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 הקדמה
 
 

פועל לקביעת מדיניות בתחום הגריאטריה ויישומה במערך הטיפול במסגרות גריאטריה להאגף 
, פיזיותרפיה, סיעוד, מקצועות הרפואה(מקצועית -תוך ראיה רב, בקהילה ובאשפוז, השונות

 ). תזונה ועבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק
 

 :מטרות האגף כוללות
להקטנת תחלואה , מדינהקידום צעדים לשיפור בריאות התושבים הקשישים ב .א

לשם כך פועל האגף . והפחתת מוגבלות פיזית ונפשית ועידוד חלופות אשפוז בקהילה
, )הערכה גריאטרית(אבחון ואמדן תפקודי , לפיתוח שירותי קידום בריאות ומניעה

 תלאוכלוסייותיאום בין שירותי המשרדים השונים , טיפול בית רפואי, טיפול ושיקום
 .כנית איחוד השירותיםכולל ת, הקשישים

כולל מיטות ,  הקשישיםתלאוכלוסיי, תיכנון ופיתוח שירותי האשפוז לסוגיהם .ב
סיעוד , גריאטריה שיקומית, אקוטית-תת, פנימית גריאטרית/גריאטריה חריפה

 . סיעוד ותשושי נפש, מורכב
תוך שימוש בנהלים , שיפור איכות הטיפול במסגרות המוסדיות והאשפוזיות .ג

 . אדם וצעדי אכיפהחכוהכשרת , בקרות ופיקוח, וסטנדרטים
 . אדם מקצועי בתחום הגריאטריהחכופיתוח  .ד
מתוקף התוספת השלישית לחוק ביטוח , מתן שירותי אשפוז סיעודי מסובסד לציבור .ה

תוך שאיפה לצמצום רשימת ההמתנה והנזקים , תהאופטימאליוזאת באיכות , בריאות
 .האנושיים והמערכתיים הכרוכים בכך

 
כאשר ,  מחוץ לאגףםרלבנטייתוך שיתוף פעולה עם גורמים , מקצועי-האגף פועל כצוות רב

תפיסה מקצועית זו הכרחית בתחום . הגריאטרים המחוזיים הם הנציגים המקצועיים במחוזות
 .  הקשישים ולאור פיצול השירותים הקיים כיוםתאוכלוסייבשל מגוון הצרכים של , הגריאטריה

 
בעקבותיו החליטה הנהלת . היה גירעון בתקציב הקודיםה זו התרחש בשנהאירוע הבולט ש

ההשלכות המידיות של תהליך זה . המשרד והחשב להקפיא את מתן הקודים לשלושה חודשים
הצורך להתמודד עם . אשר גרר תגובה ציבורית, גרמו לגידול רשימת הממתינים וגידול המצוקה

, של האגף לגריאטריה עם לשכות הבריאות,  חדשותמשבר זה השפיע גם על יצירת דרכי עבודה
בהתאם למספר הממתינים , מחדש  של קודים שמתפנים על בסיס חדשי-שכללו הקצאה

, גריאטריה(ושליטה תקציבית הדוקה יותר באמצעות ועדה בין אגפית ,  המוכנים בכל מחוז
על אחידות רבה , יתרבין ה, לתהליכים אלו היו השלכות חיוביות שהשפיעו, )תקציבים וחשבות

 .יותר בזמני ההמתנה לקוד במחוזות
 

 הן מבחינת -מלווה קשיים רבים עקב המחסור התקציבי ,  שנה בלתי שגרתיתההיית 2003שנת 
ח זה הוכן והופץ "העומס החריג תרם לכך שדו. ציבור הקשישים והן מבחינת עבודת האגף

המשכנו במבנה , 2002לשנת , ח הקודם"לאור ההדים החיוביים שהתקבלו על מבנה הדו. באיחור
 . 2003דומה גם בשנת 

  
. ברצוני להודות לכל העובדים בלשכות הבריאות העושים את מלאכתם בנאמנות ובמסירות רבה

 .המסורה והמבורכת, כמו כן ברצוני להודות לכל צוות האגף לגריאטריה על עבודתם המקצועית
 

 את םלייש התמיכה בפעולותיו ומתן האפשרות צוות האגף מודה להנהלת משרד הבריאות על
 .מטרותיו
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  בקהילהפיתוח שירותי בריאות נאותים לקשישים. 1
 
כיום יש צורך במגוון שירותי .  מכלל אוכלוסיית הקשישים שוהים במסגרת הקהילה95% -כ

שיתנו מענה לתחלואה המרובה  והמוגבלות , בריאות המכוונים לאוכלוסיית הקשישים בקהילה
 .נעו הידרדרות נוספת וימ–

, הכוללים את הנהלת המשרד(בשיתוף פעילה עם גורמים נוספים לפי הנושא , האגף מוביל
יוזמות לפיתוח ) אשל ועוד, ר"השירות לזקן במשרד העו, המועצה הלאומית לגריאטריה

 .שירותים בתחום
 

 קידום בריאות ומניעה 1.1
 

ת הועדה לקידום בריאות ורפואה מונעת  עם סיום פעילו2003הישגים בולטים הושגו בשנת 
 את סיכום פרסמהעבודת הועדה . שפעלה מטעם המועצה הלאומית לגריאטריה, בקשישים

 בשירותי םהרלוונטיי אשר הופצה להנהלת המשרד ולגורמים 2003 *עבודתה בסוף שנת 
 . הבריאות

 )2002היה כינוס מקצועי בסוף (
 . המעודכנת נמצאת באתר האינטרנט של המשרד והגרסה 2004ח הועדה עודכן ביולי "דו

geriatric/il.gov.health.www 
 
 
 )מקצועית-רב( הערכה גריאטרית כוללנית 21.
 

ריבוי אישפוזים ומירידה תפקודית , קשישים  רבים בקהילה סובלים מריבוי בעיות רפואיות
ההערכה הגריאטרית הכוללנית היא שירות . או בעקבות אירוע חריף, ההמתפתחת בהדרג

ומהווה אחד הכלים במרכזים למתן מענה לקשישים , שיעילותו הוכחה בספרות  המקצועית
 .אלו

קריטריונים " הוחל ביישום המדיניות בנושא באמצעות כתיבת חוזר מינהל 2003בשנת 
 ".למרפאות להערכה גריאטרית

 . ונשלחה לחוות דעת מקצועיות2003דון הסתיימה בשת טיוטת החוזר בנ
 
  גריאטריה שיקומית במסגרת הקהילה31.

 .החלה עבודת ועדה לקביעת סטנדרטים בתחום זה
 
 
  טיפול בית ואשפוז בית4.1
 

 .קשישים רבים בקהילה הינם רתוקים לביתם ונמצאים בסיכון לאישפוז ולמיסוד
אולם אין קריטריונים אחידים לגבי , או אישפוז ביתו/לכל הקופות מערך כלשהו של טיפול 

בשיתוף קופות החולים .   הזכאית  לשירותים אלו ופירוט השירותים הנכלליםההאוכלוסיי
 .2003הוקמה ועדה לנושא שהחלה את פעילותה בשנת , וגורמים מקצועיים נוספים

 
 

 השפעת החום והקור על בריאות הקשישים בקהילהה בנושא  ועד1.5
הוקמה ועדה בין משרדית במטרה לקבוע דרכי , 2003קבות גל החום שפקד את אירופה בקיץ בע

 .הופצו הנחיות לציבור להתמודדות עם מזג אויר קר. התמודדות מניעתית בתחום זה
 
 

  הסברה לציבור המקצועי ולציבור הרחב 1.6
נשי מקצוע ולציבור  לאגף לגריאטריה שירכז מידע בנושאים בעלי עניין לאאתר אינטרנטהוקם 

  כתובתו כאמור.  הקשישיםתלאוכלוסייהרחב בתחום הבריאות והשירותים 
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 "רצף שירותים"יצירת . 2
 
ותנות שירותי הנ, שירותי הבריאות הניתנים לאזרחים כיום מפוצלים בין קופות החולים: רקע

הנותן שירותים  , לבין משרד הבריאות, ההשנייאשפוז וטיפול בקהילה במסגרת התוספת 
 .בריאות הנפש והאשפוז הסיעודי,  רפואה מונעת–במסגרת התוספת השלישית 

שירותי  : ל לבין שירותים נוספים הניתנים לקשישים"כן קיים פיצול בין שירותי הבריאות הנ
,  )למפגרים ולנכים, לזקנים תשושים( הקהילה והן במסגרות המיסוד הן במסגרות, הרווחה

 לקשישים סיעודיים אישור עובדים זרים, )בפרט חוק ביטוח סיעוד (שירותי הביטוח הלאומי
 . ועוד) באמצעות שירות התעסוקה(בביתם 
אחרות אלא גם לגבי אוכלוסיות ,  הזקניםתאוכלוסיי פיצול השירותים קיימת לא רק לגבי תבעיי

חולי , ילדים סיעודיים מורכבים, כגון חולים כרוניים עם צרכים מיוחדים, עם ריבוי צרכים
 .ואלכוהוליסטים, נכי נפש/נפש

  
 : מצב זה יוצר בעיות בשני מישורים

שאינם ,  כאשר קשיש מוגבל צריך לפנות לגופים שונים–במישור הנגישות לשירותים  •
 .כיב סל שירותיםכדי להר, מתואמים די הצורך ביניהם

כאשר הקריטריונים המקצועיים אינם ,  בין הגורמים השונים לעיל–במישור המקצועי  •
 ". תהכיסאוליפול בין "וחולים עלולים , אחידים

