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  הקדמה
  

, פועל לקביעת מדיניות בתחום הגריאטריה ויישומה במערך הטיפול במסגרות השונותלגריאטריה האגף 
, תזונה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, סיעוד, קצועות הרפואהמ(מקצועית - תוך ראיה רב, בקהילה ובאשפוז
  ). ועבודה סוציאלית

  
 :מטרות האגף כוללות

להקטנת תחלואה והפחתת מוגבלות , קידום צעדים לשיפור בריאות התושבים הקשישים במדינה  .א
ת לשם כך פועל האגף לפיתוח שירותי קידום בריאו. פיזית ונפשית ועידוד חלופות אשפוז בקהילה

האגף פועל בתיאום  . ושירותים טיפוליים אחרים טיפול בית רפואי, שיקום, הערכה גריאטרית, ומניעה
  . הקשישיםתאוכלוסייב  המטפליםשירותי המשרדים השוניםעם 

באשפוז , בבתי החולים הכלליים,  הקשישיםתתכנון ופיתוח שירותי האשפוז לסוגיהם לאוכלוסיי  .ב
גריאטריה מחלקות גריאטריות פעילות כוללות ). מוסדי (לטווח בינוני ובאשפוז הממושך

 ומונשמים סיעוד מורכב, גריאטריה שיקומית, אקוטית- תתגריאטריה , פנימית גריאטרית/אקוטית
 . תשושי נפשל וייםסיעודמחלקות לאשפוז ממושך הינן ל. כרוניים

בקרות , לים וסטנדרטיםנהבאמצעות , שיפור איכות הטיפול במסגרות המוסדיות והאשפוזיותצעדים ל  .ג
 . אדם וצעדי אכיפהחהכשרת כו, ופיקוח

 . אדם מקצועי בתחום הגריאטריהחפיתוח כו  .ד
מתוקף התוספת השלישית לחוק ביטוח , ")קודים ("מתן שירותי אשפוז סיעודי מסובסד לציבור  .ה

תוך שאיפה לצמצום רשימת ההמתנה והנזקים האנושיים , תוזאת באיכות האופטימאלי, בריאות
 .המערכתיים הכרוכים בכךו

  
כאשר הגריאטרים ,  מחוץ לאגףםתוך שיתוף פעולה עם גורמים רלבנטיי, מקצועי- האגף פועל כצוות רב

בשל , תפיסה מקצועית זו הכרחית בתחום הגריאטריה. המחוזיים וצוותם הם הנציגים המקצועיים במחוזות
  .ם הקיים כיום הקשישים ולאור פיצול השירותיתמגוון הצרכים של אוכלוסיי

  
תהליך ההטעמה וביסוס  מערכת השימוש בו נעשה בשנת  , 2005מחשוב מערך האשפוז הסיעודי החל באוגוסט 

מטרת  מחשוב מערך האשפוז הסיעודי היה לקדם את האחידות בעבודת המערכת תוך כדי תיאום רציף . 2006
ת תכנית המחשוב מוביל האגף למחשוב א. לשכות הבריאות והיחידות השונות של המשרד, בין המשרד הראשי

  .בשיתוף עם האגף לגריאטריה
  

י החיזבאללה לכיוון אוכלוסיית המדינה שבמחוז "שוגרו אלפי טילים ע, 2006במהלך מלחמת לבנון השנייה בקיץ 
  קשישים סיעודיים ותשושי נפש והופנו לדיור תחליפי500 –עקב כך התפנו מבתיהם בקהילה כ . צפון ובנפת חיפה

במהלך המלחמה האגף לגריאטריה עבד בתיאום עם האגף לשעת חירום שבמשרד . במוסדות גריאטריים
וכן תוך שיתוף פעולה עם השרות לזקן שבמשרד הרווחה , הבריאות ועם המחוזות צפון וחיפה שבאזור המלחמה

  .במטרה לתאם את העברות הקשישים ביעילות ובבטיחות, ועם המוסד לביטוח לאומי
  

כמו כן ברצוני . י להודות לכל העובדים בלשכות הבריאות העושים את מלאכתם בנאמנות ובמסירות רבהברצונ
  .המסורה והמבורכת, להודות לכל צוות האגף לגריאטריה על עבודתם המקצועית

  
  . את מטרותיוםצוות האגף מודה להנהלת משרד הבריאות על התמיכה בפעולותיו ומתן האפשרות לייש

  
  

  ,ר כ ה ב ב              
  
  

  ר אהרון כהן"          ד            
     ראש האגף לגריאטריה                                 
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   בקהילהפיתוח שירותי בריאות נאותים לקשישים. 1
  
ת המכוונים כיום יש צורך במגוון שירותי בריאו.  מכלל אוכלוסיית הקשישים שוהים במסגרת הקהילה95% -כ

  . וימנעו הידרדרות נוספת–שיתנו מענה לתחלואה המרובה  והמוגבלות , לאוכלוסיית הקשישים בקהילה
המועצה הלאומית , הכוללים את הנהלת המשרד(בשיתוף פעילה עם גורמים נוספים לפי הנושא , האגף מוביל
  .תים בתחוםיוזמות לפיתוח שירו) אשל ועוד, ר"השירות לזקן במשרד העו, לגריאטריה

  
   קידום בריאות ומניעה 1.1

אשר נתמכות , האגף לגריאטריה יחד עם המועצה הלאומית לגריאטריה גיבשו הנחיות קליניות בתחום זה
  .ומבוססות על המלצות גופים בינלאומיים מובילים, בראיות מדעיות לגבי יעילותן

מוגבלות , הקשישים צפוי לצמצם תחלואהיישום של הנחיות אלו במערך הבריאות ושילובן באורך החיים של 
  .ומיסוד
  :חיסונים

  : הגביר משרד הבריאות את הפעילות בתחום החיסונים כנגד שפעת במוסדות2006בשנת 
נערכה פעילות הסברה כדי להגביר בקרב המטופלים את שיעור החיסון כנגד שפעת וכנגד , כבכל שנה -

  ). פנוימוקוק(דלקת ריאות 
זאת בהתאם להנחיות המשרד , סון כנגד שפעת של הצוותים הרפואיים המטפליםניתן דגש לחי, בנוסף -

  . 1והנחיות בינלאומיות
  :המושתתת על העקרונות הבאים, לצורך זה נבנתה תכנית התערבות לחיסון הצוותים הרפואיים

  
  :עקרונות תכנית ההתערבות

 : הסברה •
  נערכו ימי עיון להנהלות המוסדות הגריאטרים •
וכלל גם מצגות , נטרנט שריכז מידע על הנחיות והפניה לספרות מקצועית בנושאנבנה אתר אי •

   נות גם לשימוש פנימי במוסדתשני, להסברת הנושא

 

 
                                                 

 geriatric/il.gov.health.www .הגרסה המעודכנת של ההנחיות נמצאת באתר האינטרנט של המשרד 1
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 נגישות וזמינות החיסון  •
 במטרה לתמרץ –הושקע תקציב כדי לספק מנות חיסון לאנשי הצוות המטפל ללא עלות  •

  .רי החיסון בקרב הצוותים הרפואייםולהעלות את שיעו
באמצעות מרכזים רפואיים גריאטריים , נבנתה מערכת חלוקה של מנות החיסון למוסדות •

  : מובאים בתרשים להלןה עיקרי.אזוריים ולשכות בריאות בצפון
 .ידי עריכת קודי שדה-אין אפשרות ליצור אובייקטים על! שגיאה

  

 
תוך הסתייעות באתר האינטרנט , נבנתה תשתית ארגון ודיווח ממוחשב: עול תהליכי הזמנת חיסוניםיי •

  . לוחות הזמנים הקצריםתהליך נבנה בתוך מסגרת של ה.  כדי ליעל את התהליך–של האגף לגריאטריה 
 ללא צורך בתוספת משאבים, ]כמעט[דיווחים הממוחשבים אפשרו ביצוע הערכה בזמן אמת : ערכהה •

  )2007ינואר ( בכנס רופאי בריאות הציבור –הפרויקט הוצג זמן קצר לאחר סיום המבצע  .ייעודית
 : המבצעתוצאות

 : להשתתפות ביום העיון וקשורה – גבוהה ההייתבקרב אנשי צוות רפואי  נכונות מוצהרת לחיסון •
 )328 - מ133( מהמוסדות השתתפו ביום העיון 40% •
 מהמוסדות שהשתתפו 57% –) 328 - מ174(ם לאנשי הצוות  מהמוסדות הזמינו חיסוני53% •

  .  באלה שלא השתתפו43%ביום העיון לעומת 
 מהעובדים שהוזמנו 66%חוסנו בממוצע , על פי דיווחי המוסדות –הנתונים על חיסון בפועל מעודדים  •

  .36% - י המוסדות הוא כ"שיעור החיסון ביחס לכלל העובדים שדווחו ע; חיסונים עבורם
  . שונות גדולה בין המוסדות ובין האזוריםנמצאה, ם זאתע •
 אשר יוחסו לחיסון שפעת, על מקרי מוות של מטופלים בודדים בקהילה יש חשש כי הדיווח התקשורתי  •

 . בריאותהלרבות בנכונות עובדי , פגעו בנכונות הציבור להתחסן, )אף שלא היה לכך ביסוס(
  

  מסקנות
 ורצוי לבחון בעתיד את פרטי ההתנהלות –ת החיסון כנגד שפעת בהגברנושא ההסברה הוא מרכזי  •

  .שאמורה להיעשות כדי לעודד את העובדים להתחסן כנגד שפעת, בתוך כל מוסדההסברתית 
אספקה ישירה של , כגון. ( ירתמו גם הן באופן פעיל יותר לחיסון עובדי בריאותקופות החוליםמומלץ כי  •

  )מוסד ולעובדללא עלות ל, מנות חיסון לעובדים
  . לגבי חיסון עובדי בריאות כנגד שפעתנהלים/החקיקהיש לשקול את מקום  •

  
    )מקצועית-רב( הערכה גריאטרית כוללנית 1.2

ריבוי אישפוזים ומירידה תפקודית המתפתחת , קשישים  רבים בקהילה סובלים מריבוי בעיות רפואיות
הכוללנית היא שירות שיעילותו הוכחה בספרות  ההערכה הגריאטרית . או בעקבות אירוע חריף, בהדרגה

  .ומהווה אחד הכלים במרכזים למתן מענה לקשישים אלו, המקצועית
 הופץ להערות מומחים 2006בשנת , "קריטריונים למרפאות להערכה גריאטרית"גובשה טיוטת חוזר מינהל 

  . בתחום
  

   גריאטריה שיקומית במסגרת הקהילה1.3
עם זאת יש צורך להגדיר מסגרת מיטבית למתן שירותי שיקום לקשיש ,  הבריאותהשיקום בקהילה כלול בסל

  .האגף לגריאטריה פועל לקידום הנושא. בקהילה
  

   טיפול בית ואשפוז בית 1.4
  

  .קשישים רבים בקהילה הינם רתוקים לביתם ונמצאים בסיכון לאישפוז ולמיסוד, כידוע
אולם הנושא עדין אינו מוסדר בקריטריונים אחידים , ז ביתואו אישפו/לכל הקופות מערך כלשהו של טיפול 

  .   הזכאית  לשירותים אלו ואשר יפרטו את השירותים הנכלליםהאשר יגדירו את האוכלוסיי
מטרת הועדה  . 2003-2004פעלה בשנים ,  מטעם המועצה הלאומית לגריאטריה, ועדה שהוקמה לנושא זה

