבו ניכרת החמרה מסמן לבית, רתוק של למצב שנם) פי (על

באוכלוסיית מאשר יותר גבוה היה הנפטרים באוכלוסיית נענים הבלתי הצרכים אחוז
כי לנו ברור אך הקשיש, של חייו לקיצור זו הזנחה תרמה האם להוכיח בידינו אין החיים.

נפגעה. ו חיי איכות

השיקום אי מחיר 4.4

בחולים וממושכים, חוזרים באישפוזים מרבה אשר באוכלוםיה מדובר כי היום לנו ברור

מול להציב ניתן האם למדינה. גבוהה בעלות זאת כל בהתמדה, יורדת חייהם איכות אשר
r r 0ך

חוזרים? אישפוזים וימנע הקשישים של חייהם איכות על ישמור אשר י דגם זו מציאות

טיפול השיקום, אי מחיר (ראה: אפשריים ובפתרונות זו בבעיה נדון הבאים הפרקים בשלושת

בית), טיפול כוללני,
לגורמים: לפרקו ניתן אשר (cost) מחיר משלמת הסקר אוכלוסיית

נענו לא אשר בצרכים מדובר חייה. באיכות קשישים אוכלוסיית משלמת אשר מחיר א.

וכלליים. כרוניים לחולים חולים בבתי מוסדי לאישפוז ובהזדקקות [unmet needs)
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אזרחינו אותם את משקמת אינה אשר חברה של המוסריים בערכיה בפחת מתבטא אשר תשלום נ.
רבות. שנים במשך למענה ופעלו תיפקדו אשר

מחלות של זה לסוג מתאים ואינו כוללני שאינו רפואי טיפול עבור (כספי) גבוה מחיר ג.

ובעיות.

במכון? אוכלוםיה היא הסקר אוכלוסיית האם 4.4.1

הקשישים. כלל של מקרי לחתך אופייני שאינו סיפור מציג שנים ארבע בן מעקב

במחלה חולה הנסקרים 65 מבין אחד וכל מוגדרים מכון גורמי פי על נבחרה האוכלוסיה

ב"סכון" קשישים אוכלוסיית של היחסי גדלה לגבי שונות הערכות קיימות לפחות. אחת ממושכת

אוכ מחצית כי הערכה הביע וקלרק מקמהון של מחקר הכללית. הקשישים אוכלוסיית מתור

רפואה לשירותי גדול צרכן ומהווה ממושכות במחלות משופעת 65 גיל מעל הקשישים לוסיית
בריאותית לסטטיסטיקה האמריקאי המרכז של הרשמיים בנתונים נמצא זו לדעה חזוק ואישפוז.
גיל וכי יותר או אחת ממושכת ממחלה סובלת ארה"ב אוכלוסיית כמחצית כמעט כי טוען אשר

את מציבה אחרת הערכה ביותר. המובהקים התלות גורמי את מהווים נמוכה והכנסה מתקדם

החלק ואילו וחברה, רפואה בשטחי המטפלים לעיני הגלוי קרחון בראש ב"םכוו", הקשישים
בחלק58 להתחשב חייבים שירותים ואספקת נכון שתכנון מכאן סמוי. חינו הבעיות של העיקרי

59 הבעיות של הנסתר

ממושכות מחלות ושיעור אישפוז ימי צריכת 4.4.2
ימי54 ממוצע הרשמיים, המספרים מאשר יותר ארבע פי אישפוז ימי צרכה האוכלוםיה

1.26 לעומת לשנה לקשיש אישפוז ימי 4.45) המקובל מן ארבע פי היה לשנה לקשיש, האישפוז

הארץ). קשישי בין

נמור אך ,(2.7) גבוה הוא גם היה הסקר אוכלוסיית בקרב הממושכים המצבים שיעור

י דומות. לעבודות בהשוואה

מצדיקה הסקר אוכלוסיית של הגבוהה האישפוז ימי וצריכת הממושכים המצבים שיעור

היא שלנו האוכלוסיה כי ההנחה ואת האוכלוסיה, נבחרה פיהם על אשר המדדים את דעתנו, לפי
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(65) הסקר אוכלוסיית של חלקה מקרית. קשישים לאוכלוסיית בהשוואה בסבון אוכלוסייה אכן

הקשישים מן $12 לפחות כי דעתנו מובאת מכאן כ*300. היה (210) הראשונית האוכלוסיה מתיר

במכון. נמצאים הסקר בשכונות מתגוררים אשר

בםכון? אוכליסיה של שיקום באי מדובר האם 4.4.3
לקוות היום יכול אינו מוגבל ו/או חולה קשיש אשר חיים איכות מקיים בריא קשיש

יתרמו ויענו, במידה אשר וחברתיים, רפואיים צרכים הקהילה מוסדות בפני מציג זה קשיש לה.

חייו. איכות לשיפור

הסקר? אוכלוסיית של המגוונים לצרכיה הענות היתה האם

סיעודי טיפול 44.3.1

ב25 סיעודית. בעזרה צורר הודגם בהם אשר אירועים 49 נרשמו המעקב תקופת במשך

בהם אשר אירועים 14 נרשמו מלא. בסיעוד צורך  ובנותרים חלקי, בסיעוד צורר נרשם מהם

בסיעוד מדובר היה כאשר יותר גבוה היה נענים הבלתי הצרכים אחוז .($29 ) עזרה ניתנה לא

לא שלישי צורר כל כלומר, מלא. בסיעוד צורך היה כאשר ($21) יותר ונמוך (3635) חלקי

מוכר. בריאות ביטוח במסגרת כולה מבוטחת אשר באוכלוסיה נענה,

. . .. . בית במשק עזרה 4.4.3.2

. (BG תלות (דרגות שונות בדרגות בית בעזרת צורך היה בהם אשר אירועים 78 נרשמו

ללשכת מוכרת רובה רוב אשר באוכלוסיה זה, לצורך היענות היתה לא ($22) מקרים ב17

.(9435) הסעד

חזויים וצרכים נענים צרכים 4,4,3,3

שכן) ילדים, (בןזוג, קיים גורם ידי על היום נענים אשר הצרכים את ונצרף במידה

המוסדות. ידי על השירותים לתכנו בסיס להיות צריך אשר ערך נקבל נענים, אינם אשר לצרכים

שכן או ילד בןזוג, של מקומו את למלא ערוכים להיות חייבים הרווחה שירותי כי לנו נראה

נענה. לבלתי הצורך את להפוך עלול העדרו אשר
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מאוכלוסיית 6435 עבור שירותים לתכנן כן אם חייבת וקהילה משפחה לשירותי הלשכה

נענים). בלתי פוטנציאלים 353< + נענים בלתי 2935) הסקר

מוסדות 4.4.3.4

השכונה מן עברו 1976 בשנת בחיים נותרו אשר הקשישים וששה ארבעים מתוך ארבעה

השיעור מן גבוה היה {900) זה שיעור כרוניים). לחולים ביתחולים (ביתאבות, למוסד

שפורסמה מקיפה בעבודה (.S%5] בישראל הכללית הקשישים אוכלוסיית עבור נקבע אשר

ב37.1970

מסביבתו להינתק הצורך הקשיש: משלם אותו כבד מחיר על מצביעים אלה נתונים

במוסדות מצויים אשר הקשישים שיעור כי לציין יש מוכר. ולא רחוק למוסד ולעבור המוכרת,

 ארה"ב ,3.635 (בריטניה זה שיעור נבדק בהן הארצות שאר מכל ביותר הגבוה היה בישראל

הנעשים המאמצים של מחודשת לבדיקה הוראה מהווים אלו מספרים . (.S%3  דניה ,3.735

במוסד. ו"להסתירו" המוכרת מסביבתו הקשיש את להוציא שלא מנת על בארץ

כלליים בבתיחולים אישפוזים 4.4.3.5

אוכלוםיה עבור המחושב מספר מאשר פעמים יותר ארבע פי אושפזה הסקר אוכלוסיית

על מצביע קטן, מדגם על מובסם היותו עקב ההסתיגויות כל עם זה, שיעור דומה. בגיל
אשר אלו, מאישפוזים חלק למנוע ניתן האם בריאותה. במצב רבות מהחרפות המובלת אוכלוסיה

