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  הקדמה
  
  

פועל לקביעת מדיניות בתחום הגריאטריה ויישומה במערך הטיפול במסגרות לגריאטריה האגף 
, פיזיותרפיה, סיעוד, ות הרפואהמקצוע(מקצועית -תוך ראיה רב, בקהילה ובאשפוז, השונות

  ).  ועבודה סוציאליתתקשורת קלינאית ,תזונה, ריפוי בעיסוק
  

 :מטרות האגף כוללות
להקטנת תחלואה , קידום צעדים לשיפור בריאות התושבים הקשישים במדינה  .א

לשם כך פועל האגף . והפחתת מוגבלות פיזית ונפשית ועידוד חלופות אשפוז בקהילה
טיפול בית , טיפול ושיקום, הערכה גריאטרית, קידום בריאות ומניעהלפיתוח שירותי 

כולל ,  הקשישיםתאוכלוסייב  המטפליםותיאום בין שירותי המשרדים השונים, רפואי
 . לקשיש בקהילהתכנית איחוד השירותים

בבתי החולים ,  הקשישיםתלאוכלוסיי ופיתוח שירותי האשפוז לסוגיהם תכנון  .ב
מחלקות גריאטריות ). מוסדי(ח בינוני ובאשפוז הממושך באשפוז לטוו, הכלליים

, אקוטית-תתגריאטריה , פנימית גריאטרית/גריאטריה חריפהפעילות כוללות 
מחלקות לאשפוז ממושך הינן .  ומונשמיםסיעוד מורכב, גריאטריה שיקומית

 . תשושי נפשל וייםסיעודל
נהלים באמצעות , ותשיפור איכות הטיפול במסגרות המוסדיות והאשפוזיצעדים ל  .ג

 . אדם וצעדי אכיפהחכוהכשרת , בקרות ופיקוח, וסטנדרטים
 . אדם מקצועי בתחום הגריאטריהחכופיתוח   .ד
מתוקף התוספת השלישית , ")קודים ("מתן שירותי אשפוז סיעודי מסובסד לציבור  .ה

תוך שאיפה לצמצום רשימת , תהאופטימאליוזאת באיכות , לחוק ביטוח בריאות
 .קים האנושיים והמערכתיים הכרוכים בכךההמתנה והנז

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

תפיסה מקצועית זו הכרחית .  הם הנציגים המקצועיים במחוזות וצוותםהגריאטרים המחוזיים
 פיצול השירותים  הקשישים ולאורתאוכלוסייבשל מגוון הצרכים של , בתחום הגריאטריה

  .הקיים כיום
  

והמצוקה ,  גירעון בתקציבעל רקע , 2003שנת לאשפוז סיעודי בסוף  "קודים"ה תהקפא בעקבות
. קודיםה לשנות את דפוסי העבודה בנושא הקצאת 2004 בשנת  הוחלט,שנגרמה לממתינים

ס מדי חודש  שמתכנ,כספיםהתקציבים וה, גריאטריהאגפי ההוקם צוות עבודה בינאגפי משותף ל
במטרה להקצות קודים ברמה ארצית על בסיס מדדים אחידים ומתוך סל הקודים הפנויים 

  ).קודים מתפניםו ,אם יש,  תקציבתוספות(הקיימים 
אחידות בחלוקת הקודים ברמה ) 2.  עמידה באיזון התקציבי) 1: קריות לתהליך זה יהמטרות הע

  .ברמה ארצית שוויוניות במשך המתנה לקוד )3. ארצית והקטנת השונות בין לשכות הבריאות
 -שהחלה לפעול ב( האשפוז הסיעודי באמצעות המשרד למחשובכמו כן הוחל בהקמת תכנית 

2005.(  
  

. ברצוני להודות לכל העובדים בלשכות הבריאות העושים את מלאכתם בנאמנות ובמסירות רבה
  .המסורה והמבורכת, ם המקצועיתכמו כן ברצוני להודות לכל צוות האגף לגריאטריה על עבודת

  
 את םליישצוות האגף מודה להנהלת משרד הבריאות על התמיכה בפעולותיו ומתן האפשרות 

  .מטרותיו
  
  

  ,ב ב ר כ ה               
  
  

  ר אהרון כהן"          ד            
     ראש האגף לגריאטריה                                 
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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
  . וימנעו הידרדרות נוספת–

, 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
  

 עם סיום פעילות הועדה לקידום בריאות ורפואה מונעת 2003הישגים בולטים הושגו בשנת 
 אשר פורסם , ה הועדסיכום עבודת. שפעלה מטעם המועצה הלאומית לגריאטריה, בקשישים

והתקבל ,  בשירותי הבריאותםהרלוונטיי להנהלת המשרד ולגורמים ץהופ,  2003 *בסוף שנת 
  . ל המשרד"י המשנה למנכ"ע
  .  והגרסה המעודכנת נמצאת באתר האינטרנט של המשרד2004ח 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, המתפתחת בהדרגה

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

נשלחה לחוות דעת  פותחה ו"קריטריונים למרפאות להערכה גריאטרית"חוזר מינהל טיוטת 
  .מקצועיות

  
   גריאטריה שיקומית במסגרת הקהילה31.

עם זאת יש צורך להגדיר מסגרת מיטבית למתן שירותי , השיקום בקהילה כלול בסל הבריאות
   .החלה עבודת ועדה לקביעת סטנדרטים בתחום זה. קהילהשיקום לקשיש ב

  
  

   טיפול בית ואשפוז בית4.1
  

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

בשיתוף קופות החולים .  לו ופירוט השירותים הנכללים הזכאית  לשירותים אההאוכלוסיי
 והמשיכה את 2003הוקמה ועדה לנושא שהחלה את פעילותה בשנת , וגורמים מקצועיים נוספים

  .במטרה לגבש קריטריונים אחידים לנושא , 2004פעילותה בשנת 
  
  השפעת החום והקור על בריאות הקשישים בקהילה 5.1
  

 2003בעקבות גל החום בקיץ . פעות של טמפרטורות קיצוניותהקשישים פגיעים יותר מהש
משרדית במטרה לגבש -הוקמה ועדה בין,  שבעקבותיו נפטרו עשרות אלפי קשישים, באירופה

פורסמו הנחיות לציבור הרחב והחלה עבודה מקצועית לגיבוש היערכות . מדיניות בתחום זה
  .המשרדים הרלבנטים

  
  

  ציבור הרחב הסברה לציבור המקצועי ול1.6
רכז מידע בנושאים בעלי עניין לאנשי מקצוע ולציבור מ לאגף לגריאטריה שאתר אינטרנטהוקם 