והיו חברים בה נציגי קופות החולים ,  בראשות נציגי האגף לגריאטריה, לגבש קריטריונים אחידים לנושאההיית
וכן טיוטת קריטריונים לתמרוץ , במהלך עבודת הועדה גובשה טיוטת נוהל לנושא. וגורמים מקצועיים נוספים
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,  הוקמה ועדה נוספת2006בשנת .  של הנושאתאך נציגי קופות החולים התנגדו להסדרה פורמאלי, אשפוז בית
  . משרד הבריאותמטעם

גובשו , ח לנושא" מש5והקצאת תקציב של , לאור החלטת ממשלה לנושא תמרוץ אשפוז בית, במקביל
וניתנו תמיכות לאותם קופות חולים ,  הופעלה התכנית2006בשנת . קריטריונים למתן תמיכה בקופות החולים

  . שדיווחו על הנושא כפי שהתבקש ואשר עמדו בקריטריונים

 
   קהילה בקרה ב1.5

  

י "מיקוד הבקרה שנערכה ע.  האגף לגריאטריה החל בבקרות בקהילה יחד עם האגף לרפואה כללית2006בשנת 
נבדקו מספר ניכר של תחומים .  בריאותי שניתן לקשיש בקהילה–האגף לגריאטריה היה במערך הטיפול הרפואי 

  :לרבות
  , קיום נהלים הרלבנטי לטיפול בקשיש -
 , לרבות קידום בריאות ורפואה מונעת, שיםתכניות ייעודיות לקשי -
 , הכשרה מקצועית לרופאים ראשוניים בתחום הטיפול בקשישים -
 , זמינות יעוץ גריאטרי והערכה גריאטרית כוללנית -
 , היקף טיפול בית ואשפוז בית -
 ,תהליכי הפניה של קשישים לשיקום ושירותים ספציפיים אחרים -
  עם בעיות בריאות מרובות ותרופות מרובות- ה הקשיש מידת התאמת התיק הרפואי לטיפול בחול -
  .ועוד -

ביחד עם הגריאטר המחוזי מטעם משרד הבריאות , לשירותים קהילתיים באגף' י מנהלת המח"הבקרות בוצעו ע
  .תוך התייעצות במידת האפשר באנשי מקצוע נוספים מהמשרד, באזור

  . בי הארץ מחוזות שונים ברח24כ "סה, נבדקו ארבעת קופות החולים
  . על סמך כלי הבקרה, קופות החולים נתבקשו להכין ולהציג נתונים טרם הבקרה

לאור רוחב . ודיון עם אנשי המקצוע המטפלים בתחום, םתהליך הבקרה התבסס על בקורים בשירותים רלבנטיי
ערוך בדיקה או ל, לא ניתן היה להתעמק בסוגיות) שעות ספורות בכל מחוז(היריעה מחד וקוצר הזמן מאידך 

  . מעמיקה של נושאים
  .הוחל בסיכום כולל של הנושא ועדכון כלי הבקרה. הוגשו סיכומים לגבי כל הבקרות

לתרום לשיפור הגישה המקצועית והשירותים , קרוב לודאי, אשר עשוי, יש צורך בהמשך תהליך הבקרה בקהילה
  .וזבבית ובתהליכי שחרור מאשפ,  במרפאות–הניתנים לקשישים בקהילה 

 
   השפעת החום והקור על בריאות הקשישים בקהילה1.6

  

שבעקבותיו ,  באירופה2003בעקבות גל החום בקיץ . הקשישים פגיעים יותר מהשפעות של טמפרטורות קיצוניות
 פורסמו 2004בשנת . משרדית במטרה לגבש מדיניות בתחום זה-הוקמה ועדה בין,  נפטרו עשרות אלפי קשישים

שהמשיכה עבודתה , יםירחב והחלה עבודה מקצועית לגיבוש היערכות המשרדים הרלבנטהנחיות לציבור ה
  .2006 –  ו 2005בשנים 

  
  
  
  
  

   הסברה לציבור המקצועי ולציבור הרחב 1.7
אתר האינטרנט של האגף לגריאטריה מרכז מידע בנושאים בעלי עניין לאנשי מקצוע ולציבור הרחב בתחום 

כתובתו כאמור .   הקשישים שמתעדכן מעת לעתתיהבריאות והשירותים לאוכלוסי
www.health.gov.il/geriatric   

  

  "רצף שירותים"יצירת . 2
הנותנות שירותי אשפוז וטיפול , שירותי הבריאות הניתנים לאזרחים כיום מפוצלים בין קופות החולים: רקע

 רפואה –הנותן שירותים  במסגרת התוספת השלישית , לבין משרד הבריאות, ההתוספת השנייבקהילה במסגרת 
  .בריאות הנפש והאשפוז הסיעודי, מונעת

הן , שירותי  הרווחה: ל לבין שירותים נוספים הניתנים לקשישים"כן קיים פיצול בין שירותי הבריאות הנ
בפרט  (שירותי הביטוח הלאומי,  )למפגרים ולנכים, םלזקנים תשושי(במסגרות הקהילה והן במסגרות המיסוד 

  . ועוד) באמצעות שירות התעסוקה( לקשישים סיעודיים בביתם אישור עובדים זרים, )חוק ביטוח סיעוד
אלא גם לגבי אוכלוסיות אחרות עם ריבוי ,  הזקניםת פיצול השירותים קיימת לא רק לגבי אוכלוסייתבעיי

  .ואלכוהוליסטים, נכי נפש/חולי נפש, דיים מורכביםילדים סיעו,  עם צרכים מיוחדיםכגון חולים כרוניים, צרכים
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  : מצב זה יוצר בעיות בשני מישורים

שאינם מתואמים די הצורך ,  כאשר קשיש מוגבל צריך לפנות לגופים שונים–במישור הנגישות לשירותים  •
  .כדי להרכיב סל שירותים, ביניהם

וחולים , כאשר הקריטריונים המקצועיים אינם אחידים, רמים השונים לעיל בין הגו–במישור המקצועי  •
 ". תליפול בין הכיסאו"עלולים 

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

   פרויקט איחוד השירותים2.1
  

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

שיפור ) 4(; שיפור הטיפול ואיכותו) 3(; הבטחת רצף טיפול) 2(; יצירת כתובת אחת) 1: (מטרות התכנית הינן
נגישות , ןשימוש בכלים ובטפסים אחידים לאומד, זאת באמצעות ועדות משותפות. הזמינות והנגישות לשירותים

תהליכי קבלת החלטות מתבצעים תוך ). כך שאמדן הצרכים יהיה מקצועי(מקצועית -להערכה גריאטרית רב
כל . כשהמגמה לעידוד פתרונות קהילתיים, שקילת החלופות האפשריות לקשיש, שיתוף הגורמים השונים

  . עם שירותים תומכים משותפים, יועדים להימצא תחת קורת גג אחתהשירותים מ
תוך השגת שיפור , עם יישום חלק מהמאפיינים, דבשלב זה החל הפרויקט להתארגן כתכנית חלוץ בירושלים בלב

השנה התקבל אישור למימון הפרויקט במחוז ירושלים מהקרן למפעלים מיוחדים של . בתקשורת ובתיאום
הפרויקט ). שירותי בריאות כללית ומשרד הבריאות, משרד הרווחה(ומהשותפים האחרים הביטוח הלאומי 

  . בכל המחוזות בארץם  היעד הוא לייש–יעבור הערכה במשך שנתיים ואם יוכיח הצלחה 
  

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

פרויקט זה . טווח-במטרה לצמצם ביקושים לאשפוז סיעודי ארוך, הדוק במסגרת איחוד השירותים
, מתבסס על שיתוף פעולה ושותפות במימון של האגף לגריאטריה  עם השירות לזקן במשרד הרווחה

 לשכת הבריאות בראשות הגריאטרית(מתבצע ברמה המקומית , מכל הארץ, כאשר הטיפול בפניות
הנופשון הסיעודי נותן למשפחה המטפלת בקשיש סיעודי ). ושירות הרווחה בעירית ירושלים, המחוזית

  . י הפניה למיטות נופשון במסגרת מורשה"ע, פסק זמן של עד חודש –בבית 
במהלך שנת . הוחלט כי יפתח נופשון סיעודי גם במחוז חיפה, לאור הצלחת הפרויקט במחוז ירושלים

 . ליכים להקמת נופשון גם בחיפה  החלו התה2006
  ):   קופות- רווחה- שיתוף פעולה בריאות(ק "פרויקט בר 2.3

  

נדונים מקרים . ושירותי הרווחה והקופות,  בין לשכות הבריאות, הינו פורום דיון משותף על בסיס אזורי. ק.ר.ב
מדובר ביוזמה של  .  האחראיטיפול והגוף, שבטיפול שניים או יותר מגופים אלו ושאלות מקצועיות של הערכה

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

   .מעודד מפגשים אלה ברחבי הארץלגריאטריה האגף 
  

    טיפול באוכלוסיות מיוחדות2.4
  

  :משרדי לגבי אוכלוסיות מיוחדות-בין/ אגפי -ת המימשק הביןהאגף מעורב בועדות להסדר

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

   .2006שהתפרסם ביוני " נ במשרד הבריאות בטיפול בנכי נפש" בריה–שתוף פעולה גריאטריה "   
סיעודי או " קוד"אגפית לטיפול במקרים פרטניים המופנים ל-במקביל ממשיכה לפעול ועדה בינ

  .ולקביעת הגורם המממן, לפתרונות אחרים

 : ילדים סיעודיים מורכבים •
והתפתחות , הכוללת בין היתר גריאטריה(משרדית של משרדי הבריאות והרווחה -הוקמה ועדה בין

לדיון בסוגיות הדורשות , ) האגף למפגר ואגף השיקום-משרד הרווחה וב, הילד  במשרד הבריאות
 להגדרת ההאגף היה מעורב בוועד, במסגרת זו. שיתוף פעולה בינמשרדי ופיתוח פתרונות מערכתיים
  .ר"שיהיו ברישוי משותף של משרד הבריאות והעו, קריטריונים למוסדות לילדים סיעודיים מורכבים

  .בוש קריטריונים קליניים לילדים סיעודיים מורכביםהאגף גם היה מעורב בגי
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 לקראת 2006 קופות החולים שהמשיכו בשנת 4 החלו המגעים הראשוניים עם נציגי  2005בשנת 
  .המכרז שיאפשר פתיחה של בתי חולים סיעודיים מורכבים לילדים

   .משרדית לטיפול במקרים פרטניים- במקביל פועלת ועדה בין
  
  פיתוח ושיפור שירותי אשפוז -גריאטריה מערך המיטות ב. 3
  

  המערך הקיים   3.1
  

 בסבסוד משרד הבריאות ממושךבמימון הקופות ולאשפוז , פעילמערך האשפוז הגריאטרי נחלק לאשפוז גריאטרי 
  . או במימון פרטי) לאשפוז סיעודי" קודים("

  :באמובאת בתרשים ה, 2006 בשנת הכפי שהיית, התפלגות סוגי המיטות בגריאטריה
  

  :  1-3תרשים 

 

מיטות גריאטריה פעילה וממושכת (2006) 
לפי סוגי מחלקות:  מספר מיטות ו - % 

גריאטריה שיקומית,  
4% , 913

גריאטריה תת 
אקוטית,  192 , 1% גריאטריה אקוטית, 

2% ,554

סיעודית מורכבת,  
7% , 1,548

תשושי נפש,  3,613 
16% , גריאטריה סיעודית,  

70% , 15,931

  
  

  76 –ומיטות טיפול תומך  , 242 – למונשמים כרונייםמיטות , בנוסף:  הערה
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  פירוט האשפוז הממושך 3.1.1
  