הרפואי, המבטח ידי על זו דרך נבדקה לא לדעתנו הקרובה? מסביבתו הקשיש את מנתקים הם אף

נבדקו או רופאם אצל ביקרו לא ב1976 רואיינו אשר החולים מן שליש שכן קופ"ח, קרי

האחרונה. בשנה רופא ידי על בביתם

בחלקם, רק מתמלאים והסיעודיים הרפואיים צרכיה אשר באוכלוסיה כן, אם מדובר,

לחץ קבוצת להוות יכולה אינה אשר אוכלוסיה של חיים ואיכות חוליים שיקום באי מדובר

אל להגיע חייבים אשר הקהילתיים ובשירותים בנזקקותה, מכירה אינה לעתים אשר צעקנית,

הידע את תעמיק אשר הסברה להתבצע חייבת במקביל בלשכה. או במרפאה לו לחכות ולא הקשיש

ותפרט מונעת) רפואה גופנית, פעילות (אכילה, לה חשובים אשר בנושאים האוכלוםיה של
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י. ■ קל כי לנו נראה הנוכחיים המוסדות במבנה זכאית. היא לחם השירותים מגוון את בפניה
מספרים וסיעודיים. רפואיים לצרכים מאשר (5035) סיעודיים לא לצרכים להענות לקהילה יותר
לקחת חייב הבריאות) משרד (קופ"ח, והסיעודיים הרפואיים השירותים נותן כי מרמזים אלו

זה. בנושא אחריות יתר עצמו על

השיקום? אי עבור בכסף הקהילה משלמת האם 4.4.4

מתוך הסקר, אוכלוסיית על הקהילה הוציאה אשר ההוצאות סך הוא השיקום אי מחיר

חולים בבתי הסקר קשישי שהו המעקב שנות ארבע במשך למניעה. ניתנות אלו הוצאות כי הנחה

פי על ל"י, 7501000 ביו נעה אישפוז יום עלות אישפוז. ימי 1140 של סך כלליים
בין המעקב, שנות במשך בלבד, האישפוזים עלות היתה 1976 במחירי כלומר שונים. תחשיבים

רבע של בעלות כר אם מדובר השונים. לתחשיבים בהתאם ל"י ל000נ1,141 ל"י 855,000

בלבד! קשישים 65 של אוכלוסיה עבור לשנה, לירות מיליון
הקשישים. אוכלוסיית את לשקם הכללי החולים בית של מתפקידו זה אין כי לנו נראה

מחלה של במהלכה חריפים באירועים בטיפול להצטמצם חייב ועלות, מבנה בגלל תפקידו,
הטיפול טיב ובין החריפים האירועים מספר בין הקשר בדיקת מתבקשת כי לנו נראה ממושכת.

בקהילה. החולה לקבל צריר אותו והשיקומי הרפואי

טיפול תכנית בשכונה תופעל אם רק היענות. אי על מצביעים אשר נתונים הצגנו

שיקום בעקבות הטיפול עלות ירידת לגבי הנחתנו לבדוק יהיה ניתן זמן, לאורך כוללנית,

מתאים.

הקהילה במםגרת בקשיש כוללני טיפול 4.5

והזדקן, חי בה הקהילה במםגרת המבוגר האזרח את האפשר, ככל לשמור, היא היום המגמה

בכדי למאמץ הקהילה את מחייבת זו מגמה זאת.60 מאפשרים בריאותו ומצב שהתנאים זמן כל

שונים דגמים פותחו וכלכליים. נפשיים חברתיים, בריאותיים, צרכים של קשת על לענות

מרכיביהם את למנות ננסה שצויין; הצרכים מכלול על לענות באים אשר ובאירופה בארה"ב

הדגמים: של המשותפים
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, חולים בתי המלא. לשיקומו עד מאישפוז, משתחרר אשר חולה אחר מעקב יחידות בריאות:

שעות במשך החולים שוהים בהם צדק) שערי של יום ביה"ח או שבגלזגו, ויקטוריה נביה"ח יום
בהמשך). ייעשה בהן נפרד נליוו בית טיפול ותכנית ושיקום מעקב טיפול, לשם היום

וכן עצמאי בית משק לנהל ניתן בהן לקשישים מותאמות דיור יחידות ריכוז מוגן: דיור
מקצועי, צוות לביו הדירות ביו פנימית ואזעקה תקשורת ברשת מדובר תומכים. שירותים לקבל

היקף וכוי. כביסה שירותי הדירות, של שוטפת באחזקה סיוע הזנה, שירותי חברתי, מועדון
בקהילה הקשיש של דירתו בהכנת להתבטא גם יכול מוגן דיור י לדגם. מדגם משתנה השירותים

י חדשים. צרכים אחר רציף ומעקב ישנים רהיטים סילוק מעקה, התקנת תוך

קיימים מתוכננת") לפרישה הישראלית ("האגודה ובארץ סקוטלנד באנגליה, לפרישה: הכנה

הכלכליים, בהיבטים דנים אשר קורסים עורכים אלו ארגונים פרישה. לחיי להכנה ארציים ארגונים

ברכישת הדרכה מקבל פרישה בפני העומד האזרח הפרישה. חיי של ואחרים בריאותיים תזונתיים,
כל את מקבל הגמלאי מלאכתיד. קריאה, ספורט, גינון, להבא: חייו את ימלאו אשר תחביבים

47,66 ,

י ובעיר. בקהילה הקיימים שירותים על לו הדרוש הידע

פיזית חברתית, מבחינה בו ותומכים לקשיש תעסוקה מספקים אשר מרכזים לקשיש: מרכזייום
*■ אשר השירותים מגוון מביו בסקוטלנד, במיוחד מפותחים אלו מרכזים היום, במשך ונפשית

מאורגנים טיולים מספרה, רחצה, חמות, ארוחות נמנים: אלו יום מרכזי במסגרת להפעיל ניתן

י  וכירופודיה.

חוגים. ופעילות קריאה משחק, ציוד מרוכז בהם שכונתיים קשישים מועדוני מועדונים:

זמנית הרתוק הקשיש את ויעודדו חברתיים ביקורים יערכו אשר ארגונים מתנדבים: ארגוני

קלים בית ותיקוני סידורים בקניות, לעזור יכולים המתנדבים לביתו. ממושך באופן או

מתנדבים ארגון לקשיש", "יד את להזכיר הראוי מן רמתגן). עירית של התיקונים" ("סיירת

לביתו ומחזירו ליכולתו בהתאם יד במלאכת תעסוקה לו מספק מביתו, הקשיש את אוסף אשר

הצהרים. אחר בשעות



■■■.._■ ■  ■ .. ■ /
י . .  85   ./ /. . .

י. ■ . ; י ; י :.. ■ ■■ .■ בית טיפול תכניות 4.6

, י . , רקע:

לפיתוחם הדחף שנה. מאתיים מזה בארה"ב מוכר בביתו לחולה מוגש אשר רפואי טיפול

האחרונות. השנה בשלושים רק ניתן ממושכות במחלות ובחולה בקשיש ביתי לטיפול דגמים של

(1947) בניויורק "מונטיפיורי" בביה"ח פותחה החדשה, במתכונתה הבית, טיפול תכנית

האישפוז. לעומס תשובה לתת לנסות בכדי
תפיסה להתפתחות הביאו אשר הגורמים את לנתח זו עבודה של היקפה מתחומ זה אין

האוכלוסיה. הזדקנות תהליך את ועמה החיים תוחלת עליית את נזכיר אם די זו. חדשה רפואית

שכיחות עלית לה. המיוחדים וחברתיים סיעודיים רפואיים, צרכים הגדלה הקשישים לאוכלוסיית
עובדה אישפוז, ימי של חשוב לצרכן אותה הופכת זו57 באוכלוסיה הממושכות המחלות

מסגרת הקמת ידי על השירות את להוזיל הרפואיים השירותים מתכנני את חייבה אשר כלכלית

ממושכות במחלות חולה אשר אוכלוסיה של המיוחדות בעיותיה על לענות יועד הבית טיפול חדשה.