 כתובתו .  שמתעדכן מעת לעת הקשישיםתלאוכלוסייהרחב בתחום הבריאות והשירותים 
  כאמור
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  "רצף שירותים"יצירת . 2
  
הנותנות שירותי , 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"יצול בין שירותי הבריאות הנכן קיים פ
,  )למפגרים ולנכים, לזקנים תשושים(הן במסגרות הקהילה והן במסגרות המיסוד , הרווחה

 לקשישים סיעודיים אישור עובדים זרים, )בפרט חוק ביטוח סיעוד (שירותי הביטוח הלאומי
  . ועוד) עסוקהבאמצעות שירות הת(בביתם 
אלא גם לגבי אוכלוסיות אחרות ,  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–ת לשירותים במישור הנגישו •
  .כדי להרכיב סל שירותים, מתואמים די הצורך ביניהם

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

 .עולות תקשורת ותיאום בין הגורמים השונים הפועליםלאור זאת ישנה חשיבות עליונה לפ
  
  

   פרויקט איחוד השירותים2.1
  

 שהוגשו ")ועדת שטסמן("פרויקט איחוד השירותים נבנה בעקבות מסקנות ועדה בינמשרדית 
במתן הטיפול ובמימון בין הגופים הארגוניים , כדי לענות על בעיות הפיצול באחריות, 2000בשנת 

הבטחת רצף ) 2(; יצירת כתובת אחת) 1: (מטרות התכנית הינן. ובאשפוזהשונים בקהילה 
זאת באמצעות . שיפור הזמינות והנגישות לשירותים) 4(; שיפור הטיפול ואיכותו) 3(; טיפול

- נגישות להערכה גריאטרית רב, ןלאומדשימוש בכלים ובטפסים אחידים , ועדות משותפות
תהליכי קבלת החלטות מתבצעים תוך שיתוף ). יכך שאמדן הצרכים יהיה מקצוע(מקצועית 

. כשהמגמה לעידוד פתרונות קהילתיים, שקילת החלופות האפשריות לקשיש, הגורמים השונים
  . עם שירותים תומכים משותפים, כל השירותים מיועדים להימצא תחת קורת גג אחת

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

קרן המבמחוז ירושלים  הוגשה בקשה למימון הפרויקט ). בשלבי טיפול סופיים(למימון 
היעד הוא   –הפרויקט יעבור הערכה ואם יוכיח הצלחה .  מיוחדים של הביטוח הלאומימפעליםל
  .בארץהמחוזות  בכל םישלי
  
  

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

- במטרה לצמצם ביקושים לאשפוז סיעודי ארוך, הדוק במסגרת איחוד השירותים
טריה  עם פרויקט זה מתבסס על שיתוף פעולה ושותפות במימון של האגף לגריא .טווח

מתבצע ברמה , מכל הארץ, כאשר הטיפול בפניות, השירות לזקן במשרד הרווחה
ושירות הרווחה בעירית , המחוזיתלשכת הבריאות בראשות הגריאטרית (המקומית 
פסק זמן  –הנופשון הסיעודי נותן למשפחה המטפלת בקשיש סיעודי בבית ). ירושלים

  . סגרת מורשהי הפניה למיטות נופשון במ"ע, של עד חודש
בוצעה הערכה של שירות זה והוסקו , במלאת שנה להפעלת הנופשון , 2004בשנת 

  .מסקנות
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  ):   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 , ול שניים או יותר מגופים אלו ושאלות מקצועיות של הערכהנדונים מקרים שבטיפ

שמיושמת גם בלשכות אחרות במידה זו או , מדובר ביוזמה של  לשכת בריאות מרכז. האחראי
  . קיום הפורום הביא לשיפור התקשורת בין הגופים ושיפור ההחלטות המקצועיות. אחרת

  . האגף מיוצג במפגשים אלו
  
  

  ול באוכלוסיות מיוחדות  טיפ42.
  

  :משרדי לגבי אוכלוסיות מיוחדות-בין/ אגפי -האגף מעורב בועדות להסדרת המימשק הבין

 : נכי נפש עם ירידה תפקודית/ חולי נפש •
, לטיפול ברמת העיקרון בנושא) גריאטריה ובריאות הנפש(אגפית -ביןהוקמה ועדה 

  . וגובשה טיוטת נוהל
אשר סובלים מירידה , ושפזים בשירותי בריאות הנפשכן נבדקו מאות מטופלים המא

תפקודית כדי לקבוע אם הם מתאימים להעברה ממערך בריאות הנפש למערך 
 .הגריאטרי

" קוד"אגפית לטיפול במקרים פרטניים המופנים ל-  ועדה בינבמקביל ממשיכה לפעול
  .ולקביעת הגורם המממן, סיעודי או לפתרונות אחרים

 : רכביםילדים סיעודיים מו •
הכוללת בין היתר  ( של משרדי הבריאות והרווחהמשרדית-הוקמה ועדה בין

 האגף למפגר ואגף -ובמשרד הרווחה , והתפתחות הילד  במשרד הבריאות, גריאטריה
לדיון בסוגיות הדורשות שיתוף פעולה בינמשרדי ופיתוח פתרונות , )השיקום

גדרת קריטריונים למוסדות  להההאגף היה מעורב בוועד,  במסגרת זו.מערכתיים
  .ר"שיהיו ברישוי משותף של משרד הבריאות והעו, לילדים סיעודיים מורכבים

  .האגף גם היה מעורב בגיבוש קריטריונים קליניים לילדים סיעודיים מורכבים
  . משרדית לטיפול במקרים פרטניים-  ועדה ביןבמקביל פועלת

  
  
  
  ר שירותי אשפוזפיתוח ושיפו -מערך המיטות בגריאטריה  .3
  

    המערך הקיים  13.
במימון הקופות ולאשפוז ממושך במימון , נחלק לאשפוז גריאטרי פעילהגריאטרי מערך האשפוז 

  . פרטי או בסבסוד משרד הבריאות
  : מובאת בתרשים הבא,2004 בשנת השהייתכפי , התפלגות סוגי המיטות בגריאטריה

  

 

מיטות גריאטריה פעילה וממושכת (2004)
לפי סוגי מחלקות:  מספר מיטות ו-% 

גר' סיעודית, 
70% ,15040

גר' חריפה, 598, 
3%

גר' תת חריפה, 
1% ,108

גר' שיקום, 875, 
4%

סיעודית מורכבת, 
7% ,1484

תשושי נפש, 
15% ,3297
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  אשפוז לטיפול ממושך  1.13.
)  שנים3 - בממוצע משך השהות כ(טווח ארוך שהינו ל, נפש- ותשושייםסיעודיבאשפוז למדובר 

