
  

 

 

 

  מיזמים להצעות החולים לקופות קורא קול
                                     הראשונית ברפואה השירותים לפיתוח

                             והטיפול המוקדם האבחון, המניעה בתחום
 אחרות ודמנציות אלצהיימר בחולי

 החולים קופות עם - בדר-הלן וקרן אשל-וינט'ג, הבריאות משרד של שיתופי מיזם

 ביותר המשמעותיים האתגרים מן אחד. בישראל החברה בפני רבים אתגרים מציבה האוכלוסייה הזדקנות
 מחלות ידי על הנגרמת, זו לתסמונת. (קהיון) דמנציהב הלוקים של וגדל ההולך המספר עם ההתמודדות הוא

 בני על ,בה החוליםאיכות החיים של  על ניכרת השפעה ,אלצהיימר מחלת ביניהן שהשכיחה, שונות
 היערכותנדרשת , למגמה זו בהתאם. והרווחה הבריאות מערכת על כןו לשלומם הדואגים משפחותיהם

 בני ,נציהממטופלים הסובלים מדה לצורכי מענה לתת כדיוהרווחה בהבריאות  שירותי מערכות של מיוחדת
 . , והצוות המטפלמשפחותיהם

 
 התכנית  .אחרות ודמנציות האלצהיימר מחלת עם להתמודדות הלאומית התכנית  הושקה 2013 במאי

 ממשלה משרדי :בדבר הנוגעים הגורמים כל של משותפת עבודה על מושתתת והיא כוללנית ראייה מבטאת

 של היישום בוועדת מיזם אושר 2014 בינואר .ופרטיים התנדבותיים וארגונים החולים קופות , רלוונטיים
 רופאי) החולים קופות במרפאות הראשוני המטפל הצוות היערכות שיפורב הממוקד, הלאומית התכנית

 המוקדם האבחון, המניעה רופיש הינו המיזם מטרת(. הבריאות מקצועותשאר ו הסיעוד צוות ,המשפחה
 זה מסוג תכנית. משפחותיהםבני ב תמיכהו דמנציה עם שאובחנו ,לדמנציה סיכון בקבוצות אנשיםב והטיפול

  .הלאומית התכנית של הראשיים מהיעדים אחד מהווה

 

 הגישול לגבש מוזמניםה ,החולים בקופות הרפואיים מנהליםל קורא קול בפרסום בזאת מתכבדים אנו
  .זה ממיזם תמיכה קבלת לצורך, המתואר י"עפ בקופות מחוזיים פרויקטיםל הצעות

ישי  ר"משרד הבריאות, דב גריאטריה בקהילההמחלקה לנהלת מאיריס רסולי,  ר"ד ת אתהכולל, היגוי ועדת
תכניות דמנציה, ג'וינט  תמשרד הבריאות, דר' שרה אלון, מנהלב הול סטנדרטים בקהילהית נקמנהל מחל לב,

 על תדווח התכניות יישום אחרול ,מטה המפורטים קריטריונים י"עפ ההצעות בין חרתב "מ,אשל והח
 תמיכהוב דמנציה בחולי והטיפול מוקדם האבחון, המניעה שיפור של ביעדים הזוכים הפרויקטים הצלחת

  .משפחותיהם בני

 102.21.2. - עד להגיש יש הקורא לקול ההצעות את

 אלון שרה ר"ד עבור וורד כקובץ לשלוח נא

 SaraA@jdc.org באימייל אשל-וינט'גב המיזם רכזת
 

  ,בתודה מראש על שיתוף הפעולה לאורך הדרך וביישום מיזם זה
 ובכבוד רב, כת שנה טובה ומבורכתרבב

 
 יהונתן למברגר, 

 ות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרותלאומית להתמודדהתכנית המנהל 

בשלבי יישום



  

 

 

 , המניעה בתחום הראשונית ברפואה השירותים לפיתוח מיזםהצעות ל פירוט לגבי
 אחרות ודמנציות אלצהיימר בחולי והטיפול המוקדם האבחון

 
 :ת המיזם והצעות לתמיכהמטר .א

לשמירה על יפול מיטבי מוקדם וטבאוכלוסיות בסיכון, אבחון אלצהיימר ודמנציות אחרות מניעת מחלת 
 .בני משפחותיהםהמטופלים ואיכות חייהם של המרבית ועל יכולותיהם ועצמאותם 

 

 : צעות לתמיכההושל ההמיזם  של המרכזיים היעדים .ב

אבחון מניעה, הנדרשים לשם מיומנויות בקרב הצוות המטפל הראשוני הידע וה, הגברת המודעות .1
 .סוציאלי -פסיכו -ביורב מקצועי ובמודל  - משפחתםבני תמיכה בטיפול בחולי הדמנציה ומוקדם ו

