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 2013נושאים נבחרים שקודמו בשנת . 1
תפקודם  , המהווים חלק מיישום פעילויות לקידום מצב בריאותם

 ישראלואיכות חייהם  של הקשישים במדינת 
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 :  תכנית לאומית להתמודדות עם דמנציהבניית 1.

החליטו להקדיש את כנס , הבריאותהגורמים המרכזיים במערכת בשיתוף , הבריאותמשרד הנהלת 

 -ב' ר)האוכלוסייה לנושא היערכות המדינה לקראת הזדקנות ( 2011נובמבר ) 12-ים המלח ה 

/1030http://www.israelhpr.org.il/  )  הנושאים המרכזיים  בכנסהיה אחד עם מחלת הדמנציה והתמודדות .

י קבוצת  "ע, אחרות ודמנציותמחלת האלצהיימר לאומית להתמודדות עם הוכנה תכנית , בהמשך

משרד הבריאות  .  //:www.health.gov.il/PublicationsFiles/Dementia_strategy_Heb.pdfhttp -ב' ר .מקצועית-ארגונית ורב-מומחית רב

ועדה  ( 2013בספטמבר  )והקים , התכניתאחריות על הובלת לקח  -לגריאטריה באמצעות האגף  –

 . הפועלת מאז, קופות החולים וגורמי מקצוע נוספים, הרלבנטיםליישום התכנית עם נציגי המשרדים 

אזרחים ותיקים  , הרווחה, בהשתתפות שרי הבריאות, 31.10.2013 -לתכנית התקיים בהשקה כנס 

ומידע מפורט לציבור פורסם באתר המשרד  , הכנס לווה בקמפיין תקשורתי. ל הביטוח הלאומי"ומנכ

www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Dementia/Pages/default.aspxhttp://  -  זהבמטרה להעלות את מודעות הציבור לנושא. 

 

 (1) 2013 בשנת  נבחרים שקודמו נושאים 

http://www.israelhpr.org.il/1030/
http://www.israelhpr.org.il/1030/
http://www.israelhpr.org.il/1030/
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Dementia_strategy_Heb.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Dementia_strategy_Heb.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Dementia/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/Dementia/Pages/default.aspx
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 :  פרויקט השיקום. 2 

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

אשר מעוגן בחוק ביטוח בריאות ממלכתי באחריות  , שיקום רפואי. בעקבות מחלה חמורה וריתוק למיטה

חברתית ונפשית ולקיים  , נועד לאפשר למטופל לחזור לתפקוד מיטבי מבחינה פיזית, קופות החולים 

עם זאת במקרים רבים קשישים  לא מופנים לשיקום אף כי קיים צורך ברור . אורח חיים פעיל ובריא

האגף לגריאטריה המשיך את פעילותו לקידום השיקום הרפואי  שכלל בקרה על מתן  2013בשנת . לכך

המשך סקרי בקרה בשיתוף עם המרכז הלאומי ( א)לרבות , י קופות החולים"שירותי שיקום לקשישים ע

,  ביצוע בקרות על איכות הטיפול במחלקות לגריאטריה שיקומית( ב), לבקרת מחלות במשרד הבריאות

חובת מתן המלצות לשיקום במכתב שחרור  "פרסום חוזר ( ד.  )עידוד פתיחת מיטות נוספות בתחום( ג)

 .זו בשנים הבאותממשיך בפעילות לגריאטריה האגף    //:pdf2013_27www.health.gov.il/hozer/mrhttp.". רפואי

 

 

 (2) 2013 בשנת  נבחרים שקודמו נושאים 

http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr27_2013.pdf
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 : קמפיין גל חום. 3

אחד . הוכחו כיעילים בעיכוב תחלואה ומוגבלות, בתחומים שונים, קידום בריאות ומניעה בגיל המבוגר

ובפרט ברצף ימים של עומס חום גבוה , מנושאים אלה הוא הסיכון המוגבר לקשישים במזג אויר חם