   .במימון פרטי או בסבסוד משרד הבריאות
, נפש-מיטות ברישוי לתשושי 3297 –ו מיטות ברישוי לסיעודיים   15040   היו2004בסוף שנת 

לפי מחוז מפורט בטבלה  הפיזור . 1 מוסדות הפזורים ברחבי הארץ320 - מיטות בכ 18337 כ"סה
  .הבאה

  
  : לפי מחוזות, סיעודיים ותשושי נפש, מיטות לטיפול ממושך: 3-1 טבלה

    2004מספר ושיעור בסוף
  ,משרד הבריאות, שירותי מידע ומיחשוב, תחום מידע -מספרי המיטות ושיעורים : מקור(

  )ס"למ, 56'  מס2005  שנתון סטטיסטי לישראל - ההאוכלוסיי נתוני 
  

  שיעור מיטות קיימות מספר מיטות קיימות
 +75ביחס לאוכלוסיית 

  
תשושי  סיעודי

 נפש 
  +סיעודי

 תשושי נפש
תשושי  סיעודי

 נפש
  +סיעודי

 תשושי נפש

אוכלוסיית 
+ 75בני 

  )באלפים(
אמצע 
2004 

 28.7 57.8 12.2 45.6 1659 349 1310 ירושלים
 33.9 83.7 12.1 71.6 2837 409 2428 צפון
 48.9 57.5 9.7 47.9 2814 473 2341 חיפה
 69.9 85.3 17.5 67.9 5963 1220 4743 מרכז

 86.1 40.6 6.7 33.9 3499 578 2921 תל אביב
 20.4 32.2 7.3 25.0 657 148 509 אשקלון 

 16.7 54.4 7.2 47.2 908 120 788 באר שבע
 306.9 59.7 10.7 49.0 18337 3297 15040 ארצי

  
  

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

  2004-1997מגמות זמן : ם ותשושי נפשלסיעודיי, מיטות לטיפול ממושך: 2-3תרשים 

מיטות לטיפול ממושך:  סיעודיים ותשושי נפש:  
מגמות זמן 1997-2004

0

5000

10000

15000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

גריאטריה סיעודית תשושי נפש
  

  
  

  .2004התכנית לפיתוח מיטות לאישפוז הממושך לסיעודיים ולתשושי נפש נמשכה גם בשנת 
המשיך המשרד , ל הסקטור הפרטיבמסגרת מדיניות הממשלה לעודד ולהרחיב את מעורבותו ש

תוך מתן פתרונות ציבוריים במקומות , בכל רחבי הארץ,  לעודד בניית מיטות סיעודיות פרטיות
  . בהם קיימים כשלים שאינם מאפשרים ייזום ומעורבות של הסקטור הפרטי

  
  

                                                           
 .משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב , תחום מידענתוני   1
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    אשפוז גריאטרי פעיל1.23.
  . ושיקוםטיפול, למטרות אבחון,  מדובר באשפוז לטווח קצר ובינוני

  .במימון הקופות,  לחוק ביטוח בריאותההשניישירותי אשפוז אלה ניתנים במסגרת התוספת 
  

  :להלן פירוט סוגי המחלקות לגריאטריה פעילה
לגריאטריה חריפה ופנימית אבחון וטיפול בשלב החריף מתבצע במחלקות   .א 

  מספר-  םגריאטריימרכזים /ח"ובבבתיח כלליים "בבתיהממוקמות  גריאטרית
 .)רוב מספר ימים בלבדל(קצר יחסים משך השהות . 406 המיטות הכולל

-תתיכול להמשיך במחלקה , כמוגדר בקריטריונים, חריף-טיפול בחולה התת  .ב 
 סוג – 108מספר 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 חריףיה שיקומיתגריאטר  .ג 

השיקום במועד מאפשר את חזרתו למסגרתו הקודמת . שיש לו פוטנציאל שיקומי
 בבעלות שהינם, מחלקות אלו ממוקמות במרכזים גריאטריים. ומונע מיסוד
מספר  .פרטית אחרת או ציבורית,  שירותי בריאות כלליתבבעלות  אוממשלתית

יכולים גם לקבל טיפול שיקומי + 65חולים בגיל  . 875בגריאטריה שיקומית המיטות 
משך ). מיטות נוספות 622כ "סה(נוירולוגי או אורטופדי , במחלות לשיקום כללי

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

משך השהות הממוצע במחלקות סיעוד מורכב הינו . 1484-מספר המיטות.  החולים
  .אך במקרים חריגים יכול להגיע עד מספר חדשים או אף שנים, םחודשיי

  
  :המיטות הגריאטריות הפעילותמגמות במערך 

  . 1999-2001בשנים  ההעליינשאר יציב לאחר מיטות לסיעוד מורכב מספר 
 2002 -בעקבות אמות המידה לגריאטריה שיקומית שיצאו ב,  השיקומיתבתחום הגריאטריה

  .ממשלתי להרחיב את מעורבותו בבנייה והפעלת מיטות אלה- ושנועדו לאפשר לסקטור החוץ
חוזר מנהל חריפה וזאת בהמשך ל- המחלקה הראשונה לגריאטריה תתגם  הוקמה 2003בשנת  

  ). 2001שנת (הרפואה בנושא 
זאת בניגוד .  הקשישיםתבאוכלוסייו ללא שינוי משמעותי על אף הגידול יתר המיטות  נשאר

  . בתחום הטיפול הממושךההעליילמגמת 
  

   4200-1997מגמות זמן : פעיל בגריאטריהמיטות לטיפול : 4-3תרשים 
  

מיטות לטיפול פעיל בגריאטריה 1997-2004

0

500

1000

1500

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

סיעודי מורכב

גריאטריה שיקום

גריאטריה חריפה

שיקום כללי/אחר (מבוגרים)

גריאטריה תת-חריפה

  
  

ובפרט קיים , יש להדגיש כי פיזור המיטות הגריאטריות הפעילות אינו אחיד על פני המדינה
  .מוחלט במיטות לסיעוד מורכב ולשיקום לסוגיו במחוז צפוןמחסור כמעט 
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  בינוי ופיתוח מיטות גריאטריות  3.2
  

ועדת פרויקטים וועדה , האגף פועל לבינוי ופיתוח מיטות גריאטריות במסגרת שתי ועדות
  :מוסדית-בין