הופעת המחלה ניעת מלעיכוב וטיפול לאבחון מוקדם של המחלה, , לדמנציהסיכון בזיהוי קבוצות  .2
י איזון גורמים המוכרים כקשורים "עזאת  ,מאובחניםמצבם של חולי דמנציה ב ההחמרלמניעת ו

  .מחלהשל הביולוגית  הבסיכון מוגבר להחמר

בני בהשונים המטפלים בזקנים הלוקים בדמנציה ובין נותני השירותים ( אינטגרציה)שילוב  .3
 .בעבודת הצוות הראשוני משפחותיהם

 

 :זוכותה תכניותה לבחירת המבחנים עיקרי להלן .ג

  :הצוות הראשוני ברפואה קהילתית לגביהמלצות התכנית הלאומית לדמנציה לו םהיצמדות ליעדי .1

 בקרב הצוות המטפל הראשוני הדמנציה מחלתהגברת המודעות ל 

  תוך התייחסות  ,האבחון המוקדםחשיבות ל צוות הראשוניהקרב בהגברת מודעות
 :לתחומים הבאים

o לדמנציה הסיכון גורמי 

o מקדימים לדמנציה  מצבים 

o דמנציה חולי אצל נלווית תחלואה 

o על בני משפחה אחרים בשל מחלת הדמנציה  השפעה 

  אבחון, מניעהל ההכשר תכניות ויישום פיתוחבאמצעות  –הצוות הראשוני  תיומיומנושיפור 
 בדמנציה וטיפול מוקדם

  בדרכים הבאות:ראשוני כמנהלי הטיפול הצוות הע"י  הטיפולשיפור  

o בהובלת ומשפחותיהם דמנציה בחולימקצועי -רב וטיפולהערכה ל מודל קביעת 
 (נספח)ראה  המטפל המשפחה רופא

o ועם כגון תקשורת בין הצוות המטפל, מנגנונים ממוחשבים תומכי מידע פיתוח 
  .תומכי החלטותאבחון ממוחשבים ו יועצים מקצועיים ותהליכי

o בתחומים הבאים קליניים דגשים: 

  השמת דגש הצוות הראשוני על חשיבות ואמצעים לעיכוב ומניעת המחלה בקרב
 ווסקולריים.-חולים עם גורמי סיכון קרדיוקבוצות סיכון כגון 

 טיפולים לעיכוב התקדמות המחלה ותסמיניה ושימור  במגווןשימוש ה הגברת
גופנית, טיפול  פעילותכגון  תרופתיות-התערבויות לאכולל  ,המצב התפקודי

   מההתנהגותי ונוירופסיכולוגי וכדו

  לחולה דמנציה ומשפחתו למניעת הפניות מיותרות  מענהפיתוח ויישום
 מיותרים למלר"דים ומניעת אשפוזים 

  ומשפחתו הדמנציה בחולהשיפור הטיפול בסוף החיים 

בשלבי יישום



  

 

 

 

 פרוגנוזה ואפשרויות הטיפולדוע ושיתוף המשפחה על מצב המחלה, יי 

 הטיפול הרפואי  בהיבטכולל  ,ניצול כלל הזכאויות הבטחת 

 

  הבאים:הנוספים עפ"י המאפיינים יתבצע  ההיגוי ועדתהמוצעים ע"י  המיזמים תעדוף .ד

  מספר רב יותר של מטפלים מהצוות הראשוני שיתוף 

  זיכרון ומרפאות גריאטריות(שיתוף פעולה עם מרפאות המתמקצות בתחום הדמנציה )מרפאת, 
 עצמןמרפאות הראשוניות ה תעבודבכחונכות 

  החברתית מהפריפריה במיוחד, ומוחלשות בסיכון אוכלוסיותתכניות התערבות בקרב 
  והגיאוגרפית

  (הפיילוט סיוםקיימות ארוכת טווח של התכנית בקופת החולים )אחרי 

  בקופות נוספותעל כלל מחוזות הקופה ו ת מודל התכניתלחהיכולת לה 

  שירות שהוא מתאים ליישום כציבורי, בעל פרופיל נגישות גבוה ועם יחסי עלות מועילות
  .גבוהים

 

 תכניתה להגשת ההצעה מרכיבי .ה

 המוביל את המיזם המוצע אדם כח .2
 .תכנית כל בראש שיעמוד המקצוע איש של חייםה וקורות קידפתה תאור, שםה את לציין יש