 .לאור זאת ישנה חשיבות עליונה לפעולות תקשורת ותיאום בין הגורמים השונים הפועלים
 
 

  פרויקט איחוד השירותים2.1
 

כדי לענות , ")ועדת שטסמן("ירותים נבנה בעקבות מסקנות ועדה בינמשרדית פרויקט איחוד הש
במתן הטיפול ובמימון בין הגופים הארגוניים השונים בקהילה , על בעיות הפיצול באחריות

שיפור ) 3(; הבטחת רצף טיפול) 2(; יצירת כתובת אחת) 1: (מטרות התכנית הינן. ובאשפוז
, זאת באמצעות ועדות משותפות. ינות והנגישות לשירותיםשיפור הזמ) 4(; הטיפול ואיכותו

כך שאמדן (מקצועית -נגישות להערכה גריאטרית רב, ןלאומדשימוש בכלים ובטפסים אחידים 
שקילת , תהליכי קבלת החלטות מתבצעים תוך שיתוף הגורמים השונים). הצרכים יהיה מקצועי

כל השירותים מיועדים .  קהילתייםכשהמגמה לעידוד פתרונות, החלופות האפשריות לקשיש
 . עם שירותים תומכים משותפים, להימצא תחת קורת גג אחת

תוך , עם יישום חלק מהמאפיינים, דבירושלים בלבבשלב זה החל הפרויקט לפעול כתכנית חלוץ 
נושא המבנה המשותף ומרכיבים נוספים ממתינים , עם זאת. השגת שיפור בתקשורת ובתיאום

 ).  טיפול סופייםבשלבי(למימון 
 .בתוך שלושת השנים הקרובות, היעד הוא לגבש תכנית בדוקה שתיושם בכל הלשכות בארץ

 
 

  :הנופשון הסיעודי  2.2
פ בינארגוני " והתבסס על שת– 2003 - נפתח לשימוש הזקנים ב2002 -פרויקט שתוכנן ב

-ארוךבמטרה לצמצם ביקושים לאשפוז סיעודי , הדוק במסגרת איחוד השירותים
 .טווח

מתבסס על שיתוף פעולה ושותפות במימון של האגף לגריאטריה  , כאמור, פרויקט זה
מתבצע ברמה , מכל הארץ, כאשר הטיפול בפניות, עם השירות לזקן במשרד הרווחה

ושירות הרווחה בעירית , המחוזיתלשכת הבריאות בראשות הגריאטרית (המקומית 
פסק זמן  –שפחה המטפלת בקשיש סיעודי בבית הנופשון הסיעודי נותן למ). ירושלים

 . י הפניה למיטות נופשון במסגרת מורשה"ע, של עד חודש
 

 
 ):   קופות- רווחה-שיתוף פעולה בריאות(ק "פרויקט בר 32.

 
. ושירותי הרווחה והקופות,  בין לשכות הבריאות, אזוריהינו פורום דיון משותף על בסיס . ק.ר.ב

טיפול והגוף ,  שניים או יותר מגופים אלו ושאלות מקצועיות של הערכהנדונים מקרים שבטיפול
שמיושמת גם בלשכות אחרות במידה זו או , מדובר ביוזמה של  לשכת בריאות מרכז. האחראי
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האגף . קיום הפורום הביא לשיפור התקשורת בין הגופים ושיפור ההחלטות המקצועיות. אחרת
 . מיוצג במפגשים אלו

 
 

 באוכלוסיות מיוחדות  טיפול 42.
 

 :משרדי לגבי אוכלוסיות מיוחדות-בין/ אגפי -האגף מעורב בועדות להסדרת המימשק הבין
גריאטריה (אגפית -ביןהוקמה ועדה : נכי נפש עם ירידה תפקודית/ חולי נפש •

אגפית לטיפול במקרים -וכן ועדה בינ, לטיפול ברמת העיקרון בנושא) ובריאות הנפש
 .סיעודי או לפתרונות אחרים" קוד"פרטניים המופנים ל

, הכוללת בין היתר גריאטריה(משרדית -הוקמה ועדה בין: ילדים סיעודיים מורכבים •
).  האגף למפגר ואגף השיקום-ובמשרד הרווחה , והתפתחות הילד  במשרד הבריאות

האגף היה , במסגרת זו. משרדית לטיפול במקרים פרטניים-כן קיימת  ועדה בין
 להגדרת הובוועד, ש קריטריונים קליניים לילדים סיעודיים מורכביםמעורב בגיבו

שיהיו ברישוי משותף של משרד , קריטריונים למוסדות לילדים סיעודיים מורכבים
 .ר"הבריאות והעו

 
 
 
 פיתוח ושיפור שירותי אשפוז -מערך המיטות בגריאטריה  .3
 

 המערך הקיים  13.
במימון הקופות ולאשפוז ממושך במימון , ריאטרי פעילנחלק לאשפוז גהגריאטרי מערך האשפוז 

 . פרטי או בסבסוד משרד הבריאות
 : מובאת בתרשים הבא,2003 בשנת השהייתכפי , התפלגות סוגי המיטות בגריאטריה

 

תרשים 3-1. התפלגות מיטות גריאטריות לסוגיהן  
 (סה"כ 20,111 מיטות, נתוני מאי 2003, אגף למידע ומיחשוב)

(לא כולל  מיטות חריפות ותת-אקוטיות)

סיעודי
70%

סיעודי צעירים
1%

סיעודי מורכב
8%  גריאט' שיקומית

5%
תשושי נפש

16%

 
 
 

 אשפוז לטיפול ממושך  1.13.
)  שנים3 -בממוצע משך השהות כ(וך טווח ארשהינו ל, נפש- ותשושייםסיעודימדובר באשפוז ל

  .במימון פרטי או בסבסוד משרד הבריאות
, נפש- מיטות ברישוי לתשושי3222 -מיטות ברישוי לסיעודיים ו 14,322 היו 2003בסוף שנת 

 הפיזור לפי מחוז מפורט בטבלה .  מוסדות הפזורים ברחבי הארץ300 -מיטות בכ 17,544כ "סה
 .הבאה
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 : לפי מחוזות, סיעודיים ותשושי נפש, לטיפול ממושךמיטות : 3-1 טבלה
  2003מספר ושיעור בסוף 

 )משרד הבריאות, שירותי מידע ומיחשוב, תחום מידע: מקור(
  מיטות קיימותשיעור
 + 75 תלאוכלוסייביחס 

75 בני תאוכלוסיי מספר מיטות קיימות
 )באלפים+ (

 2003אמצע 
 .נ.ת+ס

 
שושי ת

 נפש
תשושי  .נ.ת+ס סיעודי

 נפש 
 סיעודי

  
 ירושלים 2,196 411 2,607 67.0 12.5 79.5 32.8
 צפון 2,329 473 2,802 48.6 9.9 58.5 47.9
 חיפה 4,510 1,188 5,698 66.6 17.5 84.2 67.7
 מרכז 2,775 533 3,308 32.6 6.3 38.9 85.1
 תל אביב 1,289 349 1,638 46.4 12.6 58.9 27.8
 אשקלון 440 148 588 22.7 7.6 30.3 19.4
 באר שבע 783 120 903 48.9 7.5 56.4 16.0
296.7 59.1 10.9 48.3 17,544 3,222 14,322  ארצי

 
 

 :  כמפורט בתרשים הבא–מערך המיטות לטיפול ממושך במגמת עליה מתמדת 
 

 1997-2003מגמות זמן : לסיעודיים ותשושי נפש, מיטות לטיפול ממושך: 3-2תרשים 

מיטות לטיפול ממושך: סיעודיים ותשושי נפש: 
מגמות זמן 1997-2003

0

5000

10000

15000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

גריאטריה סיעודית תשושי נפש
 

 
 

 .2003לפיתוח מיטות לאישפוז הממושך לסיעודיים ולתשושי נפש נמשכה גם בשנת התכנית 
המשיך המשרד , במסגרת מדיניות הממשלה לעודד ולהרחיב את מעורבותו של הסקטור הפרטי

תוך מתן פתרונות ציבוריים במקומות , בכל רחבי הארץ,  לעודד בניית מיטות סיעודיות פרטיות
 . פשרים ייזום ומעורבות של הסקטור הפרטיבהם קיימים כשלים שאינם מא

 
 

   אשפוז גריאטרי פעיל1.23.
 .טיפול ושיקום, למטרות אבחון,  מדובר באשפוז לטווח קצר ובינוני

 .במימון הקופות,  לחוק ביטוח בריאותההשניישירותי אשפוז אלה ניתנים במסגרת התוספת 
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 :להלן פירוט סוגי המחלקות לגריאטריה פעילה

לגריאטריה חריפה ופנימית ן וטיפול בשלב החריף מתבצע במחלקות אבחו .א 
 מספר - םגריאטריימרכזים /ח"ובבבתיח כלליים "בבתיהממוקמות  גריאטרית

 .)רוב מספר ימים בלבדל(קצר יחסים משך השהות . 598המיטות הכולל 
-תתיכול להמשיך במחלקה , כמוגדר בקריטריונים, חריף-טיפול בחולה התת .ב 

 סוג – 30מספר המיטות  .ח הכללי"הממוקמת במסגרת ברישוי מחוץ לביה, אקוטית
 . משך השהות שבוע עד חודש. 2003מיטות זה רק נפתח בשנת 

,  מיועדת למטופל עם ירידה תפקודית לרוב לאחר אירוע חריףגריאטריה שיקומית .ג 
השיקום במועד מאפשר את חזרתו למסגרתו הקודמת . שיש לו פוטנציאל שיקומי