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

  .פרטיים וציבוריים
ולאגף לגריאטריה מספר נציגים , חלק גדול מהבקשות נוגעות למוסדות בתחום הגריאטריה

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

  
מיטות לתשושי  131, מיטות סיעודיות  582בועדת פרויקטים לתחילת בינוי  אושרו 2004שנת ב

 מספר המיטות שאושרו לבניה אינו משקף . לגריאטריה שיקומית36  -   סיעוד מורכב ו 72, ,נפש
  .בהכרח את מספר המיטות שיבנו בסופו של דבר

   
  

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

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

  
  
  
  

 הבטחת איכות הטיפול. 4 
  

למרות  . איכות הטיפוליתגיסוהינה 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 הטיפוליים 
  .לרכז מאמצים לשיפור לאור זאת יש צורך .במערכת הבריאות

  
  

   עי בתפקידים מובילים בגריאטריה אדם מקצוחכואיוש  4.1
  

  מערך הגריאטריים המחוזיים והצוות המקצועי בלשכות הבריאות
  .הנהגה מקצועית היא חיונית כדי להוביל תהליכים מקצועיים

במרבית לשכות הבריאות המחוזיות  הגריאטרים המחוזיים  אוישו תפקידי2002במהלך שנת 
  .2002 המחוזי שגובש במהלך שנת  הופץ הנוהל של עבודת הגריאטר2003ובשנת 
  .בביסוס תפקידו של הגריאטר המחוזי נמשכה הפעילות 2004בשנת 

ס בנוסף "כולל אחיות ועו") המחלקות לחולים הכרונים("צוות היחידות הגריאטריות בלשכות 
-כולל פיקוח רב( הקשישים הגדלה ולמטלות הגדלות תלאוכלוסייתקינה יחסית - בתת, לפקידות
  ).  שמספרם הולך ועולהםגריאטרייל מוסדות מקצועי ע

 - חסרים בלשכות אנשי מקצועות בריאות שאינם מאוישים כיום ביחידת הגריאטריות , בנוסף
  .האגף הגיש תכניות לאיוש משרות אלו אך הן לא אוישו. פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, תזונה
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  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 –פעילות מטה לקראת יצירת תחום התמקצעות של גריאטריה בקהילה  •
 .האיגוד הגריאטרי 

 מגעים בנושא עם איגוד רופאי –ה בגריאטריה פעילות מטה לקראת הכשרת רופאי משפח •
 .המשפחה

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

  .)לאחיות מוסמכות(בסיסי בגריאטריה -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 נמשכו המפגשים ל •
 מנהלות 164כ  "בהם השתתפו סה, בנושאמפגשים אזוריים  7התקיימו  

בעקבות המפגשים נבנו קבוצות עבודה ואורגנו . םגריאטרייסיעוד במוסדות 
 אחיות מוסמכות 200 –מ עבור למעלה קורסים בשיתוף עם בתי ספר לסיעוד 

  .םהגריאטריימהמוסדות 
  

  
  :אחריםמקצועיים בתחומים   3.24.
  

 : פיזיותרפיה
o בשיתוף עם אשל, בסיסי בגריאטריה לפיזיותרפיסטים-רס עלהמשך קו. 
o יום עיון לפיזיותרפיסטים מהמערך הגריאטרי סיעודי.  

 : ריפוי בעיסוק
o בסיסי בגריאטריה למרפאים בעיסוק בשיתוף עם אשל -תיכנון קורס על 
o תיכנון ימי עיון והשתלמויות בגריאטריה למרפאים בעיסוק ולמדריכות תעסוקה.  
  :תזונה
o תל , צפון: רכה של יום אחד לכל הדיאטנים העובדים בבתי חולים סיעודיים במחוזותהד

 .אביב ומרכז
o הפורום דן בהיבטים , הקמת פורום דיאטניות העובדות בסיעוד מורכב  
o התקיימו  שני מפגשים2004בשנת .  של הטיפול התזונתי בקשישיםשונים .   
o  שעות לדיאטנים 80תכנון קורס תזונה של . 
   
 : ודה סוציאליתעב

o בשותפות משרדי (בנושא איכות החיים במוסדות , ס בבתי אבות"הכנת קורס לעו
 ).אקדמיה ואנשי שטח, 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
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 המוסדי סטנדרטים מקצועיים בתחום ועדכוןפיתוח   4.3
  

  חוזרים שהאגף פיתח ויצאו  מטעם מינהל הרפואה
  . הנחיות להפניית חולים קשישים לאשפוז שיקומי46/2004
  . הזדקנות מניעת31/2004

  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
  
  
  

  ופיקוח על מוסדות ברישוי  בקרה 4.4
  

   הגריאטרייםפיתוח כלי בקרה לאיכות הטיפול במוסדות  1.44.
  

  .  וכן למחלקות לסיעוד מורכב תשושי נפש/מוסדות לסיעודיים/נבנו כלי בקרה למחלקות
כאשר הכלים ערוכים לפי מבנה , לכל אחד ממקצועות הרפואה והבריאות כלי ייחודי משלו

  . האגף לאבטחת איכותאחיד לפי הפורמט של
  
  

  ביצוע בקרות במוסדות 2.44.
   

לפי הכלים , מקצועית על מוסדות סיעודיים-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 ,  שנים למוסד לכל היותר2-3סבב הבקרה של האגף הינו מידי , אולם

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

  .אינם זמינים, ככלל, ועות הנוספיםהמקצ. 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
  
מקצועיות מטעם האגף נעשו השלמות לבקרות ייעודיות לנושא -נוסף לבקרות הרב, 2004שנת ב

כאשר נבדקו פרמטרים לאמוד עמידה בתנאי מחיר היום הבסיסי וכן מידת הזכאות , היוםמחיר 
  . לפי הקריטריונים שגובשו, לתוספות מחיר בגין איכות
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  במחלקות לסיעודיים ותשושי נפשבקרות האגף לגריאטריה : 1-4טבלה 
  2004 בחלוקה למחוזות בשנת

  

 י האגף"מקצועיות ע-בקרות רב מוסדות ברישוי  

 מחוז
מספר 
מוסדות

כ "סה
מיטות 

' מס
מוסדות 
 מבוקרים

% 
 ממוסדות

מיטות ' מס
במוסדות 
  ממיטות% המבוקרים

 5.6% 158 3.6% 3 2837 84 צפון
 19.3% 544 15.6% 7 2814 45 חיפה
 34.0% 2,030 31.6% 24 5963 76 מרכז