משרד בסבסוד )  שנים3 - וצע משך השהות כבממ(שהינו לטווח ארוך , נפש-סיעודיים ותשושימדובר באשפוז ל
   .הבריאות או במימון פרטי

 19,544כ "סה, נפש- מיטות ברישוי לתשושי3,613 – מיטות ברישוי לסיעודיים ו  15,931   היו2006בסוף שנת 
  .הפיזור לפי מחוז מפורט בטבלה הבאה.  מוסדות הפזורים ברחבי הארץ 315 -ב מיטות 

  
  

    2006מספר ושיעור בסוף : לפי מחוזות, סיעודיים ותשושי נפש, מיטות לטיפול ממושך:  1-3טבלה 
  : מקור הנתונים

 ;משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב,  תחום מידע- י המיטות ושיעורים מספר •
,  מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה57'  מס2006  שנתון סטטיסטי לישראל - הנתוני האוכלוסיי •

  .ס" בהתאם לתחזיות הלמ2006 -  להבחישוב גידול האוכלוסיי, )2005נתוני (ס "למ
  

  מותשיעור מיטות קיי מספר מיטות קיימות
 +75ביחס לאוכלוסיית 

 
  +סיעודי תשושי נפש סיעודי

תשושי  סיעודי תשושי נפש
 נפש

  +סיעודי
תשושי 
 נפש

אוכלוסיית 
+ 75בני 

  )באלפים(
 

 30.1 57.8 10.6 47.2 1,740 318 1,422 ירושלים
 35.4 82.2 12.4 69.8 2,910 439 2,471 צפון
 50.5 59.6 10.9 48.6 3,008 552 2,456 חיפה

 73.2 84.6 17.6 67.0 6,192 1,288 4,904 רכזמ
 88.3 45.4 7.6 37.9 4,013 670 3343 תל אביב
 21.7 32.9 7.9 24.9 713 172 541 אשקלון
 17.6 55.0 9.9 45.1 968 174 794 באר שבע
 316.8 61.7 11.4 50.3 19,544 3,613 15,931 ארצי

  
כאשר במחוזות צפון ומרכז בולט שיעור מיטות ,  המחוזותשיעור המיטות ביחס לאוכלוסיה מראה הבדלים בין

  .   ובמחוז אשקלון שיעור נמוך–גבוה מהממוצע הארצי 
  

 :  כמפורט בתרשים הבא–מספר המיטות לטיפול ממושך במגמת עליה מתמדת 
  :2-3תרשים 

מיטות לטיפול ממושך:  סיעודיים ותשושי נפש
1997 -  2006  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

גריאטריה
סיעודית

תשושי
נפש
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  .טיתמהטבלה הבאה ניתן לראות שמרבית המיטות לאשפוז לסיעודיים ותשושי נפש הן בבעלות פר

  
  : בעלותלפי ,  סיעודיים ותשושי נפש,ות לטיפול ממושךמיט:  2-3טבלה 

  

 בעלות
 מחוז

 ציבורי פרטי
 קופות החולים )2 (ממשלתי )1(

)3( 
 103 0 878 759 ירושלים
 0 27 1,459 1,424 צפון
 33 448 800 1,727 חיפה
 108 609 1,675 3,800 מרכז

 101 32 1,279 2,601 תל אביב
 0 0 283 430 וןאשקל

 36 60 392 480 באר שבע
 381 1,176 6,766 11,221 כ"סה

 2% 6% 35% 57% אחוז
  

  מיסיון77- מיטות בבעלות רשות מקומית ו84כולל  )1(
  מיטות בבעלות עירוני ממשלתי32כולל  )2(
 251  - מאוחדת ,  מיטות130 - מכבי : החלוקה )3(
  

  
  

   :לפי בעלות, ושי נפשסיעודיים ותש, מוסדות לטיפול ממושך:  3-3טבלה 
  

 בעלות
 ציבורי פרטי מחוז

 קופות החולים )2(י ממשלת )1(
)3( 

 2 0 15 14 ירושלים
 0 1 55 25 צפון
 1 2 16 25 חיפה
 2 4 21 46 מרכז

 3 1 22 35 תל אביב
 0 0 5 6 אשקלון
 1 1 7 5 באר שבע

 9 9 141 156 כ"סה
 3% 3% 45% 50% אחוז

  
   מיסיון3 -ות רשות מקומית ו מוסדות בבעל3כולל  )1(
 כולל מוסד אחד בבעלות עירוני ממשלתי )2(
  5  - מאוחדת ,  מוסדות4 - מכבי : החלוקה )3(

  אשפוז גריאטרי פעיל  3.1.2
  

  .בסוגי המחלקות להלן, טיפול ושיקום, למטרות אבחון,  מדובר באשפוז לטווח קצר ובינוני
  .במימון הקופות,  בריאות לחוק ביטוחהשירותי אשפוז אלה ניתנים במסגרת התוספת השניי

  :להלן פירוט סוגי המחלקות לגריאטריה פעילה
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מחלקות אלה ממוקמות .  מיועדות לאבחון וטיפול בשלב החריף–  ופנימית גריאטריתאקוטיתגריאטריה   .א 
משך השהות קצר יחסים . 554 מספר המיטות הכולל - םמרכזים גריאטריי/ח"ח כלליים ובבתי"בבתי

 ).דלרוב מספר ימים בלב(
יכול להמשיך במחלקה , כמוגדר בקריטריונים, חריף-  טיפול בחולה התת-  אקוטית-גריאטריה תת  .ב 

 סוג מיטות זה רק נפתח בשנת – 192מספר המיטות . ח הכללי"הממוקמת במסגרת ברישוי מחוץ לביה
 .משך השהות שבוע עד חודש.  2003

שיש לו פוטנציאל ,  לאחר אירוע חריף מיועדת למטופל עם ירידה תפקודית לרוב- גריאטריה שיקומית  .ג 
מחלקות אלו ממוקמות . השיקום במועד מאפשר את חזרתו למסגרתו הקודמת ומונע מיסוד. שיקומי

ציבורית אחרת או , שהינם בבעלות ממשלתית או בבעלות שירותי בריאות כללית, במרכזים גריאטריים
יכולים גם לקבל טיפול שיקומי + 65ל חולים בגי . 913מספר המיטות בגריאטריה שיקומית . פרטית

משך השהות במחלקה ).  מיטות נוספות616כ "סה(נוירולוגי או אורטופדי , במחלות לשיקום כללי
 . חדשים3שיקומית שבוע עד 

מספר .  י קופות החולים"וממומן ע, מיועד לחולים סיעודיים עם מורכבות רפואית –סיעוד מורכב   .ד 
יכול אך במקרים חריגים , םוצע במחלקות סיעוד מורכב הינו חודשיימשך השהות הממ. 1548 -המיטות

 .להגיע עד מספר חדשים או אף שנים
 :מחלקות נוספות  .ה 

אם כי ,  חומרת החולים עשויה להיות דומה לסיעוד מורכב–)  מיטות76(בחולים סופניים , טיפול תומך
  . הגישה הטיפולית שונה/הפילוסופיה

להעביר כיום יש מגמה .  לחולים בהנשמה ממושכת לרוב מיטות242 –טיפול נמרץ בתרדמת ממושכת 
  .ח כלליים למרכזים רפואיים גריאטרים בהם מפתחים מיטות אלו"חולים כאלה מבתי

  
  :מגמות במערך המיטות הגריאטריות הפעילות

  . 1999-2001 בשנים המספר מיטות לסיעוד מורכב נשאר יציב לאחר העליי
 ושנועדו לאפשר 2002 -בעקבות אמות המידה לגריאטריה שיקומית שיצאו ב, יתבתחום הגריאטריה השיקומ

  .ממשלתי להרחיב את מעורבותו בבנייה והפעלת מיטות אלה-לסקטור החוץ
חריפה וזאת בהמשך לחוזר מנהל הרפואה בנושא -  הוקמה גם המחלקה הראשונה לגריאטריה תת2003 בשנת 

  ). 2001שנת (
 הזאת בניגוד למגמת העליי.  הקשישיםתינוי משמעותי על אף הגידול באוכלוסיייתר המיטות  נשארו ללא ש
  .בתחום הטיפול הממושך

  
  :3-3תרשים 

מיטות לטיפול פעיל בגריאטריה
1997-2006 
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ובפרט קיים מחסור כמעט , יש להדגיש כי פיזור המיטות הגריאטריות הפעילות אינו אחיד על פני המדינה

  .מוחלט במיטות לסיעוד מורכב ולשיקום לסוגיו במחוז צפון
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  : מחוזותפי ל, גריאטריה פעילהמיטות :  4-3טבלה 
  

  שיעור מיטות קיימות מספר מיטות קיימות 
 +75ביחס לאוכלוסיית 

סיעודית  מחוז
 מורכבת

גריאטריה 
 שיקום

גריאטריה 
 חריפה

גריאטריה 
 תת חריפה

סיעודית 
 מורכבת

גריאטריה 
 שיקום

גריאטריה 
 חריפה

גריאטריה 
 תת חריפה

 3.0 0.8 0.9 6.0 90 25 28 181 ירושלים
 0.0 1.4 0.5 2.5 0 51 18 88 צפון
 0.0 1.5 3.8 3.0 0 78 190 154 חיפה
 1.1 2.9 6.6 8.3 78 213 485 609 מרכז

 0.3 1.4 1.4 3.7 24 126 126 324 תל אביב
 0.0 1.7 1.4 2.9 0 36 30 64 אשקלון
 0.0 1.4 2.0 6.1 0 25 36 108 באר שבע

 0.6 1.7 2.9 4.8 192 554 913 1,528 כ"סה
  

ממשלתית או בבעלות בבעלות הן המיטות עיקר מהטבלה להלן ניתן לראות שבתחום הגריאטריה הפעילה 
  .תשוש נפש/רט לתחום הסיעודי מורכב שמתנהג בדומה לתחום הסיעודיפ, הקופות

  
  :בעלותפי ל, גריאטריה פעילהמיטות :  5-3טבלה 

  

גריאטריה תת  ריאטריה חריפהג גריאטריה שיקום סיעודית מורכבת
 בעלות  חריפה

' מס אחוז  מיטות' מס אחוז מיטות' מס
' מס אחוז מיטות

 אחוז מיטות

 28% 54 0% 0 11% 102 48% 727 פרטי
 31% 60 5% 25 10% 92 18% 278 ציבורי
 0% 0 65% 362 38% 343 12% 181 ממשלתי

 41% 78 30% 167 41% 376 22% 342 קופות חולים
 100% 192 100% 554 100% 913 100% 1,528 כ"סה

  
  בינוי ופיתוח מיטות גריאטריות  3.2

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

 לבניה רפואית של ל המשרד במטרה  לדון בכל הבקשות" פועלת לפי כתב מינוי של מנכועדת הפרויקטים
  .י גורמים פרטיים וציבוריים"ע, ושירותים רפואיים שנדרש להם רישוי המשרדמוסדות 
חלק גדול . אישור מיטות חדשות מתבצע תוך הקפדה על מילוי הצרכים והדרישות המקצועיות. הבוועד

  ולאגף לגריאטריה מספר נציגים, מהבקשות נוגעות למוסדות בתחום הגריאטריה
מדיניות הממשלה . 2006ך לסיעודיים ולתשושי נפש נמשכה גם בשנת התכנית לפיתוח מיטות לאשפוז הממוש

מוסדות חדשים שעומדים בסטנדרטים הנדרשים . הינה לעודד ולהרחיב את מעורבותו של הסקטור הפרטי
כאשר בשנים האחרונות אין הגבלה על שיעור מיטות סיעודיות ביחס , יכולים לקבל רישוי מטעם המשרד