כדי להעלות את  . האגף לגריאטריה  יצא לקמפיין בטלוויזיה וברדיו 2013בשנת  "(. גל חום)"וחריג 

ולכוון  , ולהגביר תשומת לב  ודאגה לקשישים  ומבוגרים חולים בתקופת גל חום, המודעות לנושא

 כפי שפורט באתר משרד הבריאות   –ולהתנהגות נכונה שתצמצם סיכון לפגיעה בריאותית 

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

היה מוצלח וזכה לתגובות חיוביות מאנשי מקצוע  הקמפיין . ותאפשר לעבור את גל החום בשלום

 .  ומהציבור
 

 (3) 2013 בשנת  נבחרים שקודמו נושאים 

http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/HealthPromotionAndPreventiveMedicine/Pages/heat_injuries.aspx
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 שיפור הטיפול התרופתי בקשישים. 4

מינהל  , ביחד עם שותפים מקצועיים מאגף הרוקחות, מזה מספר שנים פועל האגף לגריאטריה

כדי לקדם את איכות הטיפול  , ואנשי מקצוע מובילים חברי המועצה הלאומית לגריאטריה, הרפואה

,  מקצועיות שפעלווועדות . התרופתי בחולים עם ריבוי מחלות כרוניות וריבוי תרופות בהתאם

את החשיבות של התייחסות מקצועית שיטתית ומעקב עתי בנושא ריבוי התרופות בחולים  הדגישו 

לרבות הפחתת תרופות ותוספים שאינם נחוצים או שעלולים לגרום להחמרה במצב  , הקשישים

 .   או התפקוד של הקשיש/הבריאות ו

  והנגשתהתרופות את איכות רישום , בין היתר, הסכמה מקצועית רחבה כי יש צורך לשפרגובשה 

גובש , לצורך זה(.  כראוינטילתן )המידע למטופלים כדי לעודד את ההיצמדות לטיפול התרופתי 

 "ניהול הטיפול התרופתי במטופל עם מחלות כרוניות:" 3/2013חוזר מינהל רפואה ופורסם 

.pdf2013_03www.health.gov.il/hozer/mrhttp://   

 (4) 2013 בשנת  נבחרים שקודמו נושאים 

http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2013.pdf
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 : באמצעות תמריץ כלכלי לאיכות -איכות הטיפול בקשיש באשפוז הסיעודי שיפור . 5

האגף לגריאטריה אחראי על איכות הטיפול הבריאותי בקשישים בארץ לרבות במוסדות אשפוז גריאטרי לסיעודיים  

 –מדי שנה מתבצעות כ (. אנשים 20,000 –ובהם מאושפזים כ , מוסדות אשפוז ברחבי הארץ 310 -כ)נפש  ותשושי

–י צוותים רב "הבקרות מתבצעות ע. תחומי מקצוע שונים 9 – בככל בקרה מתבצעת כיום , בקרות במוסדות אלה 650

 .צוותים של מחוזות המשרד 7 –צוות ארצי ו : מקצועיים

, מתוקף אחריותו לנושא זה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, נפש ותשושיהאגף רוכש שירותי אשפוז לסיעודיים , במקביל

 .מכלל מיטות אשפוז אלה 70% -י המשרד מהווה כ"רכש האשפוז הסיעודי ע. זאת באמצעות מכרז, התוספת השלישית

האגף בנה את תנאי המכרז כך שהמחיר המשולם למוסדות האשפוז תלוי ברמת איכות הטיפול  , באופן פורץ דרך

מודל  , דהיינו. מובנים וממוחשבים, מקצועית-בהסתמך על תהליכי בקרה רב, והשירות הניתן לקשישים במוסדות אלה

באמצעות מנגנון תשלום דינמי המתגמל מוסד על פי רמת השרות שניתן בו לקשישים , של תמריץ כלכלי לאיכות