י ■ ■. . הכלליים. החולים בתי מעל האישפוז נטל את ולהוריד

הגדרה:

טיפול תכניות מספר על סקר בארה"ב הציבוריים הבריאות שירותי פירסמו 1955 בשנת

למתן אחריות מרכזות אשר מאורגנות "תכניות כללה: זה בסקר בית טיפול הגדרת נבחרות. בית

אספקת חברתיים, צרכים סיעוד, מינימליים, רפואיים בשירותים מדובר מקיפים. שירותים

הרפואית ההסתדרות ידי על מקבילה עבודה פורסמה 1956 בשנת ביתי".69 וציוד תרופות,

מתואמים, במאמצים אשר הכוללני הרפואי בטיפול "שלב בית: טיפול הוגדר בה האמריקאית70

וחברתייםכלכליים שיקומיים, הסיעודיים, הרפואיים, האישיים, הצרכים עם להתמודד מתוכנו

בביתם". בהם לטפל ניתן אשר חולים אותם של

"תכנית ההגדרה: תחת השונות התפיסות את איחדה אשר ועידה בשיקגו התכנסה 1959 בשנת

רפואיים שירותים ולספק לעקוב להעריך מתפקידו אשר מרוכז כשירות מוגדרת בית טיפול

כך, לשם נבחרו אשר לחולים ונוספים חברתיים שירותים סיעוד, שירותי רופא), (בניהול

בביתם".
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צריכה אותם שירותים בין וקשר הרכב עבודה, לצורת מומלץ מבנה שלד עולה הדיון מן

. . ■ , , לספק: בית טיפול תכנית

צוות. עבודת על מבוססת בית טיפול תכנית א.

ביתית. ותמיכה חברתיים סיעודיים, רפואיים, שירותים שילוב על מבוסמת התכנית נ,
,, (centrally administered) יחיד מרכזי ארגול על מוטלת לתכנית האחריות ג.

רה י ו והא הפיזי, מצבם אשר שירותים, למגוון הנזקקים חולים לקלוט ערוכה התכנית ד.

פעולה. שיתוף מאפשרים בביתם

. בארה"ב היו 1966 בשנת בית. טיפול תכניות של מספרן בהתמדה עולה ובעולם בארץ

של שונה מגוון דורשות שונות אוכלוסיות ל2184 מספרם עלה 1969 ובשנת צוותים 70

בית: לטיפול עקרוניים דגמים שלושה על להצביע ניתן שירותים;

בית: טיפול לתכנית כבסיס החולים בית

לאחר אחריו במעקב וממשיר במחלקה שהותו בזמן החולה בפני מוצג בית טיפול צוות .

"מונטיפיורי" חולים: בית הוא מרכזה אשר לתכנית דוגמה המלא, לשיקומו עד שחרורו,

ביה"ח של בית טיפול ותכנית בירושלים, "הדסה" ביה"ח של הבית טיפול תכנית בניויורק,
בירושלים, צדק" "שערי

בית: טיפול לתכנית כבסיס הקהילה

או המפנה למוסד התיחסות ללא בית, לטיפול הנזקק כל מוגדרת. קהילה משרת הצוות

דוגמה בקהילתו. הקיים מהצוות הטיפול את יקבל מאושפז, החולה היה בו לביתהחולים

"הדסה" של חברתית לרפואה המחלקה של הבית טיפול תכנית בקהילה: מרכזה אשר לתכנית

בירושלים, יובל בקרית

בית: לטיפול כבסיס השירותים נותן
לתכנית גמה י ד השירותים. את מרכזים האזוריים הבריאות מוסדות או הרפואי המבטח

הנחלאות, בשכונת הכללית קופ"ח של הבית טיפול תכנית הרפואי: המבטח ידי על מרוכזת אשר

ירושלים.
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72 73 י י . י י מצטמצמים■ ההבדלים י בביתו" לחולה ניתנים אשר שירותים כוללים רודגמים כל

כללו: הדגמים כל השירותים. את מספק אשר לגורם

ואחות, רופא רפואיים: שירותים 

ותרפיה פזי בעיסוק, ריפוי (מט"ב), בית מטפלת סיעודיים: שירותים 
מועדונייום" מתנדבים, ארגוני סוציאלית, עובדת ושיקומיים: חברתיים שירותים 

חמות ארוחות ביתי, ציוד השלמת כביסה, שירותי בית, עזרת ביתית: תמיכה 

הסקר? בשכונות היום מצוי מה

יכולים ובתיאום, העת בבוא אשר גורמים קיימים וקריתמנחם עירגנים בשכונות

קשישים עובדות ואחיות), (רופאים השכונתית קופ"ח מרפאת בית. טיפול לתכנית בסים להוות

(במסגרת בעיסוק וריפוי פזיותרפי טיפול לקבלת אפשרות וקהילה), משפחה לשירותי (הלשכה

לקשיש". "קשיש ארגון מוגבלת בצורה באזור מופעל כו כמו הכללית). בקופ"ח הקיימים שירותים

הענות עומדת הבעיה במרכז מינימלי. הוא בשכונה אלו מוסדות בין הפעולה שיתוף

ידי על המופנות וטיפול, הערכה פקוח, לבקשות השכונתית קופ"ח מרפאת של מספקת בלתי

הגדול הרפואי המבטח במדיניות קשורה אינה זו איהענות ציבור, ועובדי אישפוז מוסדות
הוא אותה האיכלוםיה כלפי המשפחה רופא של ויוזמתו בהשקפתו כנראה תלויה אלא במדינה

ואחרים חוליו, את ומבקר מכיר אשר המרפאה) רופאי חמשת (מתוך רופא עובד בשכונה משרת.

למרפאה. מגיעה אינה אשר אוכלוםיה אותה עם מגע יוזמים אינם אשר

של הבית טיפול תכנית הוא השכונות לאוכלוסיית באחריות נושא אשר נוסף גורם

תכניות ביו אחיות לאזורי העיר חלוקת לתקפה נכנסה 1974 בסוף בירושלים. "הדסה" ביה"ח

טיפול תכנית של האחריות בתחום הן וקריתמנחם עירגנים שכונות בעיר, השונות בית טיפול

כרם. עיו "הדסה", ביה"ח של בית

, הסקר? לשכונות רצוי מה

הקיימים השירותים בתשתית להשתמש חייבים לכן חדשות, שכונות בהקמת מדובר איו
של הראשי המבטח בהיותה ההסתדרות, של קופ"ח מיותרות. כספיות הוצאות למנוע בכדי
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מרכיבים אשר השירותים שאר בין ולתיאום בריאותיים שירותים למתן אחראית האוכלוסין;,

אחיות הוספת כאשר התכנית את לרכז יכול בשכונה קופ"ח מרפאת בניו בית. טיפול תכנית

השירותים. ביו ובקשר השירות בטיב מפנה להוות וחייבת יכולה, המרפאה לצוות ציבור
בקשיש: הטיפול מכלול על אחראית תהיה למרפאה תצורף אשר הציבור בריאות אחות

רציף, ותיפקודי בריאותי מעקב שיאפשר מגע ומשפחותיהם, הקשישים עם סדיר מגע א.

המטפלים. הרופאים עם הדוק קשר קיום כדי תור

מתנדבים, קשישים, (עובדות הקשיש לרשות עומדים אשר השירותים שאר והפעלת תיאום ב.

וכוי). בעיסוק ריפוי

מדיניות וקביעת קיימות בבעיות דיון לשם המטפל הצוות של קבועות פגישות ארגון ג.

