
 האגף לגריאטריה
 2012סיכום  שנת  
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 תוכן המצגת

   שקפים תחום

 3-7 2012נושאים נבחרים שקודמו בשנת 

 8-11   אוכלוסיהנתוני 

 12-21   גריאטריםנתוני מוסדות אשפוז 

 22-25   מאפייני המאושפזים במערך הגריאטרי הממושך

 26-41 רגולציה בקרות ונהלים  

 42-44 מאפייני פניות ותלונות בתחום הגריאטריה  

 45 למידע נוסף
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 נושאים נבחרים 

 2012שקודמו בשנת  
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 2012להלן מספר פעילויות של האגף לגריאטריה בשנת ,

 12 -ה* המלחים כנס המהוות תחילת יישום ההמלצות של 

,  "האוכלוסיההיערכות המדינה לקראת הזדקנות "בנושא 

תפקודם ואיכות חייהם , במטרה לקדם את מצב בריאותם

,  פעילהתפיסת עולם של הזדקנות מתוך , הקשישיםשל 

באוכלוסיית הקשישים  ובפרט לאור הגידול התלול הצפוי 

 .בישראל בשנים הקרובות
__________ 

ובו  , כנס ים המלח נערך מידי שנה מטעם המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות* 

 דנים ראשי מערכת הבריאות בנושאי מדיניות מהותיים אשר על סדר היום הציבורי
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קמפיין לפעילות גופנית לאנשים זקנים  : 

 בריאות ומניעה בגיל המבוגר הוכחו כיעילים בעיכוב תחלואה  קידום

פעילות גופנית סדירה בגיל המבוגר חיונית להזדקנות  . ומוגבלות

היומיומי  לשיפור התפקוד , ותורמת לשמירה על הבריאות בריאה

  .ולעצמאות

 לעידוד הפעילות הגופנית  בטלוויזיה לגריאטריה הוביל קמפיין האגף

הקמפיין היה  . גמלאיםבשיתוף עם המשרד לענייני , בגיל המבוגר

 לפרטים.  מוצלח וזכה לתגובות חיוביות מאנשי מקצוע ומהציבור

 www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/HealthPromotionAndPreventiveMedicine/Pages/exercise.aspx://http 

  

http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/HealthPromotionAndPreventiveMedicine/Pages/exercise.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/HealthPromotionAndPreventiveMedicine/Pages/exercise.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/HealthPromotionAndPreventiveMedicine/Pages/exercise.aspx
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 (:  קודים)"חדש לרכישת שירותי אשפוז סיעודי מכרז" 

 רוכשת שירותי אשפוז עבור חולים סיעודיים  , באמצעות משרד הבריאות, ישראלמדינת

 .   זכאים לסיוע במימון אשפוזם ממשרד הבריאותאשר נמצאו  ,נפש ותשושי

 אשפוז אלה נרכשים ממוסדות אשפוז גריאטריים פרטיים וציבוריים שקיבלו  שירותי

גם התקשרו עם המדינה על פי  , (2008מאז שנת )ובנוסף , רישיון ממשרד הבריאות

ועמדו בדרישות המפורטות לאיכות הטיפול לרבות רמת התקינה  , תנאי המכרז בנושא

 .  והמתקנים

 מתקשרת המדינה עם מוסדות אשפוז גריאטריים העומדים    30.6.2012מיום החל

לרבות  תוספת כוח , בסטנדרטים נוספים ומפורטים יותר המשפיעים על איכות הטיפול

ליישום  "( בונוס)"ומתן תמריצים כלכליים , (קלינאית תקשורת, כגון כוח עזר)אדם 

מניעה  , מניעת זיהומים: פרויקטים שמקדמים את איכות הטפול בקשיש הסיעודי כגון

 לפרטים. בכאב ומניעת עצירותוטיפול אומדן , בפצעי לחץוטיפול 

.aspx2012-www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/prof/Pages/Michrazhttp://   

http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/InpatientNursingAssistance.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/prof/Pages/Michraz-2012.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/prof/Pages/Michraz-2012.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/prof/Pages/Michraz-2012.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/prof/Pages/Michraz-2012.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/prof/Pages/Michraz-2012.aspx
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 הקשישים לאוכלוסיתקידום מתן שיקום  : 