 בבעלות שהינם, מחלקות אלו ממוקמות במרכזים גריאטריים. ע מיסודומונ
מספר . פרטית אחרת או ציבורית,  שירותי בריאות כלליתבבעלות  אוממשלתית

יכולים גם לקבל טיפול + 65חולים בגיל  . 1,047בגריאטריה שיקומית המיטות 
). יטות נוספות מ496כ "סה(נוירולוגי או אורטופדי , שיקומי במחלות לשיקום כללי

 . חדשים3שבוע עד במחלקה שיקומית משך השהות 
י קופות "וממומן ע, סיעודיים עם מורכבות רפואיתמיועד לחולים  –סיעוד מורכב  .ד 

משך השהות הממוצע במחלקות סיעוד מורכב הינו . 1,497מספר המיטות .  החולים
 .ניםאך במקרים חריגים יכול להגיע עד מספר חדשים או אף ש, םחודשיי

 
 :המיטות הגריאטריות הפעילותמגמות במערך 

 . 1999-2001בשנים  ההעליינשאר יציב לאחר מיטות לסיעוד מורכב מספר 
בעקבות אמות המידה ,  מיטות חדשות72- כ2003 -בתחום הגריאטריה השיקומית נוספו ב

את ממשלתי להרחיב - ושנועדו לאפשר לסקטור החוץ2002 -לגריאטריה שיקומית שיצאו ב
 .מעורבותו בבנייה והפעלת מיטות אלה

חוזר מנהל חריפה וזאת בהמשך ל-המחלקה הראשונה לגריאטריה תתגם  הוקמה 2003בשנת  
 ). 2001שנת (הרפואה בנושא 

זאת בניגוד .  הקשישיםתבאוכלוסיייתר המיטות  נשארו ללא שינוי משמעותי על אף הגידול 
 . בתחום הטיפול הממושךההעליילמגמת 

 
 1997-2003מגמות זמן : פעיל בגריאטריהמיטות לטיפול : 3-4שים תר

 

מיטות לטיפול פעיל בגריאטריה 1997-2003
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גריאטריה תת חריפה

 
 

ובפרט קיים , יש להדגיש כי פיזור המיטות הגריאטריות הפעילות אינו אחיד על פני המדינה
 .מחסור כמעט מוחלט במיטות לסיעוד מורכב ולשיקום לסוגיו במחוז צפון

 
 

 בינוי ופיתוח מיטות גריאטריות  3.2
 

ועדת פרויקטים וועדה , ינוי ופיתוח מיטות גריאטריות במסגרת שתי ועדותהאגף פועל לב
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 :מוסדית-בין
 

ל המשרד במטרה  לדון בכל הבקשות " פועלת לפי כתב מינוי של מנכפרויקטיםהועדת 
י גורמים "ע, לבניה רפואית של מוסדות ושירותים רפואיים שנדרש להם רישוי המשרד

 .פרטיים וציבוריים
ולאגף לגריאטריה מספר נציגים , קשות נוגעות למוסדות בתחום הגריאטריהחלק גדול מהב

אישור מיטות חדשות מתבצע תוך הקפדה על מילוי הצרכים והדרישות . הבוועד
 .המקצועיות

 
 מיטות לתשושי 175,  מיטות סיעודיות2,633בועדת פרויקטים לתחילת בינוי  אושרו 2003בשנת 
 מספר המיטות שאושרו לבניה אינו משקף . לשיקום30 -ורכב ו סיעוד מ112, חריפה- תת30, נפש

 .בהכרח את מספר המיטות שיבנו בסופו של דבר
  
 

 והקמה של תשתיות לקשישים שדרוג. מאגמת משאבים לפיתוח מוסדית-ןהועדה הבי
הרווחה , הבריאות,  חברים נציגים ממשרד האוצרהבוועד. בתחום האישפוז הממושך

וינט אשל וועדת התביעות של הארגוניים 'ג, )2003סוף שנת לעד (הביטוח הלאומי 
 .היהודיים

 
 
 הבטחת איכות הטיפול. 4 
 

למרות  . איכות הטיפוליתסוגיהינה אחת הסוגיות המורכבות והקשות במוסדות גריאטריים 
הפערים בסטנדרטים והשונות הגדולה , שמוסדות גריאטריים רבים מציעים איכות טיפול טובה

יותר מאשר בכל תחום אחר בתחום הגריאטריה ניכרים בין נותני השירותים ם הטיפוליי
 .לרכז מאמצים לשיפור לאור זאת יש צורך .במערכת הבריאות

 
 

   אדם מקצועי בתפקידים מובילים בגריאטריהחכואיוש  4.1
 

 מערך הגריאטריים המחוזיים והצוות המקצועי בלשכות הבריאות
 .די להוביל תהליכים מקצועייםהנהגה מקצועית היא חיונית כ

במרבית לשכות הבריאות המחוזיות  הגריאטרים המחוזיים  אוישו תפקידי2002במהלך שנת 
 .2002 הופץ הנוהל של עבודת הגריאטר המחוזי שגובש במהלך שנת 2003ובשנת 

ס בנוסף "כולל אחיות ועו") המחלקות לחולים הכרונים("צוות היחידות הגריאטריות בלשכות 
-כולל פיקוח רב( הקשישים הגדלה ולמטלות הגדלות תלאוכלוסייתקינה יחסית -בתת, קידותלפ

 ).  שמספרם הולך ועולהםגריאטריימקצועי על מוסדות 
 -חסרים בלשכות אנשי מקצועות בריאות שאינם מאוישים כיום ביחידת הגריאטריות , בנוסף
 .איוש משרות אלו אך הן לא אוישוהאגף הגיש תכניות ל. פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, תזונה

 
 

 פיתוח כוח אדם מקצועי במערך הגריאטרי בארץ 4.2
 
 

   :בתחום הרפואה הגריאטרית 1.24.
 :התבצעו התכניות הבאות

 .ועדת התביעות ואשל,  מתמחים בגריאטריה בשיתוף עם הביטוח הלאומי20תכנית מימון  •
 מגעים בנושא עם –יה בקהילה פעילות מטה לקראת יצירת תחום התמקצעות של גריאטר •

 .האיגוד הגריאטרי 
 מגעים בנושא עם איגוד רופאי –פעילות מטה לקראת הכשרת רופאי משפחה בגריאטריה  •

 .המשפחה
 . לגבי תחומים אלו גובש מסמך מפורט באגף ובמועצה הלאומית לגריאטריה
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 : בתחום הסיעוד 2.24.

 .)לאחיות מוסמכות(בגריאטריה בסיסי -תהליך התמקצעות באמצעות קורס על נמשך
בשיתוף , )לאחיות מעשיות( לגריאטריה האוריינטציהשלמה לסמכות עם נמשכו קורסי  •

 .אשל וועידת התמיכות, עם מנהל הסיעוד
בשיתוף עם הן ,  בסיעוד גריאטרי לאחיות מעשיות מתחום הגריאטריהיםקורסנמשכו  •

 .י העמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי"על  והן אש
 .)פעולות חריגות(יישום והטמעת פעולות סיעוד ברחבי הארץ כו המפגשים לנמש •

 מנהלות 164כ  "בהם השתתפו סה, בנושא מפגשים אזוריים 7התקיימו  
בעקבות המפגשים נבנו קבוצות עבודה ואורגנו . םגריאטרייסיעוד במוסדות 

ת  אחיות מוסמכו200 –מ עבור למעלה קורסים בשיתוף עם בתי ספר לסיעוד 
 .םהגריאטריימהמוסדות 

 
 
 :אחריםמקצועיים בתחומים   3.24.
 

 : פיזיותרפיה
o בשיתוף עם אשל, בסיסי בגריאטריה לפיזיותרפיסטים-המשך קורס על. 
o יום עיון לפיזיותרפיסטים מהמערך הגריאטרי סיעודי. 

 : ריפוי בעיסוק
o בסיסי בגריאטריה למרפאים בעיסוק בשיתוף עם אשל -תיכנון קורס על 
o כנון ימי עיון והשתלמויות בגריאטריה למרפאים בעיסוק ולמדריכות תעסוקהתי. 
 : תזונה
o במטרה להכרה במעמד מקצועי, "דיאטנית בכירה בגריאטריה"בנית קורס ל  . 

 : עבודה סוציאלית
o בשותפות משרדי (בנושא איכות החיים במוסדות , ס בבתי אבות"הכנת קורס לעו

 ). שטחאקדמיה ואנשי, הבריאות והרווחה
 

כולל , נוספותגרונטולוגיה במסגרות / בתחום הגריאטריהםרלבנטיייש לציין כי קיימים קורסים 
י "כמו כן ניתנות הרצאות ע. שבהם משתתפים מקצועות הבריאות השונים, באקדמיה ובאשל

 . לקידום הנושא הגריאטרי בתחומם, במסגרות שונות, אנשי הצוות השונים באגף
 
 

 המוסדי סטנדרטים מקצועיים בתחום וןועדכפיתוח   4.3
 

 חוזרים שהאגף פיתח ויצאו  מטעם מינהל הרפואה
חוזר , מינהל הרפואה (תשושי נפש לבין קופות החולים/הקשר בין המחלקה הסיעודית

 .)25/2003' מס
 

 נהלים מטעם האגף לגריאטריה
בתחומי המקצועות , )לסיעודיים ותשושי נפש(לאגף ספר נהלים לגבי מערך האשפוז הסיעודי 

תנאים פיזיים , תזונה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, ס"עו, סיעוד, רפואה (םהרלבנטייהשונים 
 .האגף נמצא בתהליך של  עדכון נהלים אלו). 'וכו
 
 
 

 בקרה ופיקוח על מוסדות ברישוי   4.4
 

  הגריאטרייםפיתוח כלי בקרה לאיכות הטיפול במוסדות  1.44.
 

