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תקציר

 רפואי טיפול שמקבלים החולים במספר משמעותי גידול המערבי בעולם חל האחרונות השנים בעשרים
 הסוכנויות ובמספר בבית, שמסופקים הרפואים השירותים ובסוגי בהיקף אשפוז-בית, באמצעות
 מצומצם עדיין הוא אך האחרון, בעשור להתפתח השירות החל בישראל גם אלה. שירותים שמספקות

באמצעותו. רפואי טיפול שמקבלים החולים ובמספר בהיקפו

 ובעיקר הבריאות, למערכת בעלויות לחסוך הצורך היה אשפוז־בית שירותי לפיתוח העיקרי המניע
 אשפוז, פני על בבית, וסיעודי רפואי טיפול לקבל מעדיפים מהחולים חלק בנוסף, לאשפוז. בעלויות
 באמצעות הבריאות למערכת בעלויות לחסוך ניתן האם כגון שאלות בבית־חולים. ממושך, לעיתים

 חלופה לשמש יכול הוא והאם אשפוזים, ולמנוע האשפוז משך את בעזרתו לקצר ניתן האם אשפוז-בית,
 והן העולם, בכל וחוקרים שירותים מממני הבריאות, מדיניות קובעי את מעסיקות בבית־חולים, לאשפוז

 עדיין אלה לשאלות המענה זאת, למרות הברית. בארצות בעיקר מחקרים, של מבוטל לא במספר נבדקו
לבדיקתם. והשיטות המדדים לגבי דעים תמימות ואין במחלוקת, שנויי

 להיות שעשויות ההשלכות את ולבחון בישראל, הבריאות במערכת אלה שאלות עם להתמודד מנת על
 כיום בארץ שקיימים השירותים את תחילה להכיר צורך יש בארץ, לאשפוז-בית תוכניות פיתוח על לכך
 חולים קופת של בית לאשפוז בשירות שנערך במחקר באמצעותם. טיפול המקבלים החולים מאפייני ואת

 ואחרים, )שטסמן לאשפוז ובעלויות חולים בבית אשפוז בימי חסך שהוא נמצא בירושלים, הכללית
 היריעה את להרחיב נועד הנוכחי המחקר אחת. שירות במסגרת ממוקד היה שהמחקר אלא (,1996

בארץ. בית לאשפוז השירותים מערכת של יותר גדולים חלקים ולכלול

 ואת אשפוז-בית במסגרת טיפול שמקבלים החולים את לאפיין היו הנוכחי המחקר של מטרותיו
 כוח היקף את השירותים, להספקת השיטות ואת הטיפול תהליכי את לתאר בהם, העיקריים המטפלים

 השימוש את לבחון המחקר נועד כן כמו בהפעלתם. ומכשולים השירותים ארגון את בכך, שעוסק האדם
משפחותיהם. בני ושל החולים של החיים לאיכות תרומתו ואת בית, אשפוז במהלך אחרים בשירותים

 מבוטחי בעבור בית", "כללית חברת ידי על 1997 בשנת שהופעלו לאשפוז-בית השירותים נבחנו במחקר
 יחידות בארבע בהם, העיקריים והמטפלים בית מאושפזי 200 רואיינו במחקר הכללית. קופת־חולים

 ונאספו העיקרים, המטפלים ועם החולים עם פנים מול פנים בראיונות נאספו הנתונים בית. לאשפוז
:העיקריים המחקר ממצאי יוצגו להלן הרפואיים. מהגיליונות נתונים

החולים מאפייני א.
 שני (.49 גיל )עד צעירים, הם 14% אך (,75+ בני )מחציתם קשישים הם הבית ממאושפזי שליש שני ♦

 7% ו- לבד, גרים 10% אך משפחה, בני עם גרים רובם ומעלה. תיכונית השכלה בעלי מהחולים שליש
בשכר. מטפלת עם גרים נוספים



 עצמאיים אינם שליש אישי, טיפול מפעולות אחת בפעולה לפחות מוגבלים (79%) החולים רוב ♦
 קשישים, רובם מעשירית, ויותר השתן, סוגר על בשליטה בעיות למחציתם הדירה, בתוך בניידות
ובזיכרון. בהתמצאות מבעיות סובלים

 סופני, במצב מחלה כרונית, ריאות מחלת לב, ספיקת אי :הן לאשפוז-בית לקבלה העיקריות הסיבות ♦
 )שברים, אורטופדי אירוע לאחר ומצבים ניווניות נוירולוגיות מחלות מורכב, סיעודי בטיפול צורך

 העיקרית למחלה בנוסף אחרים רפואיים וממצבים כרוניות ממחלות סובלים החולים רוב קטיעות(.
לאשפוז-בית. התקבלו הם שבגללה

 הנשמה מכונת ידי על 10% :חולים בבית ניתן כלל שבדרך רפואי טיפול מקבלים החולים מכלל כרבע ♦
 בעיקר מאפיין הנשמה, מכונת באמצעות טיפול ורידית. תוך הזנה או תרופות של עירוי ידי על 17% ו-

 במצב חולים מאפיין ועירוי כרונית, ריאות במחלת וחולים ניווניות נוירולוגיות במחלות חולים
לב. ספיקת אי עם וחולים מורכב סיעודי

 מקבלים (65+ בני וגברים 60+ בנות )נשים סיעוד חוק לגמלת הזכאות בגיל הבית ממאושפזי 54% ♦
 )בנוסף בשכר מטפלת יש מהחולים 56% ל- נענו. טרם אך פנו נוספים 13% ו- החוק, במסגרת עזרה

 )כמו ציבורי מגורם בעבורה חלקי או מלא מימון מקבלים ורובם משפחה(, בן שהוא הראשי למטפל
בית"(. ו״כללית סיעוד חוק

המטפלים מאפייני ב.
 בת )בעיקר אחרים משפחה בני 43% זוגם, בני הם הבית מאושפזי של הראשיים מהמטפלים מחצית ♦

 וכשליש שנים, 56 היה המטפלים של הממוצע הגיל המשפחה. מבני ראשי מטפל אין 8% ול־ בן( או
 המטפלים מכלל שליש יותר. או תיכונית השכלה בעלי מהם רבעים שלושה ומעלה. 65 בני מהם

 ימי החסירו למחציתם וקרוב העבודה שעות את צמצמו מתוכם שליש אך בשכר, עובדים הראשיים
 הראשיים מהמטפלים רבעים שלושה החולה. המשפחה בבן לטפל הצורך בגלל האחרון בחודש עבודה
 פרטית, מטפלת העסקת בגין בעיקר בבית, שמאושפז בחולה לטיפול הקשורות הוצאות על דיווחו
חבישה. וציוד חיתולים במונית, נסיעות רפואי, ייעוץ

הטיפול מאפייני ג.
 עם הקשר ובהסדרת לאשפוז-בית חולים בהפניית חשוב תפקיד לרופאים, ובעיקר החולים, בית לצוות ♦

 76% ו- בבית-החולים, מצוות כזו אפשרות על שמעו מהמטפלים 82% ו- מהחולים 75% היחידות.
לאשפוז-בית. היחידה עם הקשר את הסדירו החולים בית צוות שאנשי אמרו

 יחידות ובשתי מהקהילה, הגיעו 15% ורק כללי, בבית-חולים מאשפוז ישירות הגיעו החולים רוב ♦
יותר. עוד נמוך מהקהילה המגיעים של שיעורם



 בדרך החולים, כל אצל מבקרים אשר היחידות, של ואחיות רופאים ידי על ניתן הרפואי הטיפול רוב ♦
 בודדים חולים אצל פיזיותרפיסטית, מבקרת מהחולים רבע אצל בשבוע. פעמים שלוש עד פעמיים כלל

 רק אך מהחולים, כמחצית אצל מבקרת סוציאלית עובדת אחרים. שיקומם מקצועות בעלי מבקרים
קבוע. בקשר נמצאת היא שליש עם

 וכרבע הריאיון( ליום )עד בית לאשפוז כניסתם לאחר בבית-חולים אושפזו החולים מכלל כרבע ♦
 לחודש, בודדים ימים בין באשפוז-בית היו מהחולים כחמישית לחדר-מיון. זו בתקופה פנו מהחולים

חודשים. משלושה למעלה והשאר חודשים, לשלושה חודשיים בין 20% לחודשיים, חודש בין היו 24%

 של הסוציו־דמוגרפיים המאפיינים מבחינת במחקר, שנכללו היחידות ארבע בין רבים הבדלים קיימים ♦
 שהיפנו הגורמים למשל כמו הטיפול, מתן דפוסי ומבחינת העיקריות, הקבלה וסיבות החולים,
 חולים, בבית אשפוז אחיות, ושל רופאים של ביקורים תדירות והטיפול, העבודה תהליכי בית, לאשפוז

שחרור. וסיבות למיון פניות

רצון שביעות ד.
 מהחולים שליש שני ומשירותיו. מאשפוז-הבית רצון שבעי מטפליהם ושל החולים של המכריע רובם ♦

 בו רואים כשליש בבית-חולים, אשפוז פני על יתרונות זה בשירות רואים מהמטפלים שליש ושני
 ועל החולים על שמוטל הרב העומס חסרונות..למרות רק בו רואים בודדים ורק וחסרונות, יתרונות