 בפרט לאחר אירוע חריף כגון שבר, בגיל המבוגר חשופים לירידה בתפקודאנשים  ,

אשר מעוגן בחוק , שיקום רפואי. אירוע מוחי או בעקבות מחלה חמורה וריתוק למיטה

נועד לאפשר למטופל לחזור לתפקוד  , החוליםביטוח בריאות ממלכתי באחריות קופות 

 .  חברתית ונפשית ולקיים אורח חיים פעיל ובריא, מיטבי מבחינה פיזית

 מופנים לשיקום אף כי קיים צורך ברור לכךלא זאת במקרים רבים קשישים עם  . 

 תוך  , האגף לגריאטריה המשיך את פעילותו לקידום השיקום הרפואי 2012בשנת

י קופות  "בקרה על מתן שירותי שיקום לקשישים ע,  עדכון חוזר מנהל  הרפואה

לרבות המשך סקרי בקרה יחד עם המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד  , החולים

ביצוע בקרות על איכות הטיפול במחלקות לגריאטריה שיקומית ועידוד  ,  הבריאות

 .בשנים הבאותפעילות זו ממשיך האגף לגריאטריה . פתיחת מיטות נוספות בתחום
 

 //:www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Pages/MedicalReabilitation.aspxhttp לפרטים     

http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Pages/MedicalReabilitation.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Pages/MedicalReabilitation.aspx
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 אוכלוסיהנתוני 



 6568568'4463ערגעקאק

נתונים לשנת  

מתוך   2012

השנתון  

הסטטיסטי של  

  ס"הלמ

שיעור  , פ הטבלה"ע

+ 65הקשישים בני 

מכלל האוכלוסייה  

מצוי   -הגבוה ביותר 

במחוזות תל אביב 

 .וחיפה

 65-74בני      כלל האוכלוסייה מחוז ונפה  
 אחוז מכלל האוכלוסייה בני

75+ +65 +75בני  65-74בני    

 8.0% 3.7% 4.2% 36.6 41.5 977.7 מחוז ירושלים

 7.9% 3.4% 4.5% 44.4 59.5 1,310.60 מחוז הצפון

 9.5% 4.3% 5.3% 4.7 5.8 110.3 נפת צפת   

 9.1% 4.0% 5.1% 4.2 5.4 106.1 נפת כנרת   

 8.1% 3.4% 4.7% 16 21.6 464.7 נפת יזרעאל   

 7.5% 3.2% 4.3% 18.6 25.1 586 נפת עכו   

 5.3% 1.8% 3.5% 0.8 1.5 43.5 נפת גולן   

 12.8% 6.2% 6.6% 57.7 61.9 932.3 מחוז חיפה

 16.4% 8.2% 8.2% 45 44.6 546.8 נפת חיפה   

 7.8% 3.3% 4.5% 12.7 17.3 385.5 נפת חדרה   

 10.4% 4.7% 5.8% 89 110.5 1,910.40 מחוז המרכז

 10.7% 5.1% 5.7% 21.3 23.9 421.6 נפת השרון   

 11.0% 4.9% 6.1% 31.5 39.3 646.8 נפת פתח תקווה   

 7.7% 3.3% 4.4% 10.2 13.6 308.6 נפת רמלה   

 11.2% 4.9% 6.3% 26.1 33.7 533.4 נפת רחובות   

 14.6% 7.5% 7.2% 97.8 93.8 1,310.80 מחוז תל אביב

 9.7% 4.4% 5.3% 49.8 60.5 1,135.40 מחוז הדרום

 11.9% 5.5% 6.3% 27.2 31.2 491.9 נפת אשקלון   

 8.1% 3.5% 4.5% 22.7 29.2 643.6 נפת באר שבע   

 1.1% 2.3% 3.8 7.5 333.3 אזור יהודה ושומרון

3.4% 

 