  .בו שיעור המיטות הינו הנמוך ביותר קיימים מוסדות בתהליך הקמה, י במחוז אשקלוןיש לציין כ. לאוכלוסיה
 תת 24,  מיטות תשושי נפש151,  מיטות סיעודיות1131 אושרו בועדת פרויקטים לתחילת בינוי 2005בשנת 

  .שיקום גריאטרימיטות ל 4 – שיקום אורטופדי ו 36,  הנשנה ממושכת 60, חריפה 
מספר המיטות שאושרו לבניה אינו .  מיטת להנשמה ממושכת12 – מיטות סיעודיות ו 562שרו ו א2006בשנת 

  .משקף בהכרח את מספר המיטות שיבנו בסופו של דבר
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   הבטחת איכות הטיפול. 4
  

למרות שמוסדות . אחת הסוגיות המורכבות והקשות במוסדות גריאטריים הינה סוגיית איכות הטיפול
השונות הגדולה והפערים בסטנדרטים הטיפוליים בין נותני , יכות טיפול טובהגריאטריים רבים מציעים א

המושג של איכות טיפול . השירותים ניכרים בתחום הגריאטריה יותר מאשר בכל תחום אחר במערכת הבריאות
ניהול ", לדעת רבים". דרגה בה פעילות המטפלים תואמת את הסטנדרטים המקובלים למצוינות"בזקן מוגדר כ

היא הגדרה הולמת יותר של המושג איכות הטיפול בזקן כשהכוונה היא הדרגה בה מזוהים ומסופקים " כיםצר
  2.צרכיו של הקשיש

הרי שהגדרת , אם הגדרת איכות ברפואה החריפה מתמקדת בריפוי או בשיפור במצב או במחלה מסוימת
 איכות טיפול 3. ובאיכות חייםיהאיכות במוסדות לטיפול ממושך רחבה יותר ומתמקדת בתפקוד אופטימאל

איכות טיפול במוסדות לטיפול . ואיכות חיים הם מושגים חופפים ואיכות חיים זה פועל יוצא של איכות הטיפול
  5, 4.ממושך היא כוללנית מטבעה בשל העובדה שלזקנים המוסד הוא בחזקת בית

דות בארץ הולכת ומשתפרת בשנים איכות הטיפול במוס, כללית.  לאור זאת יש צורך לרכז מאמצים לשיפור
 .וזאת הודות לדרישות של האגף לגריאטריה  וביצוע בקרות שוטפות, האחרונות

  
  בקרה ופיקוח על מוסדות ברישוי  1-4

  
  פיתוח כלי בקרה לאיכות הטיפול במוסדות הגריאטריים  1.14.
  

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

  .של האגף לאבטחת איכות
  
    ביצוע בקרות במוסדות2.1.4
  

. לפי הכלים שפותחו על ידו, מקצועית על מוסדות סיעודיים-האגף לגריאטריה עורך בקרה רב, במצב הנוכחי
ריפוי , פיזיותרפיה, עבודה סוציאלית, סיעוד, מקצועי כולל את מקצועות הרפואה הגריאטרית-הרבהצוות 

  .  תשתיות ותנאים הפיזיים,  אדםחנבדקת תקינת כו, בנוסף. בעיסוק ותזונה
  .ולרוב אינו כולל בתים סיעודיים בקיבוצים,  שנים למוסד לכל היותר2-3סבב הבקרה של האגף הינו מידי , אולם
ועבודה , סיעוד,  רפואה–אך בצוות מצומצם יותר , שכות לעומת זאת עורכות פיקוח בתדירות גבוהה יותרהל

  .אינם זמינים, ככלל, המקצועות הנוספים. סוציאלית
  

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

 . ובקרות במחלקות הגריאטריות הפעילות
  

יש .  במוסדות בהו גם מחלקות לסיעוד מורכב13מהן , מקצועיות- בקרות רב81 בוצעו 2006ניתן לראות כי בשנת 
גדלים , בקרות גם למחלקות גריאטריות פעילותוהתרחבות ה, לציין כי לאור הגידול המתמיד במספר המוסדות

 אין ספק שעם צוות בקרה נוסף ניתן היה . אדם לצוות הבקרהחללא תוספת כו, צרכי הבקרה באופן מתמיד
   .לבצע בקרות כנדרש וביתר תכיפות

  

                                                 
2    Phillips, C.D. Zimmerman, D. Bernabei,R.& Johnson, P.V. (1997) Using the Resident Assessment Instrument for 

Quality Enhancement in Nursing Homes. Age and Aging. 26 -52:77-81                       
3    Harrington,C.Woolhander,S.Mullan,J.& Himmelstein.D.U.(2001) Does Investor Ownership of Nursing Homes 

Compromise the Quality of Care? American Journal of Public Health. 91(9): 1453- 55   
4    Glass, A.P.(1991).Nursing Home Quality: A Frame-Work for Analysis. Journal of Applied Gerontology.10(1):5-

18.   
5    Fleishman,R.&Ronen,R.(1990).Quality of Care and Maltreatment in the Institutions for the Elderly. Paper 

Prepared for the International Workshop on Stress, Conflict and Abuse in the Aging Family . August 25-27, 
Jerusalem:33-40.   



  מדינת ישראל
STATE  OF  ISRAEL  

            - 15 -  
                            Division of Geriatrics               האגף לגריאטריה                                                                                       
            Ministry of Health                    משרד הבריאות                                                                                          

    Jerusalem                                                                                             ירושלים                                            
 

 

  
  
  
  

  2006 בחלוקה למחוזות בשנתודיים ותשושי נפש במחלקות לסיעבקרות האגף לגריאטריה : 1-4טבלה 
  

  

מקצועיות -בקרות רב מוסדות ברישוי
 י האגף"ע

 מחוז
 כ מיטות"סה מספר מוסדות

' מס
מוסדות 
 מבוקרים

% 
 ממוסדות

 19% 6 1,740 31 ירושלים
 10% 8 2,910 81 צפון
 25% 11 3,008 44 חיפה
 47% 34 6,192 73 מרכז
 26% 16 4,013 61 תל אביב
 18% 2 713 11 אשקלון

 29% 4 968 14  שבעבאר
 26% 81 19,544 315 כ"סה

  
  

 :י האגף מוצגות בטבלה הבאה"מקצועיות ע-מגמות הזמן בביצוע בקרות רב
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  6200-1997זות בשנים ובחלוקה למח תשושי נפש/במוסדות עם מחלקות לסיעודייםבקרות האגף לגריאטריה : 2-4טבלה 
  

 2006 2005 20032004 (*)2002 2001 2000 1999 19971998 מחוז
   לפי מחוז–מקצועיות במוסדות עם מחלקות לסיעודיים ותשושי נפש -בקרות רב

 6 5 15 12 5 6 7 6 6 8 ירושלים
 8 8 3 8 5 6 3 5 4 4 צפון
 11 5 7 12 3 10 6 15 9 6 חיפה
 34 24 24 20 16 27 32 17 22 28 מרכז

 16 16 9 17 12 15 21 13 14 17  אביבתל
 2 1 6 0 0 1 3 1 2 1 אשקלון

 4 2 4 2 3 4 1 3 2 2  שבעבאר
  כ בקרות"סה

 81 61 68 71  44 69 73 60 59 66לסיעודיים ותשושי נפש
  בקרות

 13 12 4 9 - - - - - -  לסיעוד מורכב
 כ בקרות"סה
 81**61** 72 80 44 69 73 60 59 66  מקצועיות-רב

   17 5 (*) 217 - - - - - בקרות למחיר יום, בנוסף
  

  
 .2002 אוגוסט  עדמרץ י צוות מצומצם בתקופה "וצעו עב, קביעת מחיר יוםתשושי נפש לשם /במוסדות לסיעודייםרות בקה 217(*) 
  . נבדקו גם המחלקות לסיעודיים ותשושי נפש – המוסדות שבהם נבדק סיעוד מורכב **
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בולט הממצא  ) 21( לציבוריים   ) 58(  בין מוסדות פרטיים 2006בהשוואת התפלגות ציוני הבקרות בשנת 
,  רפואה- זאת בכל התחומים המקצועיים , של ציונים גבוהים יותר במוסדות הציבוריים מאשר בפרטיים

בתחום של תנאים פיזיים ניכר , מאידך. תעסוקה ועבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, תזונה , סיעוד
ם גבוהים יותר בתחום המקנה להם ציוני, שקיימים יותר מוסדות פרטיים עם תנאים פיזיים משופרים

  . זה
  :ראה התפלגות הציונים בתרשימים הבאים

  
  :  1-4תרשים 
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פרטי ציבורי

השוואת התפלגות הציונים לשנת 2006 בתחום רפואה
 בין מוסדות ציבוריים לפרטיים
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כמעט טוב מאוד
טוב
סביר
לא טוב
כושל

  
  

  :2-4תרשים 
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5%
19%
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פרטי ציבורי

השוואת התפלגות הציונים לשנת 2006 בתחום סיעוד
 בין מוסדות ציבוריים לפרטיים

טוב מאוד
כמעט טוב מאוד
טוב
סביר
לא טוב
כושל
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  :3-4תרשים 
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השוואת התפלגות הציונים לשנת 2006 בתחום תזונה 
בין מוסדות ציבוריים לפרטיים
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כמעט טוב מאוד
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  :4-4תרשים 
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השוואת התפלגות הציונים לשנת 2006 בתחום פיזיותרפיה 
בין מוסדות ציבוריים לפרטיים

טוב מאוד
כמעט טוב מאוד
טוב
סביר
לא טוב
כושל

  
  :5-4תרשים 
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השוואת התפלגות הציונים לשנת 2006 בתחום תעסוקה 
בין מוסדות ציבוריים לפרטיים

טוב מאוד
כמעט טוב מאוד
טוב
סביר
לא טוב
כושל
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  :6-4תרשים 
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השוואת התפלגות הציונים לשנת 2006 בתחום עו"ס 
בין מוסדות ציבוריים לפרטיים

טוב מאוד
כמעט טוב מאוד
טוב
סביר
לא טוב
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  : 7-4תרשים 
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השוואת התפלגות הציונים לשנת 2006 בתחום תנאים פיזיים 
בין מוסדות ציבוריים לפרטיים

טוב מאוד
כמעט טוב מאוד
טוב
סביר
לא טוב
כושל

  
  אכיפה כלפי מוסדות ברישוי 4.2

  
ים לקביעת משך הרישוי ממשיכים  בתהליך אכיפה כלפי מוסדות ברישוי לאחר שהופצו קריטריונ

תנאים , איכות טיפול,  אדםחמצבת כו: בהתבסס על ארבעה מדדים, תשושי נפש/למוסדות הסיעודיים
  .תברואתיים ופיזיים וסיווג החולים

, כגון קיצור משך הרישוי,  מופעלות לגביהם סנקציות עד לשיפור–מוסדות שאינם עומדים בקריטריונים 
  .שימועהוראת הפסקת אשפוז ותהליכי 

  
    רישויאכיפה כלפי מוסדות ללא  4.3

  
במהלך השנים האחרונות אגף גריאטריה פועל במרץ כדי לקדם תהליכי אכיפה לסגירת מוסדות ללא 
רישוי כאשר בסדר עדיפות ראשון הם אותם מוסדות שקיימת בהם סכנה לתחלואה ותמותה ופגיעה 

  .באיכות חייהם של הקשישים
ייושמו , בין האגף עם השרות לזקן והוקם הצוות הארצי וריכוז המידעמאז שקיים שיתוף פעולה 
  :תהליכים רבים הכוללים