 25.1% 878 17.3% 9 3499 52תל אביב
 54.8% 909 50.0% 15 1659 30ירושלים
 91.0% 598 54.5% 6 657 11 אשקלון
 65.4% 594 30.8% 4 908 13 דרום
 31.1% 5711 21.9% 68 18337 311 כ"סה

  
  
  

 :צגות בטבלה הבאהי האגף מו"מקצועיות ע-מגמות הזמן בביצוע בקרות רב
 
 
 
  

  תשושי נפש/במוסדות עם מחלקות לסיעודייםבקרות האגף לגריאטריה : 2-4 טבלה
  4200-1997זות בשנים ובחלוקה למח

  

 2004 2003  (*)2002 2001 2000 1999 1998 1997 מחוז
    לפי מחוז –מקצועיות במוסדות עם מחלקות לסיעודיים ותשושי נפש - בקרות רב

 3 8 5 6 3 5 4 4 צפון
 7 12 3 10 6 15 9 6 חיפה
 24 20 16 27 32 17 22 28 מרכז
 9 17 12 15 21 13 14 17  אביבתל

 15 12 5 6 7 6 6 8 ירושלים

 6 0 0 1 3 1 2 1 אשקלון
 4 2 3 4 1 3 2 2  שבעבאר
  כ בקרות "סה

לסיעודיים 
 68 71     44 69 73 60 59 66 ותשושי נפש 

  בקרות 
 4 9 - - - - - - לסיעוד מורכב

כ בקרות "סה
 72 80 44 69 73 60 59 66 קצועיותמ-רב

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

 
5 17 
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  עדמרץ י צוות מצומצם בתקופה "וצעו עב, קביעת מחיר יוםתשושי נפש לשם /במוסדות לסיעודייםבקרות ה 217(*) 
  . 2002 אוגוסט

  
 במוסדות 68מהן , מקצועיות- בקרות רב72בוצעו  2004 ניתן לראות כי בשנת, לסיכום

 בקרות לצורך 17ובנוסף ,  במוסדות עם מחלקות לסיעוד מורכב4 - ו, לסיעודיים ותשושי נפש
והתרחבות הבקרות גם , לאור הגידול המתמיד במספר המוסדותיש לציין כי . קביעת מחיר יום

 אדם לצוות חכוללא תוספת , פן מתמידגדלים צרכי הבקרה באו, למחלקות גריאטריות פעילות
  . הבקרה

  
  

  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

  .זיים וסיווג החוליםתנאים תברואתיים ופי, טיפול
כגון קיצור משך ,  מופעלות לגביהם סנקציות עד לשיפור–מוסדות שאינם עומדים בקריטריונים 

  .הוראת הפסקת אשפוז ותהליכי שימוע, הרישוי
  
  
   הטיפול בפניות ובתלונות הציבור. 5
  

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

  .החיים של הקשישים תוך שמירה על כבודם וזכויותיהם כאזרחים
תלונות מושתתים על מערכת /תהליכי העבודה הנעשים במסגרת השירות לטיפול בפניות 

הניתנים לבחינה ומכוונים להבטחת , דה ברוריםנהלים ושיטות עבו, 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 : ה או זיהוי הנושא לפתרוןהגדרת הבעי  .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 . ול בבעיההמטפל ואופן הטיפ

הגישה הנהוגה באגף היא של הידברות ישירה עם הפונה ועם הגורמים , הציבור
 .ותיעוד כנדרש, האחרים המעורבים בטיפול

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

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

  
, האסטרטגיה של הפעלת הפתרון מיושמת בשלב זה: 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(והערכת התהליך ) 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 
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  לוח זמנים לפתרון הבעיה .1
היענות לצרכי הפונה ורמת שביעות הרצון  .2

 .שלו
  

מקצועי ובר מדידה , תלונות הציבור באגף אשר תואר לעיל הוא שיטתי/ תהליך הטיפול בפניות 
  .רש בקריטריונים של הבטחת איכותכנד

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

, תםיפשלותוכנת האגף לגריאטריה מאפשרת אחסון נתונים . והן בתוכנת האגף לאבטחת איכות
 לגריאטריה ףגהא .ונחוצה גם לצורכי בקרה ופיקוח על תהליכי העבודה, שליטה בעיבודים

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

  
 :נושאים עיקריים בפניות ותלונות הציבור בתחום הגריאטריה מובאים בטבלה ובתרשים להלן

 
  

  ת הציבורתלונו/  פירוט ממצאי פניות1-5טבלה 
  

 התלונות והפניות נושא
מספר 
 אחוזים מופעים

 71.0% 250 ב"בהשתתפות משה בקשה לסידור מוסדי
 8.2% 29 סיעודי ברישוי איכות הטיפול במוסד

 5.1% 18 בסידור מוסדי תשלום עבור השתתפות
 4.8% 17 החולים התאמת מוסד לאפיוני

 2.3% 8 סיעודי או שיקומי קביעה אם החולה
 2.0% 7 חולים לחולים נה על יחס קופתתלו

 2.0% 7 של משרד הרווחה איכות הטיפול במוסדות
 0.6% 2 איכות הטיפול בקהילה
 0.6% 2 לטיפול סיעודי רפואי שירותים במוסד מעבר

 0.3% 1 עזרה בבית/חוק סיעוד
 0.3% 1 סיעודית סיעוד מורכב במחלקה

 0.3% 1 סיעודי או סיעודי מורכב קביעה אם החולה
 0.3% 1 סיעודי או תשוש קביעה אם החולה
 0.3% 1 הגריאטריה נושא שאינו בתחום

 0.3% 1 סיעודי פתרון בקהילה לחולה
 0.3% 1 שיקומי/ח כללי"בבי איכות הטיפול

 0.3% 1 סיעודיים בקהילה טיפול בקשישים לא
 0.3% 1 וקריטריונים מקצועיים תלונה על נוהלים
 0.3% 1 ח לחולה סיעודי"ופק ביטוח משלים של

 0.3% 1 לאומי למוסד העברת קצבת ביטוח
 0.3% 1 תקן ציוד במוסד

 100.0% 352  כ"סה
  
  

 מרבית התלונות היו בנושא ,2004ל מצוקת הקודים שהייתה בשנת ש ב,כפי שניתן לראות
לונות  מכלל הת71% תמהווה, ) תלונות352מתוף  ( זה תלונות בנושא250 : בקשות למתן קוד

 תלונות 246 תלונות בנושא בקשות לקוד מתוך 130היו לעומת זאת  2003בשנת . בשנה זאת
 8.2% (תלונות בנושא איכות הטיפול במוסדות 29 היו  2004בשנת .  מכלל התלונות 52%שהיוו 