 10.3% 4.8% 5.5% 379.1 435.1 7,910.50 כוללסך 
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89-85 

84-80 

79-75 

74-70 

69-65 

בישראל לפי שכבות גיל הקשישים גידול הצפוי במספר ה  

2015-2035 -בשנים   

,  מספר הקשישים

X1000 
 לפי שכבות גיל:

 :יתעצמוהזדקנות האוכלוסייה ימשיכו ואף תהליכי  2015-2035בשנים 

 .  ומעלה צפויה לגדול יותר מכל קבוצת גיל אחרת 65בני אוכלוסיית •

 .  2010בסוף  763,000לעומת  117% -גידול ב, נפשמיליון  1.7 -אוכלוסייה זו תמנה כ 2035בסוף •
 .בהתאמה 14.6% -ל 10% -יגדל מבאוכלוסייה + 65של בני היחסי חלקם •
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2015-2035גידול במספר הקשישים לפי שכבות גיל ה תחזית  

 2035 2030 2025 2020 2015 2010 קבוצת גיל 

69-65 200.1 327.7 355.7 366.2 377.9 419.6 

74-70 193.3 192.1 308.5 336.9 348.7 361.4 

79-75 147.0 172.0 172.0 279.7 308.3 321.6 

84-80 111.9 119.1 141.4 143.8 238.5 266.6 

89-85 68.5 78.4 85.0 103.9 108.3 184.7 

90 31.6 48.7 61.4 72.8 92.0 105.9 
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 נתוני מוסדות אשפוז גריאטריים
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 נתוני מערך המיטות במוסדות האשפוז הגריאטרי

 :המערך הקיים

 מערך האשפוז הגריאטרי מתחלק ל

 ,  במימון הקופות - פעילאשפוז גריאטרי -

שהינו בסבסוד משרד הבריאות   - ממושךאשפוז גריאטרי -

 .או במימון פרטי"( קודים)"

 

מוצגת   2012התפלגות סוגי המיטות בגריאטריה בשנת 

 :בטבלה ובתרשים להלן
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 :מערך המיטות לגריאטריה פעילה

 2012שנת , מספר מיטות לפי סוג מחלקה 

 גריאטריה     *  מורכבסיעודי    מחוז    

 שיקום 

גריאטריה    

 חריפה  

 **  ותת חריפה

הנשמה    

 ממושכת  

 גריאטריה  כ "סה  

 פעילה

   160 -  -    36   124 צפון    

   609   119   78   270   142 חיפה    

   1,282   139   211   446   486 מרכז    

   669   113   45    204   307 תל אביב    

   406   76   90   28   212 ירושלים    

   330   48 -    87   195 דרום    

   3,456   495   424   1,071   1,466 כ "סה  

 כולל סיעוד מורכב ילדים* 

   .כללייםחולים בתי במיטות מסוג זה  לא כוללו –ים לרבות מחלקות פנימיות בשמואל הרופא ובבית בלב בת , ם"במרגיכולל מיטות ** 
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 (מיטות 3,456כ "סה) 2012התפלגות המיטות במערך הגריאטרי הפעיל שנת  

 סיעודית מורכבת
43% 

 גריאטריה שיקום
31% 

 חריפה ותת חריפה
12% 

 הנשמה ממושכת
14% 

 סיעודית מורכבת

 גריאטריה שיקום

 חריפה ותת חריפה

 הנשמה ממושכת
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 .ולא כולל מיטות מסוג זה בבתי חולים כלליים, (גים"במרמיטות פנימיות  57לרבות ) גים"במרכולל מיטות  *

 

 מוסדות מיסיון 2כולל ** 

 

 .  של קופת חולים כללית 3-מוסדות של קופת חולים מאוחדת ו 2 כולל*** 

 