 .)ראה להלן( התכנית לגבי שתתבצע תהמחקרי ההערכה לנושא קשר איש לציין יש כן כמו
 

 תקציבהו התכנית מרכיבי .1

 לביצוע ז"לו בהצעה לכלול יש ,(ההפעלה מיום) אחת שנהלפחות  הוא תכנית כל משך (1

 (של הצוותים עבודה שעות כולל לא) הצוותים הכשרת של ישירות הוצאות לכלול יש (2

הרצאות בתכנית  שעות למעט, כח אדם בהשתתפות בתכניות ההכשרה עלות לכלול אין (3
במרפאות הראשוניות  הצוותים של שעות חונכות או הממומנות ישירות ע"י הקופה

 שבתכנית, שיינתנו ע"י 
וטיפול  הדגמה והטמעה של מיומנויות אבחון לצורך מקומיים, לא גריאטרים צוותים

 טיפולה תכניתבמסגרת יעדי 

 הרפואה במסגרת טיפולה וניהול טיפול, לאבחון ניהוליים כלים של פיתוח לכלול אפשר (4
 הראשונית

 מרכזי לרבות םהומשפחותי לחולים שירותים לגבי בקהילה פעולה שיתוף/  שילוב לציין יש (5
 . דומהוכ למשפחות תמיכה קבוצות, יום

 משרה 50% עד של בהיקף לתכנית מקומי מרכזשכר  לכלול אפשר (6

 .ח"ש 300,000 על יעלה לאבמסגרת זו  תכנית לכל התמיכה סך (7
 

 הקופה הנהלת אישור .3

 בו המחוז של הרפואית וההנהלה הקופה הנהלת של בכתב אישור לקבל תחייב מוצעתה תכניתה (1
 .התכנית תבצעת

 .להלן , כמפורטתוצאותה תהערכביצוע ל מגישה הצעה לתכנית תסכיםה הקופה (2

בשלבי יישום



  

 

 

  התכנית הערכת .ו

 ההתערבות תוצאות את בחןי אשרמחקר הערכה, ב תלווה התכנית 

 בהנחיית ועדת ההיגוי של התכנית, או גורם מחקרי מטעמו הבריאות משרד ידי על תתבצע ההערכה ,
 . הלאומית התכנית של היישום וועדת ובליווי

  השנה ובתום פעילות שנת חצי לאחר :בשנה פעמיים תבצעיאיסוף הנתונים. 

 בסיכון מטופלים  איתור בנושא ,ההתערבות בעקבותשחלו  שינויים אחר עקובת המדעית ההערכה
מטופלים הסובלים אבחון מוקדם של  התערבות רפואית לאיזון גורמי סיכון ותחלואה נלווית,לדמנציה, 

 לפניכאשר רלוונטי. תיערך השוואה בין הנתונים  הטיפול והשפעתבאנשים שאובחנו, טיפול הדמנציה ומ
 .דומה התערבות איןבו  אחר לאזורולאחריה וכן תתבצע השוואה   ההתערבות

 

 שייבחנו עיקריות תוצאות: 
o (קודםמצב הל בהשוואה מוקדםבשלב אבחון היקף ) דמנציה אבחון 
o  תרופתי ולא תרופתי - דמנציהחולים המאובחנים בלשניתן  טיפולהסוגי והיקף 

 

 שייבחנו משניות תוצאות: 
o  למניעת דמנציה –זיהוי וטיפול באוכלוסיות בסיכון 
o  שיעור ומידת ההכשרה בקרב הצוות המטפל הראשוני ומנהלים רפואיים בנושאי

 הדמנציה
o לא טיפול חולה הדמנציה ומשפחתו )עבור  , תרופתי ולא תרופתי,לטיפול נגישות

יעודית  /פעילות גופניתזיותרפיהיכגון זמינות של קבוצות תמיכה, פ -תרופתי 
 (מהוכדו

o ת יבתחלואה נלוו טיפול 
o הצוות מידת שימוש ו בקהילהקיימים ה משאביםהצוות הראשוני את ה תוכריה

 במשאבים אלה. 
o כאמור לעיל( ההתערבות שנת לאחר בתוצאות שינויים( 
o קרב אוכלוסיות וב)גיאוגרפית וחברתית(  בפריפריה בקהילות ספציפיות תוצאות

 (איכותיותתוצאות ) גבוה סיכוןב
o םחותיהפמשבני ו מטופלים של ,חיים איכות שאלוני לפי, בבריאות חיובי שינוי 
o  המניעה, האבחון והטיפול בדמנציה  חשיבות לגבי הרפואיים צוותיםל רכותדהקיום  
o  יישום התכנית בקופת  תהרחב או/ו ם התכנית לאחר תום שנת המיזםוקיהמשך

 .החולים
 

 : נוסף ומידע לבירורים

באתר משרד הבריאות  -להתמודדות עם אלצהיימר ודמנציות אחרות  הלאומית התכנית פירוט

 http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Dementia_strategy_Heb.pdf -בקישורית