טיפול. המשך

בתחילה יגביל השכונות בקשישי תטפל אשר הציבור בריאות אחות הוספת כי לנו נראה

והטיפול. המעקב מסדירות כתוצאה בהמשך ירד זה עומס אך המטפלים, הרופאים על העומס את

זו דעה השירות; בחיוניות ולהכיר פעולה לשתף המרפאה צוות של נכונותו תעלה הזמן עם

שמואל. ובגבעת כ"ץ, פרדס בשכונות נעשו אשר עבודות של מהוצאותיהן חזוק מקבלת

ממייע אשר "מקצועו כ: המוגדר תומך" "סוכן של לתפקידו מקביל יהא האחות של תפקידה

הוגדרו". אשר בתחומים הדרוש השירות קבלת אחרי ועוקב המתאימים הגורמים עם קשר ביצירת

שכונתי: טיפול בצוות להכלל חייבים אשר השירותים

האחראי המוסד בשכונה הגורם

הכללית קופ"ח המקומית במרפאה מטפלים רופאים

וקהילה, משפחה לשירותי מחלקה (2) קהילתיות קשישים עובדות
ירושלים עירית

במתנ"ס הקשישים אגף קשישים מועדון מדריכת

" מתנדבים ארגונים נציגי

השכונה ועד נציגי
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של משרה השירותים. ביו תיאום ועל הקיים על בעיקרו מתבסס אשר דגם לתאר ניסינו
אשר התועלת לעומת בששים בטלה זו הוצאה אך תקציבית, תוספת דורשת ציבור בריאות אחות

במסגרת מקיף שירות מתו עקב לאוכלוסיה יחסכו אשר האישפוז וימי משירותיה להפיק ניתן
נציגי את תכלות אשר בית לטיפול רשות עירונית ברמה להקים יש יעיל תיאום למען הקהילה.

השכונתית. ברמה פעולה משתפים אשר המוסדות כל

■...■;■■■. יי "  י וי , י י וי/ .

י . ,,...■  ■ ■  ■ . ■  . ■ ■

■■  ■ ■':■■.■  ■ ■ . יי י י  .י " ■ יי * י

. ■ , י ■ . ■ " . ,.",.יו " ■ * , . ,י י י . . ■. י . י י י.
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1י סיכום .5

ז י ■ י י , יי י  " י. . . י ■ ו 'י . " * . .
כותבי הנחת לפי שהוו מכון, גורמי מארבעה יותר או אחד פי על קשישים 65 אותרו

הוכחו אכן אלה מכון גורמי ארבעה במצוקה. קשישים אוכלוסיית לאתור בסיס העבודה
: ו

היה מה לדעת איו כי אם השכונות, קשישי כל סר מתוך הסקר אוכלוסיית את כמאפיינים

הראשונית. האוכלוסיה מתור אותר, לא אשר בסבון האוכלוסיה חלק

ממושכות. במחלות חולים קשישים אוכלוסיית אחר שנים ארבע בן תיקי מעקב נערר

נבדקה שלהם. התלות מידת וכן והקליני, התיפקודי מצבם של הערכה נעשתה המעקב במשר

הוגדר (צורר השונים המוסדות בפני הקשישים הציבו אותם לצרכים הקהילה של ההענות מידת

האוכלוסיה, לגבי האישפוז ימי ושיעורי האישפוז, שיעורי חושבו החסר). השלמת בשיטת

הקשישים. בקרב ממושכות מחלות של השכיחות נבדקה כן כמו

האישפוז ימי שיעור סיעודיים. צרכים ובמיוחד נענים בלתי צרכים של רב מספר נמצא

הטיפול עלות בארץ. הקשישים כלל לגבי המחושב השיעור מן 4 פי גבוה היה כולה לאוכלוסיה

ל"י. כמיליון היתה המעקב שנות ארבע במשר בלבד, החולים בבתי

הנפטרים אוכלוסיית את לאפיין מאמץ נעשה קשישים. 19 נפטרו המעקב תקופת במשר

המכון גורמי ארבעת מבין שלושה כי נמצא לגביה. המשמעותיים המכון גורמי את ולבדוק ;

סכון גורמי היו קשה) חברתיכלכלי ומצב בתנועה הפרעה מחלות, (מורכבות הראשוני שבאיתור

נשארה אשר האוכלוסיה בהשוואת שנתקבלו נוספים מכון גורמי הנפטרים. בין יותר שכיחים

פעילויות בביצוע מוגבלות בתנועה, מוגבלות היו: הנפטרים מול מעקב שנות ארבע לאחר בחיים

ריבוי היה הנפטרים אוכלוסיית את המאפיין גבוה. וגיל כ"ץ, שאלון פי על יומיומיות
יותר גבוה מחלות מספר יותר, גבוה אישפוז ימי שיעור נענים, בלתי צרכים ריבוי צרכים,

ותר. י קשה מחלות והרכב

תאור ניתן ורואיינו. אותרו 1976 בשנת בשכונה והתגוררו בחיים שנותרו הקשישים

קלינית, תיפקודית, הדמוגרפית, מהבחינה ממושכות במחלות חולים קשישים אוכלוסיית של

הדיור. ותנאי תעסוקה נפשי, מצב

* 1
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ברובה מורכבת ,1976 בשנת בשכונה מתגוררת אשר הקשישים אוכלוסיית כי נמצא

ומצבם לימוד, שנות משמונה פחותה היתה השכלתם קשישים, זוג הכוללת ביתאב מיחידת
שכיחות נמצאה ארציות. הכנסה רמות של ביותר הנמוכים בעשירונים אותם הציב הכלכלי

עצמאות שיעור נמצא קשישים. אוכלוסיית למדגם יחסית בתנועה, הגבלות של גבוהה

אחרות, כרוניים חולים מאוכלוסיות יותר גבוה כ"ץ שאלון פי על יומיומיות בפעולות
רפואי. וטיפול בית משק בקיום גבוהה תלות נמצאה אך

מדיר קשר חסר למרות להם, שניתן הרפואי הטיפול מן מרוצים היו הסקר קשישי רוב

בתחומי בית. ביקורי של בדרך או במרפאה ביקורים של בדרך הן המטפל, הרופא עם ורציף
כלל בדרך היה הקשישים של הרוח מצב טיפול. הדורשת הזנחה נמצאה השינים וטיפול הראיה

ופחדים, בדידות על התלוננו חלק כי אם שפיר

בצורה מנוצל להיות היה שיכול פנוי, זמו הקשישים רוב אצל נמצא התעסוקה בתחום

פעולותיו אופי בגלל הן זה חלל ממלא אינו השכונתי הקשישים מועדון ומועילה. מעניינת

. הפיזי. מיקומו בגלל והן

רבים ביתי ציוד ופריטי דיור רווחת הולמים, דיור תנאי נמצאו הדיור בתחום

 בארץ. אחרים במקומות הקשישים ציבור בין מהמקובל

והענות ממושכות במחלות חולים קהילת של צרכים איתור לגבי המלצותינו הובאו

הדגם לגבי המלצות וניתנו בית טיפול תכניות של השונים המודלים נסקרו אלו. לצרכים

הקהילה. במסגרת בקשיש כוללני טיפול לגבי המלצות הובאו לשכונה. המתאים

c

/

1 

, י י ;

/
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ABSTRACT

One or more of four risk factors were utilized to locate 65 aged persons.

In line with the authors' assumptions, they form a basis for locating a population

of agedindistress. These four risk factors proved to be characteristic of the

overall aged population surveyed in these neighborhoods, although it is not

possible to determine what part of the population at risk was not located, of the

original population,

The medical records of a population of elderly persons suffering from chronic

diseases were followed for 4 years. During the course of the followup their
functional and clinical status was evaluated, as was their level of dependence.

The level of community response to those needs which the aged referred to various

institutions was measured (a need was determined by the amount of services

provided for it). Hospitalization rates were calculated and the rates of hospital
ization days per population as well as the frequency of chronic diseases among the

aged were examined.