 :מערך המיטות לגריאטריה פעילה
  – 2012 שנת , בעלות וסוג מחלקהמיטות לפי מספר 

 להחליט לגבי מספר מוסדות

 גריאטריה שיקום סיעודית מורכבת  

גריאטריה חריפה  

 הנשמה ממושכת *חריפהתת +

 בעלות

מספר  

 אחוז מיטות  

 מספר  

 אחוז מיטות  

 מספר  

 אחוז מיטות  

מספר  

 אחוז מיטות  

 18% 87 22% 93 20% 219 54% 786 פרטי

 35% 174 14% 60 8% 88 22% 325 **ר"מלכ-ציבורי

 19% 92 46% 196 28% 304 12% 179 ***חוליםקופת 

 29% 142 18% 75 43% 460 12% 176 ממשלתי

 100% 495 100% 424 100% 1,071 100% 1,466 סכום כולל
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1466, סיעודית מורכבת   
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 :מערך המיטות לגריאטריה פעילה

 1997-2012מגמות במספר המיטות בשנים 

 ניתן לראות מגמה מעורבת במספר המיטות באשפוז הגריאטרי הפעיל
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 :  נפש ותשושי סיעודים –( כרונית)מערך המיטות לגריאטריה ממושכת 

 2012שנת , מחוז ובעלותלפי  מיטותמספר 

 כ  "סה   **ממשלתי    *ר "מלכ-ציבורי   פרטי    מחוז    

אחוז מכלל  

 המיטות  

 15% 3,186 27 1393 1,766 צפון

 16% 3,418 348 932 2,138 חיפה

 28% 5,968 440 1283 4,245 מרכז

 21% 4,402 92 1282 3,028 אביב-תל

 8% 1,639   933 706 ירושלים

 11% 2,362 84 860 1,418 דרום

 20,975 991 6,683 13,301 כ מיטות "סה  

 100% 5% 32% 63% אחוז מכלל המיטות  

 כולל מספר קטן של מיטות בבעלות קופות חולים ומיסיון* 

 כולל מספר קטן של מיטות בבעלות רשות מקומית** 
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 כ "סה   **ממשלתי    *ר "מלכ-ציבורי   פרטי     מחוז   

אחוז מכלל  

 המוסדות

 24% 76 3 47 26 צפון

 15% 46 2 17 27 חיפה

 23% 73 4 20 49 מרכז

 19% 59 3 19 37 אביב-תל

 10% 30 1 16 13 ירושלים

 9% 28 2 13 13 דרום

 312 15 132 165 מוסדות  כ "סה  

 100%   5% 42% 53% המוסדות  אחוז מכלל 

 :  נפש ותשושי סיעודים –( כרונית)מערך המיטות לגריאטריה ממושכת 

 2012שנת , לפי בעלות מוסדותמספר 

 כולל מספר קטן של מוסדות  בבעלות קופות חולים ומיסיון* 

 כולל מספר קטן של מוסדות בבעלות רשות מקומית** 
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 ניתן לראות מגמת עליה מתונה במספר המיטות באשפוז הגריאטרי הממושך  

 : נפש ותשושי סיעודים –( כרונית)מערך המיטות לגריאטריה ממושכת 

 2012 -1998המיטות בשנים  מספרמגמות ב
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 שיעור המיטות  

 +75בני  1000-ל

 בשנים האחרונות חלה ירידה בשיעור המיטות באשפוז הגריאטרי הממושך  

 :  נפש ותשושי סיעודים –( כרונית)מערך המיטות לגריאטריה ממושכת 

 2012 -1998בשנים + 75המיטות ביחס לאוכלוסיית בני  שיעורמגמות ב
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 מאפייני המאושפזים במערך הגריאטרי הממושך

 "קוד"ב –סבסוד משרד הבריאות /נפש במימון ותשושיסיעודיים 
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 קבוצת  

 אחוז   כ"סה גברים נשים גיל

 7.8% 1,056 629 427   64עד

65-74 790 776 1,566 11.6% 

75-79 1,011 621 1,632 12.0% 

80-84 1,791 818 2,609 19.2% 

85-89 2,616 741 3,357 24.8% 

90+ 2,699 635 3,334 24.6% 

 כ"סה
9,334 

)69%) 

4,220 

(31%) 