   .)מכלל התלונות בשנה זו
  ופע אחדתלונות בודדות שהיה להם מ(הבא מופיעה גם התפלגות כל התלונות  בתרשים

  .)"תלונות בודדות בנושאים שונים" כותרת ה תחתאוחדו   2004בלבד בשנת 
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  2004- התפלגות הנושאים המרכזיים בתלונות הציבור ב 1-5תרשים 
  

תלונות בתחום הגריאטריה 2004 - נושאים עקריים

71%

8%

5%
5% 2%2% 2% 5%

סידור מוסדי בהשתתפות משה"ב - 71% איכות הטיפול במוסד סיעודי ברישוי - 8%
תשלום ההשתתפות בסידור מוסדי - 5% התאמת מוסד לאפיוני החולים - 5%
קביעה אם החולה סיעודי או שיקומי - 2% תלונה על יחס הקופת לחולים - 2%
איכות הטיפול במוסדות הרווחה - 2% אחרים - 5%

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

  

שים ית הפניות מגיעות מאזרחים המבקבמר: 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, הפניות מגיעות מאזרחים המבקשים סיוע כספי

 .האשפוז או דמי הכניסה למוסדות
א זה מגיעות פניות בנוש: 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 ועמוסדות הפהתלונות מגיעות לגבי 
 .ומתמקדות באיכות הטיפול במוסדות האלה, רישוי

נות בנושא זה בדרך כלל מגיעות ותל: 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 אחריםשאונ •
יה פ בכפוזאש, מתן מידע בקשיש: ת פניות בנוגע לנושאים כגוןנועליהן נמו

 .'וכו
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תלונות על עיכוב (כמו בכל שנה מספר הפונים הגבוה ביותר הוא בנושא הבקשות לסידור מוסדי 
  ). במתן הקודים

   
  ) 2004 - 1999שנים  (םעיקריילפי נושאים , מגמות בתלונות הציבור: 2-5תרשים 

  
 

מגמות בתלונות - לפי נושאים עקריים (1999- 2004)
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1999 2000 2001 2002 2003 2004

בקשה לסידור מוסדי  תשלום עבור השתתפות בסידור מוסדי

איכות הטיפול במוסד סיעודי ברישוי התאמת מוסד לאפיוני החולה
  

  
אמצעות  בתלונות בנושא סידור מוסדי בהתלולה ביותרמגמת העליה בתרשים זה בולטת 

,  2003שבלטה בשנת , מגמת העליה. 2003על רקע משבר הקודים בסוף , ")קוד("המשרד 
 עליה זו משקפת את ההשלכות הציבוריות הקשות .2004שנת במהלך פי שניים גברה 

  . בקודים" קיצוב"של והממושכות 

  
  
  
   היערכות לשעת חירום. 6
  

,  האגף לגריאטריה והאגף לשעת חירום בנושא זה נעשתה תוך שיתוף פעולה ביןענפהפעילות 
במסגרת . 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(
 המטפל במחלקה גריאטרית במקרה של אזעקת סדר פעולות הצוות"הפצת הנחיות  )3(

 "אמת
 גיבוש סכימת החלטה לפינוי מוסד גריאטרי )4(

  .")העברה מתוכננת" ("נוהל העברת חולה מבית חולים לחולים כרוניים בשעת חירום"הפצת 
  
  
  ימתן שירותי אשפוז סיעוד. 7

  
  
  :  נתונים בסיסיים– ")הקודים("אשפוז סיעודי מסובסד   17.
מהם  ,  פתרונות אשפוז סעודי מסובסדים12,952 - כ כ"סההעמידה המדינה   2004שנת סוף ב

השירות (במוסדות ציבוריים ופרטיים ") קודים("פתרונות אשפוז סעודי ) 92%מעל ( 11,848
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השירות (בבעלות ממשלתית  פתרונות נוספים במיטות מתוקצבות 1,109 עדו, ) הקנוי
  .)המתוקצב

,  מרביתם מתוך פטירות מאושפזים-  לאשפוז חולים חדשים כשליש מפתרונות אלה שמשו
  .  ומיעוטם עקב עזיבות או תוספות קודים

  
  בשרות הקנוי והמתוקצב") קודים("תקני אשפוז למחוזות  : 7-1 טבלה

  31.12.04 ביום ומספר מאושפזים בחלוקה למחוזות
  

 המחוז

תקנים / קודים
 בשרות הקנוי 

)31.12.03( 

תקנים / קודים
 י ת הקנובשרו

)31.12.04( 

תקני השרות 
 המתוקצב

  )1( )אמדן(

כ מיטות "סה
  מסובסדות

)31.12.04(  

מיטות שיעור 
ביחס מסובסדות 

+75 בני 1000-ל

 54.6 1,851 34 1,817 1,549 צפון

 44.3 2,167 456 1,711 1,594 חיפה

 42.1 2,944 543 2,401 2,239 מרכז

 39.2 3,372 18 3,354 3,129 תל אביב

 35.9 1,031 0 1,031 979 ירושלים

 37.5 765 0 765 705 אשקלון

 49.2 822 58 764 708 דרום

 42.2 12,952 1,109 11,843 10,903 כ"סה
  

  :הערות לטבלה
על רקע הסבה למיטות גריאטריות , בפועל מספר המיטות לסיעודיים ותשושי נפש במגזר הממשלתי צומצם) 1(

  . כאןוהינו נמוך מהרשום, פעילות
  
  

סיעודית -כל פניה ראשונית עוברת הערכה מקצועית רפואית: תהליך הפניה לאשפוז סיעודי
המלצה לאשפוז משקפת את החלטת הצוות בראשות הגריאטר המחוזי . והערכה סוציאלית

  .מסיבות שונות, לא כל המומלצים אכן מתאשפזים בפועל, עם זאת. ובאישורו
מעבר לגידול , פים בעליה מתמדת בדרישה לפתרונות כאלהיש לציין כי במהלך השנים אנו צו

  .באוכלוסיה
  . מתבטא ברשימת המתנה–הפער בין היצע המיטות המסובסדות לדרישה להן 
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, בחלוקה למחוזות, המלצות לאשפוז ואשפוז בפועל, הנתונים לנושא הפניה לאשפוז סיעודי
  :מתוארים בטבלה הבאה

