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אהא  

 

תשע"ו, אלול' ה  

8/9/2016 

 פתח דבר

הזדקנות האוכלוסייה בישראל היא אתגר מבורך שמערכת הבריאות בישראל נדרשת להיערך אליו. 

ומעלה, הן כשיעור מהאוכלוסייה  75בשנים הקרובות אנו צפויים לקצב גידול משמעותי במספר בני 

 והן במספרים מוחלטים. 

בקהילה, בביתם או ם מתגוררימהם  97%ומעלה, ניתן לראות כי  65בני חיים כאשר בוחנים היכן  

שככל שניתן לטפל  ,בדיור מוגן והיתר במוסדות. העמדה הרווחת היום בישראל ובעולם היא

 באוכלוסייה המבוגרת בבית ובקהילה, כך ישתפר מצבו של האדם המבוגר. 

+ בא לידי ביטוי בעומס גובר על מחלקות הרפואה 65כבר היום, השיעור היחסי הגבוה של בני 

 התפלגותאשפוזים חוזרים.  בהמחלקות הפנימיות,  וכן בזמני המתנה ארוכים ו יה,הדחופה, ההשה

 מכלל כמחצית מהווה פנימית במחלקה שאשפוז כך על מצביעה במחלקות קשישים של האשפוזים

 בנוסף, משך האשפוז בבית חולים כללי עולה עם העלייה בגיל. האשפוזים.

המסמך שלפנינו מציג מדיניות שתכליתה מתן שרות רפואי בבית לכלל הקשישים הזקוקים  

והמעוניינים בכך והימנעות מאשפוז כל עוד הדבר מתאפשר. במרכז הנייר נמצאת ההכרה בכך 

שקשישים חיים בשיווי משקל עדין בין אריכות ימים ובין השבריריות המאפיינת את הזקנה, על כן 

 עשויה להוות  סביבה בלתי מיטבית לטיפול באדם זקן. סביבת האשפוז 

כמערכת בריאות המציבה את ערך "המטופל כאדם במרכז" כאבן בוחן וכרעיון מוביל, מציע מסמך 

זה חשיבה מתקדמת על מקום הטיפול המועדף עבור קשישים, זאת על מנת להימנע מגרימת נזק, 

עלינו לזכור כי לא פעם תמיכת בני  .שפחתולשמר את בריאותו , ולהיטיב עם האדם המבוגר ומ

 המשפחה והמטפל המרכזי מהווה גורם מכריע ביכולת הקשיש להישאר בביתו ובקרב קהילתו. 

בזקנה, מרכיבי חיים בסיסים כמו בית, תזונה שאליה רגילים, הרגלי חיים וחברה, הם גורמים 

דרדרות גופנית ונפשית.  הסטת מרכז מכריעים בשימור הבריאות. ערעור של אלו עשוי להוות זרז להת

מענה לצרכים הייחודיים של  נותןהכובד בטיפול בקשישים ממערך האשפוז אל הקהילה והבית 

 שכבה זו ומאפשר למערכת הבריאות להיות בת קיימא אל מול השינוי הדמוגרפי הצפוי. 

 בהובלת ה הרוח החיהוהית את כתיבת הנייר שיזמה נעמה רון  גב'לסיום, חובתי הנעימה להודות ל

ולעשרות המומחים שהתייעצנו עימם לכתיבה לגב' פמלה הורביץ אשר הייתה שותפה  המהלך,

 .זה בתהליך כתיבת נייר

 

 ,ניר קידר

 סמנכ"ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי
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   תרשימים

                  12                                                                                                                                                                                                                                   + מתוך כלל האוכלוסייה75-+ ו65אחוז בני         1 מס' תרשים

   13      אקונומי-הופעת מחלות כרוניות לפי גיל ומעמד סוציו        2 מס' תרשים

 14  + מכלל האוכלוסייה, לפי מגדר85-ו  75-84אחוז בני         3 מס' תרשים

 16 הימצאות מחלות לב בישראל לפי קבוצות גיל ומין        4 מס' תרשים

  16                                                                                  הימצאות סוכרת בישראל לפי קבוצות גיל        5 מס' תרשים

 17 הימצאות יתר לחץ דם בישראל לפי קבוצות גיל ומין        6מס'  תרשים

 17 הימצאות רמות גבוהות של כולסטרול בדם לפי קבוצות גיל ומין        7מס'  תרשים

 18 היארעות סרטן בישראל לפי קבוצות גיל ומין        8מס'  תרשים

 19 (2009רופא בקהילה לפי מין וגיל ) שיעור ביקור אצל        9תרשים מס' 

 19 העלייה במספר הסובלים ממספר מחלות כרוניות עם העלייה בגיל      10תרשים מס' 

 40 תפקידי היחידה לטיפולי בית והשפעתה על מערכת הבריאות, המטופל ומשפחתו      11תרשים מס' 

 44 תוואי מניעת אשפוזים מיותרים      12תרשים מס' 

                                                                                                                          

 

 טבלאות

 

 

 21 החולים בקופות 65+ בני המבוטחים אוכלוסיית התפלגות      1טבלה מס'  

 21 אחת מקופות החוליםמכלל המבוטחים בכל  65+-שיעור בני ה      2טבלה מס'  

 22 מסלולי טיפול מרכזיים בטיפול הבית בשרותי בריאות כללית      3טבלה מס'  

 22 מסלולי טיפול מרכזיים בטיפול הבית בקופ"ח מאוחדת      4טבלה מס'  

 25 סיכום מצבים לסידור מוסדי     5טבלה מס'  

 30 (2014חוק סיעוד ) פירוט תקרת ההכנסות לזכאות לגמלת     6טבלה מס'  

 47 יתרונות מודל הטיפול  בבית במצבים קליניים מייצגים     7טבלה מס'  
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 ודותת

 

לגיבוש התכנית )לפי  השקפת עולמםמותרמו מניסיונם וייעצו  ,לכל האנשים שסייעו ברצוננו להודות

 :ב("סדר א

 

  ניבה,אזוז ד"ר אופיר משואה, ' גב אברבוך אמה,ד"ר , עו"ס – אבני שלומית 'גבחוסיין חאלד, -אבומר 

דורון ' פופרגינת אמציה, מר  גולדמן דורית, ר"ד ברודסקי ג'ני,' גבבן צור עמית, מר נחמן,  אש' פרופ

חורב טוביה, ' פרופוקסלר ויקי, ' גבוקסלר הגר, ' גב הלפרין פנחס,' פרופ דראושה עזיז,' פרופ, איסי

' גבלרנר אנה, ' גב לקסר אירית,ר "דג'וני,  למברגר מרליבוביץ' ארתור, ' פרופכהן אהרון,  ר"ד

פיגל  ר"דרויטל,  עטיהר "דורד,  עזרא ד"רסמוך נתן,  מרנקמולי לוי דיאנה, ' גב מורגנשטרן ברנדה,

ראם  'גבקיי כלנית,  'גב, עו"ס - קום ישימר קדם חגי,  ר"דגלית,  קאופמן ר"ד ,פלוטניק רנימר הילה, 

שכטר ' גברסולי איריס, ר "דרותם דרור, מר רוזנפלד יונה, ' פרופרדומיסלסקי זוריאן, ר "דלריסה, 

 .יריב"א שושר "ד, שרמן ברוריהגב' שריר עמית, מר  שמש ענת, 'גב מיכל,

 

 

 

 

אין באמור לעיל כדי לאמור כי הכתוב בחוברת מבטא בהכרח את דעתם של האנשים אשר 

  ניסיונם. את דעותיהם וחלקו עמנו את 
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"The difficulty lays not so much in developing new 

ideas as in escaping from old ones".                               

                                                                         John Maynard Keynes    

 

 מנהליםתקציר  .1

 

 השפיע על מערכות בריאות ,ממשיכי דרכו של זיגמונד פרוידמ ,דונלד ויניקוט רופא ילדים ופסיכיאטר

 כל היבטי כיום תפיסתו משפיעה על .ילד-אם הדיאדה, היחידה תבכך שפיתח את תפיס בכל העולם

 .הוריהםבתי החולים המטפלים בילדים ובעד מחדרי הלידה, דרך המרפאות ו :מערכת הבריאות

בעשורים הראשונים של המאה . ההבנה כי אין להפריד ילד מאמו בעת מחלה היא יחסית חדשה

ילדים  .יתה מובנת מאליה במערכת הבריאותיוילד כלל לא ה-חשיבות שמירת הדיאדה אם ,הקודמת

הקשר בין אם לילדה על השפעת  והוריהם באו לקחתם לאחר מספר ימים. ,אושפזו בבתי חולים

 ל. וההחלמה וקיום הבריאות הנפשית הן של האם והן של הילד ברורה כיום לכיכולת 

 

בתוך  של הילד יושמו לפני צרכיה של האםהחשיבות לכך שצרכיו את  העלה למודעות הכללויניקוט 

מרכזיות ניתן להמשיל את . הילד רכיוהעולם החיצוני יאורגן כך שיותאם לצשו ילד-יחידת הקשר אם

מערכת הבריאות  של מענההולהתאמת  בחיי הזקן לחשיבות הביתואת יחסה אליו האם בחיי הילד 

הם גורם קריטי ביכולת  ,גם בעת מחלה ,בזקנה החיים בסביבת הבית לצרכיו הייחודים של הקשיש.

להמשיך ולהתפתח, לחיות מתוך תקווה ולתרום למשפחה  ,לחיות, לשמור על חיים עצמאיים

 ולסביבה. 

 

הוא מהם אחד  .פי מדדים שונים-נעשית על ,ובתוכה מערכת הבריאות ,בישראל בחינת פני החברה

שאלה האם המערכת ערוכה ה. בחברהרותי מערכת הבריאות לציבור הקשישים יש ה שלהתאמה

רכי הקשישים והאם הפתרונות לבעיות השונות המאפיינות את הגיל וצמתן מענה לומכוונת ל

מורכבות החלה בגוף ובנפש של האדם הזקן, ללשינויים והמבוגר מעוצבים באופן נכון ומותאם 

 גוברת בישראל. הולכת ולגיטימציה  מקבלת
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נקרא "הזדקנות האוכלוסייה" טומן בחובו מספר והמתרחש בקרב מדינות רבות השינוי הדמוגרפי 

גילי -ומעלה בקרב האוכלוסייה, הפרת איזון בין 65: הרחבה משמעותית של שכבת בני מרכיבים

בני  חדשה שלרחבה שכבת גיל  מתהווהשכך  ,ה בתוחלת החייםיעליולידי ביטוי ביחס התלות  ההבא

   .ומעלה 90-ו 85

 

שונות  קבוצות, תהליכים חברתיים המאפשרים ללצד הסוגיה הדמוגרפית המעסיקה מדינות רבות

 קשישים.ה בהקשר של אוכלוסייתפועלים גם  ןולדרוש את זכויותיה ןבאוכלוסייה להשמיע את קול

הקשישים בשכבות הגיל  ם הייחודיים שלצרכימודעות להרגישות ומגבירים את התהליכים אלה 

 את מגביריםו ,( וצורך בתמיכהfrailtyריבוי מחלות כרוניות, שבריריות )התמודדות עם  , כגוןהשונות

מקובעי המדיניות לעצב מענה ראוי לצרכים הייחודיים של קבוצת הגיל  דרישהה לשלגיטימציה ה

 המבוגר.  

 

מוסדות אלו  .חשיבות רבהיש הפרטי המגזר המדינה וכן  כיוםשמספקת לסידורים המוסדיים השונים 

שהאפשרות להישאר בבית אינה כאין אמצעים כלכליים או כאשר לקשיש מהווים רשת ביטחון 

עד כי אנו חשים פעמים רבות כיום  תו. הפרדיגמה המוסדית היא כה שלטתמשפחעם ו מומיטיבה ע

 ה.מאלינת והמוב ראויהה ,נכונהה הגישה םה ת אשפוז כלליתכי הסידור המוסדי והאשפוז במחלק

)כך הוכיחו גם תהליכים  המוסדית הולכת ומאבדת ממעמדההגישה  ,בשנים האחרונות ,עם זאת

      .הקשורים לבריאות הנפש(

 

מול רגישות גבוהה  תוחלת חיים ארוכהגיל מתקיים פרדוקס של בהתקדמות הההבנה כי עם 

 בריאות ורווחה הולכת ומעמיקה ומקבלת ביטוי בעיצוב שירותי - םמילא מותא יםלטיפולו יםלשינוי

 OECD-מדינות הרבות מבהולכת ותופסת אחיזה זו  גישה במדינות שונות. הארוךהקצר ולטווח 

אם על רקע משבר  ,עזיבת הבית קבוצת גיל זו,עבור עבור קשישים.  חיזוק מערך טיפולי הבית בצורת

כל קבוצת גיל  לנושאת בחובה השלכות קריטיות יותר מאשר ע ,חריף או על רקע מצב כרוני מתמשך

הידבקות סיכון ל מי, המתנה ארוכה בחדר מיון ואשפוז בבית חולים הם גוראדם זקןעבור . אחרת

הידרדרות תפקודית ום, לנפילה, לתזונה לקויה, להפרעות שינה, למצבי דחק, לדיסאוריינטציה ולבזיה

  .שתוצאותיה עלולות להיות מעבר מחיים עצמאיים בבית לחיים במסגרת מוסדית

 

 יש השלכות משמעותיות על איכות החיים של קשישים לשהות במסגרת מוסדית לטווח קצר או ארוך

המתבטאות בין  השלכות כלכליות משמעותיות על מערכות הבריאות והרווחהכן של משפחותיהם וו

   הקמת תשתיות אשפוז לאוכלוסיית הקשישים הגדלה.בתכנון ובהשאר 
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בישראל מתאפיינת בכשלים מבניים, הקיימת כיום סיעודית בקשישים -מערכת הטיפול הרפואית

של קשיש ממצב של  תוהבריאותי תתהליך ההידרדרות התפקודי .יעילות-מוקדי איבתפעוליים ו

תפקוד עצמאי למצב סיעודי, על דרגותיו השונות, אינו נובע רק מגילו, אלא גם ממערך השירותים 

המהווה  היעילות באה לידי ביטוי בפיצול באחריות הביטוחית-אי .הייחודיים ושאינו מותאם לצרכי

 התמקדות המערכתבתמריץ שלילי לקופות החולים לפתח מערך טיפול מיטבי עבור קשישים, 

במיעוט רופאים מומחים קידום זקנה בריאה בקהילה, ברפואה מונעת ובפתרונות מוסדיים ופחות ב

אשפוז  פיןמעודד בעקישלעתים בין בתי החולים למערך הסכמים בין קופות החולים ב בגריאטריה וכן

 על אלה, נוסף .על פני טיפול בבית או במסגרת מרפאת הקהילהזאת  ;בבית החולים של הקשיש

 .תמיכה מספקת במטפלים העיקריים מקרב בני המשפחהחסרה 

  

כאשר ניתנת בחירה בין קבלת טיפול במסגרת מוסדית לבין קבלת טיפול בבית, מחקרים מראים כי 

 European-ה פעמי או לאורך זמן. פרסום של-באופן חדרוב האנשים יעדיפו להישאר בביתם, אם 

Observatory (Rechel, Doyle, Grundy & Mckee, 2009)  מדגיש כי הנטל הנובע מהזדקנות

האוכלוסייה יפחת ולא יכביד באופן כה קריטי על מערכת הבריאות ועל מערכות אחרות במדינה, אם 

ן על שירות מתאים הכולל טיפול בבית, תיאום ההיערכות לכך תהיה נכונה. היערכות נכונה תישע

, על על מערכות קיימותשענות יהוכן  ,מנוהל באופן הדוק בין מערכות האשפוז, הקהילה והרווחה

טכנולוגיות מתקדמות הדורשות תשתיות על ניהול נכון שלהן תוך שיתוף פעולה, ולאו דווקא ו פיתוח

 . ייחודיות

 

המבוססת על שירותים קיימים במערכת הבריאות, אך משנה את גישה טיפולית  מסמך זה מציע

פי קריטריונים -על ,70כל אדם בישראל שגילו מעל  ,פי המודל המוצע כאן-על. מרכז הכובד שלהם

לאחר אשפוז או כמענה  ,שייקבעו, יוכל לקבל בביתו שירות רפואי וסיעודי בזמן מחלה או משבר

היא מתן שירות רפואי בבית לכלל המוצע כאן  תכלית השינוי .ייעוץ וטיפול במחלה כרוניתצורך בל

ומעוניינים בכך והימנעות מאשפוז כל עוד הדבר מתאפשר. השירות לטיפולי  לכך הקשישים הזקוקים

 כדוגמת הדרכה שאינם מקבלים מענה כיום,נוספים לצרכים גם בית לקשישים ייתן מענה רחב 

סיוע  ,מניעת נפילות, עידוד להשתתפות במסגרות חברתיותהדרכה ל, רוקחיייעוץ  דרדרות,ילמניעת ה

 תפקודיוהדרדרות במצב הבריאותי יעלולה לגרום לההזנחת צרכים אלו  .בקבלת זכויות ומימושן ועוד

 .של הקשיש

 

על ההוצאה תשפיע  בקשיש בבית לטיפול היחידותהפעלת בטווח הבינוני והארוך אנו צופים כי 

בחדרי המיון  עומסהסכון בימי אשפוז ובאשפוזים חוזרים, הקטנת יח הציבורית בכמה היבטים:

סכון בימי עבודה של יארוך, חי אשפוז במחלקות סיעודיות לטווח , חיסכון בימובמחלקות הפנימיות
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ה של טכנולוגיות יעידוד פיתוח תעשיויצירת מקומות עבודה למערך התומך  כןו המשפחות המלוות

 .ול בביתטיפברפואיות לתמיכה באבחון ו

 

אתגרים  מעוררתהסטת מרכז הכובד מטיפול בקשישים במסגרת אשפוז לטיפול במסגרת הקהילה 

שאלות ודילמות לגבי המוסכמות שבבסיס השירותים הרפואיים. לדוגמה, מערך ההסכמים ומעלה 

בריאות ביטוח בין קופות החולים ובתי החולים יידרש לבחינה מחדש. כמו כן, תידרש בחינת חוק 

ממלכתי בהקשר למיקום הטיפול ולמעמד הבית כמקום טיפול רפואי מועדף. המענה שהטיפול בבית 

רפואה ראשונית של המקובלת  הגדרהה עלגם לבעיות שעד כה זכו למענה בבית החולים ישפיע  ייתן

כונותו שלישונית. אימוץ של שירות בריאות מסוג זה יושפע גם מעמדות הציבור כלפיו ומנושניונית 

 לקבלו. 