 נא, אשל-וינט'בג המיזם רכזת,  אלון שרה ר"ד אל להפנות ניתן קורא ולהק בנושא שאלות

  050-655-6446- בטלפון דחופים ולמקרים SaraA@jdc.org במייל לפנות
   להצגתן בפני הועדה לפני החלטה סופית על אישורןההצעות ההיגוי עשויה לזמן מגישי ועדת 

  

בשלבי יישום
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                                     ראשונית ברפואה השירותים לפיתוח מיזמים להצעות החולים לקופותנספח לקול קורא 

 אחרות ודמנציות אלצהיימר והטיפול בחולי המוקדם האבחון, המניעה בתחום

י שלבי מחלת הדמנציה"משימות במתן הטיפול עפ מטפל  

אבחנה ושלבים 

 ראשוניים 
מתקדמיםשלבים   

 

 שלבים מאוחרים

 

 רופא המשפחה 

 ועוזרי רופא

בסיכון,  לוסיהאיתור אוכ

תכנית , אבחוןמניעה, 

ביקורי מעקב  2-3, טיפול

 יעודים בשנה

טיפול , טיפול והפניה ליעוץ

ניטור , תיתחלואה נלווב

בטיחות המטופל ועומס על 

 המטופל ומשפחתו

טיפול , טיפול והפניה ליעוץ

בטיחות ניטור , במחלות נלוות

המטופל ועומס על המטופל 

סיוע בתכנון לגבי , ומשפחתו

 הטיפול בסוף החיים

נוירולוג , אטרירג

של הזקנהאטר יופסיכ  

עשויים לספק יעוץ 

ראשוני או מלווה לרופא 

 המשפחה

עשויים לספק יעוץ ראשוני או 

 מלווה לרופא המשפחה

עשויים לספק יעוץ ראשוני או 

 מלווה לרופא המשפחה

פליאטיבירופא   
יעוץ לגבי הטיפול בתסמינים  --

 נלווים מדאיגים

יעוץ לגבי הטיפול בתסמינים 

 נלווים מדאיגים

 אחות מומחית
סיוע בטיפול במרפאות 

 ובתי החולים

מתן טיפול ביתי או קהילתי 

 כגון במרכזי יום 

קהילתי או , מתן טיפול ביתי

 מוסדות אשפוז סיעודי 

 עובד סוציאלי

לגבי ועבור יעוץ וטיפול 

המטופל ומשפחתו בכל 

 סביבת טיפול

יעוץ וטיפול לגבי ועבור 

המטופל ומשפחתו בכל סביבת 

 טיפול

יעוץ וטיפול לגבי ועבור 

המטופל ומשפחתו בכל 

 סביבת טיפול

 רוקח

מתן יעוץ רוקחי בקהילה 

 ח"או ביה

מתן יעוץ רוקחי בקהילה או 

 ח"ביה

מתן יעוץ רוקחי בקהילה או 

ובמוסדות אשפוז ח "ביה

 ארוכי טווח

ריפוי , פיזיותרפיה

 בעיסוק וריפוי בדיבור

(, OT)יעוץ לגבי בטיחות בבית  יעוץ לגבי בטיחות בבית

הערכת ADL (OT ,)הערכת 

יציבות בהליכה ומעברים 

(PT ,) הערכת תפקודי ניהול

 ותרגול לשיפור( ST)וזיכרון 

יציבות ADL (OT ,)הערכת 

(, PT)בהליכה ומעברים 

( ST)הערכת זיכרון ותרגול 

והערכת הפרעות בבליעה 

(ST) 

 דיאטנית
יעוץ לגבי תזונה מותאמת 

 ומניעת חסרים תזונתיים

יעוץ לגבי תזונה מותאמת 

 ומניעת חסרים תזונתיים

התאמת תזונה להפרעות 

 בבליעה

 מאמן אישי

ג יומיומית "פיתוח תכנית פ --

ותכנית אימון אישית ויישומה 

 יום במסגרת טיפול 

ג יומיומית "פיתוח תכנית פ

ותכנית אימון אישית ויישומה 

במסגרות דיור מוגן ובתי 

 אבות

 יעוץ נוירופסיכולוגי יעוץ נוירופסיכולוגי הערכה נוירופסיכולוגית פסיכולוג

 טיפול מונע ומתקן טיפול מונע ומתקן טיפול מונע ומתקן רופא שיניים

(כוח עזר)מטפל ישיר   

מתכון  י"מתן טיפול עפ

מוכן מראש בבית 

 המטופל

י מתכון מוכן "מתן טיפול עפ

מראש בבית המטופל או 

מסגרות טיפול בקהילה וסיוע 

 ADLב

דיור מוגן , מתן טיפול בבית

 ובתי אבות
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בשלבי יישום