13,554 
100% 

 לפי גיל  " קוד"בנפש  ותשושי מאושפזים סיעודיים

 נפש   13,554כ "סה - 2012סוף שנת 
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 שחרור/העזיבהסיבת 

מספר  

 אחוזים משוחררים/העוזבים

 79.9% 3,264 נפטר

 16.3% 666 שינוי לסיעודי מורכב

 3.0% 123   1השתחרר לביתו

 0.5% 21 שינוי לתשוש

 0.1% 5 ח גריאטרי"יצא לבי

 0.1% 5 יצא לשיקום

 100.0% 4,084 2סכום כולל

 משוחררים מנופשונים  19כולל    1
 ( גם אם היו שני אירועי עזיבה  או יותר במהלך השנה)שעזבו בסופו של דבר  המספר הכולל מתייחס לאנשים  2

( השתחררו)שעזבו " קוד"בנפש  ותשושי מאושפזים סיעודיים

 נפש   4,084כ "סה - 2012שנת במהלך , לפי יעד
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 קבוצת גיל

 /מספר העוזבים

 משוחררים

)%(  אחוז 

 לפי גיל

 )%(התפלגות  

 1של המאושפזיםהגיל 

 7.8% 3.2% 132 65עד 

65-74 296 7.3% 11.5% 

75-84 1,055 25.8% 31.3% 

85+ 2,601 63.7% 49.4% 

 100.0% 100.0% 4,084 סכום כולל

 2012לדצמבר  31 -התפלגות הגיל של המאושפזים ב 1
 .13,554כ "סה 31/12/2012 -נתונים נכון ל –מספר המאושפזים    

 לפי גיל  " קוד"נפש ב ותשושימאושפזים סיעודיים 

 - 2012השתחררו במהלך שנת /בין אלה שעזבוהשוואה 

 2012לבין אלה שהיו עדיין מאושפזים בסוף 
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 בקרות ונהלים –רגולציה 
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במערך האשפוז הכללי  , בקהילה, האגף לגריאטריה מבצע בקרות על שירותי הבריאות לקשישים

 . ובמערך האשפוז הגריאטרי

באמצעות נהלים, האגף מפתח את מערך ההנחיות המקצועיות לשירותי בריאות אלה, במקביל. 

ובפרט לגבי בקרות ונהלים , למידע נוסף בתחום המקצועי–  

 

 

 

 .2012אלה בשנת י האגף לגריאטריה בתחומים "עלהלן פירוט פעילות שנעשתה 

 

 י האגף לגריאטריה"פעילות רגולציה המבוצעת ע

www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/prof/Pages/professionals.aspxhttp://   

http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/prof/Pages/professionals.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/prof/Pages/professionals.aspx
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 הרפואה במינהלבקרות משותפות של האגף לגריאטריה עם אגפים אחרים 

 

 2012בקרות בשנת  10:  עם האגף לקהילהמשותפות  , החוליםבמחוזות קופות בקרות  . 

 :  י צוות האגף לגריאטריה"התכנים הנבדקים ע

 65המערך המחוזי לטיפול במבוטחים מעל גיל: 

כולל מרפאות להערכה גריאטרית כוללנית, מערך הגריאטריה המחוזי. 

 65לקשישים מעל ( רופא ראשוני ואחות)איכות הטיפול במרפאה הראשונית  

 בית    במרותקיאיכות הטיפול 

 עבודה במערך אשפוז וטיפול בית ושיקום בית לכלל הגילאיםתהליכי  . 

 

2012בקרות בשנת  11: משותפות עם האגף לרפואה כללית , בקרות בבתי חולים כלליים  . 