  
  המלצות לאשפוז ,  היקף פניות לאשפוז סיעודי:7-2 טבלה

  4200 בפועל בשנת ואשפוז
  
המחוז

 
 היקף פניות
 

המלצות לאשפוזהיקף 
 

  היקף אשפוז חולים חדשים בפועל
 2004 במהלך שנת         

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

שרות ב
מתוקצבה

  36  629 81% 665 72% 823 1147 צפון

 315 122%741 1056 69% 868 1257 חיפה

  264  636 45% 900 99% 2015 2040 מרכז

  44 679 57% 723 66% 1268 1909תל אביב

 0 236 52% 285 105% 544 516ירושלים

  9 231 59% 240 70% 407 580אשקלון

  30  216 66% 246 63% 407 590 דרום

 698 3368 65% 4066 78% 6296 8,039 כ"סה
  

   .כולל במהלך השנה ז ההמלצות לאשפוז מחושב מתוך כלל היקף הפניותאחו) 1 (
  . כולל במהלך השנה2004אחוז האשפוז בפועל מחושב מתוך כלל ההמלצות לאשפוז במהלך שנת ) 2( 
לכן בחלק            ,נכללו המלצות של חלק מהממתינים משנה קודמת שטיפולם הועבר לשנה הנוכחית   : הערה 

  .100%מהלשכות היקף המלצות לאשפוז או אשפוז  הינו מעל              
  
 

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

  . בטבלה הבאה



 20

    )4200.31.12( י מקום ההמתנה" עפממתינים לאשפוז סיעודי :3-7טבלה 
  

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

 
     ממתינים

               
 מחוז

 

כ "סה
 כללי

ח "ביקהילה
כללי

ח "בי
שיקומי

א "בי
ומוסד

כ "סה
 כללי

ח "ביבקהילה
כללי

ח "בי
שיקומי

א "בי
ומוסד

כ "סה
 כללי

ח "ביבקהילה
כללי

ח "בי
שיקומי

א "בי
ומוסדות

 68 1 7 58 134 120 6 2 18820072 7 1309 334 צפון
 71 9 16 108 204 68 17 15 13916868 1763126 372 חיפה
 72 32 14 164 282 67 33 1392421366 3002965 524 מרכז

 92 13 38 138 281 109 12 20125011217 2505525 531תל אביב
 86 3 39 86 214 39 2 11 31 12583 117505 297 ירושלים
 15 16 0 52 83 32 7 0 14 4753 23 0 66 136 אשקלון
 34 14 0 221 269 25 6 5 46 5982 29 2675 351 דרום
 438 88 114 827 1467 460 83 1306170171898107847956 2545 כ"סה

  
  . הסתיים התהליך המקצועי והכלכלי בקביעת גובה תשלום המשפחה- ממתינים מוכנים לאשפוז   )1(
   טרם הסתיים התהליך הכלכלי בקביעת גובה תשלום המשפחה-ממתינים בשלבי טפול   )2(

  
  

ת כי ניתן לראו. 1993-2004בשנים " קודים" ממתינים להתרשים הבא מציג את מגמות הזמן של
מספר , עם זאת). תקופת משבר הקודים (2003 ירד מספר הממתינים ביחס לסוף 2004עד לסוף 

ממצאים אלה . הממתינים לסוגיהם היה עדיין גבוה יותר מאשר בתקופת שטרם משבר הקודים
  . לאשפוז סיעודי" קודים"במספר ה" קיצוב"מדגישים את ההשפעה הממושכת של 

  
   4200-1993בשנים , לסוגיהם, ז סיעודילאשפוממתינים  :1-7 תרשים

ממתינים לקודים 1993-2004
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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

 ברישוי מובא הקשר בין רשימות ממתינים המוכנים לבין המיטות המסובסדות וכלל המיטות
  :בטבלה ובתרשים הבאים
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  , )ממשלתיות/ומתוקצבות" קודים("מיטות מסובסדות , נתוני ממתינים מוכנים: 7-4 טבלה
   )2004( במספרים וכשיעורים לאוכלוסיה –מיטות ברישוי 

  

אוכלוסית  מיטות ברישוי    ממתינים מוכנים  מחוז
)31.12.2004( 

 מיטות מסובסדות
לסיעודיים ותשושי ( )מתוקצבות+ קודים (

 )נפש
 +  75בני 
)1( 

 במספרים )2(שיעור  במספרים )2(שיעור  במספרים )2(שיעור  במספרים  
 33.9 83.7 2837 54.6 1851 5.9 200 צפון
 48.9 57.5 2814 44.3 2167 3.4 168 חיפה
 69.9 85.3 5963 42.1 2944 3.5 242 מרכז

 86.1 40.6 3499 39.2 3372 2.9 250 תל אביב
 28.7 57.8 1659 35.9 1031 2.9 83 ירושלים
 20.4 32.2 657 37.5 765 2.6 53  אשקלון

 16.7 54.4 908 49.2 822 4.9 82באר שבע
 306.9 59.7 18337 42.2 12952 3.5 1078 כ "סה

  
  הלפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיק,  באלפים, 2004 אמצעל+ 75 בני תאוכלוסייממוצע  )1(
 +75 בני 1000 -היחס ל: שיעור )2(
  
  

מיטות , של מיטות ברישוי+) 75בני (שיעורים ביחס לאוכלוסיה : 7-2 תרשים
   מסובסדות וממתינים מוכנים

  

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

פון
צ

פה
חי

רכז
מ

ביב
ל א
ת

ים
של
ירו

לון
שק
א

רום
ד

ה"כ
ס

 מערך האשפוז לסיעודיים ותשושי נפש:
מיטות ברישוי, מיטות מסובסדות וממתינים מוכנים (31/12/04), 

ביחס לאוכלוסית בני 75+ (ממוצע 2004)

נים מוכנים ממתי

מיטות מסובסדות

שוי  מיטות ברי

  
  

. ניתן לראות כי שיעור הממתינים ביחס לאוכלוסיה הוא הגבוה ביותר במחוז צפון
ב במחוז צפון גורם בהקשר זה יש לציין כי העדר מיטות שיקום ומיטות סיעוד מורכ

יש שיעור ממתינים ) באר שבע( גם במחוז דרום .לעומס יתר על המערך הסיעודי שם
  .גבוה

  . צפון ודרום, האגף מפנה יותר פתרונות סיעודיים מסובסדים למחוזות אלה, בהתאם
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 המאושפזים במוסדות מתאפיינת באחוז גבוה של תאוכלוסייבטבלה הבאה ניתן לראות כי 
  .)75 מעל גיל 80% -כ (ובגילאים גבוהים) 72% - כ(נשים 
  