 

זו יכולה להיות העת בה מערכת הבריאות בישראל תפתח גישה שונה אשר עיקרה שירותי בריאות 

למקום מועדף לקבלת טיפול  -הבית  -מותאמים אישית עבור קשישים והפיכת המרחב האישי 

 רפואי. לפיתוח שירות כזה יש פוטנציאל השפעה משמעותי על מצב הקשישים בישראל.

  



 

 הבית כמרחב טיפול מועדף עבור קשישים

 

9 
 

 רקע  .2

 

 

 הזדקנות האוכלוסייה בישראל .א

  מבוא

בית הנה חלק מתכנית רחבה העוסקת בהיערכותה של מערכת הבריאות הבחינת נושא טיפולי 

 להזדקנות האוכלוסייה בישראל. 

 
תחום הבריאות מיוחדת. כמו ברחבי העולם, דורש היערכות  ,תהליך הזדקנות האוכלוסייה בישראל

 . בולט בהקשר זה

ות ובלגיטימציה לצרכים הייחודיים של הקשישים, החלו מערכות בריאות בעולם עם העלייה במודע

בישראל תהליך הזדקנות האוכלוסייה לפתח מדיניות חדשה המותאמת לצרכים ייחודיים אלה. 

 ,ומעלה בעשורים הקרובים מחייבות היערכות של מערכת הבריאות 65בני ה בשיעור יוהתחזיות לעלי

בשיעורי תוך בחינת השפעת שינוי זה על מרכיביה השונים. שיעור הקשישים הגבוה בא לידי ביטוי 

למחלקה לרפואה  של פניית קשישיםיחסית שיעור גבוה בתפוסה גבוהים במחלקות הפנימיות, 

אודות הקשישים על להלן מספר נתונים  אשפוזים חוזרים.בוזמן המתנה ארוך ב ,(מלר"ד) דחופה

 1,2האשפוז:במערכת 

 65היו של בני  2014מכל הביקורים במלר"ד בשנת  18%-כ+. 

 במגמת עלייה וגבוה במיוחד בקרב קשישים  נמצא לר"דמספר הביקורים של קשישים במ

 .ומעלה 75מגיל 

 2012בשנת  22% :יהינמצא במגמת על 85-75בגילאי  אחוז האשפוזים באשפוז כללי 

  .2000בשנת  20%-בהשוואה ל

  6%-בהשוואה ל 2012בשנת  8%: היומעלה נמצא במגמת עלי 85האשפוזים בגילאי אחוז 

  .2000בשנת 

  התפלגות האשפוזים של קשישים במחלקות האשפוז מצביעה על כך שאשפוז במחלקה

  .שפוזיםאהפנימית הוא השכיח ביותר ומהווה כמחצית מכלל ה

  2013-2012בעונת חורף  תופנימימחלקות המכלל האשפוזים ב 60%ומעלה היוו  65בני. 

 85בגיל  19%: לפחות שבוע עולה עם הגיל כואחוז האשפוזים בבית חולים כללי שנמש 

  .35-15בגיל  5%ומעלה בהשוואה ל

                                                           
 2014. אגף המידע מנהל מידע ומחשוב משרד הבריאות 2013בריאות  1
  2014עיבוד מתוך מערכת פנורמה נקטו. משרד הבריאות  2



 

 הבית כמרחב טיפול מועדף עבור קשישים

 

11 
 

 מצביםכמה , הוגדרו רות של טיפול רפואי לקשישים בביתםשי מתקיים בהןשמדינות בעולם  כמהב

בעיות ביניהם: ו , ;Klein, 2011)  (Johns Hopkins Medicine, 2012בביתמאפשרים טיפול שלעתים 

 ספיקת לב.-בדרכי הנשימה, בעיות בדרכי השתן ואי

 עיבודמ .מהווים בישראל נטל על מערכת האשפוז ונוספים האם מצבים אלו לצורך השוואה, בחנו

 מהביקורים 74%כי  עלה, 2014 שנתל הבריאות של משרד 3נקטו-פנורמה מידעה ממערכת נתונים

ספיקת -אי, חום ,העיכולדלקת בדרכי  ,עורבחדרי המיון בישראל על רקע זיהומי  ומעלה 65של בני 

 הסתיימו -, סחרחורת והתעלפות השתן בדרכי דלקות, ושפעת ריאות דלקת, וחולשה עייפות, לב

בכל הגילאים הופנו לאשפוז.  2014בשנת  "דבמלרמכלל הביקורים  27%באשפוז. בהשוואה לכך, רק 

   לאשפוז. 52%+, בכל האבחנות, הופנו 65בקרב קבוצת בני 

 

 

אפשרויות  ארבעקיימות בפני הקשיש כך שבשעת מחלה  רותי הבריאות לקשישיםיש כיום מעוצבים

או  למלר"דפנייה , טרם(מוקד הקופה או מוקד )כדוגמת פנייה ל ,פנייה לרופא משפחה :יותעיקר

  הזמנת רופא הביתה באמצעות שירות ייעודי בקופה. 

קשישים רבים מגיעים אל חדרי המיון בהיעדר אלטרנטיבה טובה יותר. הן השהייה בחדר המיון והן 

מבחינות שונות. קיים סיכון  תםומסכנים א - יחסיתבדרך כלל ארוך הוא קשישים  אצלש - אשפוזה

הסיכון למצבי דחק נפשיים,  לצדהפרעות שינה לו תזונה לקויהלנפילה, למוגבר לזיהום, 

רוך בחוסר פעילות ובשכיבה ממושכת , אשפוז שכעל כך . נוסףבדידותלו בלבולל דיסאוריינטציה,ל

המתבטאת בפגיעה  . ירידהdeconditioning)מלווה לא אחת בירידה תפקודית משנית לאשפוז )

) ,Zisbergחולה יותרלעצמאי פחות ואותו להופכת וביכולת הקשיש לבצע מטלות יומיומיות 

) Shadmi, Sinoff et al, 2011;  Krumholz, 2013. 

 

אפשרויות מלא את החלל הקיים בין העשוי למרחב טיפולי  יהווה ,כאן שמוצע כפיבית בטיפול 

הטיפול בקהילה לבין האשפוז, מרחב שמתאים עצמו לצרכים הייחודיים של אוכלוסיית הקשישים 

  .וצורך בתמיכה (2015 ,שולדינרובנטור, שטרנברג ) (frailtyמחלות כרוניות, שבריריות )ריבוי שהם 

 

)Shepperd, Doll, Angus et al, 2009; Macintryre, Ruth, Ansari, 2002 ; מחקרים שנעשו בעולם

 )Sulaiman, Dee A Mangin et al, 2012 Caplan,  בנושא היבטים כלכליים של טיפול בית

ואף שיפור פגיעה -מצביעים על החיסכון התקציבי המשמעותי הנובע ממהלך זה ועל איבקשישים 

 מסייע בבית קשישיםב רפואיטיפול בתוצאי בריאות בעקבות המעבר לטיפול בבית במצבים נבחרים. 

ועשוי  ,הסיכונים הכרוכים באשפוז ללא, )(Johns Hopkins Medicine, 2012  להחלמה מהירה יותר

 במסגרת הקהילה.בביתם להמשיך לחיות  םלהיות הגורם המכריע ליכולת

                                                           
3

  נקטו.-(. נתונים מתוך מערכת פנורמה2014משרד הבריאות ) 



 

 הבית כמרחב טיפול מועדף עבור קשישים

 

11 
 

 

 

 -stand-alone units - ידי יחידות רפואיות עצמאיותביינתן  מודל זה במסגרתהשירות המוצע 

(Kaye, 1995) טיפול קבלת החלטות ולשעברו הכשרה ייעודית ל רופאים ואחיות בין היתר ותכוללה

 כזה הוא הרחבה והתאמה של היחידות לטיפולי בית הפועלות כיום בקופות. שירות בזירת הבית

רות יהיה גם הגורם המתאם והמכין את חזרתם הביתה של קשישים שאושפזו, תוך יהש .החולים

   ועם רופא המשפחה בקהילה.  תיאום עם המחלקות הפנימיות בבתי החולים

 

 נתונים דמוגרפיים

 

ובהן  רבות ממדינות העולם יםמעסיקהזדקנות האוכלוסייה חובה שטומנת בהדמוגרפיים השינויים 

של  מרכזיתמהפכה הכ אחד מחוקרי הזדקנות האוכלוסייה בפישינוי דמוגרפי זה כונה . ישראלאת גם 

 תהליך זהמ האתגרים והשינויים הנובעים .( (Walker, 2011 המבנה החברתי את המשנהימינו, 

 .והרחוק תכנון והכנה לקראת העתיד הקרוב תובעים

 

פי הלשכה המרכזית -בלבד מכלל אוכלוסייתה. על 4%ומעלה  65היוו בני  ,המדינהבעת הקמת 

 10.8% -ומעלה  65אלף תושבים בני  900.1חיו בישראל  2014בסוף שנת  ,לסטטיסטיקה )למ"ס(

נשים מהם  56%-כ ;(םערבי 35%-ויהודים מהם  47%)ומעלה  75הם בני מהם  45%-מתושביה. כ

בגיל  :גדל עם העלייה בגיל באוכלוסיית הקשישים בישראל. חלקן היחסי של הנשים גברים 44%-כו

   .הם גברים 37%-וכמהקשישים הן נשים  63%-ומעלה כ 85

 

 17-כ לרבות דיור מוגן. ,ומעלה התגוררו במשקי בית והשאר במוסדות 65מבני  97%-כ ,2013בסוף 

ומעלה גרו במשק בית עם אדם אחד נוסף שאינו קרוב משפחתם )לרוב מטפל(, כמעט  65אלף בני 

 ומעלה. 65 גילבכלל בני  1.3ממספרם לפני עשור. זאת בהשוואה לגידול של פי  2פי 

 היו אלמנות. 41.2% ,ומעלה 85ומעלה היו נשואים וכשליש אלמנים. בקרב בני  65יותר ממחצית בני 

שיעורי של  העלייהממחישה את  2013-ל 1960 הזדקנות האוכלוסייה בין השניםשל מגמות  תבחינ

 4.הקשישים מכלל האוכלוסייה בישראל

 

 

                                                           
  המינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי: עיבוד נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 4
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 + מתוך כלל האוכלוסייה75-+ ו65אחוז בני   :1תרשים 

 

 2015, 2014י הסטטיסט למ"ס. השנתון     

 

 נתונים חברתיים

של הרשויות שומים במחלקות לשירותים חברתיים ומעלה היו ר 65אלף בני  267-כ ,2012 תבשנ

מתוך  73%-ומעלה. ל 75וכמעט מחצית מבני  ומעלה 65שליש מבני כ כלומר, 5,המקומיות בישראל

 גברים( נרשמה נזקקות "זקנה".   67%נשים לעומת  76%הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים )

 65מבני  8%-(. ל13%) "ת רפואיות ומוגבלותסיבו"ומעלה היא  65נזקקות שנייה שכיחה בקרב בני 

-כ ,2013שנת ל הלמ"סהסקר החברתי של פי -על ."עוני וקשיי הכנסה"הנזקקות מוגדרת  ,ומעלה

על ארוחה  לעתים ויתרו 9%-כוומעלה ויתרו על חימום או קירור מספיק של הבית  65מבני  40%

פי דוח שנתי של המוסד לביטוח לאומי בנושא ממדי העוני והפערים -. עלבשל קשיים כלכלייםחמה 

 .2014ומעלה נמצאו מתחת לקו העוני בשנת  65מכלל בני  23.1%החברתיים,  

 

-ופורסם ב  (Barnett, Mercer, Norbury, Watt, Wyke & Guthrie, 2012)סקוטלנדמחקר שנערך ב

נושא המחלות הכרוניות נרחיב ב) בגיל נוספות לאדם מחלות כרוניות יההעליהראה כיצד עם  2012

מחקר זה כי ריבוי המחלות הכרוניות המאפיין לעתים את גיל הזקנה בעלה  עוד .(בהמשך המסמך

אנשים במצב  לעומתאקונומי נמוך -אצל אנשים במצב סוציויותר  או יםשנ 15-במוקדם יותר מופיע 

תכנון עת ב כלכליים-החברתייםאת הצורך להתייחס להיבטים מאמר הדגיש ה .אקונומי גבוה-סוציו

מראה כי מחלות כרוניות מופיעות בגיל  הלקוח ממאמר זה 2תרשים הטיפול באוכלוסיית הקשישים. 

                                                           
5
 . 2014קשישים בישראל שנתון סטטיסטי (. 2015ברוקדייל )-ג'וינט-מאיירס 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guthrie%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22579043
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המעמד הגבוה  1-המעמד הנמוך ביותר, ו הוא 10 , מעמדתרשים)ב הנמוכותמוקדם יותר בשכבות 

 ביותר(.

 

 יאקונומ-גיל ומעמד סוציו מחלות כרוניות לפיהופעת   :2תרשים 

 

                                                                                       Barnett Mercer, Norbury, Watt, Wyke & Guthrie, 2012      

 

 תוחלת החיים 

אחד ההישגים המרשימים של האנושות. משך חיים ארוך יותר מאפשר  אהעלייה בתוחלת החיים הי

ר תרומה לכלכלה ולחברה ומתן פרספקטיבה אנושית ארוכת התפתחות רגשית ומנטאלית, מאפש

מוגבלות וריבוי פירושה , העלייה בתוחלת החיים לא אחת גיסא קשרים. מאידךלשנים לתהליכים ו

 .מחלות כרוניות

-ל 1950תוחלת החיים של האוכלוסייה בישראל גדלה באופן משמעותי במהלך השנים. בין השנים 

 ,2012בשנת  .נשיםאצל  73.1-וגברים אצל  67.2בלידה ממוצעת הייתה תוחלת החיים ה ,1954

תוחלת החיים , 2014פי נתוני -על נשים. לאצ 83.6-גברים ואצל  79.9תוחלת החיים בלידה הייתה 

כשנתיים וחצי בתוחלת החיים של גבר ישראלי גבוהה . OECD-בישראל גבוהה יחסית לממוצע ה

 (77.8לעומת ממוצע של  80.3 ,)בישראל OECD-המדינות מבהשוואה לממוצע בקרב גברים 

בישראל  83.9-הפער נמוך יותר ועומד על כ ,בקרב נשים. שלישית בכל מדינות הארגון ממוקמתו

בקרב מדינות  11-במקום ה מדורגתתוחלת החיים של נשים בישראל  .OECDבמדינות  83.0לעומת 

לטובת  לנשים נמוך בישראל, מעט מעל שנתייםבין גברים  65ההבדל בתוחלת החיים בגיל  .הארגון

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barnett%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22579043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mercer%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22579043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Norbury%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22579043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watt%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22579043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wyke%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22579043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guthrie%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22579043
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תוחלת החיים הייתה  ,65, בגיל 2012-2008בשנים ון, ניו זילנד, טורקיה ודנמרק. ויבדומה ל הנשים,

עד  -וגבר  86צפויה לחיות עד גיל  65לגיל אישה שהגיעה  לגברים. כלומר, 19.2-שנה לנשים ו 21.3.