חייהם. לאיכות תורם השירות כי נראה משפחתם, בני

 1997 בשנת בישראל שסופקו לאשפוז-בית השירותים של מקיפה תמונה מציג הנוכחי המחקר לסיכום,
 חולים הם באשפוז-בית מהחולים שרבים כך על מצביעים המחקר ממצאי בית". "כללית חברת ידי על

 קיימת זאת, לאור כללי. בבית-חולים מאשפוז הגיעו ורובם מורכבים, רפואיים ממצבים שסובלים קשים
 בבית-חולים מאושפזים להיות ממשיכים היו חלקם בית, לאשפוז עוברים היו החולים שאלמלא אפשרות
 אי עם )חולים אחרים בריאות בשירותי משתמשים שהיו או עירוי( עם או מונשמים חולים )בעיקר
 אשפוז ימי כמה לבחון היה ניתן לא הנוכחי במחקר למשל(. סופני במצב במחלה חולים לב, ספיקת

 לגבי הממצאים אך משכו, כקיצור ואם אשפוז כמניעת אם אשפוז-הבית, באמצעות נחסכו בבית־חולים
 בבחינת לסייע עשויים והטיפול, העבודה ותהליכי התשומות קבלתם, מקורות החולים, מאפייני

 בארץ, ופיתוחם הפעלתם המשך לגבי החלטות בקבלת אלה, שירותים שבהספקת והחסרונות היתרונות
להפעלתם. הרצוי הארגוני והמבנה התנאים ובקביעת לקבלתם, שמתאימים החולים מאפייני בבחינת

 לאשפוז חלופה לשמש עשוי אשפוז-בית האם השאלות בבחינת ראשון נדבך להיות עשוי הנוכחי המחקר
 הבריאות למערכת בעלויות לחסוך עשוי הוא והאם וקיצורם, אשפוזים מניעת ידי על בבית-חולים,

 שיתקבלו חולים בין השוואה תיערך בו מבוקר, אקראי בניסוי צורך יש אלו, שאלות לבחון כדי בישראל.
 תוך לאשפוז-בית, לעבור מתאימים שיימצאו למרות בבית-חולים שישארו אלו לבין לאשפוז-בית

 שירותי מערכת על שמשפיעים האחרים ולגורמים האשפוז למאפייני החולים, לתמהיל התייחסות
בישראל. הבריאות



תודות

 ואיפשרו לב ובאומץ בנדיבות דלתותיהם את בפנינו שפתחו בית" "כללית חברת למנהלי נתונה תודתנו
 וגב׳ רונן, דוד ד״ר פלמן, אריה מר בית", "כללית למנהלי מודים אנו במיוחד זה. מחקר ביצוע את לנו

כוכבי. לוקי וגב׳ לוי שמואל ד״ר צוקרמן, זאב ד״ר ברהום, אשהד ד״ר היחידות, ולמנהלי בראל, רחל

 השירות של חשובים מרכיבים בפנינו שהאירו על כהן דוד ולד״ר שטסמן יוחנן לפרופ׳ מיוחדת תודה
הדוח. לטיוטת המועילות והארותיהם הערותיהם ועל בית, לאשפוז

 מבקשים אנו ולבסוף, ובהערות. בעצות העבודה במהלך סייעו אשר ברוקדייל במכון חברינו לכל תודה
בהדפסתו. שסייעה שיזגל ולאילנה ובכשרון, במיומנות הדוח את שערכה רוזנפלד לג׳ני להודות
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מבוא .1

 לאשפוז חלופה לשמש עשויות בית( )אשפוז בקהילה החולה בבית רפואי טיפול שמספקות תכניות
 - ומוגבלים כרונים ולחולים לשיקום, שזקוקים לחולים תת-חריפים, במצבים לחולים כללי, בבית-חולים

 בהוצאות לחסוך הלחץ הוא הללו התוכניות לפיתוח העיקריים המניעים אחד קשישים. מרביתם
 ביטוח חוק הפעלת בעקבות גברה זו דרישה הקופות. מהוצאות מחצית כדי עד מהוות אשר האשפוז,
 התקציב במסגרת מוגדר שירותים סל למבוטחיהן לספק קופות־החולים על לפיו הממלכתי, הבריאות
נאותה. שירותים רמת על שמירה תוך להן, שמוקצה

 הממוצע האשפוז משך קיצור הינה לאשפוז, ובעיקר לבריאות, בהוצאות בריסון הצורך של התוצאות אחת
 1976 בשנת 7.6 ול- 1986 בשנת 5.7 ל- בהשוואה יום, 44 על 1996 בשנת עמד אשר כלליים, בבתי-חולים

 בבתי-החולים, המאושפזים מהחולים 60% עד 40%כ- שונים, מחקרים פי על (.1994 הבריאות )משרד
 לעתים (.Anderson et al. 1988; Epstein et al. 1991) 65 גיל מעל הם הפנימי, האגף במחלקות בעיקר

 על הצביעו מחקרים מספר ספורים. ימים תוך מבית-החולים להשתחרר יכולים אינם אלה חולים קרובות,
 לבין אינטנסיבי, רפואי בטיפול צורך ללא בבית־חולים והישארות האשפוז משך התארכות בין מובהק קשר

 Falcone et al.)סוציאליות וסיבות בביתו בעצמו לטפל החולה יכולת אי קשה, תפקודית מוגבלות גבוה, גיל

1993 .1991; Victor et al.)

 להמשיך משפחותיהם ובני מהחולים חלק של העדפתם הוא בית אשפוז שירותי לפיתוח נוסף מניע
 מקצועית ברמה רפואי טיפול קבלת תוך מידרדר, הרפואי כשמצבם גם והקהילה, הבית במסגרת ולהישאר

 בעיקר החולים, העברת דווקא לעתים יתר-על-כן,. לכך. מתאימים תנאים הבטחת ותוך גבוהה וטכנית
 כתוצאה והמנטלי, התפקודי הרפואי, במצבם להידרדרות לגרום עשויה לבית-חולים, מביתם קשישים,
 לה זוכה שהחולה וההשגחה הטיפול איכות עולה תמיד לא בנוסף, המגורים. ובתנאי במקום מהשינוי

בשבילו. מועדף פתרון היא לשם העברתו תמיד לא ולכן בבית, לו שניתנת זו על בבית-החולים

 השנים בעשרים משמעותי באופן התרחבו והקהילה הבית במסגרת רפואי לטיפול והשירותים התכניות
 מאלה אלה שונות התכניות אירופה. ובמערב בארצות-הברית ובעיקר בעולם, רבים במקומות האחרונות

 לאשפוז, חלופה לשמש נועדו שהן הוא לכולן המשותף אך מספקות, שהן השירותים ומגוון הסוגים מבחינת
 Jamieson 1991; Estes et al). האשפוז משך וקיצור מהיר בשחרור סיוע על־ידי ואם מניעתו על-ידי אם

1993 1992; (Johansson 1993; Thorslund. השאר, בין מתבטאת, רפואי בית טיפול שירותי של ההרחבה 
 ועל-ידי שירותים ספקי על-ידי בהם בהכרה בהם, שמועסק האדם כוח היקף פעילותם, היקף בהרחבת
 וביציבותם באיכותם משרתים, שהם חולים בסוגי ובסוגיהם, מספקים שהם השירותים במגוון ;צרכנים

 פלא אין לפיכך, (.Fraser et al. 1993; Kapp 1993) להם שמוקצים התקציבים בהיקף וכמובן, הכלכלית;
 מדיקר מטעם רישוי שקיבלו הסוכנויות במספר עצום גידול בארצות-הברית חל האחרונים העשורים שבשני

 מגמת (.Fraser et al. 1993) 1991 בשנת 5,631ל- , 1977 בשנת 2,496מ־ בבית, רפואי שירות להספקת
 הוצאו 1987 בשנת לבריאות. בהוצאה גם מתבטאת הקהילה במסגרת אינטנסיבי רפואי טיפול של הפיתוח

1



 מתן שוק דולר. מיליארד 22ל־ ההוצאה הגיעה 1994 ובשנת בית לטיפול דולר מיליארד 4 בארצות-הברית
 Amo, Bonuck )& 1993 בשנת דולר מיליארד 3.3ל- 1987 בשנת דולר ממיליארד קפץ בלבד בבית אינפוזיה

1994 Padgog).

 בבית שניתן המסורתי הסיעודי הטיפול של התאמה או הרחבה בבית רפואי לטיפול בתכניות שרואים יש
 לקבוצות גם השירות והרחבת לכן, קודם ניתנו שלא רפואיים מרכיבים הוספת תוך ומתמיד, מאז

 על בעיקר דגש הושם מסורתי בית שבטיפול בעוד יותר. רחבות טיפול ולמטרות נוספות, אוכלוסייה
 רפואיים לטיפולים שזקוקים חולים נמצאים בית אשפוז שבמסגרת הרי החולה, של הסיעודיים הצרכים
 חולים בבית מאושפזים היו שהם להניח סביר בית, באשפוז היו הם ושאלמלא באשפוז, כלל בדרך שניתנים

 בעקבות היתר, בין נתאפשרו, אלה תהליכים אחרת. מוסדית במסגרת או גריאטרי חולים בבית או כללי
 מתוחכמים רפואיים טיפול בכלי שימוש מאפשר אשר הרפואה תחומי בכל המואץ הטכנולוגי הפיתוח
 חדישות ומכשור טיפול שיטות (.Kapp 1993) בית-החולים לכותלי ומחוץ מיומנים פחות אנשים על־ידי

 באנשים צורך ובלי קלות ביתר הטיפול את לספק עצמו, לחולה אף ולעתים החולה, משפחת לבני מאפשרות
 ורידית, תוך הזנה תרופות, של אינפוזיה מתן נימנים זה טיפול של הבולטים המרכיבים בין מקצועיים.