 :  י צוות האגף לגריאטריה"התכנים הנבדקים ע

  יישום חוזרי מינהל רפואה הקשורים לאיכות הטיפול והרשומה לגבי מטופלים קשישים
 .  ופנימית, (כדוגמה למחלקה כירורגית) אורטופדיה, (מיון) ד"מלרבמחלקות 

בנוסף נבדק האם יש שירות יעוץ גריאטרי במחלקות בית החולים  . 
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 בקרות במערך האשפוז הגריאטרי  

 2012פירוט לשנת 
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 הגריאטריםמספר בקרות שנערכו במוסדות האשפוז 

  2012נתוני שנת   -שיוך המוסד לפי מחוז 

 נפה/מחוז 

משויך   אליו

 המוסד

מספר  

  בקרות
 2012 -ב

  % 

  מהבקרות
 2012 -ב

 19% 105 צפון

 12% 67 חיפה

 22% 118 מרכז

 25% 133 תל אביב

 12% 64 ירושלים

 6% 32 אשקלון

 4% 21 דרום

 100% 540 כ"סה
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 הגריאטריםמספר בקרות שנערכו במוסדות האשפוז 
 2012נתוני שנת  –על פי סוג צוות הבקרה 

סוג צוות הבקרה הגריאטרי    

 .(ג.ב.צ)

  מספר בקרות
 2012 -ב

  מהבקרות% 
 2012 -ב

 16% 84 מחוז צפון. ג.ב.צ  

 9% 51 מחוז חיפה. ג.ב.צ  

 15% 83 מחוז מרכז. ג.ב.צ  

 17% 93 אביבמחוז תל . ג.ב.צ  

 9% 48 מחוז ירושלים. ג.ב.צ  

 5% 27 מחוז אשקלון. ג.ב.צ  

 3% 17 מחוז דרום. ג.ב.צ  

 26% 138 האגף לגריאטריה  -ארצי . ג.ב.צ  

 100% 540 כ"סה  
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 של האגף לגריאטריההצוות הארצי י "שבוצעו עבקרות 
 2012בשנת  –מחלקה סוגי לפי 

, סיעודי ותשושי נפש
46% 

30%, סיעוד מורכב  

, שיקום גריאטרי 
14% 

, הנשמה ממושכת
7% 

3%, אחר  

 אחר הנשמה ממושכת שיקום גריאטרי   סיעוד מורכב סיעודי ותשושי נפש
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 :  2012נפש בשנת  ותשושיבקרות במוסדות לסיעודיים 

 לציבורייםמוסדות פרטיים בין בתחום רפואה השוואת ציוני הבקרה 
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 :  2012נפש בשנת  ותשושיבקרות במוסדות לסיעודיים 

 לציבורייםמוסדות פרטיים בין הסיעוד בתחום השוואת ציוני הבקרה 
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 :  2012נפש בשנת  ותשושיבקרות במוסדות לסיעודיים 

 לציבורייםמוסדות פרטיים בין התזונה בתחום השוואת ציוני הבקרה 
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 :  2012נפש בשנת  ותשושיבקרות במוסדות לסיעודיים 

 לציבורייםמוסדות פרטיים בין הפיזיותרפיה בתחום השוואת ציוני הבקרה 
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 :  2012נפש בשנת  ותשושיבקרות במוסדות לסיעודיים 

 לציבורייםמוסדות פרטיים בין העבודה הסוציאלית בתחום השוואת ציוני הבקרה 
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 :  2012נפש בשנת  ותשושיבקרות במוסדות לסיעודיים 

 לציבורייםמוסדות פרטיים בין הריפוי בעיסוק בתחום השוואת ציוני הבקרה 
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 :  2012נפש בשנת  ותשושיבקרות במוסדות לסיעודיים 

 לציבורייםמוסדות פרטיים בין הרוקחות בתחום השוואת ציוני הבקרה 
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 :  2012נפש בשנת  ותשושיבקרות במוסדות לסיעודיים 

 לציבורייםמוסדות פרטיים בין בריאות הסביבה בתחום השוואת ציוני הבקרה 

 



41 

 2012פיתוח ועדכון נהלי משרד הבריאות בתחום הגריאטריה בשנת 

 

2012שהתפרסמו בשנת , האגף יזם כתיבה והפצה של שני חוזרי מינהל רפואה: 

 12/2012 –פעילה כללים להתחשבנות ולהעברת מאושפזים מבית חולים כללי למחלקות לגריאטריה. 