שילוב מערך הבקרות למוסדות הגריאטריים יחד עם מערך תגמול הניתן   -מודל זה .  והמתבסס על נתונים ברורים

זכה בפרס השני בתחרות השנתית לצוותי שיפור   –למוסדות בגין איכות באמצעות פיתוח תוכנת מחשוב ייעודית 

   .בשירות המדינה

 (5) 2013 בשנת  נבחרים שקודמו נושאים 
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 אוכלוסיהנתוני . 2



 6568568'4463ערגעקאק

נתונים לשנת  

מתוך   2013

השנתון הסטטיסטי  

   ס"הלמשל 

 ,  פ הטבלה"ע

שיעור הגבוה ביותר של ה

מכלל  + 65קשישים בני 

מצוי   -האוכלוסייה  

 .במחוזות תל אביב וחיפה

נתוני 2013

מחוז ונפה

כלל 

+65-7475+65-7475+65האוכלוסיה

997.943.537.74%4%8%מחוז ירושלים

1331.16246.25%3%8%מחוז הצפון

1126.14.95%4%10%   נפת צפת

107.95.74.45%4%9%   נפת כנרת

47222.616.65%4%8%   נפת יזרעאל

594.82619.34%3%8%   נפת עכו

44.51.60.94%2%6%   נפת גולן

945.56559.27%6%13%מחוז חיפה

551.446.8468%8%17%   נפת חיפה

394.118.213.25%3%8%   נפת חדרה

1953.6119.492.86%5%11%מחוז המרכז

430.125.721.96%5%11%   נפת השרון

661.542.632.86%5%11%   נפת פתח תקווה

316.114.410.85%3%8%   נפת רמלה

54636.727.37%5%12%   נפת רחובות

1324.897.798.77%7%15%מחוז תל אביב

1157.562.652.15%5%10%מחוז הדרום

500.132.328.46%6%12%   נפת אשקלון

657.430.323.75%4%8%   נפת באר שבע

3498.34.12%1%4%אזור יהודה ושומרון

8059.5458.5390.86%5%11%סה"כ

אחוז מכלל האוכלוסיה מספר באלפים
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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. 3
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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)"

 

הגריאטרי בשנת  במערך האשפוז התפלגות סוגי המיטות 

 :מוצגת בתרשימים ובטבלאות להלן 2013
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 מערך האשפוז לגריאטריה פעילה  

 (מיטות 3,698כ "סה) 2013שנת  , מספר המיטות לפי סוג

 סיעודית מורכבת
44% 

חריפה  גריאטריה 
 חריפהותת 
 11% 

 גריאטריה שיקום
30% 

 הנשמה ממושכת
15% 
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 +75בני  1000 -ושיעור למספר : מערך האשפוז לגריאטריה פעילה

 מחוז ולפי סוג מחלקהלפי   

  

 מחוז

 *סיעודית מורכבת

 גריאטריה חריפה  

 הנשמה ממושכת גריאטריה שיקום **חריפהותת 
מספר  

 מיטות  
 שיעור  

 +75בני  1000 -ל

מספר  

 מיטות
 שיעור  

 +75בני  1000 -ל

מספר  

 מיטות
 שיעור  

 +75בני  1000 -ל

מספר  

 מיטות  
 שיעור  

 +75בני   1000 -ל

 0.0  0 0.8 36 0.0  0 2.7 124 מחוז צפון

 2.4 143 4.6 270 0.8 78 3.5 208 מחוז חיפה

 1.8 163 4.8 446 0.4 211 5.2 486 מחוז מרכז

 1.1 113 2.5 244 2.2 45 3.4 339 אביב-מחוז תל

 2.0 76 0.7 28 0.4 90 6.4 240 מחוז ירושלים

 0.9 48 1.7 87 0.0   4.3 223 מחוז דרום

 1.4 543 2.8 1,111 0.9 424 4.1 1,620 ארצי כ"סה

 כולל סיעוד מורכב ילדים:   סיעוד מורכב* 

.  נתוני הגריאטריה הפעילה כוללים את כל מיטות האשפוז בארץ למעט אלו שבבתי החולים הכלליים:  גריאטריה חריפה ותת חריפה** 