A substantial number of unmet needs were encountered, particularly nursing

needs. The rate of hospitalization days per overall population was 4 times

greater than the rate calculated per aged in Israel. During the four years of the

followup, the cost of hospital care alone amounted to one million Israeli lirot .

Nineteen aged person died during the period of the followup. Characterization

of the deceased population and examination of its risk factors were attempted.

Three of the four risk factors encountered in the first localization (diseases,
impaired movement and a difficult socioeconomic situation) were risk factors

occurring more frequently among the deceased. When comparing the population still



 93 

ו

alive at the end of the four years of followup in contrast to the deceased

population, additional risk factors arise: impaired movement, impairment in

carrying out everyday activities as reported on a Katz questionnaire and

advanced age. The deceased population was characterized by many needs, many

unmet needs, a higher rate of hospitalization days, a higher number of diseases
and an array of more serious diseases.

The aged who were still alive and who resided in these neighborhoods in

1976 were located and interviewed. The aged population suffering from chronic

diseases is described in terms of its demographic, functional, clinical, mental,
occupational and housing status.

The aged population living in the neighborhood in 1976 resided for the
most part in family units consisting of an aged couple. They had received less

than eight years of formal education, and their economic position was in the

lowest decile of the national income levels. A high frequency of impaired

movement was found relative to a typical sample of an aged population. Their

level of independence in everyday activities according to a Katz questionnaire

is higher than another population of chronically ill, but the existence of a

household and medical care were found to be strongly dependent.

The majority of aged in the study were satisfied with their medical care,

in spite of the lack of a regular and continuous link with the physician who was

treating them either in a clinic or by way of housecalls. Neglect of vision

and dental care which required treatment were found. The mental state of the

aged was in general good, though some aged persons did complain of loneliness
and anxiety.
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In the area of occupation, most of the aged were found to have leisure
time which could have been utilized in an interesting and useful way. The

community seniorcitizen club does not fill this vacuum due to the nature of

its activities and because of its physical location.

In the housing area, residential conditions were found to be suitable,
and living space as well as the number of items of household equipment were

greater than usual among the aged public in other Israeli locations.
We have presented recommendations regarding the localization of the

needs of an aged population suffering from chronic diseases and the responses

to their needs. Various models of homecare programs were surveyed and

recommendations were offered regarding the appropriate model for this community

as well as comprehensive care of the aged within the community.
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נספח_מס^_1

1972 סקר וו שאל

אישיים פרטים טופס

 החולה: שם

גיל:

 כתובת:

__ : מחלה

\ תרופות:

בו: הטיפול מצב

התנועה: אפשרות

הרפואי: הביטוח סוג

, המטפל: הרופא

, כלכלי: מצב

אחרת): הערה וכל מקרר חמים, מים השכלה, נפשי, מצב המשפחה, בני (הבית, כללית התרשמות



   . ,  96   ■

י

1 י מם נספח

השאלון: למילוי הוראות

הנשאל. של הזהות תעודת פי על ימולא הנשאל: שם ,1

זהות. תעודת פי על ימולא הנשאל: גיל 2

זהות, תעודת פי על תמולא הנשאל: כתובת .3

ברשותו. הנמצאות רפואיות תעודות או הנשאל פי על מחלות: A

המפקד. ביום החולה מקבל אותי התרופות כל את לרשום המראיין על תרופות: ..5.
במידה הנשאל דברי פי ועל האפשר, במידת המראיין ידי על ימולא בחולה: מטפל מי .6

אלה פרטים למלא אפשרית למראיין ואין ..■

חפשי. או בקושי אמבולטורי למיטה, רתוק לבית, פי:רתוק על ימולא התנועה: אפשרית .7
וכוי). למכולת הילך אתה (האם ומתשובותיו החולה ממצב יתרשם המראיין

סעד) הורים, חלקיי (מלא, קופ"ח ביטיח פי: על ימולא הרפואי; הביטוח סוג 8

(ציין) אחר רפואי ביטיח
רפואי. ביטוח אין

הנשאל. דברי פי על החדר, מסי או הרופא שם בקופ"ח: המטפל הרופא .9

דייריו הבית, להכרת מספיק זמר הנשאל בבית לשהות המרואיין על כללית: התרשמות ,10 ;

חמים). מים [מקרר, החיים תנאי ואת השכלה) נפשי, (מצב

ובביתו. בנשאל הקשורים צורך או הערה כל לציין נא
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כרם עין וו;ד0ה, העברית האוניברסיטה של לרפואה ביה"ס

רפואית לאקולוגיה המחלקה

במחלות_ממושכ52 חולים קשישים סקר
1976 גנים^קריתמנחם עיר

. שם

ראיון תאריך

ין המראי
האינפורמציה מקור

נ) בגלל רואיין לא

(2

(3

לוי וגדעון דוידוף דליה התלמידים:
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דמוגרפיים נתונים  אי פרק

נ ז מין (3 לידה "נח (2 סידורי מס. (1

מוצא ארץ (6 חיים ילדים מס. (5 ר א ג נ משפחתי: מצב (4

(יוםיום) דבור שפת (8 עליה שנת (7
בעברית שולט לא (3 חלקית (2 מלאה (1 בעברית: שליטה (9

חילוני. מסורתי, דתי, דת: (10
בכלל השכלה אין (1 : השכלה (11

 < לקרוא יודע (2
(12 לשאלה עבור 3 dkJ ולכתוב לקרוא יודע (3

יהודית השכלה פורמלית השכלה למוד: שנות (12

04 (1

58 (2
912 (3

מ12 יותר (4

הכנסתו עם מסתדר (1 כלכלי: מצב (13
החוד© את לגמור אבל קשה, (2

 החודש.. את לגמור מצליח אינו קשה, (3
הכנסתו עם מכתדר לא (4

: הכנסה מקורות (14
Cross checking , סר מקור

לאומי בטוח
סעד

. , . פנסיה

עצמאית הכנסה
אחרת
סה"כ

בודד (1 בית מצב (15...,'. זוג ;;2

(ר) ילדים עם בודד (3
(ר) ילדים עם זוג (4

המשפחה) ראש (הקשיש דורות שלושה (5
קשישים חברים או קרובים + זקנים (6

קרובים) או (לבןבת נספח (7

ו
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תפקודי מצב  בי פרק

לבית רתוק (2 למיטה רתוק (1 תנועתי: מצב (16
חפשי אמבולטורי (4 בקושי אמבולטורי (3

מקל (1 כן: לא, להליכה עזר באמצעי משתמש האם (17
הליכון (2

: גלגלים כסא (3
קביים (4

עזרה שום מקבל לא (1 רחצה: (18
מהגוף אחד חלק ברחצת עזרה מקבל (2

רחוץ לא או מהגוף אחד מחלק ביותר עזרה מקבל (3 ,
מי

עזרה ללא ומתלבש בגדים לוקח (1 הלבשה: (19
נעלים בשריכת רק לעזרה זקוק (2

חלקית. לבוש או עצמה בהתלבטות או לבוש בהבאת עזרה מקבל (3
מי

שירותים: (20
עזרה ללא עצמו ומנקה משתמש (1

לילה פטיר בשימוש או בנקיון או לשרותים בהגעה לעזרה זקוק (2
צרכיו בצוע לשם לשרותים מגיע לא (3

מי

עזר) א^צעי בעזרת (יתכן מהמיטהכסא ויוצא נכנס (1 העברה: (21
לעזרה  אלה בפעולות זקוק (2

למטהכסא רתוק (3
מי

סוגרים: על שליטה (22
וצואה שתן על שולט (1
מתקלות סובל לעיתים (2

קטסר בלי או עם אונקונטיננטי (3
מי_

עזרה ללא עצמו מאכיל (1 האכלה: (23
הפרוסה במריחת או הבשר בחיתוך לעזרה זקוק אר עצמו, מאכיל (2