 Amo, Bonuck & Padgog 1994; Nixon, MacWilliams) אחרים וטיפולים הנשימה מערכות לניטור מכשור

1989 Slowan .)&

 של ויעילותן השפעתן את להעריך במטרה מחקרים ובארץ בעולם נערכו האחרונים העשורים שני במהלך
 הטיפול, בתהליכי בעיקר והתמקדו מקומית תכנית בחנו מהם רבים בבית. רפואי ולטיפול לאשפוז תכניות
 ולחולים לקשישים מיועדות שתוארו התכניות רוב המשורתת. והאוכלוסייה האדם כוח העבודה, שיטות

ונכים סופני במצב חולים בעיקר יותר, צעירים לחולים גם אך תפקודיות, ובמוגבלויות כרוניות במחלות
.(Ferguson 1993; Hendrikson, Lund & Stomgard 1989; Nixon 1991; LeBourdais 1991; Robb 1994)

 החולים של העדפותיהם בשל הן האיידס, במחלת בחולים לטיפול גם אלו תכניות הורחבו האחרון בעשור
 הכרוכות העצומות העלויות בשל והן וחברים, משפחה בני על-ידי מטופלים ולהיות בביתם להישאר

.Amo, Bonuck (Padgog 1994; Carney 1990) באשפוזם

 לחסוך הצורך נמצא בית, ולאשפוז בבית רפואי טיפול למתן תכניות לפיתוח העיקריים המניעים בין כאמור,
 בהשוואה בית ואשפוז רפואי בית טיפול של התועלת-עלות את שבחנו שמחקרים אלא לאשפוז. בהוצאות

 שירותים של ליכולתם שהתשובה כך על מצביעים בארצות-הברית(, )בעיקר אחרים רפואיים לשירותים
 Amo, Bonuck & Padgog 1994; Hagan et al). חד-משמעית ואיננה מורכבת הינה בעלויות לחסוך אלה

1996 .1981; Melin, Hakansson & Bygren 1993; Brown 1995; Stessman et al.) למסקנה הגיעו רובם 
 בשחרור סיוע וחוזרות(, )חדשות לאשפוז קבלות מניעת כמו למדדים מלאה תשובה לקבל קושי שקיים
 גורמים של רב מספר השירותים. לפיתוח העיקריים המניעים הם שאלו למרות האשפוז, משך וקיצור

 על ובו-זמנית במשותף להשפיע עשויים ותרבותיים, סוציו-דמוגרפיים פוליטיים, ארגוניים, כלכליים,
 שנמנו העיקריים הקשיים המלאה. מדידתם על ולהקשות השירותים של התועלת על ובעיקר העלויות,

 הקושי בית, אשפוז שירותי של העקיפה והעלות הישירה העלות מרכיבי לגבי הבהירות אי הם במחקרים
 השירותים. לעלויות שקשורים המרכיבים את למדוד וקושי ובבית, בבית-חולים האשפוז נחיצות את לבודד
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 קופת-חולים. במסגרת ובעיקר רפואי, בית לאשפוז תכניות בישראל גם להתפתח החלו האחרון בעשור
 יחידה בירושלים הוקמה 1991 שנת בסוף אחרות. קופות־חולים על-ידי גם מצומצמת ובמידה כללית,

 או לקצר במטרה הכללית, חולים קופת של גריאטרית לרפואה הקהילתי המכון במסגרת בית" ל״אשפוז
 שתהליך חולים יתקבלו לפיהם, בית, לאשפוז לקבלה עקרונות נקבעו חולים. בבתי קשישים אשפוז למנוע

 אינטנסיביים ומעקב טיפול להמשך זקוקים הם אך מתאימה, טיפול תוכנית להם ונקבעה הסתיים אבחונם
 ושיהיה לבד יגור לא שהחולה נדרש כן, כמו אלה. תשומות לקבל מבלי מאשפוז להשתחרר יכולים ואינם

 עורכים זו תוכנית במסגרת לתוכנית. להצטרף יסכימו משפחתו בני והן החולה ושהן בבית, בו שיטפל מי
 חולים ובוחרים המיון, ובחדרי החולים בתי במחלקות סדירים ביקורים גריאטרית לרפואה המכון צוותי

 כלל בדרך בית, לאשפוז מופנים מהקהילה חולים גם שנקבעו. לעקרונות בהתאם בית לאשפוז שמתאימים
 בית לאשפוז היחידה מטפלת האחרונות השנים שש במהלך אשפוזם. את למנוע כדי משפחה, רופאי ידי על

 Stessman, Hammerman-Rozenberg )& בחודש חולים 500-400 בכ- בירושלים, חולים קופת במסגרת

1995 .Cohen 1997; Karnowski et al.)

 הבת חברת את 1995 בשנת כללית קופת-חולים הקימה הממלכתי, הבריאות ביטוח חוק החלת בעקבות
 היו השירות להקמת העיקריים המניעים בין הקופה. למבוטחי בית אשפוז שירותי להספקת בית" "כללית
 בבית האשפוז משך קיצור ידי על גריאטרי, ולאשפוז כללי לאשפוז בעלויות לחיסכון דרכים אחר חיפוש
והקהילה. הבית במסגרת מתוחכמים רפואיים שירותים באמצעות מיותרים, אשפוזים ומניעת חולים

 ידי על הופעלו 1997 במהלך הארץ. ברחבי שפזורות יחידות של בסיס על פועלת “בית כללית” חברת
 איפשרה החברה הנהלת השנה. כל במהלך פעלו מתוכן שש כאשר בית, לאשפוז יחידות שמונה החברה

 בהתאם שלהן העבודה דפוסי ואת מספקות שהן השירותים את לארגן במסגרתה שהוקמו ליחידות
 ותנאים כללים שקביעת משום זאת, פעולתם. באיזור הקיימים ולתנאים להן, שמתאימים לתנאים
 נובעות לכך הסיבות אותה. למנוע ואף התפתחותן את לעכב עלולה היתה היחידות לכל אחידים

 בכלליים, בתי-החולים מספר כמו במחוז, האחרים השירותים תשתית מבחינת המחוזות בין מהבדלים
 ופעילות באיזור, גיל( )ולפי לנפש המיטות סך-כל באזור, גריאטריים בתי-החולים מספר עליהם, הבעלות

 מבחינת גם מזה זה שונים המחוזות בנוסף, במחוז. בית להוספיס יחידה או טיפול להמשך יחידה
 אלה גורמים שלהם. הניהול דפוסי ומבחינת מבוטחיהם של והאפידמיולוגיים הדמוגרפיים המאפיינים

 מצומצם מספר נערכו כה עד התפתחותם. ועל בית לאשפוז השירותים הפעלת על להשפיע עשויים ואחרים
 לאשפוז היחידה במסגרת נערכו רובם ולמעשה בישראל, בית ואשפוז רפואי לטיפול תכניות על מחקרים של

 Stessman, Hammerman-Rosenberg & Cohen 1997); וביעילותה בפעילותה והתמקדו בירושלים, בית

1995 .Karnowski et al.)

ומטרותיו למחקר הרקע .2

 הבריאות במערכת ושאלות דעות חילוקי מעוררת בית, ולאשפוז בבית רפואי לטיפול השירותים הרחבת
 ואם כלכליים מטעמים אם זו, טיפולית בגישה תומכים הבריאות מדיניות מקובעי חלק בעוד בישראל.
 שמעסיקות הבוערות הסוגיות שתי לה. מתנגדים חלקם הרי שניהם(, )או בריאותיים־חברתיים מטעמים
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 בבית-חולים, לאשפוז אמיתית חלופה מהווה אכן בית אשפוז האם (1) הן: זה בנושא המדיניות קובעי את
 חוסך הוא האם (2ו-) בבית-חולים? באשפוז היו כן שאלמלא אנשים במסגרתו מטופלים האם דהיינו

 לחולים שירותים מספקות הללו התכניות שאם בכך, בזו זו קשורות הסוגיות שתי לבריאות? בעלויות
 בבית מאשפוז זול בבית שאשפוז בהנחה אזי, אחרת, במסגרת או בבית-חולים מאושפזים היו כן שאלמלא

 מקבלים היו לא בית אשפוז שמקבלים חולים אם אולם, הבריאות. למערכת בעלויות חוסך הוא חולים,
 שאלת הבריאות. למערכת עלויות ושל שירותים של תוספת מהווה שהוא הרי באשפוז(, )בעיקר אחר שירות

 דעים תמימות אין אך מחקרים, במספר כאמור, כבר, נידונה בית לאשפוז השירותים של התועלת־עלות
 Stessman et al. 1996; Stessman), ועמיתיו ששטסמן יצוין חלוקות. עדיין והדעות בנושא,