    )1231//40(מאושפזים בשירות הקנוי לפי מין וגיל  :5-7טבלה 

סה" כ
% במחוז 
+8990 -7475 - 60עד 59נשיםגבריםמסה" כ ארצי

170115.6%4851216883049723371575צפון

163015.0%4461184662269563821533חיפה

225820.7%649160911334712815172093מרכז 

294227.0%824211811541816577522759תל אביב 

9598.8%28167848174508229895ירושלים

7056.5%17652941112437115652דרום

7006.4%18951132122402144646אשקלון

10895100.0%3050784550317036213247610153סה" כ

% 28%72%5%16%57%23% 93%

סה"כ 
בני 65+

מגדר מאושפזים ב"קוד"
מחוז

חלוקה לפי גילאים

  
  
  
  

    2004סוף , מאושפזים לפי גיל: 3-7תרשים 
 

מאושפזים ב"קוד" לפי גיל - סוף 2004

עד 59
5% 60 - 74

16%

75- 89
56%

90+
23%
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ניתן לראות . בטבלה הבאה מובאת התפלגות המאושפזים לפי השתייכות לקופת חולים
  .ת מבוטחים בשירותי בריאות כללי80% -שכ

  
    )2004( חוליםהת ולפי השתייכות לקופ -ובשירות המתוקצב " קוד"מאושפזים ב: 6-7טבלה 

  

 הגורם המבטח
שירותי בריאות 

 ח מאוחדת"קופ ח לאומית"קופמכבי שירותי בריאות כללית
 המחוז

כ מאושפזים"סה
  31.12.04 -ב

)בקוד ובמתוקצב(

 %מבוטחים %מבוטחים %מבוטחים %מבוטחים
 3% 45 8% 146 5% 88 84% 1484 1763 צפון
 6% 120 7% 150 12% 340 75% 1521 2031 חיפה

 5% 126 6% 142 14% 360 75% 1921 2549 מרכז 

 3% 77 8% 240 15% 452 74% 2238 3007אביב-תל
 8% 79 9% 89 5% 45 78% 746 959 ירושלים
 5% 11%35 75 12% 85 72% 505 700 אשקלון

 2% 18 6% 42 12% 90 80% 590 740 דרום 

 % 500 8% 884 12% 1360 77% 9005 11749 כ"סה
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  "קודים"שיפור מתמשך של איכות הטיפול ב 3.7

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

  :מתחומי הפעילות

טיוטת עבודה הועדה :  את מידע לציבורהקיימים ולהוצ נהלי הזכאות רענוןלועדה  •
 .הוגשה לתגובות הלשכות

 עבור המשתמשים הנוכחיים והפוטנציאליים בשירות שתי חוברות לידוע הציבורגובשו  •
מדריך לזכויות לדייר  "- ו" מדריך לבחירת מוסד לזקנים סיעודיים ותשושי נפש: "זה

 .2003 -החוברות הופצו ב". השוהה במוסד גריאטרי
סוכמה רציפות הזכאות במעבר : ר"משותפת עם השירות לזקן במשרד העוועדה  •

במוסדות " קוד"הרווחה במוסדות לתשושים לאשפוז מסובסד ב" קוד"מטופלים ב
 . לסיעודיים ותשושי נפש

המשלבים קריטריונים , ועדה לגיבוש נהלים לסדרי עדיפויות באשפוז הסיעודי  •
 .ום לקראת סיכום פעילותההועדה עומדת כי.  ובריאותייםםסוציאליי

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

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

 . התכנית תפורט בסעיף הבא.מדויק יותר של ביקושים וצרכים
  
  

  
 -ם בג נמשכו –לים דיונים בנושא העברת האשפוז הסיעודי לקופות החו 4.7 

2004.  
  

  נושאים נוספים. 8
  
  

 מקצועי בתחום הגריאטריה במשרד הבריאות- עבודת צוות רב  18.
  

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

  
 :רארפואיים עם האגףפעילות מטה משותפת של המקצועות הפא. א
  ישיבות צוות מורחב של האגף •

 בפורמט אחיד, פיתוח כלי בקרה לאשפוז מוסדי למקצועות השונים •
 בפורמט אחיד , פיתוח נהלים לטיפול מוסדי במקצועות השונים •
 מקצועיים למחלקות גריאטריות מסוגים שונים- פיתוח קריטריונים רב •
 )המאוישים כיום, םהרלבנטייות במקצוע(פיתוח נהלי עבודה בלשכות הבריאות  •
 עריכת בקרות משותפות במוסדות •
 .נושאים מקצועיים שונים/בסוגיות, ועדות מטעם האגף •

  
  :כל אחד בתחומו המקצועי, רפואיים-פעילות בתחום הגריאטריה של המקצועות הפרה. ב

,  במוסדות- מפגשים עם אנשי המקצוע המתאימים בשטח - לגבי כל אחד מהמקצועות  •
, כולל הרצאות). ח של כל יחידה"פירוט בדו(בנושאים שונים , ה ולשכות הבריאותקהיל
 .  'נושאים הקשורים לבקרה וכיוב, גיבוש נהלים והטמעתם, ועדות

  ופיתוח מערך השירות הניתן בתחום הגריאטריה בכל אחד מהמקצועות תכנון •
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או /במוסד ו, טח עבור אנשי המקצוע בש- 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(השתתפות בפורומים שונים  •

  ).לנושאים ספציפיים
  
  

  :התחומי בגריאטרי-מסגרות לשיתוף פעולה בינ 28.
  
מעבר לעבודה עם ( המסגרות העיקריות כוללות, עם גורמים בתוך משרד הבריאות) א(

  ):הנהלת המשרד

 פורום גריאטרים מחוזיים •
  )ממשלתי וארצי(פורום מנהלות הסיעוד במוסדות גריאטריים  •

 פ עם שירותי בריאות הציבור"פורום שת •
 ועדות משותפות עם שירותי בריאות הנפש •
 )עם האגף לבריאות השן(ים במוסדות טיפולי שיניים לזקנ •

 
 :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 •
  

גופים אחרים המעורבים במתן שירותים בין האגף לגריאטריה ל, קיימים ממשקים נוספים
  . במטרה לקדם נושאים ספציפיים,  הקשישיםתלאוכלוסיי

  
  
  

  פעולות ריכוז מידע ומחקר יישומי 38.
  

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

  . מהספרות מקצועית
  
  
  
  

,  בחלקוכפי שפורט, יעדי האגף לגריאטריה מקיפים תחומים רחבים, לסיכום
י " הקשישים עתאוכלוסייוהאגף חותר לשיפור של מצב בריאות והתפקוד של 

  .תוך שיתוף עם גורמים במשרד ומחוצה לו, פעולה בתחומים שונים
  
  
  

  