 .  וכן למחלקות לסיעוד מורכב תשושי נפש/מוסדות לסיעודיים/חלקותנבנו כלי בקרה למ
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כאשר הכלים ערוכים לפי מבנה , לכל אחד ממקצועות הרפואה והבריאות כלי ייחודי משלו
 .אחיד לפי הפורמט של האגף לאבטחת איכות

 
 

 ביצוע בקרות במוסדות 2.44.
  

לפי הכלים , ל מוסדות סיעודייםמקצועית ע-האגף לגריאטריה עורך בקרה רב, במצב הנוכחי
עבודה , סיעוד, מקצועי כולל את מקצועות הרפואה הגריאטרית-הצוות הרב. שפותחו על ידו

תשתיות ותנאים ,  אדםחכונבדקת תקינת , בנוסף. ריפוי בעיסוק ותזונה, פיזיותרפיה, סוציאלית
 .  הפיזיים
ולרוב אינו כולל בתים ,  היותר שנים למוסד לכל2-3סבב הבקרה של האגף הינו מידי , אולם

 .סיעודיים בקיבוצים
,  רפואה–אך בצוות מצומצם יותר , הלשכות לעומת זאת עורכות פיקוח בתדירות גבוהה יותר

 .אינם זמינים, ככלל, המקצועות הנוספים. ועבודה סוציאלית, סיעוד
 

מקצועי סביב הגריאטר -ומותנה בבניית צוות רב, עם איוש תפקידי הגריאטרים המחוזיים
מגמת האגף לשנות את מערך הבקרות למוסדות הסיעודיים ולהתמקד במתן תמיכה , המחוזי

 . בקרות מדגמיות  ובקרות במחלקות הגריאטריות הפעילות, מקצועית ללשכות
 

 מטעם האגף נעשו השלמות לבקרות ייעודיות לנושא מקצועיות-נוסף לבקרות הרב, 2003בשנת 
כאשר נבדקו פרמטרים לאמוד עמידה בתנאי מחיר היום הבסיסי וכן מידת הזכאות , היוםמחיר 

 . לפי הקריטריונים שגובשו, לתוספות מחיר בגין איכות
 

 במחלקות לסיעודיים ותשושי נפשבקרות האגף לגריאטריה : 4-1טבלה 
 2003 בחלוקה למחוזות בשנת

 
  מוסדות ברישוי י האגף"מקצועיות ע-בקרות רב

 ממיטות%

מיטות ' מס
במוסדות 
המבוקרים

% 
ממוסדות

מוסדות ' מס
 מבוקרים

כ "סה
 מיטות

מספר 
מוסדות  מחוז

 צפון 82 6,456 8 9.8% 762 11.8%
40.6% 1,143 27.3%  חיפה 44 2,818 12
33.5% 2,041 25.0%  מרכז 80 6,090 20
41.8% 1,466 30.9% תל אביב 55 3,510 17

57.3% 974 40.0% ירושלים 30 1,701 12

 אשקלון 10 657 0 0.0% 0 0.0%
8.6% 70 15.4%  דרום 13 810 2

35.3% 6,456 22.6% 71 18,283  כ"סה 314
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 :י האגף מוצגות בטבלה הבאה"מקצועיות ע-מגמות הזמן בביצוע בקרות רב
 
 

 תשושי נפש/במוסדות עם מחלקות לסיעודייםבקרות האגף לגריאטריה : 4-2 טבלה
 1997-3200זות בשנים ובחלוקה למח

 
 

2003 2002) *(  מחוז 1997 1998 1999 2000 2001
  לפי מחוז –מקצועיות במוסדות עם מחלקות לסיעודיים ותשושי נפש -בקרות רב

 צפון 4 4 5 3 6 5 8
 חיפה 6 9 15 6 10 3 12
 מרכז 28 22 17 32 27 16 20
  אביבתל 17 14 13 21 15 12 17
 ירושלים 8 6 6 7 6 5 12
 אשקלון 1 2 1 3 1 0 0
  שבעבאר 2 2 3 1 4 3 2

71 
44     69 73 60 59 66 

 כ בקרות "סה
  לסיעודיים ותשושי נפש

 בקרות לסיעוד מורכב - - - - - - 9
80 

44 69 73 60 59 66 
 בקרות כ "סה
 מקצועיות-רב

 
 בקרות למחיר יום, בנוסף - - - - - (*) 217 5

 
  עדמרץ י צוות מצומצם בתקופה "וצעו עב, קביעת מחיר יוםתשושי נפש לשם /במוסדות לסיעודייםבקרות ה 217(*) 

 . 2002 אוגוסט
 

 במוסדות 71מהן , מקצועיות- בקרות רב80  בוצעו 2003ניתן לראות כי בשנת , לסיכום
 בקרות לצורך 5ובנוסף ,  במוסדות עם מחלקות לסיעוד מורכב9 -ו, י נפשלסיעודיים ותשוש
יש לציין כי . מקצועיות-עלה מספר הבקרות הרב, בהשוואה לשנים קודמות.  קביעת מחיר יום

והתרחבות הבקרות גם למחלקות גריאטריות , לאור הגידול המתמיד במספר המוסדות, מנגד
 .  אדם לצוות הבקרהחכוללא תוספת , מידגדלים צרכי הבקרה באופן מת, פעילות

 
 אכיפה כלפי מוסדות ברישוי 4.4.3

 
ממשיכים  בתהליך אכיפה כלפי מוסדות ברישוי לאחר שהופצו קריטריונים לקביעת משך 

איכות ,  אדםחכומצבת : בהתבסס על ארבעה מדדים, תשושי נפש/הרישוי למוסדות הסיעודיים
 .סיווג החוליםתנאים תברואתיים ופיזיים ו, טיפול

כגון קיצור משך ,  מופעלות לגביהם סנקציות עד לשיפור–מוסדות שאינם עומדים בקריטריונים 
 .הוראת הפסקת אשפוז ותהליכי שימוע, הרישוי
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  פרויקט בנושא מוסדות ללא רישוי .5
 

מספר שנים על סדר היום של משרד הבריאות בכלל -סוגיית מוסדות ללא רישוי נמצאת מזה כ
 והתארכות ה עם החרפת המצוקה הכלכלית של האוכלוסיי,לאחרונה. אגף גריאטריה בפרטו

 החמרה במצבם התפקודי והרפואי במקבילאנו עדים להחמרת התופעה ו, תור ההמתנה לקוד
 . עד כדי סכנה לשלומם ופגיעה ברווחתם,של הקשישים שחוסים במוסדות אלו

ינמשרדי של האגף גריאטריה בשיתוף משרד   צוות ב9/2001-לצורך בחינת הנושא הוקם ב
 . מיפה את המוסדות במחוז מרכז ובחן דרכים להתמודד עם הבעיהאשר, הרווחה

 
 : מיפוי המוסדות15.

סקר מיטות ארצי טיפול ממושך "מתוך   (1999-השוואה בין הנתונים שהיו ידועים בלהלן 
יפוי  במוסדות אילו שנעשה לעומת מ) י האגודה לבריאות הציבור"שנעשה ע " 1999-בקשיש

 .י הצוות הבינמשרדי" ע2003 במחוז מרכז עד סוף
 

 :נתונים ארציים לגבי מספר מוסדות ללא רישוי: )א (5-1טבלה 
19992 20031 השינוי %-השינוי ב  )ארצי(מוסדות ומיטות 

40% 20+  70 
 

 מוסדות ללא רישוי  50

  מיטות 3אמדן 700 1400  +700 100%
 נ בתוך המוסדות"ים ות סיעודי% 40% 90%  50%

 
 

 :נתונים ממחוז מרכז לגבי מספר מוסדות ללא רישוי: )ב (5-1טבלה 
19995 20034 השינוי %-השינוי ב  )מחוז מרכז(מוסדות ומיטות 

 מוסדות' מס 25 40  +15 60%
 סך מיטות 450 800  +350 180%
 עצמאיים ותשושים' מס 300 140 - 160 - 47%

 נפש-סיעודיים ותשושי' מס 150 660  +510 340%
 נ בתוך המוסדות" סיעודי ות% 30% 80%  50%

 
 

בתים "שכונו , נערך מיפוי של מוסדות ללא רישוי הפועלים בעיר: מיפוי במחוז אשקלון
נמצא גידול תלול . פ של משרדי הבריאות והרווחה"המיפוי נעשה תוך שת". חמים

 מוכרת למשרדים ובמסגרות אלה ההיית התופעה לא 2002-בעוד שב: 2003במהלך שנת 
רובם עולים ממדינות חבר העמים לשעבר ועצמאים , שהו ככל הידוע אנשים בודדים

 .  מעידים על עליה חדה2003 ובהמשך בדצמבר 2003הרי הנתונים ביולי , בתפקודם
 

  2003 - ב–מוסדות ללא רישוי לקשישים באזור אשקלון :  5- 2טבלה
2003יוני  2003דצמבר  השינוי %-השינוי ב  במחוז אשקלוןמיפוי 

 מוסדות' מס 10 22 12 120%
 סך מיטות 90 160 70 78%
 עצמאיים ותשושים' מס 85 144 59 70%

 נפש-סיעודיים ותשושי' מס 5 16 11 220%
נ בתוך " סיעודי ות% 5% 10%  50%

 המוסדות
 
 
 

                                                           
 2003 נתוני מיפוי צוות בינמשרדי ב 1
 י האגודה לבריאות הציבור"שנעשה ע " 1999-סקר מיטות ארצי טיפול ממושך בקשיש"  2
  15-25וגודל כל מוסד בממוצע הוא בין , ליום הבדיקה ומשתנה מידי יוםהמידע על מוסדות ללא רישוי הינו נכון  3

 . בחישוב20   קשישים נילקח בממוצע 
 2003 נתוני מיפוי צוות בינמשרדי ב 4
 י האגודה לבריאות הציבור"שנעשה ע " 1999-סקר מיטות ארצי טיפול ממושך בקשיש"  5
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 :פרופיל הקשישים במוסדות ללא רישוי 2.5
 

 .משרדי לנושא מוסדות ללא רישוי-עבודת הצוות הביןמתוך נתונים אלה הינם 
י הצוות היו סיעודיים או תשושי נפש ורק מיעוטם "מרבית הקשישים במוסדות שנבדקו ע

 :כפי שמוצג בתרשים הבא, תשושים
 
 
 
 

 המצב התפקודי של קשישים במוסדות ללא רישוי: 5-1תרשים 

 
 
 )י הצוות"י הכלי שפותח ע"עפ(דות שנבדקו  דרגות החומרה במוס35.