 .נבנה בסיס מידע לגבי מוסדות ללא רישוי בארץ •
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  .נבנו כלי הערכה אחידים לקביעת הדחיפות לסגירה •

  . פעילות בתקשורת להעלאת המודעות בציבורקידום •

  .ב הגופים המטפלים והמבטחים את הקשישים פעולות לשם הגברת המודעות לבעיה בקרקידום •

נעשתה הערכה של כלל התהליכים המשפטיים שנוסו עד כה ובדיקת יעילותם בתהליכי  •
  .האכיפה

האצלת , קנסות:הצעה לתיקוני חקיקה הכוללים , י הלשכה המשפטית בשיתוף האגף "נכתבה ע •
  .והענשת אנשי מקצועות הבריאות, סמכויות

  
  : 2006 מיפוי שסוכם בתחילת  תוצאות3-4טבלה      

  

 המוסדות שהיו ידועים' מס  מחוז
  דיירים במוסד' מס

  )הערכה(
מוסדות ' מס

  שנסגרו
  תהליכי האכיפה

  

   מוסדות6  דרום
   בכל מוסד5-8
  30-48: כ"סה

   מוסדות3
  

  צווי  סגירה

  אשקלון
נפתחים ( מוסדות 8-10

  )בתדירות גבוהה
  בכל מוסד5-10
  45-100: כ"סה

   מוסדות7
  

 5ב "צו סגירה ממשרה
  צווי סגירה מרווחה
  ואחד ללא צו

   מוסדות15-20  אביב-תל 
  בכל מוסד15-30
  125-500:כ"סה

   מוסדות8
  

   צווי סגירה3
 2, השאר פינוי בהסכמה

  ןקיבלו רישיו

   מוסדות20-25  מרכז
  בכל מוסד15-30
  300-750:כ"סה

   מוסדות6
  

האחרים ,  צווי  סגירה3
נסגרו לאחר שימועים  

  ב"תראות משרהוה

   איש500-1400  49-61  כ"סה

   מוסדות24
 )200 – 400 

  )איש
  

 הועברו 150-200רק 
  למוסד ברישוי

  
  :6200 -2001בשנים  )בשיתוף הרווחה(עדכון סגירת מוסדות 

 
  ,  קשישים300-בהם שהו כ)  מכלל המוסדות הידועים20%( מוסדות 24 נסגרו  
  )??איפה השארלא ידוע (ישוי   שוהים כיום במוסד בר200 -150לפחות    
   צווי סגירה של רופאים מחוזיים 10,  צווי סגירה של שר הרווחה5 הופעלו  
 . מוסדות נסגרו לאחר התראות ללא צו7  
 . קשישים1400- מוסדות בהם כ60-ידוע על כ 
 .אביב ומרכז- מהקשישים  במוסדות ללא רישוי שוהים במחוז תל80%  
 כשהם  בתפקוד 3פי  ומספר הקשישים בהם גדל 60%- ת בכהמוסדו'  עלה מס1999 משנת  

  .מורכב-מתוכם סיעוד 15%-סיעודי  קשה  יותר ו
  

  
  

    אדם מקצועי בתפקידים מובילים בגריאטריהחאיוש כו 4.4
  
  מערך הגריאטריים המחוזיים והצוות המקצועי בלשכות הבריאות 4.4.1           

  .תהליכים מקצועייםהנהגה מקצועית היא חיונית כדי להוביל 
 אוישו תפקידי הגריאטרים המחוזיים במרבית לשכות הבריאות המחוזיות ובשנת 2002במהלך שנת 

  .2002 הופץ הנוהל של עבודת הגריאטר המחוזי שגובש במהלך שנת 2003
  .בביסוס תפקידו של הגריאטר המחוזינמשכה הפעילות  2006 – ו  2005ים בשנ
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ס בנוסף "כולל אחיות ועו") המחלקות לחולים הכרונים("לשכות צוות היחידות הגריאטריות ב
כולל ( הקשישים הגדלה ולמטלות הגדלות תתקינה יחסית לאוכלוסיי- ממשיך להיות  בתת,לפקידות
  ).  שמספרם הולך ועולהםמקצועי על מוסדות גריאטריי- פיקוח רב
,  תזונה- יחידת הגריאטריות חסרים בלשכות אנשי מקצועות בריאות שאינם מאוישים כיום ב, בנוסף

  .האגף ממשיך לפעול לאיוש משרות אלו. פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק

 
  : בקהילההמערך הגריאטרי בקופות החולים 4.4.2

מבחינת ההיערכות לטיפול ממצאי הבקרה בקהילה הראו כי יש שונות גדולה בין אזורים ובין קופות 
י רופא מומחה בגריאטריה ושירות להערכה גריאטרית "ץ ענגישות יעו, המקצועי בחולה הקשיש והכרוני

יש בידינו נתונים ראשוניים על . הובלה מקצועית של שירות לטיפול בית ואשפוז בית ועוד , כוללני
  .פריסת גריאטרים מומחים בקהילה ועל מידת מעורבותם והשפעתם על תהליכי הטיפול בחולה הקשיש

  
  הגריאטרי בארץ פיתוח כוח אדם מקצועי במערך 4.5

  
    : הגריאטריתהרפואהבתחום  15.4.

ועדת ,  מתמחים בגריאטריה בשיתוף עם הביטוח הלאומי20תכנית מימון  :התבצעו התכניות הבאות
  .התביעות ואשל

 מגעים בנושא עם האיגוד –פעילות מטה לקראת יצירת תחום התמקצעות של גריאטריה בקהילה  •
 .הגריאטרי 

 . מגעים בנושא עם איגוד רופאי המשפחה–רת רופאי משפחה בגריאטריה פעילות מטה לקראת הכש •
   .לגבי תחומים אלו גובש מסמך מפורט באגף ובמועצה הלאומית לגריאטריה

  
  :  בתחום הסיעוד2.54.

  ).לאחיות מוסמכות(בסיסי בגריאטריה -תהליך התמקצעות באמצעות קורס על נמשך

בשיתוף עם , )לאחיות מעשיות( לגריאטריה הנמשכו קורסי השלמה לסמכות עם אוריינטצי •
  .אשל וועידת התמיכות, מנהל הסיעוד

הן בשיתוף עם אשל  והן , נמשכו קורסים בסיעוד גריאטרי לאחיות מעשיות מתחום הגריאטריה •
 .י העמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי"ע

  .נמשכו המפגשים השנתיים עם מנהלות הסיעוד של המוסדות הגריאטריים •

 .המפגשים עם מנהלות הסיעוד של בתי החולים הממשלתייםנמשכו  •
  .ש"נמשכו המפגשים התקופתיים עם אחיות הממ •

  
   :אחריםמקצועיים בתחומים   3.54.
  

  : פיזיותרפיה

 .המשך קורס על בסיסי לפיזיותרפיסטים בגריאטריה בשיתוף עם אשל •
ותרומתה ישיבה נכונה "ארגון והכנה של שתי סדנאות לפיזיותרפיסטים בנושא  •

 "לאיכות חיי המטופל
 .ב" מפגש עבודה עם קבוצת עניין בגריאטריה לצורך הבהרת נוהלי משה •
  

 : ריפוי בעיסוק
 בסיסי בגריאטריה למרפאים בעיסוק בשיתוף עם אשל -תכנון קורס על •
 .ימי עיון והשתלמויות בגריאטריה למרפאים בעיסוק ולמדריכות תעסוקה •
 .סוקה בשיתוף עם אשלקורס הכשרה בסיסי למדריכות תע •
בשיתוף עם , יפרא לחולים עם פגיעה נוירולוגית-קורס הכשרה לטיפול בשיטת נירו •

 .אשל
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  .מפגש פורום מרפאים בעיסוק בגריאטריה •
 

  :תזונה
  :מיקוד היה על מחלקות גריאטריות פעילות ה2006ת בשנ

 ;  מפגשים של פורום דיאטניות סיעוד מורכב2תקיימו ה •
 . יות העובדות במחלקות שיקום פורום לדיאטנהוקם •
 

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

 ).אקדמיה ואנשי שטח, הבריאות והרווחה
 .תכניות הכשרה לצוותים בנושא התעללות בזקנים •

  
כולל ,  במסגרות נוספותגרונטולוגיה/ בתחום הגריאטריהםיש לציין כי קיימים קורסים רלבנטיי

י אנשי "כמו כן ניתנות הרצאות ע. שבהם משתתפים מקצועות הבריאות השונים, באקדמיה ובאשל
   .לקידום הנושא הגריאטרי בתחומם, במסגרות שונות, הצוות השונים באגף

 
 המוסדיפיתוח ועדכון סטנדרטים מקצועיים בתחום   4.6

  
    :הרפואהחוזרים שהאגף פיתח ויצאו  מטעם מינהל 

 34/2006מניעת שפעת לחורף  •
 36/2006 ו 35/2006היערכות לחורף  •
  

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

עדכון הנהלים ). 'ם וכותנאים פיזיי, תזונה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, ס"עו, סיעוד, רפואה (םהרלבנטיי
  .לפי השינויים בתחום זה בארץ ובעולם הוא הכרחי

 סיים האגף לגריאטריה את שיכתוב הנהלים הקיימים בכל מקצועות הבריאות על בסיס ידע 2006 בשנת 
  . לאנשי מקצוע שונים להערות2006טיוטא ראשונה הופצה בחודש יוני . עדכני במסגרת מושגית חדשה

יף ומפורט העובר בימים אלה עריכה והגהה מקצועית בעקבות המשוב מאנשי מקצוע מדובר במסמך מק
  .2007התהליך עתיד להסתיים בשנת , במשרד הבריאות

  
   הטיפול בפניות ובתלונות הציבור. 5
  

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

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

  .כוונים להבטחת השירות הקייםהניתנים לבחינה ומ, נהלים ושיטות עבודה ברורים, מקצועיים
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
זה של זיהוי הבעיה נלקחות בחשבון בשלב : הגדרת הבעיה או זיהוי הנושא לפתרון  .א

  .נקודות ראות שונות להגדרת הבעיה
איסוף : תלונות/ וניתוח המידע בתהליך הטיפול בפניותםאיסוף נתונים רלוונטיי  .ב

הנתונים מהווה גורם מכריע לאופי ההחלטות שתתקבלנה לגבי הגורם המטפל ואופן 
הגישה הנהוגה , ונות הציבורבמטרה ליעל ולזרז את הליכי הטיפול בתל. הטיפול בבעיה
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, באגף היא של הידברות ישירה עם הפונה ועם הגורמים האחרים המעורבים בטיפול
  .ותיעוד כנדרש

בתהליך זה . ישנן מספר דרכים לפתרון בעיות: ניתוח המידע וגיבוש דרכים לפתרון  .ג
נבחנים ההיבטים המהותיים השונים מול האפשרויות והאילוצים הקיימים לפתרון 

  .בשלב זה גם נקבעת האסטרטגיה לפתרון הבעיה. עיות שזוהוהב
כאשר , האסטרטגיה של הפעלת הפתרון מיושמת בשלב זה: בחירת הפתרון המועדף  .ד

 שאמורים לפעול בדרכים אשר יביאו םתלונות מופנות לגורמים הרלבנטיי/ הפניות 
עיים הנגישות והכלים המקצו, הסמכות, לגורמים אלה יש הידע. לפתרון הבעיה

  .הדרושים לבחינת הבעיות ואיתור דרכים שיביאו לפתרונם
גיבוש מסקנות ויישום : )התוצאות(והערכת התהליך ) התפעול(בקרת הביצוע   .ה

מתן מענה בכתובים לפונה ולכל הגורמים האחרים המעורבים והקלדת . ההחלטות
איכות תהליך הטיפול בתלונות ותוצאותיו נמדדים באמצעות מדדי . הנתונים במחשב