 .  מיטות שנמצאות במחלקה פנימית בשמואל הרופא 36-מיטות פנימית שנמצאות בבית בלב בת ים ו 21למספר זה נוספו 
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 :פעילהמערך האשפוז לגריאטריה 

 2013שנת , מספר מיטות לפי סוג מחלקה ובעלות  

 כולל מיטות לסיעוד מורכב ילדים* 

מיטות   לא כוללו –ים לרבות מחלקות פנימיות בשמואל הרופא ובבית בלב בת , (גים"מר)כולל מיטות במרכזים רפואיים גריאטריים ** 

 .כללייםחולים בתי במסוג זה 

 מוסדות מיסיון 2כולל *** 

  
 בעלות

סיעודית  

 *מורכבת

גריאטריה חריפה  

 הנשמה ממושכת גריאטריה שיקום **ותת חריפה

מספר  

 אחוז מיטות  

מספר  

 אחוז מיטות

מספר  

 אחוז מיטות

מספר  

 אחוז מיטות  

 20% 111 23% 259 22% 93 53% 864 פרטי

 32% 174 8% 88 14% 60 25% 413*** ר"מלכ -ציבורי 

 28% 154 41% 460 46% 196 10% 164 ממשלתי

 19% 104 27% 304 18% 75 11% 179 קופת חולים

 100% 543 100% 1,111 100% 424 100% 1,620 כ ארצי"סה
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 שנה

שיקומיתגריאטריה   
(2013 -מיטות ב 1,111)  

 סיעודית מורכבת

(2013 -מיטות ב 1620)  

 הנשמה ממושכת
(2013 -מיטות ב 543)  

חריפה[תת]גריאטריה   
(2013 -מיטות ב 424)  

 מגמת הגידול במספר הקשישים

 :  מערך האשפוז לגריאטריה פעילה

 2005-2013מגמות במספר המיטות בשנים 

 ניתן לראות מגמה מעורבת במספר המיטות באשפוז הגריאטרי הפעיל



20 

 (נפש ותשושיסיעודיים )מערך האשפוז לגריאטריה ממושכת 

 (מיטות 21,193כ "סה) 2013מספר המיטות בשנת  

,  סיעודי 
17,002  ,
80% 

, תשושי נפש
4,191 ,20%  
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 :  נפש ותשושי לסיעודים( כרוני)מערך האשפוז לגריאטריה ממושכת 

 2013שנת , ושיעור לפי סוג ולפי מחוז מיטותמספר 

 מחוז

 נפש תשושי סיעודי

 סכום כולל

 (נפש תשושי+ סיעודי )

מספר  

 מיטות
 שיעור  

 +75בני  1000 -ל

מספר  

 מיטות
 שיעור  

 +75בני  1000 -ל

 מספר  

 מיטות
 שיעור  

 +75בני  1000 -ל

 70 3,219 12 559 58 2,660 מחוז צפון

 58 3,429 11 626 47 2,803 מחוז חיפה

 64 5,935 15 1,397 49 4,538 מחוז מרכז

 45 4,432 8 758 37 3,674 אביב-מחוז תל

 45 1,690 9 352 35 1,338 מחוז ירושלים

 48 2,488 10 499 38 1,989 מחוז דרום

 54 21,193 11 4,191 44 17,002 סכום כולל



22 

 בעלות על המוסד

 תשושי נפש סיעודי

 כ"סה

 (נפש תשושי+ סיעודי )