1997 Hammerman-Rozenberg & Cohen,) בירושלים כללית קופת-חולים של בית לאשפוז שתכנית הראו 
 ממצאיו לקופת-החולים. בעלויות ואף גריאטרי, ובבית-חולים כללי בבית-חולים אשפוז בימי חסכה

 לחולים ובמיוחד אשפוז, של מסוימים לסוגים כתחליף מתאים נמצא בית שאשפוז כך על מצביעים
נקבעו. כבר שלהן היסודיות שהאבחנות פנימיות ממחלקות

 לאשפוז התכניות של להשלכות שנוגעות נוספות, שאלות התעוררו בית לאשפוז השירותים פיתוח במהלך
 של הרפואי המצב על בבית רפואי טיפול מתן של להשפעתו ;הבריאות במערכת אחרים שירותים על בית

 התעוררו בנוסף, המשפחה. בני על שמוטל העומס ולגבי ;משפחתם בני ושל שלהם הכלכלי המצב החולים,
 היעיל המודל לגבי בהפעלה, ולמכשולים לניהולם השירותים, לארגון שקשורים נושאים לגבי שאלות
ביותר. היעילות בדרכים הקיימים המשאבים של ניצולם אופן ולגבי בית, לאשפוז שירותים לארגון

 חולים מקרי באופן יוקצו שבו מחקר רק מבוקרים. מחקר במערכי צורך יש שהוצגו, השאלות על לענות כדי
 לענות יוכל אחרים(, משתנים על פיקוח )ותוך אחרות טיפול ולמסגרות בית לאשפוז זהים מאפיינים בעלי

בחולים. הטיפול ולאיכות לתועלת-עלות, שנוגעות שאלות על

 נועד והוא בישראל, הבריאות במערכת בית אשפוז שירותי בחקירת הראשונים בין הנו הנוכחי המחקר
 שמסופקים השירותים את מטפליהם, ושל הבית מאושפזי של מבטם מנקודת השירותים ארגון את לבחון
 הקשיים משפחתו, בני ועל החולה על בבית לאשפוז שיש ההשלכות את בהספקתם, המכשולים את להם,
 מהשירותים המשפחות ובני החולים של שביעות־רצונם ואת עמם, מתמודדים החולה של משפחתו שבני

 שעושים והשימוש ההפניה דפוסי את לבחון המחקר נועד כן בבית. רפואי טיפול למתן ומהאפשרות
 המחקר עשוי בכך, בית. לאשפוז בשירותים בארץ, כלליים בבתי־חולים הפנימי באגף מחלקות מנהלי
 שהם החולים ולאוכלוסיית ליעדיהם התאמתם בית, אשפוז בשירותי הטיפול איכות בבחינת לסייע

בארץ. הבריאות שירותי למערכת אשפוזים, של האפשרית והתרומה הנוכחית התרומה ולהערכת משרתים,

 השוואה וערך הארץ, ברחבי בית לאשפוז יחידות מספר שכוללת תכנית שבחן הראשון הינו זה מחקר
 דהיינו השירותים, מקבלי באמצעות בית לאשפוז השירותים לראשונה נבחנו זה במחקר כמו־כן, ביניהן.

 במערכת אחרים גורמים של עמדתם לראשונה נבדקו זה במחקר ואחרון, משפחותיהם. ובני החולים
בית. אשפוז במסגרת רפואי שירות מתן כלפי כלליים, בבתי־חולים מחלקות מנהלי רופאים כגון הבריאות,
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המחקר: של הספציפיות המטרות
 את במיוחד בית, לאשפוז תכניות במסגרת שמטופלים החולים אוכלוסיית מאפייני את לבחון (1)

מגוריהם. תנאי ואת הכלכליים, הדמוגרפיים, הבריאותיים־תפקודיים, מאפייניהם
 השירות, על הסברים קבלת מבחינת בית, לאשפוז למסגרות חולים של הכניסה תהליך את לבחון (2)

בה. שמעורבים והגורמים ההחלטה, קבלת תהליך
 וזמינותם, נגישותם סוגיהם, מבחינת בית לאשפוז היחידות על-ידי שמסופקים השירותים את לסקור (3)

דחופות. לקריאות וההיענות הביקורים תדירות
 בית(, לאשפוז התכנית )מלבד אחרים ציבוריים בשירותים בית מאושפזי של השימוש דפוסי את לבחון (4)

ואחרים(. סיעוד )חוק רווחה שירותי כגון
 המטפלים מאפייני מבחינת המשפחה(, בני )לרוב פורמלית הבלתי התמיכה מערכת את לבחון (5)

 הטיפול ועומס מתמודדים הם שאיתם הקשיים מספקים, שהם והטיפול העזרה סוגי הראשיים,
עליהם. שמוטל

 ההוצאות ואת פרטי, באופן קנויים בשירותים משפחותיהם ובני החולים של השימוש דפוסי את לבחון (6)
בבית. בחולה הטיפול בעבור שלהם

 משק-הבית ניהול ובתחום האישי' הטיפול בתחום בלתי-מסופקים צרכים קיימים האם לבחון (7)
והיקפם.

 היחידות של הטיפול ממרכיבי משפחותיהם בני ושל בבית המאושפזים של שביעות-הרצון את לבחון (8)
עליהם. בית לאשפוז שיש ההשלכות ואת השירותים את הכללית הערכתם ואת בית, לאשפוז

הטיפול. ותהליכי המטפלים, החולים, אוכלוסיית מבחינת בית לאשפוז היחידות בין להשוות (9)
 הספקתם, דרכי השירותים, ארגון לגבי בית לאשפוז היחידות מנהלי של עמדותיהם את לבחון (10)

נתקלים. הם שבהם ובעיות ומכשולים לרשותם שעומדים המשאבים
 )פנימית, בארץ הכלליים בתי-החולים של הפנימי באגף מחלקות מנהלי של עמדותיהם את לבחון (11)

 במסגרת רפואי טיפול מתן כלפי בית, לאשפוז החולים את המפנים אקוטית(, וגריאטריה נוירולוגיה
בית. אשפוז

המחקר שיטות .3

המחקר אוכלוסיית 3.1
:קבוצות ארבע בו נכללו המחקר מטרות על לענות במטרה

 ספקי )ג( ;החולים משפחות השירותים־בני צרכני )ב( ;בית אשפוז שמקבלים השירותים־החולים צרכני )א(
 נוירלוגיות פנימיות, מחלקות שירותים־מנהלי ספקי ו-)ד( בית; לאשפוז היחידות שירותים־מנהלי

בארץ. הכלליים החולים בתי בכל וגריאטריות
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 של בית" "כללית חברת במסגרת בית אשפוז שמקבלים חולים שירותים: צרכני א.
כללית קופת-חולים

 שש 1997 שנת במהלך הפעילה אשר בית״ ״כללית חברת עם קשר יצרנו הבית, מאושפזי על ללמוד כדי
:היו לבחירתו כשהסיבות יחידות, ארבע נכללו הנוכחי במחקר הארץ. ברחבי בית לאשפוז יחידות

הארץ. ברחבי שפזורות יחידות :גיאוגרפי פיזור (1)
 שנמצאות ויחידות אליו, קשורות או גריאטרי( או )כללי בית-חולים שליד יחידות :לבית-חולים קשר (2)

לבית־חולים. קשורות ושאינן בקהילה
הדרוש. המידע את לרשותנו ולהעמיד במחקר להשתתף וצוותו היחידה מנהל נכונות :פעולה שיתוף (3)
השנה. כל במשך ופעלו משנה למעלה שפועלות יחידות נבחרו :היחידה הפעלת זמן משך (4)
השנה. כל במשך שהופעלו היחידות מבין הגדולות :גודל (5)

 של בית לאשפוז יחידות בארבעה רשומים שהיו האנשים כל את כללה הסקר של היעד אוכלוסיית
 )לוח אב בתי 322 בסך־הכל שלהם, הראשי המטפל ואת הסקר, תחילת כיום שנקבע ביום בית״ ״כללית

 היעד, באוכלוסיית החולים מכלל 81% שהם )חולים(, בית מאושפזי 260 בסקר נכללו מתוכם (.1
 שנקבע ביום ביחידה רשומים שהיו החולים כל נכללו 1ו-ב׳( )א׳ יחידות משתי הראשיים. ומטפליהם

 בה רשומים שהיו 130 מבין חולים 94 נדגמו ג׳ מיחידה מהחולים. חלק רק נכללו אחרות יחידות ומשתי
 חולים ושישה שלושים מזה. זה שונים יישובים בשלושה גרים אשר הרשומה(, האוכלוסייה מכלל 72%)

 שדומים נוספים, יישובים בשלושה גרים הסקר, באוכלוסיית נכללו ושלא זו ביחידה רשומים שהיו
 עקב נעשתה יישובים, של אשכולות באמצעות הדגימה, בסקר. שנכללו היישובים לשלושת במאפייניהם

 וגיל( רפואיות אבחנות )מבחינת היחידות בשתי החולים של מאפייניהם בין השוואה תקציביים. אילוצים
 מהווים )הם בה רשומים שהיו 91 מבין חולים 65 בסקר נכללו ד׳ מיחידה ביניהם. הבדלים העלתה לא

 מרוחקים, ערביים( או )יהודיים כפריים ביישובים שגרים חולים נכללו לא הרשומה(. מהאוכלוסייה 71%
תקציביים. אילוצים בשל זאת גם