  (.2015אפק, וקידר, פלוטניק ) שנים לגברים ולנשים 9-כ היאתוחלת ה 80, ובגיל 85גיל 

 

 מגמות לעתיד

 65שיעור אוכלוסיית בני  2035, הצפי הוא שעד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פי תחזיות-על

 ,ומעלה. עד אותה שנה 85הגידול הבולט צפוי להיות בקרב בני ו ,14.6%יהיה בישראל ומעלה 

  מיליון איש. 1.7ותמנה  ,ומעלה תכפיל את עצמה 65אוכלוסיית בני 

 + לשנים נבחרות לפי מין. 75על הצפי לגידול האוכלוסייה בגילאי  מצביע 3תרשים 

 

 ותחזית שנים נבחרות ,מכלל האוכלוסייה, לפי מגדר בישראל, +85-ו 84-75 אחוז בני :3 תרשים

 

 

 מקור: למ"ס. שנתון סטטיסטי לישראל, שנים שונות

 

מגמת הגידול המשך לפי מין וגיל ממחישה את  בישראל בחינת התחזיות של אוכלוסיית הקשישים

חורב, ) ומעלה 85גידול בולט צפוי להיות בקרב בני בישראל,  .בשיעור הקשישים מסך האוכלוסייה

בהשוואה  .האוכלוסייהלמעלה מאחוז מכלל  שיעורם צפוי להיותאשר  ,(2011 ,הרשקוביץוקידר 

ומעלה בישראל נמוך בהשוואה למדינות אירופה וצפון אמריקה  65בינלאומית, חלקם של בני 

אסיה, מדינות ל בהשוואהגבוה  אך (,ישראלבהשוואה לבהם שיעורי הפריון נמוכים שאזורים )

 אפריקה ואמריקה הלטינית. 
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-ומעלה בעולם ל 65הגיע מספר בני  ,2000כלל עולמית. בשנת  אהזדקנות האוכלוסייה הית מגמ

מעל  גילואנשים בעולם  תשעהאחד מכל  ,כיוםמכלל אוכלוסיית העולם.  7%שהם  ,מיליון נפש 420

 ,2025עד שנת  ,פי תחזיות האו"ם-. עלמכל חמישהאחד ל 2050עד שנת ושיעור זה עומד לעלות  ,60

 .מכלל האוכלוסייה 11% -מיליון איש  830-ויגיע ל ,ומעלה בעולם 65יוכפל מספר בני 

 

 בתפקודםמוגבלים קשישים 

ביצוע הגרים בקהילה ומוגבלים ב +65אומדן בני  2012 , בשנתשל הלמ"ס לפי נתוני הסקר החברתי

. שיעור המוגבלים +65מבני  32%הם ש ,אישאלף  257עמד על פעולות הקשורות למשק הבית 

 . +75בקרב בני  47%לעומת  74-65בקרב בני  19עולה עם הגיל: % הבביצוע פעולות אל

מבני  36%אלף איש ) 287-המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות נאמד ב+ 65מספרם של בני 

ובקרב בני  ,25%עמד על  74-65(. שיעור המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות בקרב בני +65

אלף  130-המוגבלים בביצוע פעולות מתחום הטיפול האישי, נאמד ב +65. מספר בני 48%על  +75

 (.+75קרב בני מ 27%-ו 74-65קרב בני מ 8%) +65מבני  16%הם ש ,איש

 12%-ו 14%) +65בשמיעה בקרב בני מוגבלים אלף איש  94-אלף איש מוגבלים בראייה ו 15

דיווחו על מוגבלות בביצוע פעולות  ת בישראלהערבי אוכלוסייה+ ב65מבני  50%בהתאמה(. 

אחוז הזכאים לגמלת סיעוד  ,2013 בשנתבקרב יהודים ואחרים.  30%הקשורות למשק הבית לעומת 

ברודסקי, שנור ) המתאימה ומעלה 65ת בני מתוך אוכלוסיי 17.4%עמד על  מטעם הביטוח לאומי

 ל.וקשישים סיעודיים בסך הכ 200,000מתוך  זכאים 159,047 :שהם ,(2014ובאר, 

 

 מחלות כרוניות

 איבגיל בישראל, יה בשיעור הסובלים ממחלה כרונית אחת או יותר.יניתן לראות על ,עם העלייה בגיל

  6.נשיםאצל  31%-לגברים ואצל  42%-ל לב מחלותב תחלואהומעלה מגיעים שיעורי ה 75

 

 

 

 

 

                                                           
 .2013בריאות (. 2014)משרד הבריאות   6
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 מחלות לב בישראל לפי קבוצות גיל ומין הימצאות: 4תרשים 

 

 2014", משרד הבריאות, פברואר 2013"בריאות  :מקור

 

 85עם ירידה בגילאי  ,(32.3%) 84-75בקבוצת הגיל עולה עם הגיל, ומגיע לשיא שיעור חולי הסוכרת 

  ומעלה.

 סוכרת בישראל לפי קבוצות גילהימצאות : 5 תרשים

 

 .2014", משרד הבריאות, פברואר 2013"בריאות  :מקור          
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 . אצל גברים 51.6%-נשים ולאצל  60.2%-+ מגיע ל65שיעור יתר לחץ דם בגילאי 

 יתר לחץ דם בישראל לפי קבוצות גיל ומיןהימצאות : 6 תרשים

 

 2014", משרד הבריאות, פברואר 2013"בריאות  :מקור 

 

נשים אצל  53.8%-ומעלה מגיע ל 65ובקבוצת בני  ,הגיל שיעור רמת כולסטרול גבוהה בדם עולה עם

 גברים. אצל  39.2%-לו

 לפי קבוצות גיל ומין םבדרמות גבוהות של כולסטרול הימצאות : 7 תרשים

 

 .2014", משרד הבריאות, פברואר 2013"בריאות  :מקור
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 סרטן

 שיעורי היארעות הסרטן עולים עם הגיל, ועיקר התחלואה במחלה מתרחשת בגיל המבוגר. 

ממקרי הסרטן החדשים בנשים מיוחסים לסרטן השד, ואחריו סרטן המעי  19.8%ומעלה,  75בגילאי 

 (.7.9%( וסרטן הריאה )17.3%הגס והחלחולת )

 

 : היארעות סרטן בישראל לפי קבוצות גיל ומין8תרשים 

 

 .2014", משרד הבריאות, פברואר 2013"בריאות  :מקור                    

 

ואחריו  ,ממקרי הסרטן החדשים בשנה מיוחסים לסרטן הערמונית 18.6% ,75בקרב גברים מעל גיל 

  (.11.6%)וסרטן הריאה  (15.6%) מדורגים סרטן המעי הגס והחלחולת
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 נתון זה עולה. לנפש בשנה 6.2היה  בכל הגילאים אצל רופא בקהילה יםביקורהממוצע  ,2013בשנת 

   9.7כפי שמודגם בתרשים  עם העלייה בגיל

 (2009אצל רופא בקהילה לפי מין וגיל ) יםביקורמספר :  9תרשים           

 

 .2014", משרד הבריאות, פברואר 2013"בריאות  :מקור                    

 

 כרוניותריבוי מחלות 

  (Barnett, Mercer, Norbury, Watt, Wyke & Guthrie, 2012)בסקוטלנדמחקר מקיף שנערך 

מאפיין מובהק של  אמספר האנשים הסובלים ממספר מחלות כרוניות היכי העלייה ב הראה

הדגיש בין השאר גם את הצורך לפתח גישה חדשה לניהול הטיפול מחקר זה האוכלוסייה המבוגרת. 

 בקשישים הסובלים מריבוי מחלות כרוניות. 

 2007, סקוטלנד, העלייה במספר הסובלים ממספר מחלות כרוניות עם העלייה בגיל :10תרשים 

 

Barnett, Mercer, Norbury, Watt, Wyke & Guthrie, 2012  

                                                           
 2014", משרד הבריאות, פברואר 2013"בריאות  7
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Norbury%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22579043
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 באשפוז כללי קשישים 

 

 .על מערכת הבריאותמרחיקת לכת השפעה עלייה בשיעור הקשישים להתבגרות האוכלוסייה ול

 2012בשנת  22% :במגמת עלייהנמצא ומעלה  85-75אחוז האשפוזים באשפוז כללי בגילאי 

ומעלה גם  85אחוז האשפוזים באשפוז כללי בגילאי  .(2014חקלאי, ) 2000בשנת  20%-בהשוואה ל

. שיעור האשפוזים בשל דלקת 2000בשנת  6%-בהשוואה ל 2012בשנת  8%הוא במגמת עלייה: 

ול נמרץ ושפזים בטיפמהמא 64% ,2013ומעלה. בשנת  75בני קרב ריאות ושפעת גבוה במיוחד ב

ת בעונת ופנימימחלקות המכלל האשפוזים ב 60%היוו  ומעלה 65בני ו ,ומעלה 65נשימתי היו בני 

. מספר הביקורים של קשישים במחלקות לרפואה דחופה גם הוא במגמת עלייה 2013-2012חורף 

ומעלה. שיעור הביקורים הגבוה ביותר במחלקה לרפואה  75וגבוה במיוחד בקרב קשישים מגיל 

 ומעלה.  85דחופה עקב היפגעות ותאונות נרשם אצל נשים בגיל 

 

ומעלה  85בגיל  19% :עם הגיל לפחות שבוע עולה כואחוז האשפוזים בבית חולים כללי שנמש

 מצביעה על כך האשפוז ים במחלקותהתפלגות האשפוזים של קשיש .35-15 יםבגיל 5%-בהשוואה ל

ברודסקי, שנור ) האשפוזיםמכלל שאשפוז במחלקה פנימית הוא השכיח ביותר ומהווה כמחצית 

  .(2014ובאר, 

 

 שיעורי הקשישים בקופות החולים

 

-לכ 2014 פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי הגיע בסוף שנת-המבוטחים עלמספר תושבי ישראל 

 13.7%בקופת חולים מכבי,  25%כללית,  רותי בריאותיבשמבוטחים  52.4% :אלף נפש 8,201

  .בקופת חולים לאומית 8.9%-בקופת חולים מאוחדת וכ

י שירותבמכבי  21.7% י בריאות כללית,שירותמבוטחים ב +65מבני  61.9%היו  2014בנובמבר 

בני  הקשישיםכל  מבין 71%. בקופת חולים לאומית 7.4%-בקופת חולים מאוחדת ו 9% בריאות,

  י בריאות כללית.שירותמבוטחים ב בישראל +85
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 (2014)נובמבר  בקופות החולים +65בני  אוכלוסיית המבוטחים התפלגות   :1טבלה 

 

 קב' גיל כללית מכבי מאוחדת לאומית סה"כ

100% 7.5% 10.2% 24.0% 58.3% 75-65 

100% 7.4 8.0% 20.2% 64.4% 85-75 

100% 6.9% 6.7% 15.9% .70.5% 85+ 

 

ברובו  , נופלו, על כל הכרוך בבישראל מנתונים אלה עולה כי עומס הטיפול באוכלוסיית הקשישים

 .שירותי בריאות כלליתעל המכריע 

 

 

 20148, נובמבר  מכלל המבוטחים בכל אחת מקופות החולים +65: שיעור בני 2טבלה 

 65המבוטחים בני +אחוז 

 בארץ מכלל המבוטחים

 לאומית מאוחדת מכבי כללית

11.1 13.1% 9.7% 7.3% 9.2% 

 

  

 החולים היחידות לטיפול בית בקופות

השירות קיימת שונות בתפיסת כי עולה  ,2015אפריל ב 9החוליםקופות משנאספו נתונים מ

 ובאוכלוסיית היעד של היחידות לטיפולי בית בקופות השונות ובין המחוזות השונים בתוך כל קופה.

הם מהווים פחות מחצי אחוז ו ,33,000-כ אבישראל הו ביתטופלי ממספר  ה,פי נתונים אל-על

 .2.9% הם מהווים+ 65בני אוכלוסיית  ( מכלל האוכלוסייה. מתוך0.4%)

מבוטחי + הם 65ממטופלי הבית מגיל  61%-כ .+65הבית בישראל הם בני מכלל מטופלי  81%

  .רותי בריאות כלליתיש

 הראום )אג"סים( יעל חלוקת מטופלי הבית לפי אזורים גיאוגרפיים סטטיסטישהתקבלו  נתונים

 אקונומיים הגבוהים.  -של מטופלי בית באזורים הסוציויחסית ם שיעורים נמוכי

על המסלולים המרכזיים ביחידות לטיפולי בית וכן המידע על ארגון התקבל שהמידע יש לציין כי 

גם בין לעתים הגדרות לגבי קבוצות מטופלים אינן זהות בין הקופות וה וניהול היחידות אינו אחיד.

ואילו  ,(57%-)כ "שיקום"המוגדר המחוזות השונים. בכללית, רוב מטופלי הבית הם במסלול 

                                                           
 , סקר תקופתי. מינהל מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי. 2014(. חברות בקופת חולים 2015מתוך: כהן, ר', רבין, ח' ) עיבוד 8
 בעקבות פניית משרד הבריאות לקופות החולים בבקשה לקבל נתונים על היחידות לטיפולי בית.  9
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כלל המשויכים (. אחוז המונשמים מ52%-)כ "סיעודי/משמר"המוגדר במאוחדת רובם במסלול 

בוטחים הסובלים ממחלות . אחוזי המ(52) 2.3%ובמאוחדת הוא ( 340) 1.6%ליחידה בכללית הוא 

 0.05%בכללית : הם מהן התקבלו נתוניםשוש הקופות בשל רותי הוספיסיאונקולוגיות או נעזרים בש

 3.7% - במאוחדת ;הסובלים ממחלה אונקולוגיתבית הם חולים  מכלל המשויכים ליחידות לטיפולי

 .2.6% -ובלאומית 

 

 בבית מסלולי טיפול

 

  רותי בריאות כלליתיבש טיפול הבית: מסלולי טיפול מרכזיים ב3טבלה 

אחוז מתוך סה"כ מטופלים  מספר מטופלים מסלולים מרכזיים

 ביחידות

 57.3 11,873 שיקום

 1.6 340 מונשמים

 14.6 3,019 מחלות פנימיות

 5.4 1,119 אונקולוגיה

 4.7 975 לב וכלי דם

 0.6 125 ריאה

 15.8 2,757 אחרים

 100 17,451 סה"כ

 

  

 מאוחדת: מסלולי טיפול מרכזיים בטיפול הבית ב4טבלה  

 אחוז מתוך סה"כ מטופלים ביחידות מספר מטופלים מסלולים מרכזיים

 6.8 157 שיקום

 3.2 52 מונשמים

 52.0 1,200 סיעודי/משמר

 19.1 441 סיעודי מורכב

 8.2 190 תחליף אשפוז

 3.7 86 הוספיס

 7 182 )בשלב מיון/הערכה( זמני

 100.0 2,308 סה"כ
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 השתייכות ניהולית

 

 מנהלי התחום במטה הקופה ובמחוזות הם מתחום הסיעוד. ברוב קופות ,בארבע קופות החולים

. כל האחיות המשויכות ליחידות הן יחידות לטיפולי ביתמשויכים לרופאים גריאטריים  ,החולים

 בסיסי. -כללית כולן בוגרות קורס עלשרותי בריאות מוסמכות וב

 

 תשתיות מוסדיות עבור קשישים בישראל .ב

 

 הגדרות

 בביתם להתגורר שרותלקשישים שאין באפ 10.(96%) ומעלה בישראל מתגוררים בביתם 65 בניוב ר

מספר  הגדירומערכות הרווחה והבריאות  ם.הרכיופי צ-אפשרויות מוסדיות המותאמות עלמוצעות 

    :לסידור מוסדי מצבים

 עצמאי

זו  בדיור מוגן. האפשרות לעבור להתגורר במסגרת תומכת הקשיש בפני עומדת הזקנה בגיל

 ,לאחזקת הביתלקשישים עצמאיים המשחררת מהצורך לדאוג ומכת מסגרת מגורים ת

הדיור המוגן לרוב, מאפשרת לחוש ביטחון בסביבה ולצרוך תרבות פנאי.  ,לניהול משק הבית

המיועד בעיקר מוגן  דיור קיים גם ידי גורם ממשלתי.בהוא מסגרת פרטית שאינה מסובסדת 

מהווה מסגרת מגורים מיוחדת זו  .לאזרחים ותיקים חסרי דירות קבע, בעלי הכנסה נמוכה

קורת גג לטווח ארוך ואפשרויות ליהנות משירותים חברתיים בסיסיים כגון, אם  המספקת

הדירות נבנות וממומנות על ידי משרד הרווחה  .בית, עובד סוציאלי, רכז חברתי ואיש אחזקה

בשותפות עם משרדי האוצר, הבינוי והשיכון, הקליטה, וועדת התביעות. ההפניה אל הדירות 

 .המשרד הבינוי והשיכון ומשרד הקליט בידי נעשית

  תשוש

  ,הזקוקים לעזרה חלקית במשימות התפקוד היומיומיות םעבור קשישי

נעשה באופן פרטי על ידי  במוסדם מחלקות לתשושים. מימון מגורים ע מוסדות קיימים

בקש סיוע ול למשרד הרווחה . במקרים שבהם קיימת מצוקה כלכלית, ניתן לפנותקשישה

 שירותי הרווחה ברשות המקומית.  באמצעות הסידור המוסדי. הפנייה נעשית במימון

                                                           
 .ומספרים עובדות בישראל הזקנים (.2015) ג'וינט ברוקדייל 10
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 מועמד לשיקום

עקב פגיעה, מחלה או אשפוז ממושך,  ירידה משמעותית אך זמנית בתפקודו ווהאדם שח

. קופות נןובמימו ת החוליםוהוא באחריות קופ שיקום. השיקום באשפוזללאשפוז ו זכאי

בו קיימת מחלקת שיקום גריאטרי אשר שהחולים מפנות למרכז שיקום בבית חולים 

 11.בהסדר

  סיעודי

אדם המרותק למיטתו או לכיסא גלגלים וזקוק לעזרה מלאה במשימות היומיום לרבות 

  זקוק למעקב רפואי ממושך. וכן ,אכילה, רחצה, שליטה בסוגרים והלבשה

 

יכול לפנות למשרד הבריאות בבקשה לקבל קוד סיוע במימון  כזהמצב תפקודי ב אדם

האשפוז במחלקה לסיעודיים. השתתפות משרד הבריאות מותנית בעמידה בקריטריונים 

 קשישהכנסות של ה ה ההשתתפות העצמית נקבע לפי מבחןוב. גהבריאותיים והתפקודיים

 משפחתו.של ו

  תשוש נפש

המסוגל להתהלך, אולם סובל מירידה משמעותית וקבועה בתפקודי המוח )ירידה  קשיש

בשיפוט, במידה כזו ומתבטאת בירידה בזיכרון, בהתמצאות הקוגניטיבית, שיטיון או דמנציה( 

שהוא זקוק לעזרה מלאה בפעילויות היומיום לרבות הלבשה, רחצה, אכילה, שימוש 

  .בטיחותו בכל שעות היממהבשירותים, הכוונה בניידות והשגחה על 

ניתן לקבל סיוע במימון האשפוז ממשרד  ,אדם במצב זה זקוק לאשפוז במוסד סיעודיאם  

הבריאות מתוקף התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. הסיוע במימון מותנה 

 בני משפחתו.  של ו אדםבתשלום השתתפות עצמית בהתאם לגובה ההכנסות של ה

 

 סיעודי מורכב

אדם שהוגדר כסיעודי מורכב זקוק להשגחה רפואית צמודה עקב מורכבות מצבו הבריאותי. 