 :נתונים אלה מובאים בתרשים הבא
 

 דרגות החומרה במוסדות ללא רישוי שנבדקו: 5-2תרשים 

 
 

 מהמוסדות תנאי מבנה ותחזוקה 60%-50%-המיפוי הסתבר שבבעקבות : ממצאים במחוז מרכז
נם עומדים בסטנדרטים ותנאי טיפול שאי,  הנדרשיםםהמינימאליי לא עונים לתנאי המחיה

מכתבי . הבסיסיים ומעלים את הסיכון לשלומם של הקשישים ויש צורך לפינוי וסגירה מהירים
  20% מוסדות המהווים  7  . לפני המשך תהליכי האכיפה,לבעלי מוסדות אלו ונשלחהתראה 

 .נמשרדי הביי הצוות " נסגרו ע,מהמוסדות שמופו
 

מצבם הבריאותי והתפקודי של ם חמורים לגבי לאור ממצאי: אשקלוןממצאים במחוז 
. סיעודי מורכב להועברו לאשפוז חריף או מהם מספר ניכר , אלה" בתים חמים"הקשישים ב

 .חלק מהקשישים הסיעודיים פונו למוסדות ברישוי בקודים שהוקצבו במיוחד לכך

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

הפניה לרישוי
A

סגירה ושימוע
B

סגירה מהירה  
C

דירוג פגיעה באיכות החיים

דירוג פגיעה באיכות
הטיפול

סיעודיים
50%

תשושי נפש
40%

תשושים
10%
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 הוצא צו ,עקב תנאים תברואתיים חמורים ומציאת קשישים קשורים בחלק מהבתים, במקביל
 . 6י שר הרווחה "מספר  צווי סגירה עו, הלשכה המחוזיתי "סגירה למוסד אחד ע

 
 
מעידים על ,  לעילכפי שהוצגו, אודות מסגרות לקשישים הפועלות ללא רישויהנתונים  :סיכוםל

ערכות מיידית יומחייבים ה ,לקשישים הטמון בה הסיכון על החרפה משמעותית של הבעיה ו
 . בתופעה זולטיפולותקיפה 

 
 
 
  הטיפול בפניות ובתלונות הציבור. 6
 

המרכז ומטפל בפניות האזרחים , תלונות הציבור/באגף לגריאטריה קיים מנגנון לטיפול בפניות 
מטרתו המרכזית של שירות זה היא להביא לשיפור באיכות . המבקשים מענה וסיוע למצוקתם

 .הם כאזרחיםהחיים של הקשישים תוך שמירה על כבודם וזכויותי
תלונות מושתתים על מערכת /תהליכי העבודה הנעשים במסגרת השירות לטיפול בפניות 

הניתנים לבחינה ומכוונים להבטחת , נהלים ושיטות עבודה ברורים, קודים מקצועיים, ערכים
 .השירות הקיים

הבטחת איכות מוגדרת כרמת מצוינות המובטחת למטופלים על יד שימוש במדידה והערכה 
 .רצופות של רכיבים מבניים

 
תלונות הציבור באגף לגריאטריה כוללת את המרכיבים /הבטחת איכות בתהליך הטיפול בפניות 

 :הבאים
 

בשלב זה של זיהוי הבעיה נלקחות : הגדרת הבעיה או זיהוי הנושא לפתרון .א
 .בחשבון נקודות ראות שונות להגדרת הבעיה

                
: תלונות/ וניתוח המידע בתהליך הטיפול בפניותםרלוונטייאיסוף נתונים  .א

איסוף הנתונים מהווה גורם מכריע לאופי ההחלטות שתתקבלנה לגבי הגורם 
במטרה ליעל ולזרז את הליכי הטיפול בתלונות . המטפל ואופן הטיפול בבעיה

הגישה הנהוגה באגף היא של הידברות ישירה עם הפונה ועם הגורמים , הציבור
 .ותיעוד כנדרש, בים בטיפולהאחרים המעור

  
בתהליך . ישנן מספר דרכים לפתרון בעיות: ניתוח המידע וגיבוש דרכים לפתרון .ב

זה נבחנים ההיבטים המהותיים השונים מול האפשרויות והאילוצים הקיימים 
 .בשלב זה גם נקבעת האסטרטגיה לפתרון הבעיה. לפתרון הבעיות שזוהו

 
, ה של הפעלת הפתרון מיושמת בשלב זההאסטרטגי: בחירת הפתרון המועדף .ג

 שאמורים לפעול בדרכים םהרלבנטייתלונות מופנות לגורמים / כאשר הפניות 
הנגישות והכלים , הסמכות, לגורמים אלה יש הידע. אשר יביאו לפתרון הבעיה

 .המקצועיים הדרושים לבחינת הבעיות ואיתור דרכים שיביאו לפתרונם
 

גיבוש מסקנות ויישום : )התוצאות(רכת התהליך והע) התיפעול(בקרת הביצוע  .ד
מתן מענה בכתובים לפונה ולכל הגורמים האחרים המעורבים . ההחלטות

תהליך הטיפול בתלונות ותוצאותיו נמדדים . והקלדת הנתונים במחשב
 :לדוגמא.  שוניםםרלבנטייבאמצעות מדדי איכות תוך בחינת קריטריונים 

 לוח זמנים לפתרון הבעיה .1
 לצרכי הפונה ורמת שביעות הרצון היענות .2

 .שלו
 

                                                           
ובמשרד הבריאות סמכות , ווחה היא של השר ברמה ארציתהסמכות להוצאת צווי סגירה מנהלתיים במשרד הר   6

 .ל למתן הצווים הואצלה לרופאים המחוזיים ברמה המקומית"המנכ
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מקצועי ובר מדידה , תלונות הציבור באגף אשר תואר לעיל הוא שיטתי/ תהליך הטיפול בפניות 
 .כנדרש בקריטריונים של הבטחת איכות

 
, הן בתוכנה שפותחה באגף, תלונות הציבור נעשה בצורה ממוחשבת/ ונים של פניות נת הוליהנ

, תםיפשלותוכנת האגף לגריאטריה מאפשרת אחסון נתונים . טחת איכותוהן בתוכנת האגף לאב
 לגריאטריה ףגהא. ונחוצה גם לצורכי בקרה ופיקוח על תהליכי העבודה, שליטה בעיבודים

לים מהתלונות קבמתה על מכלול הפעילויות הנעשות בשטח בתחום הגריאטרי והנתונים קחמפ
 . רציתמהווים מקור מידע נוסף על המתרחש ברמה הא

 
 :נושאים עיקריים בפניות ותלונות הציבור בתחום הגריאטריה מובאים בטבלה ובתרשים להלן
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 תלונות הציבור/פירוט ממצאי פניות: 6-1טבלה 
 

באחוזים ' מס
 מופעים 

מספור  נושא התלונות והפניות 
 הנושא

 1 ב"בקשה לסידור מוסדי בהשתתפות משרה 130 52.8%
 14 תתפות בסידור מוסדיתשלום עבור הש 26 10.6%

 11 איכות הטיפול במוסד סיעודי ברישוי 24 9.8%
 19 התאמת מוסד לאיפיוני החולים 21 8.5%
 52 תלונה על יחס קופת חולים לחולים 11 4.5%
 60 ר"איכות הטיפול במוסדות של העו 5 2.0%
 35 שיקומי/ח כללי"איכות הטיפול בבי 4 1.6%
 12 טיפול במוסד ללא רישוי האיכותתלונה על  3 1.2%
 34 פתרונות בקהילה לחולים סיעודיים 3 1.2%
 5 תלונה על תשלום דמי כניסה 3 1.2%
 23 קביעה אם החולה סיעודי או שיקומי 2 0.8%
 3 חוק סיעוד 2 0.8%
 22 תלונה מצד המוסד 2 0.8%
 20 שירותים נוספים מעבר למה שמספק המוסד 2 0.8%
 37 נהלים וקריטריונים  מקצועייםתלונה על  2 0.8%
טיפול רפואי בקשישים לא סיעודיים בקהילה  1 0.4% 36 
 10 קביעה אם סיעודי או סיעוד מורכב 1 0.4%
 28 נושאים שאינם בתחום הגריאטריה 1 0.4%
 כ"סה  246 100%