ד׳(. ג׳, ב׳, א׳, נקראות הן והיחידות המרואיינים סודיות על לשמור כדי1

 ושניים שישים הסקר(. מאוכלוסיית 76%) חולים 198 רואיינו בסקר, שנכללו הבית מאושפזי 260 מקרב
 קבלת מועד בין מיסוד או פטירה :הבאות הסיבות בגלל רואיינו לא הסקר( מאוכלוסיית 24%) חולים

 סירוב (,8%) הביצוע מועד לבין הריאיון קביעת מועד בין או לריאיון, מועד קביעת לבין החולים רשימת
 לחולה אין :היו לסירוב הסיבות עיקר (.6%) אחרות סיבות או (,10%) להתראיין משפחתו בן או החולה

פעולה. לשתף החולה של נכונותו אי או מאוד"( חולה )"אני נפשי או פיזי כוח

 נתקבל החולים 51 שאר על והמידע ,אישי באופן רואיינו חולים 147 בסקר, שנכללו החולים 198 מקרב
 לשימוש ביותר השכיחה הסיבה החולה". "אודות שאלון באמצעות החולה של משפחה קרובי מריאיון
 מהמקרים(. 64%) להתראיין לחולה אפשר שלא חמור, רפואי מצב היתה החולה״ אודות ״על בשאלון
 (11%) בדיבור שמתקשה או אילם חירש, החולה (,17%) נפש מתשישות סובל החולה :היו אחרות סיבות

שפה(. בעיות בעיקר ,8%) אחרות וסיבות
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מוחלטים( )מספרים יחידה לפי בית מאושפזי חולים המחקר: אוכלוסיית :1 לוח
ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ

91 130 49 52 322 ביחידות חולים

65 94 49 52 260 בסקר שנכללו חולים

50 72 38 38 198 בפועל ראיונות

15 22 11 14 62 נפל הכל סך־
לאי־ריאיון: סיבות

9 3 2 14 פטירה
1 4 2 7 מיסוד
9 5 4 8 26 סירובים
5 8 2 15 אחרות סיבות

77 77 78 73 76 שרואיינו החולים אחוז

 מהגליונות נאסף בבית־חולים אשפוזים ועל נוספות מחלות על החולה, של הרפואית האבחנה על המידע

בית. לאשפוז היחידות במשרדי החולים, של הרפואיים

 "כללית חברת במסגרת בית אשפת שמקבלים חחולים משפחות בני שירותים: צרכני ב.
בית"

 45ו- ג׳, ביחידה 67 ב׳, ביחידה 32 א׳, ביחידה 35) שלהם הראשיים המטפלים 179 רואיינו לחולים, בנוסף
 לקבל מבלי היומיום, בחיי ביותר הרבה במידה לחולה שעוזר כאדם הוגדר הראשי המטפל ד׳(. ביחידה

 החולה כלפי אחראי הוא אך והטיפול, העזרה כל את לחולה מגיש הוא בהכרח שלא לציין יש שכר. כך על
 מהחולים 8%של- יצוין בית׳? "כללית של בית לאשפוז היחידה עם קשר איש ומשמש פורמלית מבחינה

 רואיינו לא נוספים חולים שלושה של ומטפליהם משפחתו, בני מקרב ראשי מטפל היה לאי איש( 16)

שונות. מסיבות

בית לאשפוז יחידות מנחלי שירותים: ספקי ג.
בסקר. שנכללו בית לאשפוז היחידות את שמנהלים רופאים ארבעה כללה זו אוכלוסייה

 בבתי״חולים וגריאטריות נוירולוגיות פנימיות, מחלקות מנהלי אשפוז: שירותי ספקי ד.
כלליים
 מוח שבץ לאחר בחולים הטיפול דפוסי )על במקביל שנערך אחר מחקר במסגרת נכללה זו אוכלוסייה

 את כללה המחקר אוכלוסיית הנוכחי. למחקר נפרד פרק יוחד ושבמסגרתו בארץ(, כלליים בבתי-חולים
 לפחות בהם שיש בארץ, כלליים בבתי-חולים והגריאטריות הנוירולוגיות הפנימיות, המחלקות מנהלי

 מחלקות, 100 במחקר נכללו בפועל מחלקות. 123 ובהם בתי-חולים, 27 בסה״כ אחת, פנימית מחלקה

היעד. מחלקות מכלל 81% מהוות אשר
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הנתונים לאיסוף והשיטות המחקר כל■ 3.2
משפחותיתס ובני בית מאושפזי א.

 של בביתו שנערך פנים־מול-פנים ריאיון באמצעות נאספו משפחותיהם ובני הבית מאושפזי על הנתונים
 לצורך במיוחד נבנו הראשי, ולמטפל לחולה שאלונים, שני זו. למטרה שהוכשר מראיין בידי החולה,

 תחילת ועד אפריל אמצע בין נערכו הראיונות פתוחות. ומיעוטן סגורות, שאלות בעיקר וכללו המחקר,
 נאספו במקביל .1997 ויולי יוני בחודשים נערכו מהם (69%) משני-שלישים יותר אך ,1997 ספטמבר

בית". "כללית של היחידות במשרדי החולים של הרפואיים מהגליונות החולים על נתונים

בית לאשפוז יחידות מנחלי ב.
 בעזרת נערך הראשון הריאיון עמם. שנערכו ראיונות בשני נאספו בית לאשפוז היחידות ממנהלי הנתונים

 האדם כוח ומשאבי העבודה דפוסי היחידות, של ההפעלה נוהלי על ללמוד שנועד פתוח, חצי שאלון
 עם מהראיונות הממצאים דוח של טיוטה קיבל שהמנהל לאחר נערך השני הריאיון לרשותם. שעומדים

 המנהלים שלו. ליחידה שנוגעים הממצאים בהבנת לסייע נתבקש הוא ובו משפחותיהם, ובני החולים
 ד׳(, או ג׳ ב,׳ א׳, )יחידה בלבד שבהנהלתם היחידה של הקוד ציון תוך הדוח, טיוטת של העתק קיבלו
 שנשלח מהדוח הושמט היחידות זיהוי לאפשר שעשוי )מידע היחידות שאר את לזהות ניתן שיהיה מבלי

המנהלים(. אל

כלליים בבתי-חוליס וגריאטריות נוירולוגיות פנימיות, מחלקות מנחלי ג.
 מנהלי אל בדואר שנשלחו עצמי למילוי שאלונים באמצעות ,1997 מאי-יולי בחודשים נאספו הנתונים

סודיות. על לשמירה ובהתחייבות המחקר, מטרות על הסבר במכתב מלווים המחלקות,

ממצאים .4

בית באשפוז החולים של דמוגרפיים מאפיינים 4.1
החולים של סוציו־דמוגרפייס מאפיינים א.
 מקרב )מחצית 65+ גיל מעל מהם שני-שלישים נשים, הם בית באשפוז מהחולים (54%) מחצית וגיל: מין
 אחד( )חולה שנה בין נע והטווח שנים, 67 על עמד החולים של הממוצע הגיל ויותר(. 75 בני הם 65+ בני

 שנים, 59 על עמד ד׳ ביחידה החולים של הממוצע הגיל היחידות. בין גדולים הבדלים עם שנים, 95 לבין
 שבשאר מזה גבוה זו ביחידה (49 גיל )עד הצעירים החולים ושיעור ו־ג׳, ב׳ ביחידות שנים 71 לעומת

(.2 )לוח היחידות
 שיעור אלמנות. או אלמנים (29%) מהם ושליש (60%) נשואים מהחולים ממחצית למעלה משפחתי: מצב

ומעלה. 75 בני החולים מכלל 61%ל־ מגיע האלמנים
 אחד ילד לפחות יש 74% ול- רווקים(, הלא החולים מקרב 95%)ל- ילדים יש מהחולים 88% ל- ילדים:

החולה. עם ביחד דירה באותה או שכונה באותה או עיר באותה שגר
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 ולשליש יותר או תיכונית השכלה בעלי כמחציתם פורמלית. השכלה חסרי החולים מכלל 13% השכלה:
.65+ בני קשישים, זה ובכלל גיל, קבוצות בין הבדל ללא על־תיכונית, השכלה (31%)

 64 גיל עד מהחולים שליש (.1989 אחרי )עלו חדשים עולים 17%ו- בארץ ותיקים החולים רוב מוצא:
הקשישים. בקרב 7% ל־ בהשוואה הארץ, ילידי

1)באחוזים( יחידה לפי בית, באשפוז החולים של דמוגרפיים סוציו־ מאפיינים :2 לוח

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב' יחידה א׳ יחידה סה״כ
50 72 38 38 198 מוחלטים במספרים סה״כ

100 100 100 100 100 באחוזים סה״כ

42 58 55 61 54 נשים

־גיל
28 6 10 13 14 49 עד
18 18 16 24 19 64-50
30 34 32 21 30 74־65
24 42 42 . 42 37 75+

58.9 70.6 70.9 67.3 67.0 3 2 1ממוצע גיל

משפחתי מצב
72 60 52 52 60 נשוי
14 31 37 37 29 אלמן

0 6 3 3 3 בנפרד גרוש/חי
14 3 8 8 8 רווק

השכלה
4 15 24 10 13 כלל למד לא

32 27 16 26 25 יסודי
26 31 34 32 31 ביניים( חטיבת )כולל תיכון
38 27 26 32 31 אחר( תיכוני )ועל אוניברסיטה