צנור ע"י מואכל בהאכלה,או עזרה מקבל (3
מי

1) A 2)B 3)C 4)D 5)E 6)F 7)G כץ: לפי ציון (24

(2318 (שאלות בחולה ישירות מטפל מי (25
זוג בן (1

משפחה קרוב (2
שכן (3

\ בית עזרת (4
מטייב (5
אחר (6

ו
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, : mbn (26
אין )0
קניה (1

/ בשול (2
כביסה (3

בית נקיון (4
רפואי לטיפול הגעה (5

עצמאי ותרופתי רפואי טיפול (6

1) A 2)B 3)C 4)D sjf 6)F 7)G התלות: מידת צייו (27

בקהילה: בו ומטפל החולה את המכיר גורם סדיר28) לא סדיר
לקטיש (קשיש מתנדב (1

(ארור) מתנדבי (2
קשישים מועדון (3

(עו"ס) קהילתית קשישים עובדת (4
בית טפול תכנית (5
בשכונה חלב טיפת (6

קופ"ח אחות (7
אחר (8

המראין) ע"י (ימולא אישית: הופעה (29
ונקי מסודר (1 י

בינוני .(2
נקי לא מסודר, לא מוזנח, (3

קלינית והערכה רופאחולה יחס קופ"ח, מרפאת עם קטר גי פרק

, (4 ,(1 מחלה: (30
(5 >2
(6 (3
סדיר לא טדיר (1 תרופות: (31
(4 (2
(5 (3
(6 .

םדיר לא םייי דיאטה: (32

סוכר דלת (1
מלח דלת (2

כיג . דיאטת (3
אחרת (4

למחלה: התובנה 33)מידת
מחלתו מהי יודע אינו (1

מחלתו על יודע (2
מחלתו על תובנה לנבדק לש (3

תובנה. יש בו למטפל אך מחלתו על תובנה אין לחולה (4
המחלה. על תובנה אין בו ולמטפל לחולה (5
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35 (34
האחרון בשבוע (1 י רופא: אצל בקר האם (34
האחרון ברוורש (2 הרופא: של בית בקור חיה האם

אחרונה שנה בחצי (3
האחרונה בשנה (4

האחרונה בשנה היה לא (5

876543210 70_כ: אחרונות. שנים ב3 אשפוזים מס. (35
8 7 6 5 4 3 21 0 אוב:

8 7 6 5 4 3 21 0 ^םוב.: אחרונות: שנים ב3 מיון בחדר היה האם (37

הרפואי: מהשירות רצון שבע האם (38
מאוד רצון שבע (1

רצון שבע (2
יותר או פחות (3
רצון שבע לא (4

רצון שבע לא מאוד (5

39 לשאלה עבור 5,4,3 תשובות

הרופא מצד לב תשומת חוסר (4 תורים (3 רופאים חלופי (2 מרחק (1 בגלל: (39

אחר (5

בראיה קשה הגבלה (3 בראיה קלה הגבלר (2 לראות מיטיב (1 ראיה: (40

עוור תעודת נושא (4

משקפים מרכיב לא (3 חלקית (2 משקפים מרכיב (1 משקפים: (41

האחרונה שנה בחצי נבדק (1 עיניים: בדיקה (42
האחרונה בשנה נבדק (2

אחרונות שנים ב3 נבדק (3
אחרונות שנים ב3 נבדק לא (4

מאוד לקויה (4 לקויה (3 בינונית (2 טובה (1 שמיעה: (43

r איו (2 יש (1 שמיעה: מכשיר (44

לא (3 מהזמן חלק  כן (2 הזמו גןכל (1 שמיעה: במכשיר משתמש האם (45

תותבות איו (3 חלקית תותבת (2 מלאה תותבת (1 תותבות: שיניים (46

לטיפול זקוק לא (2 לטיפול זקוק (1 ^וב שיניים: טיפול (47
אוב

לא (2 כן (1 : שניים בטיפול נמצא האם (48

תדיר רעד (3 ל?יתיס רעד (2 יציבות ידים (1 ידים: רעד (49

מפריע לא (3 לפעמים (2 תמיד (1 לקשיש: מפריע האם (50
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נפטל מצב  די פרק

: תמראין) ע"י (נבדק זכרון (51

טוב (1
יומיים יום פרטים שוכח (2

מהעבר פרטים שוכח (3
י , 2+3 (4

טוב ישן לא (3 בינוני ישן (2 טוב ישו (1 שינה: fSJ
)53 לשאלה עבור 3,2)

לילי נשימה קוצר (3 מוקדמ מתעורר (2 לוורדם מתקשה (1 הסיבה: (53
לילית שתן הטלת (4

לפעמים טוב, לפעמים (3 הזמן כל כמעט טוב. (2 הזמן כל טוב (1 רוח: מצב (54
הזמן כל טוב לא (5 הזמן כל כמעט טוב לא (4 טוב לא

(55 לשאלה עבור  5,4,3 (תש.

בדידות (5 פרנסה דאגות (1 סיבות: (55
גיל (6 תעסוקה חוסר (2

זכרון חולשת (7 בבית ישיבה (3
עייפות (8 בריאות מצב (4

זוג בן של מותו או מחלתו (9

תדיר (3 לעיתים (2 דיגאון חש לא (1 דכאון: (56

טבוע כל (2 יום כל (1 נכדים: ו/או ילדים עם מפגש תכיפות (57

אחרונה. שנה בחצי היה לא (5 שנה חצי כל (4 חודס כל (3

ידידים אין (3 אהד ידיד (2 ידידים הרבה (1 בשכונה: ידידים (58

מפחדים סובל לא (1 פחדים: (59
מותו לגבי (1 מפחדים: סובל (2

הזוג בן מות לגבי (2 1

אשפוז (3
בדידות (4

דרכים ת. (5
אחר (6

תעסוקה  ה* פרק

עובד לא (3 שי 15 חלקית (2 מלאה משרה עובר (1 עבודה: (60
בשבוע ימים 3 או
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האחרון: בשבוע עשית מהם מה עיסוקים. רשימת לפניך (61
והרהר ישב (5 בעיר טייל {4 לרדיו האזין (3 כנסת בית (2 בנית ענד (1

עתון קרא (10 בבית ארח (9 לסרט הלך (8 ספר קרא (7 אצל בקר (6
לעיר מחוץ טייל (14 למועדון הלך (13 תחביב (12 בטלויזיה הסתכל (11

י בשכונה טייל (15

וחגים בשבתות רק הולר (1 : כנסת בית (62
בשבוע פעמים 3 הולר (2
לתפילה יום יום הולר (3

והרוחניים. החברתיים לחייו ציר כנסת בבית רואה (4

קהילתי: קשישים מועדון (63
בשבוע פעמים 4 3 21 0דור באופן ומבקר חבד (1

ר סד'1 לא באופן ומבקר חבר (2
קיומו על יודע אך במועדון, חבר אינו (3

המועדון קיום על יודע לא (4
(64 לשאלה עבור 3 תשובה (אם

מפני: במועדון מבקר אינו (64
להגיע לו קשר. כי (1
בתכנית עניו חוסר (2

תרבותי) (פער המועדון כחברי עניו חוסר (3
אחרת תעי1וקה (4

נוספת: בתעסוקה מעוניו היה האם (65
לא (2 כן (1 לשעמום) (כמדד ,

מגורים מצב  וז פרק

ממגורים: רצון שביעות (66
מאוד רצון שבע (1

רצון שבע (2
אחרת) (סיבה אבל מרוצה (3

מרוצה לא (4
מרוצר. לא מאוד (5

.67 לשאלה עבור 5,4,3 תש.

מדי גבוהה דירה (3 לחח דירה (2 קטנה דירה (1 סיבות (67
השכונה הסביבה, (5 הקרובים המשפחה מבני רחוקה דירה (4

מדי חמה (7 מדי קרה (6
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המראיין ע"י ימולאו 7668 שאלות

 : ונקי מסודר (1 הבית: הערכת (68
, י .. . ■ י .  י בינוני (2

. נקי. לא מוזנח (3

י 3 21 בדירה: חדרים מס. (69

של בחדרו לחדר צפיפות (71 יותר 4 3 21 בדירה: נפשות מס. (70
/ הזקן

אין (2 יש (1 חמים: מים (73 י לדירה המדרגות מס. (72 .