מספר  

 אחוז מיטות

מספר  

 אחוז מיטות

מספר  

 אחוז מיטות

 64% 13,623 66% 2,766 64% 10,857 פרטי

ר"מלכ -ציבורי   5,404 32% 1,146 27% 6,550 31% 

 4% 881 7% 279 4% 602 ממשלתי

 1% 139 0%   1% 139 קופת חולים

כ מיטות"סה  17,002 100% 4,191 100% 21,193 100% 

 :  נפש ותשושי לסיעודים( כרוני)מערך האשפוז לגריאטריה ממושכת 

 2013שנת , והתפלגותן לפי סוג הבעלות על המוסד מיטותמספר 
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 :  נפש ותשושי לסיעודים( כרוני)מערך האשפוז לגריאטריה ממושכת 

 2013שנת , מחוז ובעלותלפי  מיטותמספר 

  -ציבורי  *פרטי מחוז

 ר"מלכ

 אחוזים  סכום כולל **קופות ממשלתי

 לפי מחוז

 15% 3,219 27 1,396 1,796 מחוז צפון

 16% 3,429 348 896 2,185 מחוז חיפה

 28% 5,935 36 414 1,181 4,304 מחוז מרכז

 21% 4,432 92 1,282 3,058 אביב-מחוז תל

 8% 1,690 103 851 736 מחוז ירושלים

 12% 2,488 84 860 1,544 מחוז דרום

 100% 21,193 139 965 6,466 13,623 סכום כולל

 אחוזים  

 100% 1% 5% 31% 64% לפי בעלות
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 פרטי מחוז

  -ציבורי 

 ממשלתי ר"מלכ

קופות  

 כ"סה חולים

 76 1 47 28 מחוז צפון

 46 2 17 27 מחוז חיפה

 72 1 4 18 49 מחוז מרכז

 60 3 19 38 אביב-מחוז תל

 29 2 14 13 מחוז ירושלים

 27 2 13 12 מחוז דרום

 310 3 12 128 167 כ"סה

 100% 1% 4% 41% 54% אחוזים

 :  נפש ותשושי לסיעודים( כרוני)מערך האשפוז לגריאטריה ממושכת 

 2013שנת , מחוז ולפי בעלותלפי  מוסדותמספר 
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 ניתן לראות מגמת עליה מתונה במספר המיטות באשפוז הגריאטרי הממושך  

 :  נפש ותשושי לסיעודים( כרוני)מערך האשפוז לגריאטריה ממושכת 

 2013 -1998מגמות במספר המיטות בשנים 

 2013 - 1998בשנים מגמות  :נפש  ותשושילסיעודיים  יטותממספר 

 -
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 מספר מיטות לסיעודיים
(2013 -מיטות ב 17,002)    

  נפש  לתשושימספר מיטות 

(2013 -מיטות ב 4,191)   
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 בשנים האחרונות חלה ירידה בשיעור המיטות באשפוז הגריאטרי הממושך  

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

 2013 -1998בשנים + 75מגמות בשיעור המיטות ביחס לאוכלוסיית בני 

 שיעור מיטות לסיעודיים

נפש לתשושישיעור מיטות   
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 התפלגות אשפוזים ושחרורים. 4
 "(קוד"ב)במערך האשפוז הסיעודי במימון משרד הבריאות 
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 "(  קוד"ב)במימון משרד הבריאות נפש  ותשושי מאושפזים סיעודיים

 (  נפש 13,840כ "סה) לפי גיל ומגדר - 2013שנת  סוףב

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

 +90 85-89 80-84 75-79 65-74 64עד 

התפלגות מאושפזים סיעודיים  
 2013, נפש לפי גיל ומגדר ותשושי

 נשים גברים

 אחוזים סכום כולל נשים גברים גיל

 9% 1,206 517 689 64עד 

65-74 873 877 1,750 13% 

75-79 669 1,161 1,830 13% 

80-84 847 1,911 2,758 20% 

85-89 710 2,662 3,372 24% 

90+  561 2,363 2,924 21% 

 כוללסכום 

 ואחוז

  4349  

31% 

9491 

69% 
13,840 

 

100% 
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 אחוז מספר   סיבת יציאה