 אך קיימת השתתפות עצמית. ,קופות החולים הן האחראיות לאשפוז ולמימון האשפוז

 הוספיס

מסגרת הוספיס מיועדת לאנשים החולים במחלות חשוכות מרפא. הטיפול הניתן בהוספיס 

טיפול בהוספיס ה בני משפחותיהם.של ומטרתו הקלת הסבל של החולים ו הוא פליאטיבי

 .תומך רותי הוספיס ניתנים גם במסגרת סיעוד מורכביש השתתפות עצמית.ללא ניתן 

                                                           
 .בקשישים שיקומי טיפול למתן מידה אמות, רפואה מינהל חוזרפי -על 11
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 טבלה מסכמת של מצבים לסידור מוסדי: 5טבלה 

 

 מצב הגדרה מי המגדיר סוג מוסד  מימון

 

 מימון פרטי
 

 מוסד /דיור מוגן 
   

 בתפקודעצמאי 
 יומיומי

 

מימון פרטי 
משרד של או 

 הרווחה

-משרד הרווחה על מוסד /דיור מוגן 
 פי בחינת תפקוד

אדם הזקוק לעזרה חלקית 
יומית, כמו מבפעילות היו

 אכילה, הלבשה

 תשוש

מחלקה  קופת חולים
שיקומית בבית 

 החולים

צוות רפואי מטפל 
בשיתוף אחות 

 קשר מבית החולים

אדם שמצבו התפקודי 
הורע וקיימת לגביו הערכה 

שלאחר טיפול שיקום 
והחלמה יחזור במידה רבה 

 למצבו התפקודי הקודם

 מועמד לשיקום

ביטוח סיעודי 
והשתתפות 

משרד 
הבריאות  

במימון 
באמצעות 

 קוד

 מחלקה סיעודית
 

 

משרד הבריאות 
פי בחינת -על

 תפקוד

אדם הזקוק לעזרה מלאה 
ברוב או בכל הפעולות 

היומיות כגון אכילה 
 הלבשהו

 סיעודי

השתתפות 
משרד 

הבריאות 
או במימון 

 ביטוח סיעודי 

מחלקה  
 לתשושי נפש

משרד הבריאות 
בחינת  פי-על

 תפקוד

אדם שאינו מוגבל באופן 
אך  ,פיזי, יכול להתהלך וכו'
סובל מירידה בזיכרון, 

ובהתמצאות  בשיפוט
 ו;תובמידה כזו שמסכנת א

זקוק לעזרה מלאה בכל 
יום ממשימות היו

להשגחה בשל מצב ו
 קוגניטיבי 

 תשוש נפש

השתתפות 
 קופת חולים

 במימון

מחלקה לסיעוד 
 תומך מורכב

אדם הזקוק לעזרה מלאה  צוות רפואי מטפל  
 ברוב הפעולות היומיומיות

אכילה,  - ןלוכבאו 
טיפול רפואי ל כןו ,הלבשה

 קבוע

 סיעודי מורכב

 בית המטופל  קופת חולים
 או בית חולים

אדם הסובל ממחלה    צוות רפואי מטפל
 חשוכת מרפא

 הוספיס
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 אשפוז גריאטרי 

מחלקות  :יותעיקרמחלקות האשפוז בתחום גריאטריה ומחלות ממושכות נחלקות לשתי קבוצות 

סוג ב ,אלה נבדלות באופיין מחלקות לטיפול גריאטרי פעיל ומחלקות לטיפול גריאטרי ממושך.

 ובגורם המממן את האשפוז.  הטיפול הניתן

 מחלקות לטיפול גריאטרי פעיל

מיועד למטופלים עם צרכים רפואיים מורכבים הדורשים ניטור הדוק )טיפול  ההאשפוז במחלקות אל

 "פעיל"(. 

  במימון קופות החולים. אהואשפוז זה 

 

 להלן סוגי המחלקות: 

 :שילוב של מורכבות רפואית  כןו תמיועד לחולה עם רמת מוגבלות סיעודי סיעודי מורכב

אשפוז סיעודי מורכב כרוך  טיפולי גבוה יותר )ביחס למחלקות לטיפול ממושך(.ועומס 

 בהשתתפות עצמית.

 ת מיועד לחולה המונשם בהנשמה מלאכותית שהועבר מבי :מחלקה להנשמה ממושכת

 גמילה שה ניסיונותולפחות של בו כללי לאחר שהות של חודש לפחות, ונעשו וליםח

 .צלחו מהנשמה שלא

 :)"מרפא חשוכת ממחלה לחולה הסובל תמיועד מחלקה לטיפול תומך )"הוספיס 

-תמיכה נפשיתלו סימפטומים לאיזון תכנית טיפול משולבת השירות כולל .מתקדמת

 משפחתו. בניבו חולהב חברתית

  ת מחלקות אלה נמצאות במסגרת בי :/ גריאטריה חריפה פנימית גריאטריתמחלקה

ומיועדות לסוג חולים  )מר"גים(, במסגרת מרכזים רפואיים גריאטרייםכללי או  וליםח

לאוכלוסיית הקשישים ולבעיותיה  התוך התאמ, מחלקה פנימיתב הזקוק לאשפוז

 הייחודיות. 

 נמצאות במרכזים רפואיים גריאטריים אקוטית: מחלקות אלה -מחלקת גריאטריה תת

 ,פנימית מחלה של החריף השלב לאחר הנמצא כללי ומיועדות לחולה וליםחת מחוץ לבי

 .זמן קצר יחסית )מספר שבועות( למשך סיעודי-רפואי טיפוללו ניטורל זקוקעדיין  אך

 מיועדת למטופלים שתפקודם נפגע באופן חד או  :גריאטריה שיקומית ומחלקות שיקום

הדרגתי עקב מחלה, אירוע או חבלה, ושיש להם פוטנציאל לשיפור תפקודי ולחזרה 

מחלה )לדוגמה, לאחר אירוע מוחי, ניתוח לחלקית או מלאה לתפקוד שקדם לפגיעה/

 אורטופדי ועוד(. 
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 מחלקות לטיפול גריאטרי ממושך

 
  סובלים מתחלואה בעלת אופי ממושך.המיועד למטופלים  ההאשפוז במחלקות אל

 מחלקות לטיפול ממושך:   ם שלשני סוגי קיימים

 ומיועדת לחולה הסובל מירידה קשה וקבועה במצב בריאות :גריאטריה סיעודית 

וזקוק לטיפול  ,יום הבסיסיים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבועמובתפקודי היו

 במסגרת רפואית סיעודית לתקופה ממושכת.

 הסובל משיטיון )דמנציה( עם ירידה בשיפוט מיועדת לחולה  :מחלקה לתשושי נפש

 קשה.-יום הבסיסיים בדרגה בינוניתמומוגבלות בתפקודי היו

 

 "קוד" משרד הבריאות עבור אשפוז סיעודי

ניתן לקבל סיוע במימון האשפוז  ,קשיש זקוק לאשפוז במוסד סיעודי או במחלקה לתשושי נפש כאשר

לאשפוז בבתי  בניגוד ממשרד הבריאות מתוקף התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 . שבאחריות קופות החולים חלק מסל הבריאות אינוחולים, אשפוז סיעודי 

את לקבל  כדי ההחלטה לגבי השתתפות המדינה במימון האשפוז הסיעודי משמעותה מתן "קוד".

לעבור מבחנים ולהגיש מסמכים שיאשרו את מצבו על הקשיש  ,מיכת המדינה באשפוז הסיעודית

, על אם מצבו הבריאותי נמצא מתאים לאשפוז סיעודי, יוכל הקשיש לעבור לאשפוז סיעודי .הבריאותי

ילדיו, נכסים כספיים של בן/בת זוגו ושל ההכנסות השוטפות של הקשיש, כיום  .בסיס מקום פנוי

 בן/בת זוגו נלקחים בחשבון בחישוב גובה ההשתתפות העצמית. של ונכסי מקרקעין של הקשיש ו

 

  12(2013מערך האשפוז הגריאטרי בישראל )סוף  נתונים נוספים על

 56%מיטות לאשפוז גריאטרי בתקן בבתי חולים ובמוסדות סיעוד. הן היוו  24,799היו  2013בסוף 

-לגריאטריה ממושכת ו ןה הממיטות אל 85%. 2000בשנת  47%-למכלל מיטות האשפוז בהשוואה 

ומספר  54%-המיטות לגריאטריה פעילה ב גדל מספר ,2000מסוף שנת  גריאטריה פעילה.ל 15%

שחל באוכלוסיית של בני  44%-זאת לעומת גידול של כ .33%-המיטות לגריאטריה ממושכת עלה ב

65.+13   

והיתר התחלקו בין תשושי נפש  ,)17,002מרבית המיטות היו בגריאטריה סיעודית ) מחלקות האשפוז:

(, גריאטריה 543(, הנשמה ממושכת )1,111(, גריאטריה שיקום )1,620(, סיעודית מורכבת )4,191)

                                                           
 (. 2014חקלאי,  צ' )  12
 2015, 2001הלמ"ס שנים עיבוד משנתון סטטיסטי של  13
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-מיטות ל 62.5שיעור המיטות למחלות ממושכות עמד על  (.79וטיפול תומך ) (243חריפה )-תת

  .2007משנת  9%לה, ירידה של ומע 75בני  1,000

מוסדות שיקום  287-בתי חולים מיוחדים לגריאטריה שיקומית ו 29 היו בישראל 2013בסוף שנת 

בשל השהייה הממוצעת באשפוז  הכוללים בעיקר מיטות לגריאטריה סיעודית ומיטות לתשושי נפש.

 ;ימים 269 - סיעודית בגריאטריה ;ימים 346 -בתשושי נפש  ;ימים 161מחלות ממושכות הייתה 

ימים ובטיפול  29 - בגריאטריה שיקום ;ימים 65 - בסיעודית מורכבת ;ימים 189 - בהנשמה ממושכת

-ובבעלות ציבורית  28.7 ;מהמיטות לאשפוז גריאטרי הן בבעלות פרטית 60%-ימים. כ 24 - תומך

 בבעלות ממשלתית. 7%

 

 תשתית כוח אדם בגריאטריה

מהם  100-כ. רופאים 185-רופאות ו 190בגריאטריה,  מומחיםרופאים  375 ישראלב רשומיםכיום 

, בגריאטריה המומחים 375מתוך  .הם מומחים בתחום נוסף 51 ,המומחים לכך . מס61מעל הם בני 

תכן שחלקם לא עוסקים בגריאטריה אלא בתחום יהתמחותם האחרונה. י ההגריאטריה אינ  51אצל 

 .פתחו פנקס התמחות בגריאטריה רופאים 31 ,2014בשנת  אחר.

מספר האחיות שהן  בסיסי בגריאטריה.-קורס על בוגרותאחיות הן  1,120, 2015נכון לתחילת 

מסלול ההכשרה נפתח רק בשנים  יש לציין כי  19 הוא (nurse practitioners) בגריאטריהמומחיות 

 .(במשרד הבריאות )נתונים שהתקבלו ממינהל הסיעודהאחרונות 

 

 קשישיםבהרלוונטית לטיפול בית  חקיקה בתחום הבריאות והסיעוד .ג

 

  יחוק ביטוח בריאות ממלכת

יינתן טיפול רפואי אמבולטורי לרבות "( כי 3)6קבע בסעיף  1994חוק בריאות ממלכתי שנחקק בשנת 

אלו טיפולים יינתנו בבית  סדירהאולם חסרה הגדרה המ ."בין במרפאה ובין בביתטיפול נפשי 

לקבלת שירותים לטיפול  החולים של קופות יטריוניםכמו כן, הקרוחסרים תקנים ונהלים מחייבים. 

בחוק נקבע כי על קופות החולים לספק רשימה של בדיקות  .בית רפואי בקהילה אינם ברורים

לא הוגדרו בחוק תנאי הזכאות לקבלת  אולםוטיפולים למי שאינו יכול לקבלם במתקני הקופה, 

אין למעשה  ,כתוצאה מכך .(2011יקוביץ, ) היקפם ותדירותם טיפול רפואי בבית, סוגי השירותים,

קבעה לעצמה  החולים כל אחת מארבע קופותובית, רפואי בטיפול  מתןבישראל מדיניות ברורה ל

 את השירותים. פיהם -עלוארגנה  ,כללי זכאות בהתאם לשיקול דעתה

פי סל הבריאות -לחוק ביטוח בריאות ממלכתי משני היבטים: הגדרת מקום מתן הטיפול על נתייחס

  :והתייחסות לאוכלוסיית הקשישים בחוק
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מתן השירותים הכלולים בסל הבריאות ללא כל אפליה. ל הןקופות החולים אחראיות כלפי מבוטחי

החוק,  יפ-לבסל הבריאות שבאחריות קופות החולים עטיפול בקהילה הכלול שכל מטופל זכאי לכך 

ביקור של המטפל, אם לנוכח מצבו קיים צורך ממשי לקבל את  באמצעותיינתן לו גם בביתו, 

 .בדיקות דם, ביקור רופא, אחות, פיזיותרפיה וכו'( :הבדיקה או הטיפול בבית )לדוגמה

 
אשפוז לאוכלוסיית הקשישים. למדינה אחריות על ה לשירותיחוק ביטוח בריאות ממלכתי מתייחס 

י אשפוז גריאטריים בכפוף לנוהלי משרד הבריאות: אשפוז חולים סיעודיים גריאטריים, אשפוז שירות

משרד הבריאות מאשר סיוע במימון אשפוז סיעודי  גריאטריים.-תשושי נפש ואשפוז חולים פסיכו

הפנייה לקבלת  .ילדיושל בן/ת זוגו ושל חולה, ה לשבמבחני הכנסה  תלויהסיוע גובה לחולים אלה. 

 הסיוע מתבצעת באמצעות לשכות הבריאות המחוזיות. 

הנחות בעת רכישת שירותי בריאות שבסל לפי חוק ביטוח קבל ל יםזכא , קשישיםעל כך נוסף

כפי שנקבעה לכלל  בריאות. לקשישים הסובלים ממחלות כרוניות נקבעה תקרה להשתתפות עצמית

קשיש שמקבל קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח  הסובלים ממחלות כרוניות.

 ובעד ביקור במכונים ובמרפאות חוץ מומחהזכאי גם לפטור מתשלום בעד ביקור אצל רופא  לאומי

אקוטיים, חולים -. שירותי אשפוז של חולים גריאטריים אקוטיים, תתוכן ישלם פחות על התרופות

הם באחריות קופות החולים, כמוגדר  - תומך מורכב יוחולים הזקוקים לטיפול סיעודשיקומיים 

  השתתפות עצמית. יםמחייבהם ו ,בתוספת השנייה לחוק

 ואההאשפוז של חולים הנמצאים בסטאטוס של "תשושים"  ,פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי-על

 הקשישים במסגרות שבאחריותובאחריות משרד הרווחה. משרד הרווחה מסדיר את השמתם של 

 זוגו. בן/תלומבחני הכנסה לחולה בהתאם ל

 .בה מתגורר הקשיששהרווחה ברשות המקומית  דרך לשכותת שיענ הפנייה לקבלת הסיוע

 

 חוק הביטוח הלאומי 

. המוסד 1995-גוף הפועל מכוח חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה אהביטוח הלאומי הו

פי רמות סיכון אלא -דמי התשלום אינם נקבעים על ,אך בשונה מביטוח פרטי ,פועל כמוסד ביטוחי

פרוגרסיביים. הבדל נוסף לרוב תשלומי האוכלוסייה לביטוח הלאומי הם  ,. בהיבט זהההכנסהפי -על

 ,ישראלבבין ביטוח פרטי הוא היות הביטוח הלאומי ביטוח חובה לכל תושב בין הביטוח הלאומי ל

לביטוח הלאומי בקרב אוכלוסיית השכירים מתחלק בין העובד  פי חוק. התשלום-למעט הפטורים על

דמי ביטוח לאומי. הביטוח בתשלום  גם הם אנשים שאינם עובדים חייבים .עצמו לבין המעסיק

 ,ישירות מהאוצרות אלא מגיע שאינן מבוססות על דמי תשלום ישירים,הלאומי מעביר גם קצבאות 

 כדוגמת קצבאות זקנה לעולים. 
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-בהחל  ושומילחוק, ומ 61לחוק הביטוח הלאומי במסגרת תיקון מס'  1986הסיעוד נוסף בשנת  פרק

חוק נועד לאפשר הבשיתוף קופות החולים ולשכות הרווחה ברשויות המקומיות.  1988באפריל  1

במסגרת מוסדית.  לקשישים להישאר בביתם ולהמשיך לקבל את התמיכה הנחוצה להם כשהם לא

פי מבחן הערכת -על מתאים נמצא הקשישאם גמלת סיעוד מספק הביטוח הלאומי  ,פי החוק-על

 . הומבחן הכנסתלות 

זכאות מטרתו הראשונית של החוק הייתה להעניק שירותים על בסיס עקרונות הביטוח הסוציאלי: 

לצורכי  מתן מענההיעדים המרכזיים של החוק הם  רה ברורה של הקריטריונים לזכאות.אישית והגד

, הקלה בעומס המוטל על בני המשפחה ומתן אפשרות לקשישים הסובלים ממוגבלותהקשישים 

מתן טיפול אישי לזקוקים לעזרה בתפקוד  ידי זאת על ;להישאר בקהילה ולהימנע ממיסוד לא הכרחי