4 3 21 0 מיטה לדירה: במי0י ציוד (74
'4 3 21 0 מיטה כלי

4 3 21 0 כסא
4 3 21 0 שולחן
4 3 21 0 ארון
4 3 21 0 כירה
4 3 21 0 תנור

חמום

3 21 0 רדיו נוסף: ציוד (75
1 0 יה ז י ו טל

21 0 טלפון

מדרגות מ מכולת (1 מ: הבית מרחק (76
מדרגות מ קיפ"ח (2

~~ מועדון (3
מדרגות מ קשישים

תחנת (4
מדרגית מ אוטובוס

כנסת בית (5
מייגית מ נוהג אליו

ללכת הקשיש
וי

■ 1,

/

יי
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2 מסי נספח

■ השאלון: למילוי הוראות

דמוגרפיים: נתונים

וכוי. ,02 ,01 עולה: מדר פי על ויקודד יתויק ,1

זהות. תעודת פי על לידה: שנת .2

המראיין. ידי על מיו .3

הנשאל. פי על משפחתי: מצב "4

הנשאל. פי על חיים: ילדים מספר .5

זהות. תעודת פי על מוצא: ארץ .6

זהות. תעודת פי על מאומת הנשאל, פי על עליה: שנת .7

הנשאל. פי על (.יומיום): דיבור שפת 8

שוטפת. שיחה לנהל מסוגל האם  מלאה בעברית: שליטה .9
לדוגמה). במכולת (להסתדר פשוטה שיחה לנהל מסוגל האם  חלקית

הנ"ל. הקביעות משתי שונה שולט: אינו

כר. עצמו המגדיר כל  דתי הנשאל. הגדרת פי על דתי: .10
כך. עצמו המגדיר כל  חילוני

הקודמות הקביעות לשתי נכנס אינו אשר כל  מסורתי

.12 שאלה על ענה  5,4,3 מספר תשובה כל הנשאל. פי על השכלה: .11

הנשאל. בפני השכלה רמות מפרט המראיין כאשר הנשאל; פי על לימוד: שנות מספר .12

הנשאל. פי על כלכלי: מצב .13

או הלאומי הביטוח תלוש פי על במקום אימות נעשה הנשאל; פי על הכנסה: מקורות .14
התיקים. פי על נוסף אימות משכורת. תלוש פי על

המראיין. פי ועל הנשאל פי על הבית: מצב .15
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תיפקודי מצב

לעין). בולטת (מוגבלות המראיין פי ועל לחנות?) הולר (האם הנשאל פי על תנועתי: מצב ,16

חיובית. תשובה נכונות לבדוק המראיין על בהליכה: עזר אמצעי ,17

הנשאל בפני תוצגנה אשר מפורטות שאלות פי על המראיין ידי על ימולא כ"ץ: שאלון .1823
. ה*כלו0 סוגרים, על שליטה העברה, שירותים, הלבשה, (רחצה, בנפרד פעולה כל על

כ"ץ. של המקורית עבודתו את קרא לא אשר מראיין ידי על ימולא לא

כ"ץ. שאלון מילוי תום עם המראיין ידי על יקבע .24

הנשאל. פי על .25 שאלה את עבורו למלא יש ,An שונה כ"ץ ציון קיבל אשר נשאל כל 25 j

(קניה, בנפרד נשאל התיפקודים מן אחד כל כאשר המראיין ידי על ימולא תלות: שאלין 26

עצמאי). ותרופתי רפואי טיפול רפואי, לטיפול הגעה הבית, נקיון כביסה, בישול,

בתיפקוד, תלות כל תלות. שאלון מילוי לאחר המראיין ידי על יקבע התלות: ציון ,27
אחד. ציון מורידה

הנשאל. פי על ימולא הקשיש: את המכירים גורמים ,28

המראיין. ירי על ימולא אישית: הופעה ,29

קליני מצב ;

הנלקחות התרופות סוגי פי ועל הנשאל, פי על המראיין ידי על ימולא מחלות: מספר 30
רפואיים. מסמכים על המופיעות רפואיות אבחנות סמר ועל

בתרופות הסתכלות תוך המראיין ידי על ימולא נלקחות: תרופות מספר ,31

הנשאל. פי על דיאטה: .32

("אדוני, תובנה המדגימות שאלות הצגת לאחר המראיין ידי על ימולא למחלה: תיבנה ,33
הלבן?"). הקטן הכדור מה בשביל

הנשאל. פי על הרופא: אצל ביקור .34

הנשאל. פי על בית: ביקור .35

קופ"ח. מרפאת ותיק חולים בתי תיקיות פי על מאומת הנשאל, פי על האישפוזים: מספר .36

הנשאל. פי על מיון: בחדר הביקורים מספר .37 ,

הנשאל. פי על רפואי: מטיפול רצון שביעית 38

הסיבה) את מלא  5,4,3 (לתשובות
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האפשרויות. את בפניו מציג המראיין כאשר הנשאל פי על סיבות: .39

הבאים: המדדים פי על המראיין ידי על ימולא ראיה: 40

לבית. מחוץ מתפקד כתיבה, קריאה,  טובה ראיה (1

עדינה. ופעילות כתיבה בקריאה, מתקשה  קלה הגבלה (2

לבית. מחוץ בפעילות מתקשה  קשה הגבלה (3

עוור. תעודת נושא (4

הבאים: המדדים פי על שמיעה: ,43

רגילה. בשיחה הנאמר את שומע  טובה שמיעה (1

רם. בקול לחזרה וזקוק בשיחה מלים מאבד  בינונית (2

חזקים. צלילים שומע אך רגילה שיחה שומע אינו  לקויה (3

חזקים. צלילים ולא רגילה שיחה שומע אינו  מאד לקויה (4

חיובית. תשובה של במקרה ודגם וי הנשאל פי על ימולא שמיעה: מכשיר .44

הנשאל. פי על במכשיר: השימוש מידת .45

וכוי, החניכים נסיגת החניכים, מצב התותבת, את בדוק הנשאל. פי על תותבות: שינים ,46

בפיו. הסתכלות פי ועל הנשאל פי על שינים: טיפול ,47

הנשאל. פי על שינים: בטיפול נמצא האם .48

המראיין. הסתכלות פי על אימות הנשאל. פי על ידים: רעד .49

הנשאל. פי על מפריע: הרעד האם .50

נפשי מצב

לפרטים הזיכרון לבדיקת מנחות שאלות לאחר המראיין ידי על יקבע זיכרון: ,51

רחוק לטווח וזיכרון לחם) עולה כמה שלשום, עשה מה אכל, (מה יומיומיים
אישפוזים). גיל, העליה, (שנת

הנשאל. פי על שינה: .52
סיבה). למלא יש 2,3 (לתשובות

. ו

ו
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אחת. מסיבה יותר אפשרית הנשאל,, פי על סיבה: 53

הנשאל. פי על הרוח: מצב .54

סייח). למלא יש  3,4,5 היא והתשובה (במידה

סיבות. של צרוף אפשרי הנשאל, פי על סיבה: .55

הנשאל. פי על תשובה המראיין. ידי על תוסבר הכוונה דיכאון: ,56

הנשאל. פי על ילדים: עם מפגש תכיפות .57

הנשאל, פי על ידידים: .58

סיבה. למלא יש  חיובית תשובה הנשאל. פי על פחדים: .59

, .: . . תעסוקה

■ ■ ו . הנשאל. פי על עבודה: 60

לא. או כן וייענה בנפרד, יוצג עיםיק כל עיסיקים: רשימת .61

הנשאל. פי על הכנסת: בית .62

הנשאל. פי על קהילתי: קשישים מועדון 63

סיבות). צרוף (אפשרי הנשאל פי על סיבה: .64

הנשאל. פי על נוספת: תעסוקה ,65

מגורים מצב

סיבה). למלא יש  3,4,5 (תשובה הנשאל פי על ממגורים: רציו שביעית ,66

סיבית). צרוף (אפשרי הנשאל פי על סיבית: .67

הבית נקיין את הערר .68

 .י . בדירה. החדרים מספר את רשום ,69

י , . בדירה. הגרות הנפשות מספר את רשום 70

. חדרו. את הקשיש מחלק מי עם בריק ,71

ורשום. ספור הקשיש: של ביתו אל המובילות המדרגות מספר ,72
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פועל. הוא והאם לרחצה מים לחמוס התקן בדירה קיים האם בדוק .73