מוצא
18 32 24 10 23 לשעבר ברית-המועצות
32 24 34 45 32 . אירופה/אמריקה
22 35 32 32 30 אפריקה אסיה/
28 9 10 13 15 ישראל ילידי

19 23 15 3 17 1989מ־ לארץ עלו

86 94 82 84 88 בארץ ילדים

76 78 76 63 74 4עיר באותה ילדים

בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציינים מהתאים חלק 1
.5% של ברמה מובהק 2
.1% של ברמה מובהק 3
עיר. באותה ו/או שכונה באותה ו/או החולה עם שגרים ילדים 4
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בית באשפוז תחוליס של בשכר ותעסוקה כלכלי מצב ב.
הכנסה ורמת הכנסה מקורות (1)

 בפניהם. שהוצגה רשימה מתוך בן־זוגם, ושל שלהם ההכנסה מקורות מהם לציין נתבקשו החולים
 ,65+ בני וגברים 60+ בנות )נשים זיקנה לקיצבת הזכאות בגיל החולים של העיקריים ההכנסה מקורות

 הקשישים( מכלל 95%) הכנסה( השלמת בלי או )עם זיקנה קיצבת :הם החולים( מכלל 72% מהויים אשר
 הוא צעירים חולים של העיקרי ההכנסה מקור הקשישים(. מכלל 50%) עבודה ממקום חודשית ופנסיה
(.3 )לוח הצעירים( מכלל 81%) הלאומי מהביטוח נכות קיצבת

1)באחוזים( גיל קבוצות לפי החולים של הכנסה מקורות :3 לוח

צעירים חולים
 הזכאים חולים

זקנה לקצבת החולים כלל הכנסה מקורות
0 72 52 זיקנה קיצבת
0 23 16 הכנסה השלמת + זיקנה קיצבת

23 50 42 עבודה ממקום חודשית פנסיה
81 6 28 נכות קיצבת
35 9 17 בן־זוג ו/או חולה של עבודה ממקום משכורת
12 10 11 ממשפחה כספית תמיכה

2 2 2 ביטחון/רווחה ממשרד תמיכה
או השיכון ממשרד דירה בשכ״ד השתתפות

9 3 5 רכוש מהשכרת הכנסה
0 7 5 מגרמניה רנטה

בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל1

 ש״ח 4,600 על על עולה אינה 38% של בחודש, ש״ח 2,300 על עולה אינה החולים מכלל 37% של הכנסתם
 לפי ההכנסה בגובה גדולים הבדלים נמצאו בחודש. ש״ח 4,600 מ- למעלה של הכנסה 25%ול- לחודש,
 בהשוואה נמוך ד׳ ביחידה הקשישים ששיעור לכך קשור שהדבר ייתכן (.4 )לוח החולים גיל ולפי יחידות

 שהם ייתכן ולכן היחידות, לשאר בהשוואה גבוה זו ביחידה הנשואים החולים ושיעור האחרות, ליחידות
לקשישים. בהשוואה יותר גבוהה הכנסה בעלי נמצאו צעירים חולים בן־הזוג. מהכנסת נהנים

)באחוזים( 1החולה גיל ולפי יחידות לפי הזוג, ובן/בת החולה של בש״ח החודשית ההכנסה גובה :4 לוח

 חולים
צעירים

 חולים
קשישים ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה

 כלל
החולים

100 100 100 100 100 100 100 סך־הכל
0 7 4 3 11 3 5 ש״ח 1,150 עד

27 35 12 46 33 33 32 2,300ל- 1,150 בין
29 42 45 34 42 33 38 4,600ל- 2,301 ביו
32 10 31 7 11 22 17 6,900ל- 4,601 בין
12 6 8 10 3 9 8 ש״ח 6,900 מעל

1% של ברמה מובהק 1
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שכר וללא בשכר תעסוקה (2)
 71% אך מלאה, במשרה רובם הנוכחית, מחלתם שלפני בתקופה שכר תמורת עבדו החולים מכלל כרבע
 בתקופה לא אך עבדו, ומחציתם בשכר פעם אף עבדו לא נוסף רבע משנה. למעלה כבר עובדים אינם מהם

 מהחולים ששני-שלישים עולה 5 מלוח הנוכחית(. מחלתם לפני לפנסיה יצאו )כלומר, מחלתם שלפני
 מחלתם לפני עבדו (64 גיל עד וגברים 59 גיל עד )נשים זיקנה לקיצבת הזכאות בגיל שאינם אלו הצעירים,
זיקנה. לקיצבת הזכאות בגיל מהחולים 6% לעומת הנוכחית,

)באחוזים( יחידות לפי הנוכחית, מחלתם לפני בשכר שעבדו חולים :5 לוח
ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ

100 100 100 100 100 סך־הכל

החולים כלל
20 18 32 29 23 עבדו
28 26 32 29 28 פעם אף עבדו לא
52 56 36 42 49■ לפנסיה יצאו

64 גיל עד וגברים 59 גיל עד נשים
43 71 89 77 65 1עבדו
43 14 11 15 ■ 25 פעם אף עבדו לא
14 15 0 8 10 לפנסיה יצאו

65+ בני וגברים 60+ בנות נשים
3 5 14 4 6 עבדו

17 29 38 36 30 פעם אף עבדו לא
80 66 48 60 64 לפנסיה יצאו

1% של ברמה מובהק 1

 ב׳. ביחידה 11% לבין ד׳ ביחידה 43% בין נע ושיעורם פעם, אף עבדו לא הצעירים החולים מכלל רבע
 אפשרו שלא ניווניות ממחלות שסובלים רבים צעירים חולים יש ד׳ שביחידה לכך קשור שהדבר ייתכן
 פעם אף עבדו שלא הצעירים החולים ששיעור בעובדה למצוא ניתן לכך חיזוק בעבר. גם לעבוד להם

האחרות. ביחידות מהחולים ומטה 5% לעומת ד׳ ביחידה 20% על עמד נכות קיצבת ומקבלים

בית באשפוז מחולים של מבריאות מצב ג.
נוספות ואבחנות בית לאשפוז קבלה סיבת (1)

 של הרפואי בגיליון מהרישום נשלפו החולה( של הראשיות האבחנות )שהן בית לאשפוז הקבלה סיבות
 שאי־ספיקת-לב עולה 6 מלוח (.1 בנספח נוספים )פרטים עיקריות קטגוריות לשש וקובצו החולים,

(Congestive Heart Failure) סיעוד מצבי ואחריה מהחולים(, 25%) ביותר השכיחה הקבלה סיבת היתה 

 מחלה )בעיקר סופני במצב מחלה (,COPD) (19%) כרונית ריאות מחלת (,20%) לחץ( פצעי )בעיקר מורכב
 ומחלות (,12%) מוח( שבץ ומחציתן ניווניות מחלות )מחציתן נוירולוגיות מחלות (,18%) ממאירה(

 בין גדולים הבדלים עולים מהלוח (.6%) פרקים( והחלפת קשים ניתוחים לאחר )בעיקר אורתופדיות
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 מאופיינת א׳ יחידה משלה. מאפיינים יחידה לכל כאשר בית, לאשפוז הקבלה סיבות מבחינת היחידות
 מחלת עם חולים של גבוה שיעור גם בה שיש ב׳, יחידה גם וכן אי-ספיקת-לב, עם חולים של גבוה בשיעור
 מחלה במצב ובחולים מורכב סיעוד מצבי עם חולים של גבוה בשיעור מאופיינת ח יחידה כרונית. ריאות
 בשיעור להנשמה(, )שזקוקים נוירולוגיים מצבים עם חולים של גבוה בשיעור מאופיינת ד> ויחידה סופני
אי-ספיקת-לב. עם ובחולים שיקומי( לטיפול )שזקוקים אורתופדיים ניתוחים לאחר חולים של גבוה

1)באחוזים( יחידות לפי בית, לאשפוז קבלה סיבות :6 לוח

ד׳ ג׳ ב׳ א׳ סה״כ משתנה
50 69 37 37 193 מוחלטים במספרים סה״ב

100 100 100 100 100 באחוזים סה״ב
8 28 13.5 19 18 סופני במצב מחלה

24 20 30 30 25 אי־ספיקת-לב
10 17 38 16 19 כרונית ראות מחלת
26 7 5 8 12 שבץ( )כולל נוירולוגית מחלה
20 0 0 5 6 אורתופדית מחלה
12 28 13.5 22 20 מורכב סיעודי מצב

5% של ברמה מובהק 1

 )עד הצעירים מהחולים ששליש עולה וממנו החולה, גיל לפי בית לאשפוז לקבלה הסיבות את מציג 7 לוח
 עם היו 75 גיל מעל מהחולים ושליש ניווניות(, מחלות )בעיקר נוירולוגיות מחלות עם היו (49 גיל

 הבדלים עולים מהלוח כמו-כן, אותן. שמייחדות אבחנות נמצאו לא הגיל קבוצות בשאר אי-ספיקת-לב.
 עם חולים של הממוצע שהגיל בעוד שונות. קבלה סיבות עם חולים של הממוצע בגיל גדולים