 :לדוגמא.  שוניםםתוך בחינת קריטריונים רלבנטיי
  לוח זמנים לפתרון הבעיה .1
  .היענות לצרכי הפונה ורמת שביעות הרצון שלו .2
מקצועי ובר מדידה כנדרש , תלונות הציבור באגף אשר תואר לעיל הוא שיטתי/ תהליך הטיפול בפניות 

  .בקריטריונים של הבטחת איכות
והן , הן בתוכנה שפותחה באגף, תלונות הציבור נעשה בצורה ממוחשבת/ ונים של פניות נת הוליהנ

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

לים מהתלונות מהווים מקור מידע נוסף קבמתהום הגריאטרי והנתונים הפעילויות הנעשות בשטח בתח
  . על המתרחש ברמה הארצית

  : על פי נושאים2006להלן סיכום התפלגות התלונות לשנת 
  

  תלונות הציבור/  פירוט ממצאי פניות1-5טבלה 
  

 כ תלונות"מסה אחוז לפי נושא מספר תלונות 

 28.6% 63 איכות טיפול במוסד סיעודי ברישוי
 23.2% 51 תשלום עבור אשפוז סיעודי

 15.9% 35 ב"בקשה לאשפוז סיעודי בהשתתפות משה
 13.2% 29 תלונה על יחס קופת חולים
 6.8% 15 תלונה על נהלים מקצועיים

 5.0% 11 איכות הטיפול במוסד של משרד הרווחה
 3.6% 8 התאמת מוסד לאפיוני החולים

 0.9% 2 איכות הטיפול בקהילה
 0.9% 2 מידע על טיפול בקשיש

 0.5% 1 קביעה אם החולה סיעודי או סיעודי מורכב
 0.5% 1 מכתבי תודה

 0.5% 1 איכות טיפול במוסד סיעודי ללא רישוי
 0.5% 1 שירותים במוסד מעבר לטיפול סיעודי רפואי

כ"סה  220 100.0% 
  יש ירידה בנושא של 2006ם בשנת ג . 2005נתונים שיש המשך למגמה שנצפתה בשנת הניתן לראות מ

 בקשות לקוד כי אם אין סיבות מיוחדות לעיכוב אז –בקשה לסידור מוסדי באמצעות משרד הבריאות 
  . זמן הטיפול וההמתנה לקוד הוא קצר יחסית
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 נושא בקשות ,נושא כספי ,איכות טיפול במוסדות, , : תחומים מרכזיים5בשנה  הזאת אפשר לומר שיש 
ניכרת . שאר הנושאים שוליים.  ונושאים מקצועייםות על יחס קופת חולים כלפי המבוטחיםתלונ,לקוד 

 .עלייה בתלונות על איכות טיפול
  

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

י הטיפול יכית הפניות מגיעות מאזרחים המבקשים לזרז את הלבמר: בקשה לסידור מוסדי •
  .מוסדי באמצעות משרד הבריאותלסידור 

מרבית הפניות מגיעות : השתתפות כספית של המשפחה במימון האשפוז הסיעודי  •
או ביטול של דמי האשפוז או דמי הכניסה /הפחתה ו, מאזרחים המבקשים סיוע כספי

 .למוסדות
פניות בנושא זה מגיעות מאזרחים המבקשים : מחלקה לאיפיוני המטופל/ התאמת מוסד   •

 סיעודי של המטופל כפי שנקבע בהתאם למצבו הכללי  -ת המוסד  על פי הסיווג הרפואיהתאמ
 ).  תיפקודי- רפואי(

נות בנושא זה מגיעות מחולים המאושפזים במוסד ובני ותל: ת הטיפול במוסדכואי •
לים ועהתלונות מגיעות לגבי מוסדות הפ. דוסאו מאזרחים המבקרים במ/הם ויתומשפח

 .ומתמקדות באיכות הטיפול במוסדות האלה, פועלים ללא רישויברישוי וגם לגבי ה
חים אשר לדעתם זרנות בנושא זה בדרך כלל מגיעות מאותל: החולים מול קופות החולים •

 .קופותחים בוטאינם זוכים לקבל את השירות לו הם מצפים מתוקף היותם מב
וררים בקהילה תגת מאזרחים המופניעות הך כלל מגירבד:  טיפול החולה בקהילהשאנו •

 .וסובלים מנכות ומוגבלות שבעקבותיה הם הפכו לסיעודיים הזקוקים לסיוע במסגרת הבית
ת פניות בנוגע נועליהן נמו תן תלונות נוספות שהן מגוונות מבחינת המהוניש: ים אחריםשאונ •

 .'יה וכופ בכפוזאש, מתן מידע בקשיש: לנושאים כגון
 
 

   2006-ים בתלונות הציבור ב  התפלגות הנושאים המרכזי1-5תרשים 

התפלגות התלונות בשנת 2006 - לפי נושאים

תשלום עבור 
אשפוז סיעודי

23%

איכות טיפול 
במוסד סיעודי 
ברישוי 28%

בקשה לאשפוז 
סיעודי 16%

נהלים  תלונה על 
7%

התאמת מוסד 
4%

נושאים אחרים
4%

איכות הטיפול 
ברווחה 5%

תלונה על קופ"ח
13%
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  : 5-2תרשים 

מגמות בתלונות הציבור - לפי נושאים עיקריים
(2006 -1999) 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
בקשה לסידור מוסדי  תשלום עבור השתתפות בסידור מוסדי
איכות הטיפול במוסד סיעודי ברישוי התאמת מוסד לאפיוני החולה
תלונה על יחס קופת חולים

  
 בתלונות בנושא סידור מוסדי באמצעות המשרד התלולה ביותרבתרשים זה בולטת מגמת העליה 

מגמת העלייה בתלונות בנושא . 2003שאירע בסוף " קודים"על רקע המשבר התקציבי במימון ה, ")קוד("
עליה זו משקפת את ההשלכות הציבוריות . 2004נת גברה פי שניים במהלך ש, 2003שבלטה בשנת , זה

  . בקודים" קיצוב"הקשות והממושכות של 
 ניכרת מגמת ירידה  במספר התלונות בנושא של בקשה לסידור מוסדי באמצעות משרד 2006בשנת 

מאידך ". קוד"במשך ההמתנה לקבלת ) הקיצור(כפי הנראה בעקבות השיפור , ")קוד"בקשת (הבריאות 
במספר התלונות בכל מה שקשור לאיכות הטיפול במוסדות ובמספר התלונות כלפי קופות יש עליה 

  .החולים על אופי השירות שניתן למבוטחים

  
   היערכות לשעת חירום. 6
  

וכללה , פעילות ענפה בנושא זה נעשתה תוך שיתוף פעולה בין האגף לגריאטריה והאגף לשעת חירום
במסגרת זו נעשו הצעדים .  בבתי החולים ובקהילה בשעת חירוםהקמת ועדה לארגון השירות הגריאטרי

  :הבאים
 רענון נוהל הפעלת המערך הגריאטרי בשעת חירום )1(
 .בדיקת אמצעי מיגון מהאספקטים השונים וכתיבת המלצות )2(
 "סדר פעולות הצוות המטפל במחלקה גריאטרית במקרה של אזעקת אמת"הפצת הנחיות  )3(
  גריאטריגיבוש סכימת החלטה לפינוי מוסד )4(

  .")העברה מתוכננת" ("נוהל העברת חולה מבית חולים לחולים כרוניים בשעת חירום"הפצת 
  

  מלחמת לבנון השנייה 6.1
י החיזבאללה לכיוון ,אלפי טילים שוגרו ע. 15/8/06 עד 13/7/07 –מלחמת לבנון השנייה נמשכה מ 

  . שבמחוז צפון המדינה ובנפת חיפהההאוכלוסיי
הנמצאים בכ )  במחוז הצפון3000 -(  מיטות סיעודיות ולתשושי נפש 5246ימים היו במרחב המלחמה קי

  .וזאת בנוסף לקשישים המתגוררים בקהילה,  מוסדות סיעודיים100 –
  ,אולם. לא היה צורך ולא נדרשנו לפינוי קשישים ממוסדות סיעודיים אלו, במלחמה זו

בקהילה נידרש לתת פיתרון של דיור תחליפי  סיעודיים ולתשושי נפש המתגוררים בביתם 665– לכ 
  ). מנפת חיפה1/3 – באו ממחוז הצפון ו 2/3.(  מוסדות קולטים67 –במיסוד ב 
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יצר שתופי . האגף עבד בתאום עם האגף לשעת חירום שבמשרד הבריאות ובקשר רציף עם המחוזות
  .פעולה עם השרות לזקן שבמשרד הרווחה והמוסד לביטוח הלאומי

 מהקשישים הסיעודיים ותשושי הנפש העדיפו את מסגרת המיסוד על פני 20% –כ , מהבתום המלח
  .חזרה הביתה
  :תונים של הקשישים שפונו מהקהילהלהלן תמצית הנ

  
 2היערכות בעת מלחמת לבנון סיכום מספרי של ה

 ממחוז צפון 62%( קשישים באמצעות לשכות  הבריאות 665פונו , בעת המלחמה, כאמור
  : להלן פירוט הישובים מהם פונו הקשישים).חוז חיפה ממ37% -ו
  

  : 6-1תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 בדומה לעת -מהמפונים  77.6%היוו  +75 ובני  94.3% היוו  +65בני : התפלגות הגילאים
 . כמפורט להלןרגיעה

  
  :6-2תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מקומות מהם פונו הקשישים במלחמת לבנון 2

חיפה
22%

קריות
13%

נהריה
12%

שמונה קרית 
7%

ים)  י ים כפר וב יש וב  אחר (לר
12%

מעלות /תרשיחא
11%

כרמיאל
9%

צפת
6%

טבריה
עכו3%

5%
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מרביתם : לאשפוז סיעודימרבית המפונים באמצעות המשרד השתייכו  לאוכלוסית היעד 

 היו תשושים והועברו 28%עם זאת ). 11%(ומקצתם תשושי נפש ) 60%(סיעודיים 
  . כמפורט להלן, בודדים היו בסטטוס שבאחריות קופות החולים. לאחריות משרד הרווחה

  
  :6-3תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

דות סיעודיים מרבית הקשישים הסיעודיים ותשושי הנפש שפונו למוס, עם תום המלחמה
  . חזרו לקהילה-
  

:6-4תרשים 

התפלגות מפוני המלחמה לפי סטטוס 
(סה"כ 665 איש ואשה)

תשושי נפש
11%

תשושים
28%

אחר*
1%

סיעודיים
60%

שהסתיימה  שהות מאושפזי המלחמה  - לאחר  מקום 
(475 סיעודיים ותשושי נפש שאושפזו)

השתחררו לביתם
65%

השתחררו - אך 
בשלבי טיפול

13%

נפטרו (חלקם 
לאחר המלחמה) 

11%

שינוי סטטוס ועברו 
לאחריות הקופה

1%

נשארו באשפוז
10%
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  מתן שירותי אשפוז סיעוד. 7
  
   צעדים מערכתיים לשיפור ניהול מערך האשפוז הסיעודי באמצעות משרד הבריאות.7.1  

  .2006 - ונמשך ב2005 - יושם ב, 2004 -מדובר בתהליך מערכתי מקיף שהחל ב
הכנסה והטמעה של מערכת מחשוב חדישה  ,התהליך משלב עדכון נוהל גבית השתתפות המשפחות

  .וצעדים מערכתיים תומכים, )להלן' ר(ומקיפה 
נוהל הגביה של השתתפות המאושפז ובני משפחתו במימון האשפוז הסיעודי : עדכון נוהל הגביה  .א