הבאים: המדדים פי על התרשמותו את צייו ביתי: בסיסי ציוד .74

.4,3,2,1  המזרון התאמת שלמות, רוחב, גובה, .0  אין מיטה:

.4,3,2,1  להחלפה יש אם חמים, נקיים, שלמים, .0  איו מיטה: כלי

.4,3,2,1  כורסא ומתאים, נח כסא עץ, כסא שרפרף, .0  איו כסא:

.4,3,2,1  שולחנות מט1 מפואר, שלם, שבור, .0  אין שולחן:

דלתות, משתי יותר דלתות, שתי עם תקין דלתות, משתי פחות .0  אין ארון:
.4,3,2,1  גדול קיר ארון

 חשמל כירת או יותר להבות, שתי אחת, להבה כירה פתיליה, .0  אין כירה:
.4,3,2,1

הסקה גדול, חשמלי תנור קטן, חשמלי תנור נפט, תנור .0  איו חימום: תנור
.4,3,2,1  ביתית

.4,3,2,1  קוב מ9 יותר קוב, 9 עד סיביר, קרח, .0  איו מקרר:

נוסף: ציוד .75

.3,2,1  חשמלי רדיו גדול, טרנזיסטור קטן, טרנזיסטור .0  איו רדיו:

.1  יש .0  איו טלויזיה:
.2  בבית יש .1  שכנים אצל .0  איו טלפון:

המראיין. ידי על יוערך בשכונה מרכזיים ממקומות הבית מרחק .76
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3 מסי נספרו
חנפטרים תעודות נתוני

הלשכה: ברשומות הופיעו אשר הנתינים להלו לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה בתיקי אותרה הנפטרים אוכלוסית

| 1 Vie I !1I | / I § I § ///// // / £ss
הערות  r?p?~?2nn J= £ z r

בביתי נפטר eSS^SSl~75~ 136249~ 3 ' 2"07*77 3000 1956 ,J^TT^T 8~ 1.2.73 794010 378 5 34

כביתה נפטרה 6332852 30 85 0039 4 1 01 11 3000 1962 מרוקו 1901 8 2.1.74 438910 372 9 35

החלמה בבית נפטר 6376321 28 83 1527 3  01 11 3000 1956 מריקי 1900 9 30.10.73 412912 373 2 36
טוב שם
בביתר, נפטרה 6467216 28 83 1775 4 א 1 01 11 3000 1957 פיליו 1902 8 22..74 410910 372 9 37

בביתי נפטר 6792132 33 0931710 3 א | 01 11 30001964 מריקי 1889 8 19..73 493010 384 4 38 .;

כבי"ח נפטרה 6893432 28 83 638 6 4 j 01 11 3000 1963 רומניה 1897 1411 20,4.76 412011 378 9 39 ך
ים הדסה 1

ריח ללא היבא 1311932 45 137 294 3 2 / 01 11 30001967 טיניס 1901 1511 25.1.73 796912 371 2 40
צדק לשערי חיים
ים תלחי בי"ח 6875870 38 1061064 5 7 01 11 30001964 רומניה 1898 1552 11.6.75 582010 376 2,41
צדק בשערי נפטר 6740354 37 102 698 5 4 01 11 30001962 רומניה 1905 1511 1.4.75 57191a 369 2 42

הדסה בבי"ח נפטר 6812706 19 58 857 4 6 01 11 3000 1962 מרוקו 1895 1411 28.5.74 188010 378 2 43

צדק בשערי נפטר 2670452 21 64 25 3 1 01 11 30001961 מרוקו 1904 1511 14,1.73 250910 368 2 44

תלחי בכי"ח נפטר 6502921 18 29 677 4 5 01 11 30001957 סוריה 1896 1552 9.4.74 045910 377 2.45
בביתה נפטרה 6554296 45 137 14 5 1 01 11 3000 1959 רומניה 1907 8 8,7.74 784510 366 7 46

אבית בבית נפטר 6728114 38 106 899 4 א 11 41 74001961 רומניה 1885 9999 8.11.74 582014 389 2 47
נתניה מלבן ו

יי 6728115 30 85 98 5 2 11 41 7400 1961 ציכיסלי. 1893 9999 5.2.75 434910 381 4 48

בביתי נפטר 6993207 46 791564 3  01 11 30001968 מרוקו 1895 8 2010.73 342010 378 2 49

ים בהדסה נפטרה 6993208 28 83 548 6 2 01 11 30001957 מריקי 1915 1411 20.3.76 410910 360 9 50

ציפתי בבי"ח נפטר 6392391 19 51 1689 3 א 01 11 3000 1956 פיליו 1897 1611 26.11.73 162111 376 2 51

הדסה בבי"ח נפטרה 6392392 19 60 1388 4 |10 | 01 11 3000 1956 פיליו 1906 1411 15.9 74 203010 368 9 52
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n^pa raw ישראל מדינת
כרונז לחולה B'nןOTלמת a ,***,. הבריאות .nmo

.■■■  אל:

כ מגריאחז לשכת מאת:

ו ס6*י

"יי "" rmairBn'oir ■

" .הכתובת ג*ל

חע*קי*ת: האבחנה (1

 נוגדות; אנזזטת (2

.";יזר.:

המחלה:. תולדות (3

ותז>ריכ*ס< החולים נית ישם אספחים: (4

הנוכח* התפקוד* המצב (5

' ''ו  111112 יילב.?יי: א2לה1 תנועה:
ם ם נכות פעולות י

ם ם ^ינות 0עולית ם ?*מאי ם עצמאי ם לבדו איכל ם VC'Ka^
ם חלקית לעזרה זקוק ם חלקי" לעזרה זקוק ם חלקית לעזרה זקוק ם בקושי
ם מלאה לעזרה זקיק ם מלאה לעזרה זקוק ם . מלאי. לעזרה זקוק ם הזולת בעזרת רק

~ ~~ י ם מכשיריס בעזרת
השתך שלפוחית

._ מתהלך: םאינו מלאה שליטה ^_ . ■ ם למיטה םמרותק חלקית שליטה ן, ._ ם עזרה בלי נכים עגלת
י י שלימה ן*יז □ עירה עם נכיס עגלת

רקסיס: האמיצייילי; חמצנ ייתמצאית: פעילה; שית1ף דמו
ם מלאה שליטה ם שקט C ובזמן במקים מתמ*א ם "ילה משתף ם ^י
ם שליטה"לקית ^  ^ לי ""ם ** ם סעילי. משת. איני ם בקיש. מדבר
ם לשליטה ם ""< ם ם"לבל ם לדבר מ0,גל אינו

. ני00ית! הערות
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כיום: החולה שמקבל הרפואי הטיפול (6

בעתיד: רפואי לטיפול המלצה (7

משיערו!: פרוגנוזה (8

המטפל: הרופא הצעת (9

ו כדלקמן למטרות <1שפי>

ם רפואי שקום ם השקומי הפוטנציאל הערכת ם רפואי טפול ם נוסף אבחון
D (Nursingj סיעוד בביתן טיפול

5יתי; טיפול

לפרט) (נא רפואיים שרותים

לפרט) (נא עזר מכשירי

לפרט) (נא רפואיים לא שרותים

: הערות: (10

הרופא חתימת הרפואי המוסד של וכתובת שם ■ תאריך

1163/241 (5.63) 40xfO 7*5אי בר V.
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