 34/2012 –כלליים איתור מטופלים בסיכון לתת תזונה בבתי חולים 

 

נהלים לבתי החולים הגריאטריים: 

נהלים חדשים: 

4  2012הגריאטריים בשנת נהלים חדשים נכתבו והופצו למוסדות  : 

 (0.5.9) אינטראליתנוהל הזנה 

 (0.4.10)תפעול בית חולים בשעת חירום 

 (0.5.10)הערכות במצבים דחופים של סיכון חיים 

(0.3.4)הנהלה במוסד ותחלופת כוח אדם טיפולי /שינויי בעלות 

עדכון נהלים קיימים: 

19  גריאטריםבקובץ הנהלים לבתי חולים   2012עודכנו במהלך שנת נהלים  : 

 ,   בקרה ופיקוח, פירוט הציוד הנדרש, דרישות כוח האדם, העדכונים עסקו בשורת דרישות ברישוי     

 .  הגדרות תפקידים במוסדות ושורה של נהלים בנושא הטיפול התזונתי ומערך המזון     
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 ותלונות בתחום הגריאטריה  * מאפייני פניות

 י האגף לגריאטריה"שטופלו ע
 

 

 לא כולל פניות לפי חוק חופש המידע* 
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 %-ב מופעים' מס תאור תלונה  

 איכות הטיפול במוסד סיעודי ברישוי משרד הבריאות
95 27.9% 

 תשלום השתתפות המשפחה בסידור מוסדי באמצעות משרד הבריאות
59 17.4% 

 בקשה לסידור מוסדי באמצעות משרד הבריאות
47 13.8% 

 תלונה על שירותי קופת החולים למבוטחים
42 12.4% 

 גריאטריהל חוקים רלבנטים/ בקשת מידע על נהלים
40 11.8% 

 החולים התאמת מוסד לאיפיוני
33 9.7% 

 איכות הטיפול במוסדות ברישוי משרד הרווחה
17 5.0% 

 איכות הטיפול במוסד ללא רישוי
4 1.2% 

 איכות הטיפול בקשישים סיעודיים בקהילה
3 0.9% 

 100.0% 340 הכלסך 

 2012שנת  –לפי נושאים , פניות ותלונות בתחום הגריאטריה
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איכות הטיפול במוסד 
סיעודי ברישוי משרד  

27.9%, הבריאות  

תשלום השתתפות 
המשפחה בסידור  

מוסדי באמצעות משרד  
17.4%, הבריאות בקשה לסידור מוסדי   

באמצעות משרד 
13.8%, הבריאות  

תלונה על שירותי  
קופת החולים  

12.4%, למבוטחים  

/ בקשת מידע על נהלים
חוקים רלבנטים 

11.8%, לגריאטריה  

התאמת מוסד לאיפיוני  
9.7%, החולים  

איכות הטיפול  
במוסדות ברישוי  

5.0%, משרד הרווחה  

 איכות הטיפול  
,  ללא רישויבמוסד 

1.2% 

איכות הטיפול  
בקשישים סיעודיים 

0.9%, בקהילה  

 2012שנת  –לפי נושאים , גריאטריההפניות ותלונות בתחום 
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 :  הבריאותמשרד באתר 
"  האגף לגריאטריה"בדף  

www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/Pages/default.aspx://http 

 (הכולל גם מידע לאנשי מקצוע" )הגיל המבוגר"ובדף  
.aspx2www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Pages/default://http  

 

 

פרסום  , לקט נתונים' ר, 2012ומעלה בשנת  65למידע כללי על בני 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
b.doc267_13_11n/2013www.cbs.gov.il/www/hodaot   

 :נוסףלמידע 

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Pages/default2.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Pages/default2.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Pages/default2.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Pages/default2.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Pages/default2.aspx
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/11_13_267b.doc
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/11_13_267b.doc
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/11_13_267b.doc
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/11_13_267b.doc
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/11_13_267b.doc
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/11_13_267b.doc
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/11_13_267b.doc
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/11_13_267b.doc
http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2013n/11_13_267b.doc