, הלשכה המשפטית, השירות הסוציאלי, תוך עבודה משותפת של האגף לגריאטריה, עודכן
מימון האשפוז הסיעודי   "24/2005ל "  נוהל מעודכן יצא כחוזר מנכ.נוספיםוגורמים מקצועיים 

". בנות של המתאשפז/בת הזוג ובנים/בן, המתאשפז י" הכרוני ע
pdf.05_24mk_2699a/forms/download/il.gov.health.www://http  

ומתן סמכויות נוספות ,  הנוהל העדכני לוותה בביצוע רענון מסיבי ללשכות בכל הרמותהוצאת
  .לגזברים ולפקידי הגביה על מנת להביא לשיפור ההכנסות הייעודיות מהמשפחות

  ).להלן' ר(י הקמת מערכת מחשוב חדישה "הטמעת הנוהל נתמכה ע
  
  ):  אגף גריאטרי ממוחשב (ם"מערכת המחשוב אג. ב

, ביחד עם חברת תוכנה, י תחום פיתוח באגף למידע ומחשוב"פרויקט מחשוב שבוצע עמדובר ב
לאור השלכתם על , עקרי הפרויקט מובאים להלן. ובתיאום עם המשתמשים במשרד הבריאות

  . עבודת האגף לגריאטריה
 SAPעל פלטפורמת , על פי דרישות חשב המשרד והאוצר, 2004-2005המערכת תוכננה בשנים 

  .2005ת מאז אוגוסט ומופעל
) 'אשפוזים וכו, תור המתנה(בלשכות הבריאות טיפול בפניות לאשפוז סיעודי  התנהל הקודם לכן

פירוש נוהל /וללא אחידות ביישום, ללא אפשרות של בקרה ושקיפות, למחצה-באופן ידני או ידני
ש "ת גע נוהלו במערכהכנסות המשפחותחלקית על -הנתונים הממוחשבים. הגביה מהמשפחות

 מיושנת מבחינה השלא תמכה בהחלטה לגבי חישובי זכאות ושהיית, )גביה עבור שהיה(
 תשלומים למוסדותגם ה. חשבונאית ולא אפשרה ניהול תקין על פי כללי התחשבנות המקובלים

  . שלא עמדה באמות המידה הנדרשות, למחצה-התנהלו בצורה ממוחשבת
לה ולאפשר מעקב תקציבי נאות על תשלומים יעדי מערכת המחשוב היו לשפר תהליכים א

,  ובכך לשפר את השירות לאזרח ואת ניצול התקציב–למוסדות ועל גבית השתתפות המשפחות 
  . דבר שיאפשר בעקיפין זמינות טובה יותר של פתרונות של אשפוז סיעודי

 ובהמשך אפיון של היבטים,  התבסס על אפיון ראשוני למערכתם"של פרויקט אג' שלב א
במקביל נבנה מימשק עם מערכת . על פי דרישות האגפים המקצועיים המעורבים, נוספים
כן פותח פורטל לדיווחי המוסדות על אשפוזים ומימשק . י דרישות משרד האוצר"עפ, מרכבה

,  תהליך המחשוב ארך כשנה. מדובר על מערכת מחשוב מורכבת ביותר. נפטרים עם משרד הפנים
  . 2005באוגוסט " עלתה לאוויר"והמערכת 

הממתינים והספקים , של המאושפזיםבסיס הנתונים הוקם , במקביל להכנסת התוכנה לפעולה
  . י שחזור ככל שניתן ממערכות ישנות והסבת נתונים מניירת בלשכות הבריאות" ע–

 לשכות בריאות 17 - ב– למשתמשים במערכת פעולות הדרכה והטמעהבמקביל גם בוצעו 
 - כ(ולמוסדות הסיעודיים ) כ" משתמשים סה300 -כ(ים של הנהלת המשרד ובאגפים המקצועי

  ). מוסדות300
באשפוז  בכל שלבי הטיפול, ם נמצאת בשימוש"כיום מערכת המחשוב אג: המצב הנוכחי

 : בנפחי עבודה גבוהים כמפורט להלן, ב"כמפורט בתרשימים המצ, הסיעודי
 משלמים עבור 20,000 -וברגע נתון יש כ, כיום פניות חדשות לאשפוז סיעודי בשנה 7000 -יש כ •

 .  המאושפזים במערכת
  .מ"ס ואחיות מנוהלות באג"פעילויות של עו, ניהול ועדות לסיווג, תהליכי קבלת הפניה •

  .ה"מ והחשבונות מועברים לגביה במרכב"ניהול חשבונות המאושפז ומשפחתו מתבצע באג •

 12,300 -מדובר על כ. תנועת החולים במערכת מוסדות מדווחים בצורה אלקטרונית על 300 -כ •
 . מהמאושפזים מידי שנהכשלישעם תחלופה של , מאושפזים בנקודת זמן כיום
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ופקודות יומן חשבונאיות סופיות מועברות , מ"כל נושא התשלומים למוסדות מנוהל באג •
 .ה"בממשקים למרכב

 וחזרות לאשפוז המערכת מאפשרת מעקב ממוחשב על פעילות במוסדות מבחינת יציאות •
התחשבנות מול המוסדות כיום הינה מדויקת . לרבות לגבי נפטרים, ובקרת דיווחי המוסדות

דיוק בדיווח מתאפשר תיקון מיידי גם מצד המשרד וגם מצד -ובמקרה של איתור אי, יותר
 . המוסד

מבחינת , עד היום הושקע מאמץ רב לטיוב נתוני המאושפזים ובני משפחותיהם המשלמים •
.  איש30,000 - מדובר על אוכלוסיה של כ. גובה הסכומים ועוד, נתוני בנק, ונים דמוגרפיםנת

 . תהליך הטיוב עדיין לא הסתיים ונמצא במגמת שיפור מתמדת
ויש לציין כי מאז הופעלה התאפשרו ההישגים , ניהול התקציב מתבצע באמצעות המערכת •

 .הבאים
o ן התקציבישיפור מתמשך בנושא הגביה מהמשפחות והאיזו . 
o  מוסדות(תשלום מדויק ומבוקר היטב לספקי שרות.( 
o  והקצאת קודים חדשים ללשכות בהתאם–שקיפות לגבי תור ההמתנה לאשפוז סיעודי .  
o המערכת אפשרה היערכות נאותה במצבים לא שגרתיים כגון: 

 כאשר –עת פונו מאות קשישים מהקהילה בצפון למוסדות , הבעת מלחמת לבנון השניי
 .יתם שבו לבתיהם עם תום המלחמהמרב

 . בנושא פיילוט מכרז הקודים בנפת פתח תקווה
  .מצב חרום בעוטף עזה בדרום

 שיעדיה שיפור ולייעול תהליכים –ם "של פרויקט אג' בהמשך מתוכננת תכנית פיתוח לשלב ב
  . טיוב נתונים ועוד, הוספת מרכיבים, בקרת איכות, לרבות הקמת מימשקים, במערכת

  
  : נתונים בסיסיים–") הקודים("וז סיעודי מסובסד אשפ 7.2

  
 12,177מהם  ,  פתרונות אשפוז סעודי מסובסדים13,074 -כ  כ"  העמידה המדינה סה2006בסוף שנת 

) 7%( 897ד ווע, ) השירות הקנוי(במוסדות ציבוריים ופרטיים ") קודים("פתרונות אשפוז סעודי ) 93%(
  ).השירות המתוקצב( בבעלות ממשלתית פתרונות נוספים במיטות מתוקצבות

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

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

  

קנויתקנים בשרות ה/קודים המחוז
)31.12.06( 

תקני השרות 
  )1( המתוקצב

כ מיטות "סה
  מסובסדות

)31.12.06( 
מיטות מסובסדות שיעור 

 +75 בני 1000-ביחס ל

 33.9 1,020 0 1,020ירושלים

 57.8 2,045 0 2,045 צפון
 44.3 2,235 387 1,848 חיפה

 42.3 3,100 450 2,650 מרכז

 33.7 2,977 0 2,977תל אביב

 38.2 829 0 829אשקלון
 49.2 868 60 808באר שבע

 41.3 13,074 897 12,177 כ"סה
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  :הערות לטבלה
שמואל הרופא , נתניה,  פרדס חנה–דיווח מאושפזים בפועל במרכזים גריאטריים ממשלתיים ) 1 (

  ). תחום מידע באגף למידע ומחשוב: מקור הנתונים(צ "וראשל
  

  : תהליך פניה לאשפוז סיעודי
המלצה לאשפוז . סיעודית והערכה סוציאלית-אשונית עוברת הערכה מקצועית רפואיתכל פניה ר

לא כל המומלצים אכן , עם זאת. משקפת את החלטת הצוות בראשות הגריאטר המחוזי ובאישורו
  .מסיבות שונות, מתאשפזים בפועל

 משרד יש לציין כי במהלך השנים אנו צופים בעליה מתמדת בדרישה לאשפוז סיעודי באמצעות
  .מעבר לגידול באוכלוסיה, הבריאות

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

  :בחלוקה למחוזות, תהליכי טיפול ואשפוז בפועל, להלן נתונים אודות היקפי פניה לאשפוז סיעודי
  

  2006ז בפועל בשנת זכאויות ואשפו, המלצות לאשפוז, היקף פניות לאשפוז סיעודי:  2-7טבלה 
  

 מחוז
כ לקוחות "סה

שנרשמו במערכת 
 ")יצירות("

בקשות 
לאשפוז 

 )"פניות"(
 אשפוזים זכאויות ועדות

 327 362 532 502 554 ירושלים
 652 772 882 1,062 1,134 צפון
 595 768 770 1,139 1,229 חיפה
 967 1,075 1,864 1,188 1,871 מרכז
 966 1,079 1,441 1,837 1,700 תל אביב
 313 390 534 558 544 אשקלון
 227 250 465 520 507 באר שבע

 4,047 4,696 6,488 6,806 7,539 כ"סה
  
   וממתינים בטיפול6מוכניםמתינים  וחלוקה למ-ספר הממתינים מ
  

הקשר בין רשימות ממתינים המוכנים לבין המיטות המסובסדות וכלל המיטות ברישוי מובא בטבלה 
  :רשים הבאיםובת

                                                 
 כלי בקביעת גובה תשלום המשפחההסתיים התהליך המקצועי והכל  6
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  , )ממשלתיות/ומתוקצבות" קודים("מיטות מסובסדות , נתוני ממתינים מוכנים:  3-7טבלה 
   )2006( במספרים וכשיעורים לאוכלוסיה –מיטות ברישוי 

  

 * ממתינים מוכנים
)31.12.2006( 

   מיטות מסובסדות
 )מתוקצבות+ קודים (

 מיטות ברישוי
 )לסיעודיים ותשושי נפש(

 תייאוכלוס
 מחוז )1( +  75בני 

 במספרים )2(שיעור  במספרים )2(שיעור  במספרים )2(שיעור  במספרים
 30.1 57.8 1,740 33.9 1,020 0.3 10 ירושלים
 35.4 82.2 2,910 57.8 2,045 1.2 43 צפון
 50.5 59.6 3,008 44.3 2,235 0.3 13 חיפה
 73.2 84.6 6,192 42.3 3,100 0.8 60 מרכז

 88.3 45.4 4,013 33.7 2,977 0.8 72 תל אביב
 21.7 32.9 713 38.2 829 0.4 9 אשקלון
 17.6 55.0 968 49.2 868 1.1 20 באר שבע