שנים. 54 על עמד נוירולוגיות במחלות חולים של הממוצע הגיל שנים, 75 על עמד אי-ספיקת-לב

1)באחוזים( חחולח גיל לפי בית, לאשפוז קבלה סיבות :7 לוח
ממוצע גיל 75+ 74-65 64-50 49 עד סה״כ משתנה

73 57 35 27 192 מוחלטים במספרים סח״ב
67.02 100 100 100 100 100 באחוזים סח״כ
66.00 14 21 20 19 18 סופני במצב מחלה
74.85 35 25 20 4 25 אי-ספיקת-לב
67.27 22 14 23 18.5 19 כרונית ראות מחלת
54.13 8 9 8 33 12 ■ נוירולוגית מחלה
62.58 3 10 6 7 6 אורתופדית מחלה
67.00 18 21 23 18.5 20 מורכב סיעוד

5% של ברמה מובהק 1
 1% של ברמה מובהק 2
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 ‘ מספר שקיימות כך של מצביעה בית לאשפוז שלהם הקבלה סיבת לבין החולים גיל בין הקשר בחינת
 ,75 גיל מעל קשישים הם אי-ספיקת-לב עם מהחולים (54%) ממחצית יותר למשל, כך מרכזיות. קבוצות

 מורכב סיעוד מצבי עם מהחולים שליש שני כמו-כן, כרונית. ריאות מחלת עם מהחולים 43% גם וכן
 ,65-74 בגיל הם אורתופדית מחלה עם מהחולים (50%) מחצית ,65 גיל מעל הם מחלה של סופני ומצב

.49 גיל עד צעירים הם הנוירולוגים מהחולים 39%ו־

 ובמצבים במחלות מלוות שרובן בית, לאשפוז העיקריות הקבלה סיבות שהיו המחלות של מטבען
 נוספות אבחנות נרשמו לב, ספיקת אי בגלל בית לאשפוז שהתקבלו לחולים למשל, כך אחרים. רפואיים

 :כגון אבחנות נרשמו כרונית ריאות מחלת בגלל שהתקבלו ולחולים ,Ml או Iscemic heart disease :כגון
 לחץ פצעי כלל בדרך מורכב, סיעודי מצב בגלל שהתקבלו והחולים ובצקות, אמפיזמה לב, ספיקת אי

 לחץ. פצעי להתפתחות שגרם ממושך באשפוז היו הם שבגללה אחרת ממחלה שסבלו או עמוקים,
 או שנייה )כאבחנה איסכמית לב מחלת :היו החולים בגליונות שנרשמו העיקריות הנוספות האבחנות
 בדרכי דלקות בצקות, אמפיזמה, בדם, שומנים דם, לחץ יתר סכרת, כרונית, ריאות מחלת שלישית(,

 למשל(, )פרקינסון נוירולוגיות מחלות בראיה, ליקויים הכבד, ושחמת כבד מחלות כליות, ומחלות השתן
נפש. ותשישות דיכאון

 1.97 על עמד בית באשפוז החולים של הרפואיים בגליונות רשום שהיה הממוצע האבחנות מספר
 של האבחנות כל הרפואיים בגליונות נרשמו תמיד שלא משום חסר, אמדן הנראה ככל זהו אך אבחנות,
 רפואיות רשומות הרפואי בגליון נמצאו יחידות בשלוש מלא. אינו זה בנושא המידע ולפיכך החולה,
 אך רפואיים, ומצבים אבחנות של נוסף פירוט נמצא שבהן חולים( מבית שחרור מכתב למשל )כמו נוספות

 לכך, המיועד במקום בגליון, רשומות שהיו האבחנות נשלפו המידע, במקורות אחידות על לשמור כדי
 אבחנות, 2.78 על עמד לחולה הממוצע האבחנות מספר א׳ שביחידה שבעוד יצויין, היחידות. בארבע
 קשישים לחולים כן, מלא(. אינו שהרישום ייתכן כי )אם בממוצע אבחנות 1.24 על עמד הוא ד׳ ביחידה

 אבחנות 1.48 ו- 2.27) פחות( או 49 )בני צעירים לחולים מאשר בממוצע אבחנות יותר נרשמו (75+ )בני
 נשרמו לחץ, ופצעי כרונית ריאות מחלת לב, ספיקת אי :היו קבלתם שסיבות לחולים בהתאמה(. בממוצע

אחרות. קבלתם שסיבות לחולים מאשר בממוצע אבחנות יותר

רפואיים טיפולים (2)
 מיוחד, רפואי טיפול מקבלים החולים האם בחנו בית(, לאשפוז הקבלה )סיבת הראשית לאבחנה בנוסף

 אלה שטיפולים משום זאת, הנשמה. מכונת באמצעות הנשמה וכן לוריד, הזנה או תרופות עירוי כגון
 שחולים לשער ניתן לכן, בבית-חולים. כלל בדרך וניתנים מיומן רפואי צוות של ומעקב טיפול דורשים

 26%) חולים 52 ש־ עולה 8 מלוח בית. באשפוז היו אלמלא בבית-חולים מאושפזים היו להם שזקוקים
 מהחולים 5%) ב׳ ביחידה חולים שני בין נע ושיעורם מהטיפולים, אחד קיבלו בית( באשפוז החולים מכלל

 קיבלו (16%) בית מאושפזי ושלושה שלושים ביחידה(. מהחולים 36%) ג׳ ביחידה חולים 27 לבין ביחידה(
 מכלל 29% חולים, 22) ב׳ ביחידה נמצא אלה חולים של ביותר הגבוה השיעור כאשר בביתם, עירוי

 ביותר הגבוה השיעור כאשר בביתם, מונשמים מהחולים (10%) חולים עשר תשעה ביחידה(. החולים
ביחידה(. החולים מכלל 20% חולים, 10) ד׳ ביחידה נמצא
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1מוחלטים( )במספרים יחידות לפי הנשמה, או עירוי המקבלים חולים :8 לוח

טיפול אין מונשם עירוי סה״כ משתנה
143 19 33 195 סה״כ

31 4 3 38 א׳ יחידה
36 0 2 38 ב׳ יחידה
44 5 22 71 ג׳ יחידה
34 10 6 50 ד׳ יחידה

P-0.000 1
 עירוי מקבל וגם מונשם גם אחד חולה 2

 44%ש- העלתה ראשית(, )אבחנה בית לאשפוז הקבלה סיבת לבין האלה הטיפולים ביו הקשר בחינת
 חולים(, 9) לחץ( פצעי )בעיקר מורכב סיעודי במצב החולים מכלל רבע סופני, במצב החולים מכלל

 מחלת עם בודדים לחולים בהשוואה עירוי, מקבלים חולים(, 10) אי־ספיקת-לב עם מהחולים וחמישית
 מהחולים (39%) שליש אורתופדית. במחלה או נוירולוגית במחלה מהחולים אחד לא ואף כרונית, ריאה

 בעוד כרוניות, ריאות במחלות חולים( 7) חמישית גם וכן חולים( 9) הנשמה מקבלים נוירולוגיות במחלות
(.9 )לוח מונשמים חולים שני רק ביחד הקבלה סיבות בשאר שבכל

1מוחלטים( )במספרים אבחנות לפי הנשמה, או עירוי המקבלים חולים :9 לוח

טיפול אין מונשם עירוי סה״כ משתנה
143 19 33 195 סה״כ

28 1 8 37 סופני במצב מחלה
36 2 10 48 לב ספיקת אי
25 7 5 37 כרונית ריאות מחלת
13 9 1 23 נוירולוגית מחלה
12 0 0 12 אורתופדיה
29 0 9 38 מורכב סיעודי מצב

1% של ברמה מובהק 1

בריאות מצב של עצמית הערכה (3)
 בריאותו, מצב את הפרט של עצמית הערכה הוא הפרט של בריאות מצב לבחינת החשובים המדדים אחד
 על במחקר נמדדה בריאות של עצמית הערכה ולתמותה. בריאות בשירותי לשימוש קשור נמצא זה ומדד

 מלוח בהם. ושינויים כאבים תחושת בריאות, מצב הערכת שבוחנת (Lawton) PGC-MAI 1982 סקלה פי
 הבדלים נמצאו לא טוב. לא או טוב כל-כך כלא בריאותם מצב את העריכו מהחולים 72%ש- עולה 10

ראשית(. )אבחנה בית לאשפוז קבלה סיבת לפי או גיל לפי יחידות, לפי בריאות מצב בהערכת
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)באחוזים( יחידות לפי כאבים, תדירות על ודיווח בריאות מצב של עצמית חערכח : 10 לוח
ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ

בריאות הערכת
36 32 16 21 28 מאוד/טובה טובה
38 45 42 34 40 טובה כל-כך לא
26 23 42 45 32 ־ טובה לא

היוס לעומת שנה חצי לפני בריאות מצב
33 36 39 45 38 טוב יותר
45 36 15 31 34 דבר אותו
22 28 46 24 28 טוב פחות

כאבים
41 32 46 45 39 הזמן כל הזמן/כמעט כל
12 23 27 24 21 קרובות לעתים
21 26 15 17 21 לפעמים
26 19 12 14 19 פעם פעם/אף אף כמעט