 
 
 

  2003-התפלגות הנושאים המרכזיים בתלונות הציבור ב: 6-1תרשים 

התפלגות תלונות הציבור בשנת 2003

בקשה לסידור 
מוסדי
52%

תלונה על יחס 
קופת חולים 
לחולים

5%

אחרים
13%

תשלום עבור 
השתתפות 
בסידור מוסדי

11%

התאמת מוסד 
לאפיוני החולים

9%

איכות הטיפול 
במוסד סיעודי 

ברישוי
10%

,,

 



 

 

21

 : ים בהתאם למהותם אנוש-י תתתלונות על פ/ תחומי הטיפול בפניות 
 

ית הפניות מגיעות מאזרחים המבקשים במר: בקשה לסידור מוסדי •
 .י הטיפול לסידור מוסדי באמצעות משרד הבריאותיכלזרז את הל

מרבית : השתתפות כספית של המשפחה במימון האשפוז הסיעודי  •
או ביטול של דמי /הפחתה ו, ת מאזרחים המבקשים סיוע כספיהפניות מגיעו

 .האשפוז או דמי הכניסה למוסדות
פניות בנושא זה מגיעות : מחלקה לאיפיוני המטופל/ התאמת מוסד   •

 סיעודי של -מאזרחים המבקשים התאמת המוסד  על פי הסיווג הרפואי
 ).  תיפקודי-רפואי(המטופל כפי שנקבע בהתאם למצבו הכללי  

נות בנושא זה מגיעות מחולים ותל: ת הטיפול במוסדכואי •
. דוסאו מאזרחים המבקרים במ/הם ויתוהמאושפזים במוסד ובני משפח

לים ברישוי וגם לגבי הפועלים ללא ועהתלונות מגיעות לגבי מוסדות הפ
 .ומתמקדות באיכות הטיפול במוסדות האלה, רישוי

ה בדרך כלל מגיעות נות בנושא זותל: החולים מול קופות החולים •
חים אשר לדעתם אינם זוכים לקבל את השירות לו הם מצפים מתוקף זרמא

 .קופותחים בוטהיותם מב
ת מאזרחים ופניעות הך כלל מגירבד:  טיפול החולה בקהילהשאנו •

וררים בקהילה וסובלים מנכות ומוגבלות שבעקבותיה הם הפכו תגהמ
 .לסיעודיים הזקוקים לסיוע במסגרת הבית

 תן תלונות נוספות שהן מגוונות מבחינת המהוניש: ים אחריםאשונ •
יה פ בכפוזאש, מתן מידע בקשיש: ת פניות בנוגע לנושאים כגוןנועליהן נמו

 .'וכו
 

תלונות על עיכוב (כמו בכל שנה מספר הפונים הגבוה ביותר הוא בנושא הבקשות לסידור מוסדי 
 בחודש ינואר ועד לחודש אוקטובר 2003ת בנושא זה יש לציין כי מתחילת שנ). במתן הקודים

מחודש אוקטובר .  פניות בנושא בקשה לסידור מוסדי49שבו החלה הקפאה במתן הקודים היו 
מספר  .  תלונות על עיכוב במתן הקודים81היו )  חודשים בלבד3משך  (2003ועד סוף שנת 

 . היה גם גבוה משנים קודמות130-התלונות בנושא זה שהגיע ל
 על ציבור 2003 אלה מבטאים את ההשפעה הקשה של הקפאת הקודים בסוף ממצאים

 . הקשישים ומשפחותיהם
ניתן לראות עליה . נתונים אלה בולטים עוד יותר על רקע התפלגות התלונות בשנים קודמות

חדה במספר התלונות בנושא בקשה לסידור מוסדי בעוד שבשאר הנושאים המרכזיים לא חל 
 . שינוי משמעותי

  
 ) 2003 – 1999שנים  (םעיקריילפי נושאים , מגמות בתלונות הציבור: 6-2תרשים 
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מגמות בתלונות - לפי נושאים עקריים (1999- 2003)
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בקשה לסידור מוסדי  תשלום עבור השתתפות בסידור מוסדי

איכות הטיפול במוסד סיעודי ברישוי התאמת מוסד לאפיוני החולה
 

  היערכות לשעת חירום. 7
 

,  בנושא זה נעשתה תוך שיתוף פעולה בין האגף לגריאטריה והאגף לשעת חירוםענפהפעילות 
ת במסגר. וכללה הקמת ועדה לארגון השירות הגריאטרי בבתי החולים ובקהילה בשעת חירום

 :זו נעשו הצעדים הבאים
  נוהל הפעלת המערך הגריאטרי בשעת חירוםרענון )1(
 .בדיקת אמצעי מיגון מהאספקטים השונים וכתיבת המלצות )2(
סדר פעולות הצוות המטפל במחלקה גריאטרית במקרה של אזעקת "הפצת הנחיות  )3(

 "אמת
 גיבוש סכימת החלטה לפינוי מוסד גריאטרי )4(

 .")העברה מתוכננת" ("לים לחולים כרוניים בשעת חירוםנוהל העברת חולה מבית חו"הפצת 
 
 
 ימתן שירותי אשפוז סיעוד. 8

 
 
 :   נתונים בסיסיים– ")הקודים("אשפוז סיעודי מסובסד   18.

 פתרונות אשפוז סעודי מסובסדים מהם  12,012 - ככ"סההעמידה המדינה  , 2003לפי נתוני סוף 
השירות ( מיטות מתוקצבות בבעלות ממשלתית 1,109 -ו)  השירות הקנוי" (קודים" ב10,903

 . מכלל המיטות ברישוי לסיעודיים ולתשושי נפש 67%-כוו אשר הי, )המתוקצב
" קודים"תם על מרבי(  חולים חדשים 2,950  בשירות הקנוי  אושפזו2003במרוצת שנת 

 .חולים חדשים אושפזו בשירות המתוקצב 310 ובנוסף, )שהתפנו
 3 הקפאה מלאה במתן הקודים למשך ההיית בנושא האשפוז הסיעודי 2003 המאפיין את שנת

כך שנתוני סוף  ,להלןכפי שיפורט , בעקבות גרעון בתקציב) אוקטובר נובמבר דצמבר(חודשים 
 .השנה משקפים ירידה באחוז המיטות המסובסדות ביחס למצב טרם הקפאת הקודים

 
אפשרה למשרד הבריאות , ז לא מנוצליםהתחלופה במיטות לאורך השנה ואיגום ימי אשפו

 .2003מטופלים במהלך שנת   14,132 -להעמיד פתרונות לכ
 

 בשרות הקנוי והמתוקצב") קודים("תקני אשפוז למחוזות  : 8-1 טבלה
  3200ומספר מאושפזים בחלוקה למחוזות בשנת 
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מאושפזים ' מס
בשרות הקנוי 

 שנת במהלך
2003 )1( 

מיטות שיעור 
ביחס מסובסדות 

+75 בני 1000-ל

+ תקנים /קודים
כ "סה (מתוקצבים

)מיטות מסובסדות
)31.12.03 ( 

תקני השרות 
  המתוקצב

תקנים / קודים
 יבשרות הקנו

)31.12.03( 

תקנים / קודים
בשרות הקנוי 

 המחוז )31.12.02(

 צפון 1589 1549 34 1583 48.3 1951

 חיפה 1697 1594 456 2050 42.8 2079

 מרכז 2388 2239 543 2782 41.1 2900

 תל אביב 3348 3129 18 3147 37.0 4105

 ירושלים 1031 979 0 979 35.2 1266

 אשקלון 722 705 0 705 36.3 933

 דרום 742 708 58 766 47.9 898

 כ"סה 11517 10903 1109 12012 40.5 14,132
 

 :הערות לטבלה
 .מסויםתקן /דם אחד בקודבמהלך השנה מתאפשר לעיתים אשפוז של יותר מא )1(
עם .  פתרונות אשפוז1,500 -שרות המתוקצב שהם כב מיטות 1,100-למעלה מיש כיום  ,בנוסף לשרות הקנוי) 2(

 . העברה פנימיתאלו הינםכ פתרונות "מסה 35%, זאת
 

, פועל גרם להקטנת מספר הקודים ב2003ניתן לראות מהטבלה כיצד משבר הקודים בסוף 
 .  להלן 8.2 הנושא מפורט בפרק  .2002קודים בסוף בהשוואה למספר ה

 
סיעודית -כל פניה ראשונית עוברת הערכה מקצועית רפואית: תהליך הפניה לאשפוז סיעודי

המלצה לאשפוז משקפת את החלטת הצוות בראשות הגריאטר המחוזי . והערכה סוציאלית
 .ות שונותמסיב, לא כל המומלצים אכן מתאשפזים בפועל, עם זאת. ובאישורו

מעבר לגידול , יש לציין כי במהלך השנים אנו צופים בעליה מתמדת בדרישה לפתרונות כאלה
 .באוכלוסיה

 . מתבטא ברשימת המתנה–הפער בין היצע המיטות המסובסדות לדרישה להן 
 

, בחלוקה למחוזות, המלצות לאשפוז ואשפוז בפועל, הנתונים לנושא הפניה לאשפוז סיעודי
 :לה הבאהמתוארים בטב