ומיומי וסיוע למשפחות המטפלות בהם. הייחוד בביטוח הסיעוד הוא בהיותו "גמלת שירותים". הי

מתן גמלה ב או ת הסיעוד"( ניתן במתן עזרה בפועלכלומר, הסיוע מטעם הביטוח הלאומי )"גמל

יום ובניהול משק מלסייע לקשיש בפעולות היו שתפקידםשירותי סיעוד ורווחה המיועדת ל בכסף

 מבחן תלותפי -לגמלת סיעוד וגובה הגמלה שתוענק לו נקבעים על הקשישתו של הבית. זכאו

  .ההכנסות של הקשישבית ובהתאם למצב תפקוד העצמאית בהרמת  לבדיקת

 (2014לגמלת סיעוד )פירוט תקרת ההכנסות לזכאות : 6טבלה 

 סכום הגמלה סכום ההכנסה 

 גמלה מלאה ש"ח  9,260עד  יחיד

 50%גמלה מופחתת בשיעור של  ש"ח  13,890ש"ח עד  9,260-מ יחיד

 גמלה מלאה ש"ח  13,890עד  זוג

 50%גמלה מופחתת בשיעור של  ש"ח  20,835ש"ח עד  13,890-מ זוג

 

האוצר לא משרד המשולמות לניצולי שואה וקצבת נכי רדיפות הנאצים המשולמת על ידי  קצבאות

נכללות בחישוב לצורך קביעת זכאות לגמלת חוק סיעוד ולצורך קביעת גובה הגמלה. תשלומים 

הסובל מקשיים  קשיש. מביטוחים סיעודיים אינם נכללים בחישוב הכנסות לצורך בדיקת הזכאות

בתפקוד העצמאי ו/או זקוק להשגחה בבית, אך לא עבר את מבחן ההכנסה של ביטוח לאומי, יופנה 

 יהיה זכאי להעסיק עובד זר על חשבונו.במידת הצורך לביצוע מבחן תלות באופן פרטי, ו

 זכאי ונדחי גמלת סיעוד :קופות החולים וחוק ביטוח סיעוד

כקבוצה בסיכון.  שיזוהו כדידחי חוק סיעוד נ ה שלרשימהאת ולים החמי מעביר לקופות וח לאביטו

תקרה העולה על  ה של חברי קבוצה זוהכנסהאולם משום ש ,מתאפיינת בצורך לקבל עזרה וצה זקבו

http://www.reutheshel.org.il/index.aspx?id=3251&itemID=2982
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כיום . הביטוח הלאומי של אינם זכאים לסיוע הם ,אינו מספקשעברו או שמבחן התלות  שנקבעה

כללית באמצעות האחיות  בריאות לשירותיגמלת סיעוד מגיע רק ל םזכאימבוטחים הלגבי  המידע

   .ועדות המקומיותוהמשתתפות ב
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 יעילות-מוקדי אי .3

סיעודית בקשישים בישראל מתאפיינת בכשלים מבניים, תפעוליים -מערכת הטיפול הרפואית

של קשיש ממצב של תפקוד עצמאי  תוהבריאותי תתהליך ההידרדרות התפקודי .יעילות-מוקדי איבו

למצב סיעודי, על דרגותיו השונות, אינו נובע רק מתוצאות גילו, אלא גם ממערך השירותים שאינו 

 . הייחודיים של הקשישים םמותאם לצרכי

  

 :היעילות-רוט מוקדי אייפ

  הביטוחית מהווה תמריץ שלילי לקופות החולים לפתח מערך טיפול מיטבי אחריות הפיצול

משרד ל -נזקק סיעוד או תשוש נפש, מימון אשפוזו עובר למדינה הופך קשיש שקשישים. מרגע ל

מוסד לביטוח לאומי )גמלת סיעוד לקשישים ללקשישים תשושים(,  ומוסדותהרווחה )דיור מוגן 

או  משרד הבריאות )אשפוז במוסד סיעודי או במחלקה לתשושי נפש(.לסיעודיים הגרים בביתם( 

ארגונים ללמעשה, כל התמריצים הקיימים כיום  ם במידה ומוגדר סיעודי מורכב. לקופת החולי

חורב, קידר ) המעורבים בטיפול בקשיש הסיעודי, פועלים בכיוון של טיפול במוסד אשפוזי

 .(2011הרשקוביץ, ו

להגדרות שונות למצבי הנזקקות  יםוחוסר סנכרון ביניהם מביא ,ריבוי גורמים מטפלים בקשישים

בלבול ותחושת וכן  בני משפחותיהם עלם עומס רב ומיותר על הקשישים ומיגוראלו  והתפקוד, 

השונות ובכך  אויותהזכהזכויות וקבלת על  המטפלים מקשגורמים ריבוי  בנוסף, חוסר אונים.

 הקשיש להמשיך לתפקד במסגרת הקהילה והבית.  על יכולת  כבידמ

 התחום בקופות החולים וניהול  ,מדיניות ברורה וכוללת לגבי טיפול בקשישים בקהילהמת לא קיי

  .במרכז החשיבה הארגוניתאינו נמצא 

  כיום יותר בפתרונות מוסדיים שונים עבור קשישים ופחות ברפואה מערכת הבריאות מתמקדת

עם זאת, יש לציין כי בתקופה  .שימור החיים במסגרת הבית והקהילהבוזקנה בריאה ב  ,מונעת

 קופות החולים בנושא.  של האחרונה גוברת ההתעניינות 

  הצפויות מיעוט מומחים בגריאטריה יחסית לגודל האוכלוסייה ומיעוט מתמחים ביחס למגמות

 ;שנים הבאותב
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  לכך שקשישים רבים  גורמתרכי הקשישים וצלשל מערכות הבריאות והרווחה חלקית התאמה

ערכות שונה של מערכת יה .בעת משבר גופני או נפשי לחדרי המיון משפחותיהם פוניםובני 

 .הבריאות תאפשר קבלת מענה ללא הביקור בחדר המיון

  אין התייחסות מבנית  14:גישה ייחודית לקשישים דיהלא מפותחת עדיין  בחדרי המיון בישראל

של מטופלים אחרים. לא קיים  הצרכיםהצרכים של קשישים הפונים לחדרי מיון לבין  בין שלשוני 

וקשישים מתקבלים בחדר המיון  ,החולים הכללייםבבתי או מסלול לקשישים מיון גריאטרי 

עם  .דיו לפניות הקשישים ותאםמה חדרי המיון ומקשה על מתן מענ יוצר עומס עלמצב ה .הכללי

  .רופאים גריאטרייםבחלק מחדרי המיון נמצאים זאת, יש לציין כי 

 בקרב קשישים עשויות להוביל השלכות האשפוז .קשישים רבים מאושפזים במחלקות הפנימיות 

 ,מצב של חוסר תפקוד ותלות סיעודית. השהייה הממושכת בחדר המיון ובאשפוזדרדרות ליהל

מהווה גורם סיכון הן מבחינה פיזית  ,שעבור קשישים נמשכת לעתים קרובות יותר משבוע

)חוסר התמצאות, בדידות  ומנטלית ושינויים בתזונה( והן מבחינה נפשית)זיהומים, נפילות 

של קשישים ששהו באשפוז מאבדים בתקופה זו מיכולתם לבצע מטלות  שיעור ניכר ובלבול(. 

יצוין כי בעת האחרונה, נפתחות יחידות יומיומיות וחווים עם שחרורם קשיי הסתגלות. 

ן בין היתר גם לייעץ למחלקות השונות בבית גריאטריות בבתי החולים הכלליים שתפקיד

 החולים.

 

  אשפוז של הקשיש פיןבעקילעיתים בין בתי החולים מעודד למערך ההסכמים בין קופות החולים 

למשל,  2013)בחורף  על פני טיפול בבית או במסגרת מרפאת הקהילהזאת  ;בבית החולים

עלולה  מדיניות זומכלל המטופלים המאושפזים במחלקות הפנימיות(.  60% היוו הקשישים

טיפול  לתתמתקשות  שבתנאים אלה ,ולעומס כבד על המחלקותשניתן למנוע לאשפוזים  לגרום

נוספים מתרחשים כאשר מטופלים ששוחררו מאשפוז  מניעה-בריוהשגחה הולמים. אשפוזים 

הטיפול התרופתי לקבלת זקוקים לתרופות שאינן ניתנות בקהילה. בחלק מהמקרים יש הצדקה 

, היחידה לטיפולי הדוגמבבית החולים, אך לעתים ניתן למצוא פתרונות במסגרת הקהילה )ל

 .ים לקשישאת הסיכונהן בית(, ולחסוך הן את העלויות הכרוכות באשפוז ו

  סוחף אחריו גם את משפחתו. הקשיש ומשפחתו  רפואי-סיעודי וסיעודיקשיש המידרדר למצב

הכנה מוקדמת, סחרור הכרוך בנסיגה בריאותית ותפקודית, צורך דחוף להתמצא כל , ללא חווים

וכתוצאה בלתי נמנעת  ,ודאות באשר לכלים ולסיוע העומדים לרשותם-בסבך הבירוקרטיה, אי

משפחתו. שחיקת של שחיקה משמעותית בכוחות ההתמודדות של הקשיש ויימת מתקמכך 

להם תפקיד מכריע ביכולתו של הקשיש לעבור בהצלחה שהמשפחה והמטפלים העיקריים, 

                                                           
14 NHS England (2014). Safe, compassionate care for frail older people using an integrated care pathway: Practical guidance for 
commissioners, providers and nursing, medical and allied health professional leaders.  
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משבר גופני או נפשי ולהישאר בביתו ובקהילתו, מובילה לעתים קרובות את המשפחה להחליט, 

 די. בלית ברירה, להעביר את הקשיש לפתרון מוס

  הביטוח הלאומי מכוח חוק סיעוד אינן מספיקות לחלק גדול מהקשישים שמקצהשעות הסיעוד, 

 .קושי באכיפת מסגרת השעות המוגדרת קיים על כך נוסףו

 הייחסית לגודל האוכלוסי מספר הקשישים המקבלים טיפול במסגרת טיפולי הבית הוא מצומצם 

, כל היחידות לטיפולי בית בכל קופות 2015נכון למאי  רות לא מגיע למיצוי.יפוטנציאל השו

   +.65מבני  2.9%-במטפלות בסך הכול החולים 

 הטיפול,  לכל קופה פרשנות שונה להיקף אך ,רות של טיפול בביתיקיים ש ,בכל קופות החולים

כיום מיועדות היחידות לטיפולי בית  סוגי הטיפול הניתנים בבית ולהיקף הפרטת השירותים.ל

כמענה מהיר למצבים  ופחותממושכים במצבים  לטיפול, אשפוזבעיקר לשירות המשכי לאחר 

 חריפים. 

  הכולל את הגדרת האוכלוסייה, הגדרת  יחידות לטיפולי ביתהמחייב לשירות  סטנדרטלא קיים

 ,כך. היחידמסגרת הלטיפול ב וסטנדרטים קריטריוניםוכן חסרים  ,מתאימיםהרפואיים המצבים ה

לא קיים סטנדרט למבנה ו אחידות בהגדרת המסלולים השונים בתוך היחידות-מתקיימת אי

  .היחידה

 נוספת  פגיעהקיים חשש ל ,חלק משירותי היחידות מועברים לחברות פרטיות חיצוניות. במצב זה 

, הידע המקצועי הנרחב כךיתרה מ. וקופת החולים עצמה אינה מתפתחת בתחום ,ברצף הטיפול

פעמים רבות אינו משולב בעבודתן של  ,הקיים במקצועות הבריאות השונים בתוך הקופות

 היחידות לטיפול בית. 

  והרחבה  פיתוח .המטופליםאודות על בין הגורמים מתקיים גם בתחום המידע הרפואי הניתוק

המבוססת על רשומות רפואיות  מערכת מידע מקוונת – "איתן"ו "אופק"כגון של מערכת 

כאשר  ,במקרים רבים עשוי בעתיד לפתור בעיה זו. קהילה-חולים-בתימשולבות ממוחשבות 

מטופל עובר ליחידה לטיפולי בית, נוצר נתק ברצף הטיפולי. המטופל עובר מהמרפאה הקבועה 

על החדשה, אשר לעתים קרובות אינה מקבלת את מלוא המידע הרפואי שנצבר  שלו ליחידה

בין היחידות לבין המחלקה בבית החולים שממנה שאודותיו. נתק נוסף נוגע לחוסר הקשר 

 דרדרות. ירשת תמיכה במצב של ההשתחרר ואשר יכולה להוות המטופל 

 דה ביחידות לטיפולי ביתאנשי מקצוע בעבו קיימת אווירה שאינה מקדמת התעניינות של, 

וכן  הכשרה ייחודית למתן טיפול בבית היעדר ניכרוהשירות סובל ממעמד ארגוני לא מועדף. 

תגמול לזוכים ביחידות אינם  העובדים בזירה זו.מערך תמיכה לקבלת החלטות מורכבות  היעדר
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בזירה  פליםונסיעות ואחריות כבדה על המט ,שתחום זה תובע שעות טיפול ארוכות אףהולם 

  .זו ייחודית

  חלקי לקיומו של באופן  יםמודע וכן הצוות הרפואי המטפל הן בקהילה והן בבתי החוליםהציבור

בחלק מן הקופות השירות נתפס רק כהמשך טיפול לאחר אשפוז בבית ו ,בקופות החולים השירות

 החולים. 

 ןלה המאפשרת ומוראלית כלכלית תומכת למסגרת זוכות אינן בקשישים המטפלות המשפחות 

 לאורך ביתבמסגרת הולסייע לקשיש להשאר  מוסדי מפתרון להימנע, המשפחה בן בקשיש טפלל

 עיקריה המשאב המהווים את  , העיקריים במטפלים התומכת תכנית חסרה, על כך נוסף. זמן

 .ומאשפוז ולהימנע בבית קשישב קיים טיפול הולםל באפשרות
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 סקירה מהעולם .4

 

עצמן לשינוי בהרכב האוכלוסייה. כאמור, להתאים  כדירחבי העולם נערכות הבריאות במערכות 

עד שיעור המבוגרים והזקנים באוכלוסייה במדינות רבות הולך ועולה, מגמה שתלך ותתעצם לפחות 

 .21-אמצע המאה ה

 .הקשישיםאוכלוסיית לבהקשר  כוללת של בריאות ורווחההמציגות שינוי בתפיסה  OECD-מדינות ה

מבוססת על הבית ועל ה ,ת, יוזמתונעמרפואה אל גישה מגיבה, מבוססת מיטות אשפוז מהשינוי הוא 

במערכות בריאות בעולם קיימים ניסיונות להיערך לבניית  15.צוותים שנעים בעקבות המטופלים

עבור רותי בריאות בבית ימערך שמערך טיפולי בית עבור קשישים אשר ימנע הגעה לבית חולים. 

),Colombo   16,17,18ארה"בבאוסטרליה וב אנגליה,בהולנד, בבין השאר בדנמרק,  םמתקיי קשישים

; Schulz,2011(. ידי במדינות בעולם  כמהבבית הקשיש המאורגן במסגרת יחידות הבית ניתן ב שירות

מביקוש . בשל חשש ארגוני בריאות שונים או גורמים פרטיים המועסקים על ידי רשויות מקומיות

   .לזכאות כללים ברוריםבחלק ממדינות אירופה נדרשת השתתפות עצמית ונקבעו  ,זה שירותגואה ל

עלה  ,רכיהם בהווה ובעתידוקשישים את צתפיסת  על )(Barker, 2014 באנגליה רךשנע רחבבמחקר 

כי  . עוד עלה במחקרביתה עזיבת ייתהה בעת חוליקשישים ממנה חששו ש תהעיקרי השלכההכי 

בעת חולי. שאיפתם של אנשים  בסביבה מוכרת ונוחהלשהייה  רואים חשיבות רבהקשישים 

רצון לחיות בסביבה  ,גיל על רקעאפליה  היעדרבמדדים כמו במחקר זה להזדקנות טובה התבטאה 

במחקר זה . היבט נוסף שעלה עיקרייםהמאפשרת מענה לצרכים ורצון לחיות בסביבה  גילית -רב

מחלות  התמודדות עםלמרות  ולחיות חיים עצמאיים ת של קשישים להרגיש טובהיכולהוא כי 

  .מאפשרת מענה לצרכים מרכזייםו מעודדת עצמאות כרוניות, תלויה בין שאר בהישארותם בסביבה 

בבית, רוב האנשים יעדיפו  לבין טיפולכאשר ניתנת בחירה בין קבלת טיפול במסגרת מוסדית 

 & Genet, Boerma, Kroneman, Hutchinson) לאורך זמן וגםפעמי -חדבאופן  גם, להישאר בביתם

, 2012Saltman).  ידי היחידות בנתון זה הוא אחד הגורמים לחיזוק הלגיטימיות לשירות הניתן

הוא אינו היחיד. במספר מדינות באירופה הוכח כי השירות הניתן בבית המבוטח הוא ו ,לטיפולי בית

                                                           
15  OECD (2011). Health Reform: Meeting the Challenge of Ageing and Multiple Morbidities, Chapter 2. 
16  Hospital in the home; http://health.vic.gov.au/hith 
17  Hospital care at home: supporting independent and healthy lives (2010). Healthcare at home.   
     http://www.hospital-care-at-home.co.uk/ 
18  NSW Hospital in the Home Guideline (HITH) (2013).   
     http://www0.health.nsw.gov.au/policies/gl/2013/pdf/GL2013_006.pdf 
 

http://health.vic.gov.au/hith
http://www.hospital-care-at-home.co.uk/
http://www0.health.nsw.gov.au/policies/gl/2013/pdf/GL2013_006.pdf
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 פרסום).Colombo, 2011( מן השירות הניתן במסגרת אשפוז בבית חולים כלכליתיותר לרוב יעיל 

מדגיש כי הנטל הנובע ( (European Observatory Rechel, Doyle, Grundy & Mckee, 2009של 

מערכות על ממגמת הזדקנות האוכלוסייה יפחת ולא יכביד באופן כה קריטי על מערכת הבריאות ו

  תהיה נכונה.אליו ערכות יאחרות במדינה, אם הה

אום מנוהל באופן הדוק בין יתעל שען על שירות מתאים הכולל טיפול בבית, יערכות נכונה תיה

 ,על מערכות קיימות וניהול נכון שלהן מתוך שיתוף פעולה 19,מערכות האשפוז, הקהילה והרווחה

 ולאו דווקא על טכנולוגיות מתקדמות הדורשות תשתיות ייחודיות. 