 79.6% 3,125 נפטר

 17.1% 671 שינוי לסיעודי מורכב

 2.6% 104 השתחרר לביתו

 0.4% 16 שינוי לתשוש

 0.1% 5 ח גריאטרי"יצא לבי

 0.1% 4 שינוי סטאטוס לשיקום

 0.1% 3 עבר למסגרת פסיכיאטרי

 100% 3,928 כ"סה

 (  השתחררו/עזבו)שיצאו מאשפוז " קוד"בנפש  ותשושי מאושפזים סיעודיים

 (  נפש 3,928כ "סה) לפי סיבת יציאה  - 2013שנת במהלך 
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 מספר   גילאים

 יוצאים  

 לפי גיל

  גילאי היוצאים   התפלגות

 (2013במהלך שנת )

גילאי התפלגות 

 המאושפזים  

 (31/12/2013 -ב)

 9% 3% 133 64עד 

65-74 269 7% 13% 

75-79 407 10% 13% 

80-84 711 18% 20% 

85-89 1,116 28% 24% 

90+  1,292 33% 21% 

 100% 100% 3,928 כ"סה

 "(קוד"ב)נפש במימון משרד הבריאות  ותשושי מאושפזים סיעודיים

 (נפש 3,928כ "סה)לפי גיל ומגדר  - 2013במהלך שנת  שיצאו מאשפוז  

 והשוואה להתפלגות הגילאים של המאושפזים 

 מבוגרים יותר בהשוואה למאושפזים ( שמרביתם נפטרו)ניתן לראות כי היוצאים מאשפוז 
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 בקרות ונהלים –רגולציה . 5
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 י האגף לגריאטריה"פעילות רגולציה המבוצעת ע

 

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–  

 

 

 

 :2013אלה בשנת י האגף לגריאטריה בתחומים "עלהלן פירוט פעילות שנעשתה 

 הרפואה במינהלאגפים אחרים עם בקרות משותפות של האגף לגריאטריה . א 

 בקרות במערך האשפוז הגריאטרי. ב 

 פיתוח ועדכון נהלים  . ג 

 

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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 בקרות משותפות של האגף לגריאטריה  . א

 הרפואה במינהלעם אגפים אחרים 
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2013בקרות בשנת  11:  משותפות  עם האגף לקהילה, בקרות במחוזות קופות החולים  .
 :  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   ובמרותקיבית  במאושפזיאיכות הטיפול 

 לכלל הגילאים -תהליכי עבודה במערך אשפוז וטיפול בית ושיקום בית  . 

 

2013בקרות בשנת  10: 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  . 

 

 בקרות משותפות של האגף לגריאטריה  
 2013בשנת  –הרפואה  במינהלעם אגפים אחרים 
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 :  בקרות במערך האשפוז הגריאטרי. ב

 2013פירוט לשנת 



36 

 הגריאטריםמספר בקרות שנערכו במוסדות האשפוז 

   2013נתוני שנת   -לפי מחוז המוסד 

 מחוז
במחלקות   מספר בקרות

 הכרוניות

מספר בקרות  

 במחלקות פעילות

מספר בקרות  

 כולל

אחוז  

   מהבקרות

 18% 93 8 85 צפון  

 13% 67 13 54 חיפה  

 22% 112 25 87 מרכז  

 21% 105 14 91 אביבתל   

 16% 80 12 68 ירושלים  

 6% 30 3 27 אשקלון    

 5% 23 10 13 דרום  

 100% 510 85 425 כ"סה  
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 הגריאטריםמספר בקרות שנערכו במוסדות האשפוז 