 
 המלצות לאשפוז ,  היקף פניות לאשפוז סיעודי:8-2 טבלה

 2003 בפועל בשנת ואשפוז

 
 היקף אשפוז חולים חדשים בפועל

 2003 במהלך שנת         
המלצות לאשפוזהיקף 

 
 היקף פניות
 

המחוז
 

שרות 
מתוקצב

שרות 
)2( %-ב קנוי      כ"סה )1( %-ב כ"סה

41 381 45.0%  צפון 1,244 938 75.4% 422

82 413 39.1%  חיפה 1,373 1,265 92.1% 495

138 608 31.7%  מרכז 2,471 2,351 95.1% 746

10 918 60.6% תל אביב 2,205 1,532 69.5% 928

0 236 44.5% ירושלים 561 530 94.5% 236
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6 189 52.7% אשקלון 564 370 65.6% 195

33 205 75.1%  דרום 565 317 56.1% 238

310 2,950 44.6% 3,260  כ"הס 8,983 7,303 81.3%
 

  אחוז ההמלצות לאשפוז מחושב מתוך כלל היקף הפניות) 1 (
 2003אחוז האשפוז בפועל מחושב מתוך כלל ההמלצות לאשפוז במהלך שנת ) 2( 

 
 

. רשימת ההמתנה הכוללת מחולקת לפי ממתינים המוכנים לאשפוז וממתינים בשלבי טיפול
 מוצגים –ושא סיווג הממתינים לפי מקום ההמתנה בעת הפניה לאשפוז סיעודי ונ, נושא זה

 . בטבלה הבאה
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 )3200.31.12 (י מקום ההמתנה"ממתינים לאשפוז סיעודי עפ :8-3טבלה 
 

 כלל ממתינים  )1(ממתינים מוכנים לאשפוז  )2(ממתינים בשלבי טיפול 
 מקום המתנה מקום המתנה מקום המתנה

א "בי
ומוסדות

ח "בי
שיקומי

ח "בי
כללי

בקהילה כ "סה
 כללי

א "בי
ומוסד

ח "בי
שיקומי

ח "בי
כללי

בקהילה כ "סה
 כללי

א "בי
ומוסד

ח "בי
שיקומי

ח "בי
כללי

קהילה כ "סה
 כללי

 
    ממתינים

              
 מחוז

 
82 2 1 53 138 207 1 2 125 335 289  צפון 473 178 3 3
81 13 12 84 190 72 16 10 56 154 153  חיפה 344 140 22 29

123 40 28 200 391 90 31 13 193 327 213  מרכז 718 393 41 71
103 16 33 158 310 134 15 5 86 240 237  תל אביב 550 244 38 31
67 2 37 91 197 49 0 21 39 109 116  ירושלים 306 130 58 2
 אשקלון 194 94 4 39 57 78 37 2 4 35 116 57 2 35 22
 דרום 256 201 1 5 49 82 46 1 1 34 174 155 0 4 15

493 112 113 798 1,516 621 68 54 582 1,325 1,114 180 167 1,380  כ"סה 2,841
 
 . הסתיים התהליך המקצועי והכלכלי בקביעת גובה תשלום המשפחה-ממתינים מוכנים לאשפוז  )1(
 ים התהליך הכלכלי בקביעת גובה תשלום המשפחה טרם הסתי-ממתינים בשלבי טפול  )2(

 
 

ניתן לראות כי . 1993-2003בשנים " קודים"התרשים הבא מציג את מגמות הזמן של ממתינים ל
עלה מספר ) מסומן בחץ האדום( 2003קודים ברביע האחרון של שנת "עקב הקפאת ה

 .הממתינים בצורה חדה לשיאים שלא היו במרוצת עשר השנים האחרונות
 

  1993-2003בשנים , לסוגיהם, לאשפוז סיעודיממתינים  :8-1 תרשים

ממתינים לקודים*,1993-2003
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 .וזה המקור העיקרי לאשפוז ממתינים,  מידי שנה30% -תחלופת הקודים הינה בממוצע כ
 .שהתפנו" קודים"פירושה שפונים חדשים אינם יכולים להתאשפז על " קודים"הקפאת ה

מיטות המסובסדות וכלל המיטות ברישוי מובא הקשר בין רשימות ממתינים המוכנים לבין ה
 :בטבלה ובתרשים הבאים
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 , )ממשלתיות/ומתוקצבות" קודים("מיטות מסובסדות , נתוני ממתינים מוכנים: 8-4 טבלה
  )2003( במספרים וכשיעורים לאוכלוסיה –מיטות ברישוי 

 
אוכלוסית 

)1( +  75בני 
 מיטות ברישוי 

)לסיעודיים ותשושי נפש(
 מיטות מסובסדות

)ותוקצבמת+ קודים (
  ממתינים מוכנים 

)31.12.2003( 
 מחוז

)2(שיעור  במספרים )2(שיעור  במספרים )2(שיעור  במספרים    במספרים

 צפון 335 10.2 1583 48.3 1,628 75.4 32.8

 חיפה 154 3.2 2050 42.8 2473 60.9 47.9

 מרכז 327 4.8 2782 41.1 2,918 90.2 67.7

 ל אביבת 240 2.8 3147 37.0 6,106 40.0 85.1

 ירושלים 109 3.9 979 35.2 3,403 58.6 27.8

 אשקלון 78 4.0 705 36.3 608 31.3 19.4

 דרום 82 5.1 766 47.9 804 50.3 16.0

 כ "סה 1,325 4.5 12012 40.5 17,940 60.5 296.7
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלפי נתוני , באלפים,  2003 -ל+ 75 בני תאוכלוסייממוצע  )1(
 +75 בני 1000 -היחס ל: שיעור )2(
 
 

מיטות , של מיטות ברישוי+) 75בני (שיעורים ביחס לאוכלוסיה : 8-2 תרשים
 מסובסדות וממתינים מוכנים
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 מערך האשפוז לסיעודיים ותשושי נפש:
מיטות ברישוי, מיטות מסובסדות וממתינים מוכנים (31/12/03), 

ביחס לאוכלוסית בני 75+ (ממוצע 2003)

נים מוכנים ממתי

מיטות מסובסדות

שוי  מיטות ברי

 
 

. ניתן לראות כי שיעור הממתינים ביחס לאוכלוסיה הוא הגבוה ביותר במחוז צפון
יקום ומיטות סיעוד מורכב במחוז צפון גורם בהקשר זה יש לציין כי העדר מיטות ש
 .לעומס יתר על המערך הסיעודי שם
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 המאושפזים במוסדות מתאפיינת באחוז תאוכלוסייבטבלה הבאה ניתן לראות כי 
 .)75 מעל גיל 80% -כ (ובגילאים גבוהים) 72% -כ(גבוה של נשים 

 
  )1231//03(מאושפזים בשירות הקנוי לפי מין וגיל  :8-5טבלה 

 
 % מגדר חלוקה לפי גילאים

ממאושפזים
כ "סה בקוד

65בני 
59עד  74 - 60 89 -75 +90 +  גברים נשים נשים%

 "קוד"מאושפזים ב
  

 במחוז %
  כ"סה כ"מסה

 מחוז

92.4% 1,431 313 888 267 81 72.0%  צפון 1549 14.2% 433 1116
94.4% 1,504 367 947 218 62 72.6%  חיפה 1594 14.6% 436 1158
  מרכז 2239 20.5% 646 1593 71.1% 119 360 1291 469 2,060 92.0%
94.2% 2,949 761 1777 475 116 71.4% תל אביב 3129 28.7% 895 2234
93.0% 910 222 530 176 51 69.1% ירושלים 979 9.0% 303 676
92.3% 651 136 415 121 33 72.8%  דרום 705 6.5% 192 513
91.0% 644 104 450 118 36 75.0%  אשקלון 708 6.5% 177 531
93.1% 10,149 2372 6298 1735 498 71.7%  כ"סה 10903 100.0% 3082 7821

  93.1% 21.8% 57.8% 15.9% 4.6%   71.7% 28.3%     % 
            

 
 
 

 2003סוף , מאושפזים לפי גיל: 8-3תרשים 
 

מאושפזים ב"קוד" לפי גיל (2003)

עד 59
5%

60 - 74
16%

75- 89
57%

90+
22%
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ניתן לראות . ים לפי השתייכות לקופת חוליםבטבלה הבאה מובאת התפלגות המאושפז
 . מבוטחים בשירותי בריאות כללית80% -שכ

 
  )2003( חוליםהת ולפי השתייכות לקופ -ובשירות המתוקצב " קוד"מאושפזים ב: 6-8טבלה 

 

 הגורם המבטח

ריאותמכבי שירותי ב ח לאומית"קופ ח מאוחדת"קופ
שירותי בריאות 

 כללית
מבוטחים % מבוטחים % מבוטחים % מבוטחים %

כ מאושפזים"סה
 31.12.03 -ב

)בקוד ובמתוקצב(
 המחוז

 צפון 1,579 1,380 87% 51 3% 118 7% 30 2%
 חיפה 1,782 1,486 83% 175 10% 86 5% 35 2%

 מרכז  2,572 2,100 82% 210 8% 145 6% 117 5%

אביב-תל 2,929 2,345 80% 366 12% 168 6% 50 2%
 ירושלים 979 810 83% 44 4% 69 7% 56 6%
 אשקלון 708 525 74% 84 12% 62 9% 37 5%
 דרום  755 598 79% 72 10% 71 9% 14 2%

 כ"סה 11,304 9,244 82% 1,002 9% 719 6% 339 3%
 
 
 
 2003 בסוף שנת הקפאת קודים  28.