ם קשישיהכי זירת הטיפול ארוך הטווח תושפע במידה הרבה ביותר מהגידול בשיעור קיים צפי 

. הזירה של הטיפול האקוטי . עם זאת, אלה ישפיעו גם עלתוחלת החייםמהארכת ובאוכלוסייה 

 אמצעותקשישים ברכי הוצמענה לתחום העוקבות אחר המגמות המשתנות ב OECD-מדינות ה

ניתן לראות כי בשוודיה, דנמרק, נורבגיה  .(Colombo, 2011) תימערך טיפולי הבומערך האשפוז 

בהן השירות של היחידות לטיפולי בית נחשב מהמתקדמים בעולם, שיעור האשפוזים ש ,ואנגליה

  פחות. בהשוואה למדינות שבהן השירות מפותחלטווח קצר וארוך נמוך יותר 

 

החשיבות שרואה דנמרק במדיניות מדגיש את  (Schulz, 2014) רקבדנמלאחרונה  מסמך שיצא

התמיכה בקשישים ואת המגמה לאפשר להם להישאר בביתם ולא לצאת למסגרת של דיור מוגן או 

 בדנמרק. הטיפול הרפואי והסיעודי בבית הוא בעדיפות עליונה על פני כל אופציה אחרת מוסד.

הם נערכים להכשרה של כוח אדם סיעודי ייעודי לטיפול בקשישים במסגרת הבית  ,לצורך כך

שיעור שכר מהרשות המקומית.  יםקבלמם בני משפחה המטפלים בקרוב לעתים ,. כמו כןוהקהילה

הקשישים הנמצאים בדנמרק במוסדות הוא נמוך יחסית לשאר מדינות אירופה. הטיפול בקשיש 

עזרה ו וכולל טיפול בית רפואי, שיקום הרשות המקומית ימון מלא שלבמרוב פי -עלשם ניתן בביתו 

רות ישמערכת הבריאות, החברה למתן מסגרת הוקמה ב ,באוסטרליהידי מטפל ביתי. מסיעודית 

בהקמת יחידות ועוסק בקביעת סטנדרטים לטיפול בבית, בהכשרת צוותים , גוף הרפואי בבית

מתן הטיפול בבית הוכח כי  ה,רות ביחידות אליבקרת השכחלק מ .לטיפולי בית ברחבי אוסטרליה

  20.שיפר את איכות תוצאי הבריאות וצמצם עלויות

 

במספר מערכות שם ויושם , Johns Hopkins Hospital (2012) ידיברות מסוג זה פותח יש ,בארה"ב

סקירה המצביעה על שיפור בתוצאי Commonwealth Fund -ה פרסם 2011-טיפול. לדוגמה, ב

 ,Klein רות היחידות לטיפול בית בניו מקסיקויהפחתה בעלויות הטיפול באמצעות שעל בריאות ו

2011)).  

                                                           
19  OECD (2011). Health Reform: Meeting the Challenge of Ageing & Multiple morbidities. 
20 Deloitte Access Economics (2011). Economic analysis of Hospital in the Home (HITH): Hospital in the Home Society of Australasia.      
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הבוחנים את התוצאים  (meta-analysis)על -מאמרים בשיטת ניתוח כמההספרות בנושא מציגה 

מפחית ימי אשפוז  ;כי הטיפול בבית מפחית תמותה מניתוחים אלה עולהשל טיפולי בית לקשישים. 

) ,Shepperd משפר תוצאי בריאות ומגביר שביעות רצון בקרב מטופלים ומטפלים ;ואשפוזים חוזרים

)2012 ,; Caplan, Sulaiman, Dee A Mangin et al2009Doll, Angus et al, .  בחינה של מאפייני

  :קווים משותפיםכמה מצביעה על  אוסטרליהבוארה"ב ב ,ההיערכות באירופה

 

 הבית אזירת הטיפול המרכזית בקשישים הי. 

 יחידות התבססות על  stand-alone24/7 רופא ואחות של המורכבות מצוות; 

 מוסמכות ידי אחיותמ תמיכה הניתן שירות; 

 שיקום ייעודי לקשישים בבית לאחר אשפוז או תאונה; 

 הרווחהמערכת ו אום ושיתוף פעולה הדוק בין מערכת הבריאותית; 

  אקוטי הולם בבית חולים במידת הצורךטיפול;  

 ביחידה  - תכנית מפורטת ומתואמת לקראת שחרור מבית החולים ותכנית קליטה בקהילה

  ;לטיפולי בית

  21.רופאי הטיפול בבית כארגון מקצועישל התארגנות 

(Genet, Boerma, Kroneman, Hutchinson & Saltman, 2012) 

  

  

                                                           
21   American Academy of Home care Medicine (AAHCM).  http://www.aahcm.org/ 

http://www.aahcm.org/
http://www.aahcm.org/


 

 הבית כמרחב טיפול מועדף עבור קשישים

 

39 
 

 

בקשישים המודל המוצע לטיפולי בית  .5

 בישראל

 

 

 

"Every system is perfectly  

designed to get the results it gets." 

 
Paul Batalden, M.D 

 

 

הקשישים, בעיקר בקבוצות כך שב, עומדת ההכרה כאן המוצעלטיפולי בית לקשישים במרכז המודל 

לגילאים מבוגרים לבין  וההגעהחיים בשיווי משקל עדין בין יכולת השרידות  ,יותר המבוגרותהגיל 

קנה, מרכיבי חיים בסיסיים כמו בית, תזונה בז ת את הזקנה.והמאפיינ (frailty) והעדינות השבריריות 

תוחלת החיים. כל בבשימור הבריאות ו יםם מכריעמישאליה רגילים, הרגלי חיים וחברה, הם גור

 ערעור של מרכיבי בסיס אלה הוא זרז להידרדרות גופנית ונפשית. 

לא להקשישים רכי ומותירה את צהיא במידה רבה שראל מאורגנת כיום כך שמערכת הבריאות בי

מציע שינוי בתפיסת הטיפול הרפואי בקשישים בקשישים בבית  היחידה לטיפולמודל  .מענה מספק

 ון והצרכים הייחודיים של הזקנה. מתוך הבנת גורמי הסיכ

 מדיניות שתכליתה היא מתן שירות רפואי בבית לכלל הקשישים יישוםפרק זה יציג את הדרך ל

יתואר  ,והימנעות מאשפוז כל עוד הדבר מתאפשר. תחילה פי קריטריונים שייקבעו-הזקוקים לכך, על

מוסדות  לבין המודל מסגרת ןוהקשרים בי אנשי המקצוע ,המבנה, עקרונות הפעולה, הכלים - המודל

היעילות שתוארו -מוקדי אילמענה  ייוצר יתןש החדש הטיפולי המרחבכיצד  יוצג ,קיימים. לאחר מכן

 . לעיל
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על המטופל ועל , מערכת הבריאותתפקידי היחידה לטיפולי בית והשפעתה על   :11תרשים 

  משפחתו

 

 

 

  מאפייני השירות .א

 

 אוכלוסית היעד

פי קריטריונים -על ,הבריאותי מצריך זאתאם מצבו  65 או מגיל ,70מעל שגילו בישראל  כל אדם

 במסגרתאו  אשפוזלאחר  ,או משבר בזמן מחלהרפואי וסיעודי  שירות בביתו , יוכל לקבלשייקבעו

אדם חשוב לציין כי ישנה חשיבות רבה ליכולת התמיכה של בני המשפחה ב .טיפול במחלה כרונית

יחידות לטיפולי בית. לעיתים, למרות יכולות היחידות לטיפולי בית, לא ניתן יהיה מסגרת המטופל בה

 בני המשפחה. תבתמיכ צורךלתת פיתרון במסגרת הביתית עקב 
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 היחידה יעדי

הפחתה וקיצור אשפוז בבתי החולים  רפואה הראשונית,מסגרת ה.שיפור הטיפול הניתן לקשישים ב1

 .םהכלליי

 .סיכון, אבחון, טיפול ובניית תכנית לטווח הארוך . איתור קשישים בקבוצות2

  .בית החולים לקהילהקשישים במעבר בין ב. שיפור רצף הטיפול 3

  הזדקנות בריאה.לאפשר על מנת התדרדרות . קידום בריאות ומניעת 4

 .בדיון בנושא בחירה לסוף החיים תמיכה .5

  לטיפול בית בקשישתפקידי היחידה 

 לקשישים בביתם. ורווחה סיעוד ,י בריאותשירותהנותן  גוף שמשת לטיפולי בית בקשיש היחידה

 מקבלשאינו  ימצב בריאותב נמצאיםה ומעלה 70תהיה אחראית על כלל אוכלוסיית בני היחידה 

  .השגחה לאורך זמןבצורך בטיפול אינטנסיבי ו כאשר ישו מרפאה הראשוניתבמענה מספק 

תמיכה בליווי ואו ב בעת משבר לטווח קצרטיפול ב תהיה בקשיש בבית לטיפולהיחידה התערבות 

עד כמה שאפשר  הפחיתל השאיפה תהיה ,בשני המקרים .לאורך זמן בעת מחלה כרונית מורכבת

  אשפוז.את הצורך ב

אבחן, להבנות ל צוותי היחידה יוכלו לזהות מצבי משבר אצל קשישים, ,מודל מוצע זהמסגרת ב

גורם מייעץ ותומך במעבר  שמש גםהיחידה ת ,על כך נוסף .טיפול רפואיתכנית טיפול ולהעניק 

 .וילווה אותה המטפלת בקשיש בבית משפחהביתמוך  צוות היחידה קשישים מאשפוז לטיפול בבית.

סיעוד התנהל היחידה את המעבר הביתה ותפעיל את מערך  ,בהם הקשיש בודדשקרים במ

 תפקיד נוסף ובלתי נפרד המצב.לרשותה לצורך תמיכה בקשיש עד התייצבות ים העומד יםוהמטפל

המגיעות לקשיש בתחום הבריאות זכויות והזכאויות בקבלת המעבודת היחידה יהיה לסייע 

  .כלכלי-משפחתו מפאת גילו או מצבו הבריאותילו
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 ביתב בקשישים מבנה היחידות לטיפול

 אחותו רופא גרעיני של בית תורכב מצוותב בקשישים היחידות לטיפוליחידת השטח של מערך 

 ומצוות מעטפת של מקצועות הבריאות השונים: עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ועוד.

מספר צוותים ירכיבו יחידה שבראשה יעמדו מנהל רפואי, מנהל סיעוד ומנהל אדמיניסטרטיבי. 

תיאום בין היחידה למחלקה על תיאום ביניהם, על היהיו אחראים על ניהול הצוותים,  המנהלים אל

כל יחידה תהיה משויכת לגוף   והמטופלים. תיאום עם רופא המשפחהעל המשויכת בבית החולים ו

 מנהל במחוז הקופה שישמש מרכז תיאום ובקרה.

 

 שירותי היחידה

 ;פי סטנדרטים מוסכמים-עלמתן טיפול דחוף לקשישים במצבים חריפים  

 מעקב יזום הכולל פרמטרים רפואיים, סיעודיים וסוציאליים עבור קשישים חולים; 

  ממושךקצר או לאחר שחרור מאשפוז קשישים בליווי ותמיכה;  

  המטפלת או למטפל עיקרי אחרמשפחה בליווי ותמיכה; 

 למתן הטיפול אום בין הגורמים השונים תוך שמירת האחריות הכוללת של היחידה ית

  ;והמעקב

  כמהלך תומך חיים בקהילהומרותקים לביתם   קשישים בודדיםיזום של ליווי;  

  ת הבריאות והרווחה.ובמערכ יות והזכאויות של הקשישזכוהסיוע במיצוי  

 

 הניתן בבית יםטיפולל ותדוגמא

 אבחון מצב חריף 

  מייעצתפי החלטת ועדה -ועוד עלבדיקות דם, שתן, סימנים חיוניים 

 הרכבת עירוי פריפרי ,מתן טיפול תרופתי 

 מרכזיובשלב מאוחר יותר פריפרי  לווריד תרופתיאחר טיפול  ומעקב טיפול 

  בדיקות תוצאותאחר מעקב  

 ג"אקמכשיר סטורציה, -דופק, מד-לח"ד-כמו מד כשור רפואימ ואבחון באמצעות ניטור, 

 וכו'מכשור הדמיה 

 טיפול בפצעים 

  הדרכת המטפלים בבית לטיפול סיעודי בסיסי 

  חיסונים 

 ( תדוגמכתמיכה במצבים מורכבים )'טיפולי דיאליזה בבית, חולים מונשמים וכו 

 תמיכה בהזנה מיוחדת.  

 מעל שישה חודשים. במרפאה איתור קשישים בסיכון שלא ביקרו 
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 אמצעים טכנולוגיים בשירות היחידה לטיפולי בית

 

 מיזם "ישראל דיגיטלית" בוחן. בישראל הרפואית מתפתח במהירות ברחבי העולםתחום הטכנולוגיה 

להטמיע שימוש  במטרהמשרדית ובין חברות מובילות בתחום -לשותפות בין אפשרויות ומוביל

 בטכנולוגיות מורכבות בשירות הרפואה בקהילה. 

ל יתפקוד יע פשריםמאים בשנים האחרונות בתחום הבריאות חאמצעים טכנולוגים חדשניים המתפת

לרשות הצוותים יעמדו אמצעי ניטור ואבחון ניידים,  ואיכותי יותר של היחידות לטיפולי בית.

מכשירי התראה  ,מצעי תקשורת ללא מגבלה גיאוגרפית, אמרחוקוניטור  אפשרויות לטלקומוניקציה

חבישה  ערכותמכשירי הדמיה ניידים, כמו מעבדה ניידת, ם נוספים ותזכורת חכמים וכן אמצעי

 וכד'. יעודיות

 

 עם גורמים רפואיים אחרים היחידה יחסי הגומלין של 

 המרפאה בקהילה

תהווה  אקהילה. היב המרפאהרותי יבין מערך האשפוז לששחוליה נוספת ברצף  שמשתהיחידה 

ותוכל לתת  ,הקשיש י שלבריאותהרשת ביטחון עבור מרפאת הקהילה בכל הנוגע להחמרה במצב 

מצבים באשפוז. לולמיון כללי  מבלי הצורך להגיע ,כולל טיפול תרופתי והשגחה ,מענה לטווח הקצר

 .תוכל היחידה להעניק טיפול רפואי וסיעודי ארוך טווח בבית הקשיש ,וטיפול ליווי יםהדורשמורכבים 

ימשיך הקשר  ,ליחידהמבוטחים ליחידה לטיפולי בית. עם המעבר המרפאה הראשונית תוכל להפנות 

   .עמו תיוהתייעצוו על מצב המטופל שוטפיםדיווחים אמצעות עם רופא המשפחה ב

 ותפקידו בסיוע ליחידות לטיפולי בית בקשיש בקופות החולים מערך הייעוץ הגריאטרי

היחידות לטיפולי בית  ייתמוך בצוותבקופות החולים  יוקםיורחב או שמערך הייעוץ הגריאטרי 

מצב הסיעודי, ההערכת  ,כוללת רפואיתגריאטרית  הערכה. יםמקצועי-והערכה רב ייעוץ באמצעות

 בשלליחידה לטיפולי בית  ךיושימטופל שתינתן ל חברתיתו נפשית, קוגניטיבית ,הערכה תפקודית

 .מצב מורכב

פרוטוקולי טיפול מותאמים  יפתחו, צוות היחידות לטיפולי בית בשיתוף ,גריאטריתהערכה המרכזי ה

)פיתוח התורה של  וטיפול במסגרת הבית ריבוי מחלות כרוניות ,למצבים מורכבים המאפיינים זקנה

  .היחידות לטיפולי בית עבור הקשישים בישראל(

 הכלליים  החולים תיב

בהפחתת ויסייע חלופה חשובה לאשפוז בבית החולים ישמש כשרות היחידה לטיפולי בית בקשיש  

מאפיינים הן בעל  הינוש -ביחידות לטיפולי בית  טיפולההמיוחד של  יהאופבשל העומס על מערך זה.
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 שירותבצורך בתמיכת שתי המערכות  יהיה - אשפוזשל טיפול בקהילה והן של טיפול במסגרת 

רשת ביטחון עבור היחידה כאשר יהיה צורך  המחלקות הפנימיות בבתי החולים יהוו ייחודי זה

קשיש ה אתתקלוט  לטיפולי ביתהיחידה  , ואילואשפוזמסגרת ב יםהשגחה נוספבבטיפול או 

 אשפוז חוזר.  תעיהשגחה בבית למנבבטיפול ו ותמשיךמשתחרר מאשפוז ה

 בקהילה יפתחו ויטמיעו מחויבות לקהילת המטופלים הקשישיםהמחלקות הפנימיות בבתי החולים 

לצמצם את שיעור האשפוזים הניתנים למניעה  במטרהזאת  כל וליחידה לטיפולי בית התומכת בהם.