 2013נתוני שנת  –על פי מחוז וצוות בקרה 

 כולל בקרות בבתי חולים סיעודיים וגריאטריה פעילה  *

   כ מספר בקרות"סה צוות הבקרה הגריאטרי
הבקרות במחוז מכלל % 

 הבקרות  

 14% 72 מחוז צפון  

 9% 44 מחוז חיפה  

 14% 71 מחוז מרכז  

 15% 78 מחוז תל אביב  

 12% 62 מחוז ירושלים  

 5% 25 מחוז אשקלון  

 2% 12 מחוז דרום  

 29% 146 *  האגף לגריאטריה -ארצי   

 100% 510 כ"סה  
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 של האגף לגריאטריההצוות הארצי י "שבוצעו עבקרות 

 *2013בשנת  –מחלקה וסוגי בקרות סוגי לפי 

בתי חולים כלליים  
,  ובקופות חולים

17 ,12%  

 ,בקרות נושא
  13 ,9% 

מחלקות  
,  58, סיעודיות
40% 

מחלקות לסיעודי  
 ,מורכב תומך

  31 ,21% 

מחלקות  
לגריאטריה  

 ,שיקומית
  18 ,12% 

מחלקות להנשמה  
 ,ממושכת

  9 ,6% 

 בטבלה התפלגות הבקרות לפי מחוז* 
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 פיתוח ועדכון נהלים. ג
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 2013פיתוח ועדכון נהלי משרד הבריאות בתחום הגריאטריה בשנת 

 

2013שהתפרסמו בשנת , האגף יזם כתיבה והפצה של שלושה חוזרי מינהל רפואה: 

 27/2013 –רפואי חובת מתן המלצות לשיקום במכתב שחרור 

 3/2013 –כרוניות ניהול הטיפול התרופתי במטופל עם מחלות 

 31/2013 –הערכות לחורף 

נהלים לבתי החולים הגריאטריים: 

נהלים חדשים: 

 ( 9.0.1)הופץ נוהל חדש לקלינאית תקשורת במערך הגריאטריה 

עדכון נהלים קיימים: 

 על רצף הטיפול בתחום ההזנה 0.5.5עודכן נוהל 

 

עבודה  , תזונה, סיעוד, נכתבו כלי בקרה למחלקות להנשמה ממושכת במקצועות הרפואה
 .  מינהל ובריאות הסביבה, רוקחות, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, סוציאלית
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 מאפייני פניות ותלונות . 6

 לאגף לגריאטריה
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 %-ב מופעים' מס התלונה  / נושא הפניה 

 37.6% 143 ברישויטיפול במוסד סיעודי איכות  

 11.8% 45 מוסדיבסידור עבור השתתפות תשלום  

 12.1% 46 ב"משהלסידור מוסדי בהשתתפות בקשה  

 9.7% 37 על יחס קופת חולים לחוליםתלונה  

 14.7% 56 בגריאטרייהחוקים / מידע על נהליםבקשת  

 8.7% 33 החוליםלאפיוני מוסד התאמת  

 2.6% 10 (לתשושים)הטיפול במוסדות משרד הרווחה איכות  

 0.3% 1 הטיפול במוסד ללא רישויאיכות  

 2.4% 9 הטיפול של קשישים סיעודיים בקהילהאיכות  

380 100.0% 

 2013פניות ותלונות הציבור לאגף לגריאטריה בשנת 
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איכות טיפול במוסד  
37.6%, סיעודי ברישוי  

תשלום עבור  
השתתפות בסידור  

11.8%, מוסדי  

 בקשה לסידור  
מוסדי בהשתתפות  

 12.1%, ב"משה

 תלונה על יחס  
 קופת חולים  

 9.7%, לחולים
בקשת מידע על 

חוקים  / נהלים
14.7%, בגריאטרייה  

התאמת מוסד לאיפיוני  
8.7%, החולים  

איכות הטיפול במוסדות  
,  (לתשושים)משרד הרווחה 

2.6% 

איכות הטיפול במוסד ללא  
0.3%, רישוי  

איכות הטיפול של קשישים  
2.4%, סיעודיים בקהילה  

2013התפלגות תלונות ופניות הציבור לאגף לגריאטריה בשנת    
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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