 316.8 61.7 19,544 41.3 13,074 0.7 227 כ"סה
כישות , ם לא מאפשרת כיום הוצאת נתונים מדויקים לגבי ממתינים בתהליך"מערכת אג* 

למותר לציין כי גם בעבר הדיווח . ם"של פרויקט אג'  בשלב בהנושא מתוכנן לפיתוח. מוגדרת
  .הידני לא היה מדויק

  
בהקשר זה . ניתן לראות כי שיעור הממתינים ביחס לאוכלוסיה הוא הגבוה ביותר במחוז צפון

יש לציין כי העדר מיטות שיקום ומיטות סיעוד מורכב במחוז צפון גורם לעומס יתר על המערך 
  .יש שיעור ממתינים גבוה) באר שבע(מחוז דרום גם ב. הסיעודי שם

  .צפון ודרום, האגף מפנה יותר פתרונות סיעודיים מסובסדים למחוזות אלה, בהתאם
  

  :1-7תרשים 
  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

ירושלים צפון חיפה מרכז תל אביב אשקלון באר
שבע

סה"כ

מערך האשפוז לסיעודיים ותשושי נפש: 
 מיטות ברישוי, מיטות מסובסדות וממתינים מוכנים, ביחס לאוכלוסית בני 75+

מיטות ברישוי 

מיטות "מסובסדות" *

ממתינים מוכנים  

  
  ")מתוקצבות("מיטות ממשלתיות + בשרות הקנוי " קודים                 * "

  
ביותר  שים הוא הנמוך הקשיתמתרשים זה ניתן לראות ששיעור המיטות ביחס לאוכלוסיי

ועל כן שיעור המיטות (הקשישים מופנים לאשפוז מחוץ לתחומי המחוז . במחוז אשקלון
  \).המסובסדות גבוה משיעור המיטות ברישוי

. שיעור המיטות הגבוה במחוז מרכז מפצה על שיעור המיטות הנמוך יחסית במחוז תל אביב
  . במחוז צפוןשיעור המיטות והאשפוז המסובסד הוא הגבוה ביותר

    .נתון זה מתקשר לשיעור המיטות השיקומיות המזערי במחוז הצפון
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   7) "יםקוד"(שרות הקנוי התפלגויות המאושפזים ב
  

  ).70%( המאושפזים במוסדות מתאפיינת באחוז גבוה של נשים ת הבא ניתן לראות כי אוכלוסייבתרשים
  

  :2-7תרשים 
  

מאושפזים בשרות הקנוי ("קודים") לפי מגדר - 31/12/2006
(n = 12,177)

30%
70%

נשים

גברים

  
  

  . כל מחוז בנפרדאחוזים דומים מתקבלים גם בתוך: הערה
  

   ) 6/0/1231 (קבוצות גיל לפי ")קודים ("מאושפזים בשירות הקנוי:  4-7טבלה 
  

 *קבוצת גיל
 מחוז +85 75-84 65-74 64עד 
 אחוז מאושפזים אחוז מאושפזים אחוז מאושפזים אחוז מאושפזים

 47% 34%473 13%335 128 6% 62 ירושלים
 43% 37%788 13%665 239 7% 126 צפון
 49% 35%876 11%631 189 5% 83 חיפה
 47% 36%1,075 11%819 255 6% 149 מרכז
 49% 34%1,275 11%878 299 6% 166 תל אביב
 40% 40%307 14%304 104 6% 48 אשקלון
 39% 40%294 13%300 96 7% 55  באר שבע

 46% 36%5,088 12%3,932 1,310 6% 689 כ"סה
  . במערכת10%המשתנה שנת לידה חסר בהיקף של  -  מהמאושפזים 90%יצגים הנתונים מי* 

  .7-1כ המאושפזים בכל מחוז מופיעים בטבלה "נתוני סה

  .אחוז הערכים החסרים בכל מחוז מופיע בנספח

                                                 
   מאושפזים מפסיכוגריאטריה125 לא כולל  7
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  :3-7תרשים 
  

מאושפזים בשרות הקנוי ("קודים") לפי קבוצות גיל - 31/12/2006 
(* n=11,019) 

438

1,496

2,458

872

2,436

689

2,630

עד 64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+
  

  . במערכת10%המשתנה שנת לידה חסר בהיקף של  - מהמאושפזים 90%הנתונים מייצגים    * 

  
 76% - שניתן לראות . אה מובאת התפלגות המאושפזים לפי השתייכות לקופת חוליםבטבלה הב

  .מבוטחים בשירותי בריאות כללית
  

    )2006(חולים הת ולפי השתייכות לקופ - )"יםקוד"(שרות הקנוי מאושפזים ב:  5-7טבלה 
  

 *הגורם המבטח
 מחוז מאוחדת לאומית מכבי כללית
 % מבוטחים % םמבוטחי % מבוטחים % מבוטחים

 10% 89 10% 94 6% 50 74% 669 ירושלים
 2% 44 8% 147 4% 78 85% 1,492 צפון
 4% 50 7% 92 15% 197 75% 1,006 חיפה
 6% 109 7% 133 11% 206 77% 1,509 מרכז

 3% 65 7% 180 17% 419 73% 1,838 תל אביב
 6% 43 11% 76 16% 108 66% 436 אשקלון
 1% 8 7% 37 13% 75 79% 447 באר שבע

 4% 408 8% 759 12% 1,133 76% 7,397 כ"סה
  . במערכת20%המשתנה קופת חולים חסר בהיקף של  -  מהמאושפזים 80%הנתונים מייצגים * 

  .7-1כ המאושפזים בכל מחוז מופיעים בטבלה "נתוני סה

  .אחוז הערכים החסרים בכל מחוז מופיע בנספח
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  6200 שהשתחררו במהלך שנת מאושפזים

 .3,810 היה  2006במהלך שנת  ים שהשתחררומאושפזמספר ה
  :להלן התפלגות סיבות השחרור

  2006מספר המשוחררים בשנת :  6-7טבלה 

 אחוז *שכיחות סיבת השחרור
 83.9% 2,978 נפטר

 12.6% 448 שינוי לסיעודי מורכב
 1.7% 60 השתחרר לביתו

 1.2% 41 ח גריאטרי"יצא לבי
 0.3% 11 שינוי לתשוש

 0.3% 10 עבר למסגרת פסיכיאטרית
 100%* 3,548*  כ"סה

  

  :2006להלן התפלגות הגילאים של מאושפזים שהשתחררו מאשפוז סיעודי במהלך 

  
  התפלגות המשוחררים לפי קבוצות גיל:  7-7טבלה 

  

  התפלגות הגיל של המאושפזים–להשוואה  אחוז )1(שכיחות  קבוצת גיל

 6% 2.7% 84 עד 64
65-74 207 6.7% 12% 
75-84 936 30.2% 36% 
85+ 1,870 60.4% 46% 

כ"סה  3,097 )1(  100% )1(  
 

100% 
 

  
  : הערות

המשתנה תאריך לידה חסר בהיקף ( מהמאושפזים שהשתחררו 88%נתונים אלה מייצגים ) 1(

  ).  במערכת12%של 

  .7-1 ראה טבלה 12,177כ " סה31.12.06- נתונים נכון ל–המאושפזים ) 2 (

  
  דיונים בנושא העברת האשפוז הסיעודי לקופות החולים  7.3

  
  . נמשכה עבודת המטה בנושא העברת האשפוז הסיעודי לקופות החולים2006בשנת 

  
  
  



  מדינת ישראל
STATE  OF  ISRAEL  

            35  
                            Division of Geriatrics  האגף לגריאטריה                                                                                      

            Ministry of Healthמשרד הבריאות                                                                                                
    Jerusalem                                                               ירושלים                                                            

  

__________________________________________________________________________________  
 Rebecca St., P.O.B. 1176, Jerusalem 91010 29.       ירושלים1176. ד.ת, תלפיות, 29רבקה ' רח: כתובת
  Fax  (972-2)            Tel: (Country Code 972-2) 5681254/9 6725811: פקס,     02-5681254/9: טל

E-mail:  sara.levi@moh.health.gov.il  

  נושאים נוספים. 8
  

 מקצועי בתחום הגריאטריה במשרד הבריאות-  עבודת צוות רב8.1
  

בסעיף זה נרכז את תחומי . שוניםמקצועי בתחומים -לאורך מסמך זה הוזכר כי האגף עובד כצוות רב
  :מקצועית בגריאטריה-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 , פיתוח נהלים לטיפול מוסדי במקצועות השונים •
 מקצועיים למחלקות גריאטריות מסוגים שונים-יתוח קריטריונים רבפ •
 )המאוישים כיום, םבמקצועות הרלבנטיי(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

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

 יתן בתחום הגריאטריה בכל אחד מהמקצועות תכנון ופיתוח מערך השירות הנ •
או בקהילה /במוסד ו,  עבור אנשי המקצוע בשטח- םפיתוח של טפסי הערכה לחולים הגריאטריי •

 )בחלק מהמקצועות(וניתוח ממצאים , )בחלק מהמקצועות(
 גיבוש תכניות הכשרה מקצועית •
 שותפות בפרויקטים שונים •
ועדות אשל וועדות לנושאים , לאומית לגריאטריהכגון המועצה ה(השתתפות בפורומים שונים  •

  ).ספציפיים
  

  :תחומי בגריאטריה- מסגרות לשיתוף פעולה בינ8.2
  
מעבר לעבודה עם הנהלת ( המסגרות העיקריות כוללות, עם גורמים בתוך משרד הבריאות) א(

  ):המשרד

 פורום גריאטרים מחוזיים •
  ) וארציממשלתי(פורום מנהלות הסיעוד במוסדות גריאטריים  •

 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"ום שתפור •

 ועדות אשל לסוגיהן •
  

בין האגף לגריאטריה לגופים אחרים המעורבים במתן שירותים , קיימים ממשקים נוספים
  . במטרה לקדם נושאים ספציפיים,  הקשישיםתלאוכלוסיי
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   פעולות ריכוז מידע ומחקר יישומי38.
  

  .םימנים בתחומי הפעולה השונים הרלבנטייעבודת מטה נאותה של האגף תלויה בנתונים מה
 שונים וכן עדכון שוטף מהספרות םלשם כך האגף פועל לריכוז נתונים שפורסמו בתחומים רלבנטיי

  . מקצועית
  
  
  

כפי , יעדי האגף לגריאטריה מקיפים תחומים רחבים, לסיכום

והאגף חותר לשיפור של מצב בריאות והתפקוד , שפורט בחלקו

תוך , י פעולה בתחומים שונים"הקשישים ע תשל אוכלוסיי

 .שיתוף עם גורמים במשרד ומחוצה לו
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  נספחים

  

  :מ"ח ערכים חסרים במערכת אג"דו

  :להלן הפירוט לפי מחוזות. 10%:   היקף ערכים חסרים–המשתנה תאריך לידה  .1

  

 משתנה תאריך לידהערכים חסרים ב

 אחוז ערכים חסרים' מס  מחוז

 2% 22 ליםירוש
 11% 227 צפון
 4% 69 חיפה
 13% 352 מרכז
 12% 359 תל אביב
 8% 66 אשקלון
 8% 63 באר שבע

 10% 1,158 כ"סה
  

 :להלן הפירוט לפי מחוזות. 20%:    היקף ערכים חסרים– המשתנה קופת חולים  .2
  

 קופת חוליםמשתנה ערכים חסרים ב

 אחוז ערכים חסרים' מס מחוז

 12% 118 ירושלים
 14% 284 צפון
 27% 503 חיפה
 26% 693  מרכז
 16% 475 תל אביב
 20% 166 אשקלון
 30% 241 באר שבע

 20% 2,480 כ"סה
  
  