 22 (.+75של בני  היו 25%-ו +65היו בני  63% אלף אשפוזים חוזרים, 197מתוך  ,2012-ב)

 

 

 

 המודל כאמצעי למניעת אשפוזים מיותרים :12תרשים 

                                                           
 .2013בריאות (. 2014פברואר )משרד הבריאות     22

 



 

 הבית כמרחב טיפול מועדף עבור קשישים

 

45 
 

 

 מרכזים לרפואה דחופה

יצירת "מסלול ירוק" לקשישים בחדרי המיון שיכלול ברור וטיפול על פי אמות מידה הנשענות על 

מגיע למיון כללי בבית  70מעל שגילו כאשר מטופל .  יעודי למטרה זו צוות הכשרתצרכי הקשישים, 

אם בין בית בקשיש ב החולים, לאחר קבלת טיפול ראשוני, ניתן יהיה ליצור קשר עם היחידה לטיפול

מצבו  אםאת המשך הטיפול.  בהתייעצות משותפת , ולבחוןעדיין לאאם המטופל משוייך אליה ובין 

היחידה  ,החלטה על אשפוז תגבשתשל המטופל מתאים לטיפול בבית, ייחסך אשפוז מיותר. אם 

 ותתמוך בו בימים הראשונים לאחר שחרורו. המשויכת תקבל דיווח על מצב הקשישלטיפולי בית 

 חוליםהשחרור מבית בו אשפוזבזמן 

תכנית  .קשר בין היחידה והמחלקההמטופל המשויך ליחידה לטיפולי בית, יימשך  של בזמן אשפוז

בנוסף היחידה לטיפולי בית בקשיש תסייע   על סמך המלצות משותפותבנה ית הטיפול והשחרור

 במעבר בין בית החולים לבית.

אום יערך תי, יהאשפוזלפני השחרור מבית החולים וכחלק ממעורבות היחידה לטיפולי בית במהלך 

 היערכות הכוללת  ,הביתהשחרור ה לקראת  הערךעם היחידה. באחריות היחידה לטיפולי בית ל

הבית ובני  , הכנת סביבתבאם נדרש המשך תכנית טיפול או שיקום, טיפול תרופתי, הכנת ציוד מיוחד

כחלק מהיערכות מערכת הבריאות  .מטעם היחידהמשפחה עם ה קשרההמשפחה וכן קביעת איש 

להזדקנות האוכלוסיה יהיה על בתי החולים לפתח גישה ידידותית גיל  הכוללת הקפדה על 

 .תנועתיות במהלך האשפוז, קיצור משכי המתנה ואשפוז ועוד

 רצף טיפול תרופתי 

, 2013-ועדה בנושא הרצף הטיפולי בין בית החולים והקהילה אשר הוקמה במשרד הבריאות ב

חוזר האמור בועדה נשענו גם על והמלצות ה הטיפול התרופתי במעבר.של רצף את סוגיית הה תעלה

 ורידי בביתו של החולה. -הנחיות למתן טיפול תרופתי תוך בנושאמנכ"ל 

להן הוא זקוק שהמטופל המשתחרר יקבל מבית החולים את התרופות , כאן פי המודל המוצע-על

להתייעץ הוא יוכל  ,ימים אלהשל המעבר מבית החולים לקהילה. במהלך לשלושת הימים הראשונים 

קופת  מילהתאים את התרופות למרשו עם רופא המשפחה או עם רופא היחידה לטיפולי בית

בלת טיפול תרופתי המוגדר כניתן רק במסגרת אשפוז, החולים. מטופלים שעד היום אושפזו לצורך ק

  היחידה לטיפולי בית.  יוכלו לקבל את הטיפול בבית במסגרת ההשגחה והמעקב של
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 ליחידה קבלת מטופלים

פי קריטריונים -על +70 ת בניכפי שצוין לעיל, שירות היחידות לטיפולי בית מיועד לכלל אוכלוסיי

ידי רופא המשפחה, באשר הופנה ליחידה לטיפולי בית  קשישכל ניתן לשקול אפשרות בה  . שייקבעו

יוכל  -באמצעות איש הקשר של הקופה או לאחר ביקור במלר"ד  ,מחלקה בבית החוליםבידי ה

מוקד יעביר . ה24/7במתכונת ייעודי הפועל ולמיון ייעוץ ל אשר ישמש מקור למוקד פניותגם  לפנות

 .וות תורןאת הפנייה לצ

 

, מלר"ד היה הפניה מרופא המשפחהי וביתבקשיש ב קבלת מטופלים ליחידה לטיפוללהערוץ המרכזי 

בעת המוכר ליחידה זה מכבר, ה של המבוטח ייהיה פניאפשרי ערוץ שני ; ומאשפוז בבית החולים

בשל רום במהלך כל שעות היום או הלילה, בשל מצב חריף או החמרה במצב כרוני וימצוקה או ח

יה של המחלקה בבית החולים יערוץ שלישי יהיה פנ ;קבל טיפול תואם מיון כללי או גריאטרילצורך 

באמצעות  או לצורך הקדמת השחרור מאושפז לצורך תמיכה לאחר אשפוז ושיקוםהקשיש בה ש

 . גורם הקשר האחראי על העברת המידע

 

 משפחתו עם החוזה הטיפולי עם המבוטח ו

ייחודית בשל היות הבית זירת הטיפול היא לטיפול בקשיש בביתו יחידות המסגרת העבודה של 

, את כללי ותקשרהתיתווה את דרכי הבני משפחתו עם עם המבוטח והטיפולי  המרכזית. החוזה

 .משפחתושל שיתוף הפעולה של המטופל ו וערוצי משמעות ההתנהגות של הצוותים בבית ואת 

 ם כגון ניהול סיכונים , היבטים משפטיים ועוד.נושא זה ראוי שיבחן  מהיבטים נוספי

.  

 הכשרת הצוותים

בסיסית -ידרשו רופאים ואחיות מיומנים במתן טיפול בבית ברמת הכשרה עליליחידות לטיפולי בית 

 יעמדו לרשות היחידה עובדים סוציאליים, ,כמו כן גריאטריה.במומחים ברפואה פנימית וכן ו

 פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק וקלינאי תקשורת. 

בטיפול בבית  זירת הבית שונה באופנים רבים מזירת בית החולים.הטיפול במצב חריף או מתמשך ב 

ה והייעוץ שקיימים בבית החלטות שאינן זוכות למעגלי הבקרה, ההגנ תלקבלנדרש הצוות הרפואי 

משוב על התקדמות  פעמים רבות יוכלו לתתשמעבר לכך, המטופל ומשפחתו הם אלה החולים. 

יהיה צורך לשקול בניית הכשרה ייחודית לצוות רב מיקצועי למתן טיפול רפואי לקשישים  הטיפול, 

 במסגרת הבית.
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 במצבים קליניים מייצגיםבבית  טיפולהיתרונות מודל 

בין המענה שמודל הטיפול בבית ל מצבים קליניים מייצגיםל בין המענה הניתן כיום משווהטבלה זו 

  .אמור לספק

 יתרונות מודל הטיפול בבית במצבים קליניים מייצגים :7טבלה 

גורם 

 טיפול/

מצב 

 רפואי

 רופא משפחה
 חדר מיון/

 בית חולים
 טיפול בית )כיום(

-לע היחידות לטיפולי בית

 פי המודל המוצע

מצב 

 חריף

  שעות  –זמינות
הפעילות של 

הרופאים 
והמרפאות 

 ותמוגבל

  אין בידי הרופא
ציוד וצוות מתאים 

 .לטיפול במקום

 זמן המתנה ארוך 

 עומס ולחץ 

 סכנת זיהום 

 עלות גבוהה 

  אשפוזים למוביל
 .מיותרים

  שירות לא מוכר
 לקהילה

  קריטריוניםהעדר. 

  מיועד בעיקר לאחר
 אשפוזה

  קושי בקבלת
החלטות במצב 

חוסר  שלחריף ב
ערוצי בו הכוונהב

 . התייעצות
 

  24/7זמינות לפניות 

 מומחיות לטיפול בבית 

 טיפול אבחון ולציוד רפואי ל 

 מניעת אשפוזים מיותרים 

 סביבה מוכרת ומניעת סיכונים. 

 

 

 

מחלות 

 כרוניות

  בשל העומס על
הצוותים 

הרפואיים, הגישה 
הפרואקטיבית 
 .לעתים חסרה

  חסרה פונקציה
 careשל 

coordinator 
המאפשרת ליווי 

 היענותלוהבטחה 
 .טובה לטיפול

  חסרה הדרכה
ותמיכה במטפל 

 .העיקרי בבית

  לא מיועד לטיפול
מסוג זה אלא רק 

כאשר המצב 
 .מחריף

  קשר בין המנגנון
המשפחה  ,היחידה

 אינו בית החוליםו
 .מובנה

  אין קריטריונים
 .לקבלת טיפול בית

  השירות לא מוכר
 .לקהילה

  גישה פרואקטיבית לקיום רצף
עבור בעיקר  טיפולי ומעקב

 ;מרותקים לביתםקשישים ה

 ליווי והבטחת היענות לטיפול 

  הדרכה ותמיכה במטפל
  ;העיקרי

 מיצוי זכויות.  

שחרור 

 מאשפוז

  מעבר קשישים
מאשפוז חזרה 

מורכב  ההבית
ומצריך הסתגלות, 

 ליווי ותמיכה. 
שיפור מודלים 
קיימים לרצף 

הטיפול ולמניעת 
 אישפוז חוזר 

  לעתים המצב
אך החריף מוטב, 

המצב התפקודי 
 .ירוד

  כדי לשמר את
יש  ,ההחלמה

להמשיך בליווי 
 ובטיפול בבית.

  ביה"ח לא מכיר
את הבית, את 
הסביבה ואת 

משאבי מערכת 
התמיכה שאליה  
 משוחרר הקשיש.

  חסר קשר בין
היחידה לבין רופא 

המשפחה ובית 
 .החולים

  חסר מערך מקצועי
 .תומך

  יש לגשר בין הטיפול
התרופתי שניתן 

בבית החולים לבין 
הטיפול האפשרי 

 .בקהילה

  

  היערכות מתוכננת מראש

בתיאום עם המחלקה ועם 

רופא המשפחה לקראת חזרה 

 ;הביתה

  תמיכה בהתארגנות מראש של

 ;הבית והמערכת התומכת

 שיוך ליחידה; 

 קביעת איש קשר. 
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 יחידות לטיפולי ביתה לשיישום המודל החדש  .ב

 

 יישוםקווים מנחים ל

  

  מתן טיפול רפואי בנושא גיבוש הסכמה לפיתוח מדיניות כוללת במערכת הבריאות

 ;כתחליף לאשפוזבבית לקשישים 

 ניהולית;גריאטריה בקופות החולים ופיתוח תשתית ה תחום הגדרת 

 לטיפול באוכלוסייה המבוגרת בקופות החולים מדיניות ארגונית שלפיתוח ה והגדר, 

 ;וזכאויותזכויות מימוש הבטחת הכוללת 

  בקופות ובמשרד הבריאותצעדים להקמת רשמי גריאטריה;  

 טיפולי זירה הייחודית של ב קבלת החלטותלו טיפולל, לניהולצוותים ייעודיים  תהכשר

 ;ביתה

 הגדרת אוכלוסיית היעד, הגדרת יעדים ותכניות עבודה; 

 קשישיםה תהגדרת מדדי איכות ארגוניים לטיפול באוכלוסיי; 

  ההתמחות בגריאטריה לכל מקצועות הבריאותהרחבת; 

 פנימית,  ת משפחה,רפוא :תיוהגדרת היחידות לטיפולי בית כשדה קליני חובה בהתמחו

בבריאות הציבור,  ,ם בסיעודיבסיסי-ובקורסים העל פיזיותרפיה דחופה,רפואה גריאטריה, 

  ;אונקולוגיהבטיפול נמרץ וב

 לקשישים ולבני המשפחות המעוניינים בייעוץקופתי -הקמת מוקד אחיות ורופאים על;  

 לאוכלוסייתי רווחה ובריאות ממלכתיים שירותתיקוני חקיקה בנוגע לסל  ה שלבחינ 

  ;הקשישים

 טיפול בקשישיםתחום הלומחית הגדרת תפקיד חדש במערכת הבריאות: אחות מ 

 באשפוז ובקהילה

 קשישיםבלטיפול כוח אדם  הכשרת 
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 קידום המערך לטיפולי הבית :פעילות ראשונהקווים מנחים לשנת 

 

  הנהלת משרד הבריאות, קרב תפיסה בהגיבוש התהליך והסכמה על הובלת שינוי

 ;ת הקופות ובתי החוליםוהנהל

  שלכות הכלכליות של השינוי על גורמים שונים ההבניית תכנית כלכלית אשר תבהיר את

הבנת הסיכויים להמהלך ותסייע  תבחן את מרכיביכלל החברה, על במערכת הבריאות ו

 ;והסיכונים שבשינוי

  גיבוש הסכמה רחבה בין המוסדות השונים בקהילה ובמשרדי הממשלה המספקים

שיתוף פעולה במתן זכויות וזכאויות באופן יצירת לאוכלוסייה המבוגרת ל שירות

  ;פרואקטיבי

 הסברה בציבור; 

 אחת מקופות החוליםלפחות ב פי מרכיבי המודל המוצע-הקמת פיילוט על; 

  ייזום מחקרים הבוחנים את המהלך ואת מטרותיו בהיבט מניעת אשפוזים מיותרים

  .ושביעות רצון המטופלים

 

 מערכת הבריאות השפעת המודל המוצע על .ג

 

  :מערכת הבריאות  

  עיצוב מחדש של מערך התמריצים לקופות כך שקשישים יוכלו להישאר בביתם ולקבל

  ;בקשיש היחידות לטיפולי ביתידי רכיהם מומענה לצ

 שירותקביעת הקריטריונים לקבלת מטופלים ל; 

 הגדרת מעמד הצוותים הרפואיים הפועלים בגזרת הבית; 

 גיבוש מערך בקרה וקביעת מדדי איכות; 

 פוטנציאל הומשמעות  (הקופות) השפעה על כללי ההתחשבנות בין הספקים למבטחים

  ;ההסכמיםמול  לאצמצום האשפוזים של 

  תומכתידידותית לקשיש במהלך האישפוז וגישה  יפעלו לפיתוח גישהבתי החולים 

ה"אימוץ"  .יחידה לטיפולי בית "אימוץ"אמצעות בין השאר ב ,ביחידות לטיפולי בית

  ;שחרור וקבלת מטופלים מהיחידה ואליהבתהליכי למידה משותפים וביתבטא בייעוץ, 

 בתי החולים בהקשר על על קופות החולים ו וחיזוק הרגולציה הגדלת מרחב הפיקוח

 ;היחידות לטיפולי בית

  עובדי היחידות לטיפולי בית לשחישוב שונה לתגמול; 
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 בביתם ערכות להכשרת מערך נרחב של אחיות לטיפול כוללני ודאגה לקשישיםיה; 

 קליניים למצבים מתן כלים והנחיותלונהלים וסטנדרטים לטיפול  קביעה והגדרת 

 ;םיצגיינבחרים ומ

 הקמת תשתית ניהולית ואדמיניסטרטיבית ליחידות. 

 

 

  :הבית והקהילה

  בקשיש המטפליםבני הבית למערך תמיכה וייעוץ ;  

 ערכות רשויות מקומיות לסייע במהלך ולעצב את השירותים העירוניים כך שיתמכו יה

 ;בקשישים

  בקשישים בביתםמטפלים הקביעת מערך תמריצים לבני משפחה;   

  תמיכה בקשישיםלו המיועד לטיפול תיקהיל מערךמכחלק  ויפעלהיחידות לטיפולי בית 

 age friendly city; 23 כחלק מגישת

 משבר  למתן ייעוץ טלפוני בעת 24/7 שיפעל במתכונתרום לקשישים יהקמת מוקד ח

  .פעולה וקשר הדוק עם היחידות לטיפולי בית שיתוףתוך 

 

 תמריצים .ד

ם ובשלב של טרהשקעה מעודד  ואינו שיקום הוא שלילילקדם למנוע נזקקות סיעודית והתמריץ  ,כיום

עוברת האחריות למימון אשפוזו  ,שמרגע הפיכת הקשיש תשוש או סיעודי כיווןמ זאת נזקקות מלאה.

 גם למוסד לביטוח לאומירותים החברתיים ולמשרד הבריאות. מקופת החולים למשרדי הרווחה והשי

 ,הקשיש למוסד מרגע שעבר. המממן את הטיפול הסיעודי בקהילה אין תמריץ למנוע העברה לאשפוז

פי המתווה -על מסתיימת אחריות המוסד לביטוח לאומי בכל הקשור לאספקת שעות סיעוד.