 
משרד י החשב הכללי של " הוחלט ע2003 התקציבי שנמצא בספטמבר ןבעקבות הגירעו

חלוקת קודים , 30/9/2003על הקפאה מלאה במתן הקודים הודעה ניתנה בתאריך , הבריאות
 .התאפשרה רק למקרים בודדים דחופים בהחלטת ראש האגף לגריאטריה

 :כפי שניתן לראות בתרשים הבא, הקפאת הקודים גרמה להתארכות תור ההמתנה
 
 )י חודשלפ( 2003ממתינים לסוגיהם במרוצת שנת : 8-4תרשים  

ממתינים לאורך שנת 2003
הקפאת הקודים החלה ב-ספטמבר 2003
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ניתן לראות בתרשים כי מספר הממתינים בטיפול נשאר קבוע היות והלשכה המשיכה בעבודתה 
 . שלא היה היכן לאשפז אותם–מה שגדל הוא מספר הממתינים המוכנים . בטיפול בפונים

 
 . ברבספטמבר עדין אושפזו קשישים וההקפאה נכנסה לתוקפה באוקטו, בפועל

כאשר , השפעת הקפאת הקודים ניכרת בירידה התלולה במספר המתאשפזים בשירות הקנוי
כדי להקל על המצוקה של , ח הממשלתיים הגדילו את מספר המתאשפזים אצלם"בתיה

מספר המיטות הסיעודיות הקטן במגזר הממשלתי אפשר , עם זאת. הקשישים ומשפחותיהם
 .מענה חלקי בלבד לצרכים

 
 )לפי חודש( 2003במרוצת שנת " קוד" באשפזיםתמ: 8-5תרשים 

0
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מספר המתאשפזים ב"קוד" במהלך 2003

שירות מתוקצב שירות קנוי
 

 
 " הקפאת הקודים"תהליך לחלוקת קודים דחופים במצב של 

והצורך לתת מענה אשפוזי ) 15/12/03 עד 1/10/03בין התאריכים (" הקפאת הקודים" עקב
שכללה , "לאשפוז סיעודי דחוףהוועדה הארצית לקביעת קדימויות " הוקמה -למצבים דחופים

בהסתמך קדימויות לקביעת כלי בנתה הועדה . ס"אחות מהאגף ועו, )ר"יו(גריאטר בכיר מהאגף 
 –עומס 'ונתוני '  רפואי–סיעודי ', 'סוציאליים'  שכללו נתונים מדדים מקצועיים ברוריםעל 

על , קבלה החלטותו, שקלה כל מקרה לגופו, הועדה התכנסה לפחות פעמיים בשבוע. 'טיפולי
 :  המקרים שטופלו מסוכמים בטבלה הבאה.דחופים' קודים' לחלוקת ,שנבנהכלי הסמך 

 
 )2003דצמבר -אוקטובר ()מחוז( הטיפול בקודים הדחופים לפי לשכה התפלגות: 8-7טבלה  
 

כ פניות "סה אושרו נדחו
 מחוז דחופות

 צפון 45 38 7

 חיפה 31 24 7

 מרכז 72 56 16

 אביב-תל 40 37 3

 ירושלים 26 13 13

 אשקלון 14 13 1

 דרום 20 9 11
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ארצי 248 190 58
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 :נתונים אלה מוצגים גם בתרשים הבא
 )לפי מחוז(ת הקודים אטיפול בקודים דחופים בתקופת הקפ: 8-6תרשים 
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תוצאות פניות לקבלת קודים דחופים - לפי מחוז

אושרו נדחו

 
 

 
 "קודים"שיפור מתמשך של איכות הטיפול ב  38.

 
להלן חלק . לאשפוז סיעודי מסובסד" הקודים"רציפות לשיפור ניהול מערכת האגף פועל ב

 :מתחומי הפעילות
טיוטת עבודה הועדה :  הקיימים ולהוצאת מידע לציבור נהלי הזכאות רענוןלועדה  •

 .הוגשה לתגובות הלשכות
 עבור המשתמשים הנוכחיים והפוטנציאליים בשירות שתי חוברות לידוע הציבורגובשו  •

מדריך לזכויות לדייר  "-ו" דריך לבחירת מוסד לזקנים סיעודיים ותשושי נפשמ: "זה
 .2003 -החוברות הופצו ב". השוהה במוסד גריאטרי

סוכמה רציפות הזכאות במעבר : ר"ועדה משותפת עם השירות לזקן במשרד העו •
במוסדות " קוד"הרווחה במוסדות לתשושים לאשפוז מסובסד ב" קוד"מטופלים ב
 .  ותשושי נפשלסיעודיים

המשלבים קריטריונים , ועדה לגיבוש נהלים לסדרי עדיפויות באשפוז הסיעודי  •
 .הועדה עומדת כיום לקראת סיכום פעילותה.  ובריאותייםםסוציאליי

י נתונים בשטח " עפ– למחוזות" קודים"הנוסחה לחלוקת תוספת  תקופתי של עדכון  •
אוכלוסיה (ונתוני רקע ) ממתינים(קוש בי, )קודים קיימים(היצע : בעת ביצוע החלוקה
 ).ואמדן מצב כלכלי

  מטרת התכנית ליישם את הנהלים הקיימים ":קודים"תכנית חלוץ לניהול תור ה •
הודאות של ציבור הפונים -להקטין את אי, מחשובתוך תמיכת , בצורה מובנית יותר
להן תוך אמדן ש" קודים"ובד בבד לסייע ללשכות לנהל את מאגר ה, לגבי מועד האשפוז

 . התכנית תפורט בסעיף הבא.מדויק יותר של ביקושים וצרכים
 
 

 
 -ם בג נמשכו –דיונים בנושא העברת האשפוז הסיעודי לקופות החולים   8.4

2003. 
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 נושאים נוספים. 9
 
 

 מקצועי בתחום הגריאטריה במשרד הבריאות-עבודת צוות רב  19.
 

בסעיף זה נרכז את . מקצועי בתחומים שונים- כצוות רבלאורך מסמך זה הוזכר כי האגף עובד
 :מקצועית בגריאטריה-תחומי הפעילות הרב

 
 :פעילות מטה משותפת של המקצועות הפארארפואיים עם האגף. א
 ישיבות צוות מורחב של האגף •
 בפורמט אחיד, פיתוח כלי בקרה לאשפוז מוסדי למקצועות השונים •
 בפורמט אחיד , ות השוניםפיתוח נהלים לטיפול מוסדי במקצוע •
 מקצועיים למחלקות גריאטריות מסוגים שונים-פיתוח קריטריונים רב •
 )המאוישים כיום, םהרלבנטייבמקצועות (פיתוח נהלי עבודה בלשכות הבריאות  •
 עריכת בקרות משותפות במוסדות •
 .נושאים מקצועיים שונים/בסוגיות, ועדות מטעם האגף •

 
 :כל אחד בתחומו המקצועי, רפואיים-ל המקצועות הפרהפעילות בתחום הגריאטריה ש. ב

,  במוסדות- מפגשים עם אנשי המקצוע המתאימים בשטח -לגבי כל אחד מהמקצועות  •
, כולל הרצאות). ח של כל יחידה"פירוט בדו(בנושאים שונים , קהילה ולשכות הבריאות

 .  'נושאים הקשורים לבקרה וכיוב, גיבוש נהלים והטמעתם, ועדות
  ופיתוח מערך השירות הניתן בתחום הגריאטריה בכל אחד מהמקצועות נוןתכ •
או /במוסד ו,  עבור אנשי המקצוע בשטח- םהגריאטרייפיתוח של טפסי הערכה לחולים  •

 )בחלק מהמקצועות(וניתוח ממצאים , )בחלק מהמקצועות(בקהילה 
 גיבוש תכניות הכשרה מקצועית •
 שותפות בפרויקטים שונים •
ועדות אשל וועדות , כגון המועצה הלאומית לגריאטריה(ומים שונים השתתפות בפור •

 ).לנושאים ספציפיים
 
 

 :תחומי בגריאטריה-מסגרות לשיתוף פעולה בינ 29.
 
מעבר לעבודה עם ( המסגרות העיקריות כוללות, עם גורמים בתוך משרד הבריאות) א(

 ):הנהלת המשרד
 פורום גריאטרים מחוזיים •
 )ממשלתי וארצי( במוסדות גריאטריים פורום מנהלות הסיעוד •
 פ עם שירותי בריאות הציבור"פורום שת •
 ועדות משותפות עם שירותי בריאות הנפש •
 )עם האגף לבריאות השן(טיפולי שיניים לזקנים במוסדות  •

 
 :מחוץ למשרד הבריאות) ב(

 :הינן, בהן מתקיימת פעילות סדירה, המסגרות העיקריות
  וועדות שונות במסגרתה–המועצה הלאומית לגריאטריה  •
 פ עם השירות לזקן במשרד הרווחה"פורום שת •
 ועדות אשל לסוגיהן •
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בין האגף לגריאטריה לגופים אחרים המעורבים במתן שירותים , קיימים ממשקים נוספים
 . במטרה לקדם נושאים ספציפיים,  הקשישיםתלאוכלוסיי

 
 
 

 פעולות ריכוז מידע ומחקר יישומי 39.
 

 .םהרלבנטייאותה של האגף תלויה בנתונים מהימנים בתחומי הפעולה השונים עבודת מטה נ
 שונים וכן עדכון שוטף םרלבנטיילשם כך האגף פועל לריכוז נתונים שפורסמו בתחומים 

 . מהספרות מקצועית
 
 
 
 

והאגף , כפי שפורט, יעדי האגף לגריאטריה מקיפים תחומים רחבים, לסיכום
י פעולה " הקשישים עתאוכלוסיית והתפקוד של חותר לשיפור של מצב בריאו

 .תוך שיתוף עם גורמים במשרד ומחוצה לו, בתחומים שונים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