יש להגדיר את צוות  ,(2011הרשקוביץ, וחורב, קידר ) לרפורמה בביטוח הציבורי בתחום הסיעוד

 . משפחתובו קשיששל הקופה כמי שמרכז את הטיפול ב טיפולי הבית

לעיתים ההסכמים בין בתי החולים וקופות החולים מחייבים כללי ההתחשבנות ו, על אלה נוסף

צורך יש  היחידות לטיפולי בית מהוות גורם מסייע בהקטנת האשפוז.ואילו  הגעה למכסת אשפוז,

הסיעודית  לעלות ברמת התלותלא שלסייע לקשיש עודד את הקופות שילבחון מערך תמריצים 

 העלולה להוביל לאשפוז סיעודי או כללי. דרדרות במצב הקשיש ילמנוע הו

                                                           
23 WHO (2007).  Global age-friendly cities: a guide 2007. Part 12, p. 66.  
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  הםמבחני תמיכה ייחודיים למניעת אשפוז אצל קשישים תוך שמירה על איכות חיים ותוצאי בריאות 

 לתמרוץ קופות החולים. הנוספות אחת הדרכים 

 

 

 

 הכלכלית של היחידות לטיפולי בית לקשישיםהיבטי היעילות 

 

לקחת בחשבון כי ההערכה אינה יכולה  , ישהיעילות הכלכלית של מודל הטיפול בבית בחינתב

עלות אשפוז  לביןלהתבסס על השוואה פשוטה בין עלות טיפול רפואי במסגרת מרפאה בקהילה 

תלכיד של שירותים שונים בתחומי  אזאת משום שהטיפול במסגרת היחידה הו ,בבית חולים כללי

שירותים הנותנת מענה לצרכים  המודל אינו מציע סוג טיפול אלא מערכת שלהבריאות והרווחה. 

רכי ואחריות כוללת על צ נשיאתזה מתבסס על שים שלחלקם אין כיום מענה. מודל רבים של קשי

או לבוא לידי ביטוי  אחרות על מערכות יםלהיות מוטל יםעלולההקשישים, ובכך מונע כשלים ונטל 

  בטווח הרחוק יותר. 

 

 אך מעטיםהמגמה של יישום מודלים לטיפול בבית עבור קשישים מתרחבת בעולם,  ,אמנם

ניתוח כלכלי שנערך באוסטרליה עוסקים ביעילות הכלכלית של המודל. הטווח המחקרים ארוכי ה

 ,נבחרותהצביע על כך שעבור אבחנות  24על טיפול רפואי בבית כתחליף לאשפוז 2011בשנת 

התוצאות הקליניות לא שמשמעותית את הטיפול בעוד רות הייחודי הוזיל יבית במסגרת השהטיפול ב

 בניובין השאר גם ויושם  Johns Hopkinsידי במודל לטיפול בבית לקשישים שפותח  ,ב"בארה נפגעו.

 ,Cryer, Shannon הרפואי בקשישיםטיפול עלות הב %19-בשיעור של כ הוכיח הוזלה ,מקסיקו

Amsterdam & Leff, 2012)). היו  9025-בקנדה בסוף שנות ה רךהממצאים המרכזיים של מחקר שנע

כי  נמצאמעלות הטיפול.  50%-כי הטיפול בקשישים בבית חוסך למערכת הבריאות הקנדית כ

 המעברים בין הבית לאשפוז בבית החולים הם גורם מייקר מרכזי במסגרות אלה.

 

על ההוצאה בטווח הבינוני והארוך תשפיע אנו צופים כי הפעלת היחידות לטיפולי בית לקשישים 

 עומסהסכון בימי אשפוז ובאשפוזים חוזרים, הקטנת יח הציבורית לטיפול בקשישים בכמה היבטים:

סכון בימי יארוך, חי אשפוז במחלקות סיעודיות לטווח , חיסכון בימבחדרי המיון ובמחלקות הפנימיות

ה של יעידוד פיתוח תעשיויצירת מקומות עבודה למערך התומך  כןו עבודה של המשפחות המלוות

 טיפול בבית.  בטכנולוגיות רפואיות לתמיכה באבחון ו

                                                           
24 Deloitte Access Economics (2011). Economic analysis of Hospital in the Home (HITH): Hospital in the Home Society of Australasia.     
25 Final Report of the Study on the Comparative Cost Analysis of Home Care and Residential Care National  
    Evaluation of the Cost-Effectiveness of Home Care (2001). 
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  משתף לקביעת מדיניות תהליך :היישום .6

 

 המטרה:  

של רות ייחודי בבית עבור אוכלוסיית הקשישים תוך שימוש במתודולוגיה המאפיינת תהליך יפיתוח ש

  .שותפות והסכמה בין קובעי מדיניות

 

 האמצעי: 

 פיתוח מרחב הבית כמקום טיפול מועדף עבור קשישים. להקמת צוות עבודה 

 

 :שותפות בפיתוח

טיפול בבית לקשישים במצבים חריפים כתחליף לאשפוז בישראל, יש  דרכים ליישוםלבחון  כדי

לערוך היוועצות ולפתח הסכמה רחבה בין גורמים שונים אשר עשויים להוביל את המהלך ולהיות 

יוקם צוות משותף הכולל מומחים בתחומי הגריאטריה, רפואה פנימית,  ,מושפעים ממנו. לצורך כך

ישותפו  ,אי בקהילה ובאשפוז. לצורך בחינת ההיבטים הכלכלייםרפואת חירום ומערך הניהול הרפו

הבריאות: שותף יכלול נציגים מובילים ממשרד בצוות מומחים בכלכלת בריאות ובתמחור. הצוות המ

 מינהל רפואה, מינהל הסיעוד, אגף תמחור, אגף פיקוח על קופות החולים, הלשכה המשפטית

וחברה אזרחית, קשישים ובני  נציגי ציבור יש לשתף אלה, על ומינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי. נוסף

 משפחות.   

 

  :דיוןלנושאים לבחינה ו 

 

 בית כגורם המסייע בהקלת העומס בבתי החולים מערך הטיפול בפיתוח  של משמעותה

 ;בישראל הכלליים ובעיקר במחלקות הפנימיות

 רות בקהילהיארגון הש בהיבט מקום טיפול מועדף עבור קשישיםמשמעות פיתוח הבית כ; 

 רות רפואי בבית לקשישים במצבי בריאות חריפיםיתמחור ש; 

 רותי הבריאות בקהילה, במערך האשפוז ובקרב יניתוח ההשלכות הכלכליות של המהלך על ש

 ;המשפחות

  טיפול חריף בקשישים אל מרחב הביתבניתוח ההשלכות החברתיות של הסטת מרכז הכובד;   

  קשישים על רקע מצב בריאות חריף ומתן מענה במסגרת הבית כגורם הימנעות מאשפוז

  ;מסייע לחיים עצמאיים במסגרת הקהילה עבור קשישים
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 רותיבחינת חסמים אפשריים לפיתוח הש; 

 רותייעים לפיתוח השיבחינת גורמים מס;  

 רות החדש של היחידות לטיפולי ביתימקצועי בש-מאפייני הצוות הרפואי והרב;  

  מתן טיפול רפואי בבית )הגדרת מצבים ואבחנות נבחרות(לת לאבחון ווקליני הנחיותקביעת; 

 הגדרת הצורך בהכשרה ייעודית לטיפול רפואי בקשישים במרחב הבית; 

 מעורבות במהלךכהגדרת שותפים נוספים כמו הרשויות המקומיות כמסייעות ו; 

 הרכבת מודל תמחור; 

  הטיפול בבית לקשישיםחלופות שונות כתמריצים למתן הגדרת. 

 

 מהלך העבודה:

 המציג את השינוי המוצע לכלל השותפים לתהליך הגשת מסמך אב; 

  שונים של המהלך וקביעת ראשי ההיבטים בדרכי היישום יצירת קבוצות משנה לבחינת

 ;קבוצות

  מפגש רחב של כל השותפים בתהליך להצגת מתודולוגיית העבודה וסדר הנושאים לדיון

  ;בה ובקבוצות המשנהבקבוצה הרח

 הקבוצות–יתת ם שלמפגשי; 

  התהליך, ריכוזן והצגתן בפני כל חברי  הקבוצות למנהל-יתת ן שלעבודתמהגשת מסקנות

 ;הקבוצה הרחבה

 הצגת ההסכמות בכנס ייעודיו ימי עבודה מרוכזים לגיבוש הסכמות; 

  .ל משרד הבריאות"הגשת מסמך ההסכמות למנכ

 תוצרים:

 החולים בבית לאשפוז כתחליף הבית במרחב לקשישים רפואי רותיש לפיתוח הפעלה ספר; 

 קשישיםב לטיפול מועדף כמקום הבית להגדרת מדיניות מתווה;  

 החולים בקופות בית לטיפולי היחידות של רותיהש הרחבת בנושא ל"מנכ חוזר.  
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 סיכום .7

 

 

 

מערכות בריאות ביאו המפותחות ההשינויים הדמוגרפיים בשיעורי אוכלוסיית הקשישים במדינות 

הצרכים הייחודיים של קשישים. כמו כן, קריאתן על בעולם להרחיב את היקף המחקר על הזקנה ו

גם אוכלוסיית הן וב ,של תנועות חברתיות שונות למימוש זכויות של אוכלוסיות ייחודיות בחברה

ל הייחודית. בדרישה זו גלומה לדרישה לקבלת טיפול מותאם לקבוצת הגינתנו לגיטימציה  ,הקשישים

רכי הקשישים, להציבם בסדר עדיפות גבוה ולעומק את צהזדמנות למערכת הבריאות בישראל לבחון 

האיזון במערכות בריאות  , נכלל בכךקבוצה זו עבור ולעצב את מערך השירותים באופן הנכון ביותר

  מערך האשפוז. לביןבין מערך השירותים בקהילה 

 

לאוכלוסייה מצומצמת של בעיקר ניתן בישראל שירות היחידות לטיפולי בית במערכת הציבורית 

עם העלייה בגיל, הימנעות מאשפוז שעל כך  יםמצביע יםשונמחקרים  קשישים המרותקים לביתם.

חולים חושף את האשפוז בבית למסביבת הבית  מעברהמשנה חשיבות.  יםוקבלת טיפול בבית מקבל

 תפקודיםלנסיגה ניכרת ב התמצאות ולעתים , לחוסרלתאונות לירידה בתנועתיות,ומים, הקשיש לזיה

השגחה, קבלת תרופות בעירוי, עריכת ברור, אבחון , מטרת האשפוז היא  לעיתים קרובות, .יםקיימ

ניתן למנוע את סיבוכי ישנם מצבים בהם בדיקות מעבדה ובחינת החלטה לגבי המשך טיפול. 

מוסמכות  צוותיות-רב ,יחידות מיומנות, מקצועיותעל ידי בקשיש בביתו האשפוז באמצעות טיפול 

 הכשרה מתאימה. ובעלות  לתפקיד

 

לארגון שירותי הבריאות  אשרגישתן המסורתית ב פניהן ואת מערכות בריאות בעולם משנות את

מתן ן הימנעות מסידורים מוסדיים עבור חולים, לקשישים. מתפתחות גישות חדשניות אשר עיקר

שירותי בריאות מותאמים אישית והפיכת המרחב האישי, הבית, למקום המועדף לקבלת טיפול 

 רפואי. 

וון זה תדרוש גיוס שותפים מסקטורים שונים במערכת יהנעת כלל מערכת הבריאות בישראל לכ

 . מרכזיות נוספות במדינה ממסדיות הבריאות וממערכות

בהן יש שיעור גבוה של קשישים מושפעות מהלך הרוח הרווח בציבור לגבי זכותם של שחברות 

בהן שיעורי המבוגרים שלא להגיע לאשפוז כללי או גריאטרי. כמו כן, מדינות שאנשים זקנים 
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ההוצאה  מתוךההוצאות לבריאות מרכיב באוכלוסייה הולכים ועולים, מדווחות על צורך לרסן את 

 . הלאומית

מסגרת בית  והגריאטרי. מענה במסגרת האשפוז הכללימקבלות בעיות מורכבות של קשישים  ,כיום

, הבית הוא עוגן הקשישהחולים היא מסגרת נחוצה כרשת תמיכה במצבים מורכבים, אולם עבור 

על ולהיות השפעה מכרעת על איכות  עלולה ומשענת. לעזיבת הבית ומעבר לאשפוז בבית חולים

 אדםי הקשיש. לעתים אשפוז למספר ימים עלול להסתבך באופן שייקח זמן רב עד שהחיתוחלת 

ל שדרדרות במהלך האשפוז שלא תאפשר לו לשוב הביתה ביישוב לביתו. קיימת סכנה שתחול ה

. משמעות אשפוז קשיש בבית חולים היא מתאימה וחוסר היערכות למצב החדש חוסר תמיכה

בת הזוג, שהם לרוב בני גיל /בןהכוללת את  משפחתית שסביבולעתים ערעור של מערכת התמיכה ה

. למרות זאת, קשישים ומשפחותיהם עלולים להעדיף אשפוז בבית ם אחריםקרובי כןילדיו ואת  ,דומה

 חשש להיות לבד בשעת חולי.מחולים בשל החשש שלא יוכלו להגיע לטיפול בעת משבר או 

צוות מיומן ומחויב היא אפשרות שמדינות  ו שלידימ ,בבית ,פי לאשפוזוהאפשרות לקבל טיפול חל

 תקציבים ייעודיים. ה, מיישמות ומגדירות להרבות בעולם מתכננות, נערכות אלי

את הצורך  ,ים אחריםשירותיותר מ ,מייצג בקשיש בביתו, שירות היחידות לטיפולבמערכת הבריאות,  

שירותי  כדוגמת ,אות בקהילהמחוץ למערכת הברישרשויות עם בשיתוף פעולה עם תחומים ו

אום בין כל יהרווחה, שירותי משרד הפנים, רשות ההגירה ומערך האשפוז והשיקום בבתי החולים. הת

  הגורמים המשפיעים הוא קריטי להצלחת טיפולי הבית.

 

וחיזוק השירות של היחידות לטיפולי בית הנוכחית באשר לטיפול בקשישים מהלך של שינוי התפיסה 

לטיפול בקשישים עשוי להוביל להורדת שיעור האשפוזים והאשפוזים  ומועדפת ראשונהכאפשרות 

. כמו כן, מהלך זה עשוי ולשמירה על איכות החיים החוזרים במחלקות הפנימיות בבתי החולים

, המעקב וההדרכה של הביטחון שנותנת מסגרת הביתתחושת  אורלהגביר את ההיענות לטיפול ל

האמון המתפתח עם הצוות המטפל. מתן השירות בבית עשוי לתרום להקלה ו היחידה לטיפולי בית

משמעותית למשפחה המלווה קשיש באשפוז. לבני המשפחה התומכים ומטפלים בקשיש בבית יש 

מערך תמריצים  על ידיהטיפול  ותתפקיד מרכזי בהצלחת הטיפול. יש לעודד את בני המשפחות נותנ

ברמה מקצועית וכדי לאפשר מתן טיפול מותאם אישית בבית  שר יאפשר המשך תמיכה חיונית זו.א

  בקרב הציבור והחברה בישראל תפיסות ועמדות המבוססות על מניעת אשפוז. עודדיש ל ,גבוהה

מתן שירות מסוג זה דורש ניהול הדוק של צוותי היחידה לטיפולי בית, שיתוף פעולה עם מערך 

מהלך ה ם בין אנשי מקצועות הבריאות השונים.תמיכה של קופות החולים וקשרי עבודה הדוקי

 איכות החיים של קשישים רבים בישראל.  בקביעתהמתואר במסמך זה עשוי להוות גורם מכריע 
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 נספח .8

 

  היחידה לטיפולי בית, קופ"ח מאוחדת, ירושלים 26:הלמידה מהצלח

  

מבוססת על : העבודה ביחידה אלהבפגישות שנערכו עם צוות היחידה עלו מאפיינים 

קשר הדוק בין שלושה גורמים מרכזיים להצלחת הטיפול: המשפחה או בני הבית, 

 המטפל העיקרי והיחידה לטיפולי בית.

אנשים  600-מאוחדת בירושלים מטפלת בכ ת חוליםהיחידה לטיפולי בית בקופ

 בחודש )חלק מהמטופלים הם לטווח ארוך, ואחרים מתחלפים(.

רופאה גריאטרית, אחות מומחית בטיפולי בית וצוות את היחידה מנהלות במשותף 

אדמיניסטרטיבי. לצוות הבסיס הזה משויכים עשרה רופאים בהיקפי משרה שונים, 

 וכן אחיות העובדות כעצמאיות שאותן ניתן לגייס כעזרה נוספת בזמן עומס. 

העובדים זוכים להכשרה מתמשכת וישיבות צוות  :ביחידה מתקיימת עבודת צוות

ימות באופן סדיר, כך שמקצועות הבריאות השונים באים לידי ביטוי, תומכים מתקי

 ותורמים אחד לשני. 

ברגע שאדם מתקבל ליחידה לטיפולי בית, הוא עובר הערכה כוללת ומפורטת, 

, צוות היחידה על כך רפואית, סוציאלית, זכויות הניתנות מכוח חוק סיעוד וכו'. נוסף

רכי המטופל, והמטפל העיקרי, משתף אותם בצ אתמכיר את המשפחה הקרובה ו

 נותן הדרכה וייעוץ. 

 המטופל מקושר ליחידה בכל שעות היום והלילה דרך מוקד הנקרא מוקד מטיב. 

צוות היחידה נמצא בקשר רצוף עם אחיות הקשר של הקופה בבתי החולים 

בר בירושלים, ומקבל מידע לגבי קשישים המאושפזים בבתי החולים. במקרים שהד

אפשרי, יוזמת היחידה העברה של מאושפזים לטיפול בבית. לגבי קשישים שעומדים 

משפחתו, ומכינה עם להשתחרר מאשפוז, יוצרת אחות מהיחידה קשר עם המטופל ו

 המשפחה, את תכנית השחרור. עם עם צוות המחלקה בבית החולים ו

מים אלה במפגש עם צוות היחידה עלה כי הנהלת הקופה תומכת במהלכים יזו

לאשפוז בבית, הן בשל דאגה לאיכות הטיפול ואיכות החיים של הקשישים והן 

 תועלת כלכלית. -משיקולים של עלות

 

                                                           
26
 היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות . מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל יונה רוזנפלד  
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