היום לעומת שנה חצי לפני כאבים
28 33 24 39 15 כאבים יותר
40 31 46 42 41 היום כמו דבר אותו
32 36 30 19 . 44 כאבי□ פחות

 ולמעלה שנה, חצי שלפני לתקופה בהשוואה בריאותם במצב החמרה על דיווחו (28%) מרבע למעלה
אבחנה. לפי או גיל לפי יחידות, בין הבדל ללא כאן גם שיפור, על דיווחו (38%) משליש

 שהם ציינו 27%ו- הזמן כל כמעט או הזמן כל מכאבים סובלים שהם דיווחו (60%) מהחולים שליש כשני
 לא חד־משתני שבניתוח שלמרות יצוין שנה. חצי שלפני לתקופה בהשוואה כיום כאבים יותר מרגישים

 חולים של יותר גבוה שיעור בריאות, מצב של עצמית בהערכה היחידות בין מובהקים הבדלים נמצאו
 לשאר בהשוואה גבוהה, בתדירות כאבים על ודיווחו כשלילי בריאותם מצב את העריכו ב׳ ביחידה

 כאבים על וכן הזמן, כל כמעט או הזמן כל כאבים על דיווחו סופני במצב חולים של גבוה שיעור היחידות.
שנה. חצי שלפני לתקופה בהשוואה כיום יותר רבים

 כל מקבלים שאינם מחולים או מונשמים מחולים טוב כפחות בריאותם מצב את העריכו עירוי עם חולים
 לחולים בהשוואה לא אך מונשמים, לחולים בהשוואה מכאבים סובלים מהם גדול יותר ושיעור טיפול,

 בקרב 14% לעומת טיפול ללא או עירוי מקבלי בקרב 40% )כ- הטיפולים משני אחד מקבלים שלא
החולים. גיל לבין כאבים על דיווח בין קשר נמצא לא הזמן(. כל בכאבים חשים מונשמים
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אבחנות לפי כאבים מערכת :11 לוח

פעם אף לפעמיס/כמעט
 הזמן/ כל

קרובות לעיתים

סה״כ

באחוזיםמכאבים סובל
 במספרים
מוחלטים

40 60 100 142 סה״כ
14 76 100 25 סופני במצב מחלה
36 64 100 36 אי-ספיקת-לב
50 50 100 28 כרונית ריאות מחלת
64 36 100 14 נוירולוגית מחלה
36 64 100 11 אורתופדיה
40 60 100 28 מורכב סיעודי מצב

מחושים מצב (4)
 בחיי התפקוד על לו, ומחוצה בבית בביטחון לתפקד היכולת על השפעה להיות עלולה בחושים לפגיעה

 משקפיים מרכיבים מהחולים (68%) שני-שלישים והסביבה. הזולת עם לתקשר היכולת ועל היומיום
 קשיים על דיווחו מהחולים (52%) כמחצית מגע(. עדשות או שניהם, או קריאה, או ראייה )משקפי
 אחוזים שלושה (.62%) 75+ בני בקרב יותר ושיעורם־גבוה משקפיים( מרכיבים הם כאשר )גם בראייה

 שמיעה(, מכשיר מרכיבים הם כאשר )גם בשמיעה קשיים על דיווחו (38%) כשליש עיוורים. מהחולים
 היחידות בין הבדלים היו לא שמיעה. מכשיר יש מהחולים 5%ל- .75+ בני מקרב 55%ל- מגיע ושיעורם
ובשמיעה. בראייה קשיים עם החולים בשיעור

תפקודי מצב (5)
 58% בין נע ושיעורם (,12 )לוח האישי הטיפול מפעולות אחת בפעולה לפחות מוגבלים (79%) החולים רוב

 לפחות שמוגבלים 75+ בני החולים שיעור מובהקים(. )הבדלים ב׳ ביחידה 92% לבין ד׳ ביחידה מהחולים
יותר. צעירים חולים מאשר יותר גבוה אחת, בפעולה

1)באחוזים( יחידות לפי האישי, הטיפול בתחום בפעילויות המוגבלים חולים :12 לוח
ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה ,א יחידה סה״כ

50 72 38 38 198 מוחלטים במספרים סה״כ
58 83 92 84 79 2 1לפחות אחת בפעולה מוגבל
38 67 82 60 61 2הלבשה
56 82 92 84 78 2 רחצה
14 21 22 8 19 אכילה
18 34 24 24 26 בשירותים שימוש
28 39 33 39 35 הבית בתוך ניידות
30 32 30 37 32 לכיסא ממיטה מעבר
44 45 65 57 51 לשירותים להגיע מספיק אינו

קרובות לעיתים )לפעמים, בזמן
קטטר( שיש או הזמן, כל או

בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל 1
1% של ברמה מובהק 2
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אישי טיפול פעולות
 לעזרה זקוקים 61%ו- ברחצה מלאה או חלקית לעזרה זקוקים מהחולים אחוזים ושמונה שבעים

 למעלה ברחצה לעזרה זקוקים שהם ציינו ברחצה עצמאיים שאינם (41%) מהחולים ניכר חלק בהלבשה.
 זונדה באמצעות שמוזנים 2% כולל באכילה, אדם לעזרת זקוקים החולים מכלל (19%) כחמישית משנה.

 ושיעור ; 75+ בני בקרב יותר גבוה ובהלבשה ברחצה לעזרה שזקוקים החולים שיעור גסטרוסטומיה. או
 צעירים מהם רבים הנראה ככל ,64 גיל עד חולים בקרב גבוה באכילה לעזרה שזקוקים החולים

בהתאמה(. 7% ו- 21% ,22%) 74-65 בני לחולים בהשוואה ,75+ בני ובקרב ומונשמים,

1)באחוזים( גיל לפי האיש? הטיפול בתחום בפעילויות המוגבלים חולים :13 לוח

75+ 74־65 64 עד סה״כ משתנה
84 76 75 79 לפחות' אחת בפעולה מוגבל
71 50 59 61 2הלבשה
84 72 75 78 רחצה
21 7 22 19 2אכילה
27 19 32 26 בשירותים שימוש
42 24 36 35 הבית בתוך ניידות
35 25 36 33 לכיסא ממיטה מעבר
60 44 48 51 בזמן לשירותים להגיע מספיק אינו

הזמן( כל או קרובות לעיתים )לפעמים,

בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל 1
1% של ברמה מובהק 2

לכיסא ממיטה ומעבר הדירה ך1בת ניידות
 ללא הדירה בתוך ללכת יכולים אינם 26% :דירתם בתוך בניידות עצמאיים אינם מהחולים (35%) שליש
 בקרב 42%ל־ מגיע הדירה בתוך ניידים שאינם החולים שיעור למיטה. מרותקים נוספים 9%ו- אדם עזרת

 מהחולים שליש משנה. למעלה זה במצב נמצאים וכמחציתם ,74-65 בני בקרב 24%ל- בהשוואה ,75+ בני
 אם בשירותים, בשימוש לעזרה זקוקים מהם ורבע לכיסא, ממיטה לעבור כדי הזולת לעזרת זקוקים

(.13 )לוח הסוגרים על בשליטה בעיות בגלל ואם בניידות בעיות בגלל

ספיגה במוצר• ושימוש הסוגרים על שליטה
 בזמן לשירותים להגיע מספיקים שאינם או השתן סוגר על בשליטה בעיות יש (51%) מהחולים למחצית

 מכלל רבע לכדי מגיע ושיעורם הזמן, כל או קרובות לעתים קורה זה החולים מכלל 19% בקרב (.13 )לוח
 16%ל־ קבוע. קטטר יש מהחולים 9%ל- כמו-כן, ומעלה. 75 בני מהחולים רבע ולכדי ב׳, ביחידה החולים

 לילה בסיר ספיגה, במוצרי משתמשים אינם הם אך השתן סוגר על בשליטה תכופות בעיות יש מהחולים
 3%ל- ואחרון, בזמן. לשירותים מגיעים אינם שהם קורה לפעמים או קרובות לעתים ולפיכך בקטטר או

למעיים. שקית או קולוסטומיה או סטומה יש חולים( 5) מהחולים
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 לעתים לילה בסיר ו/או )חיתוליס/טיטולים( ספיגה במוצרי משתמשים (36%) החולים מכלל כשליש
 מוצרי בעבור התשלום בנטל שנושאים העיקריים הגורמים בקטטר. ו/או קבוע, באופן או קרובות
 רוב החולים(. מכלל 11%) בית״ ו״כללית החולים( מכלל 13%) משפחתו בני ו/או החולה הם הספיגה
בהספקתם. בעיות שאין אמרו ספיגה במוצרי שימוש שעושים (90%) החולים

 על קבלה( וסיבת )גיל החולים מאפייני של העצמאית השפעתם לבחינת לוגיסטית רגרסיה בניתוח
 למעט הפעולות, בכל ביותר הגדולה העצמאית ההשפעה היתה נוירלוגיות שלמחלות נמצא המוגבלות,

אישי. תפקוד בפעולות מוגבלות על עצמאית השפעה היתה לא החולה לגיל אכילה.

והתנהגות נפשי מצב קוגניטיבי, מצב (6)
 התנהגות על שאלות מספר הראשיים המטפלים נשאלו החולים, של הקוגניטיבי מצבם על ללמוד כדי

 או הזמן כל כמעט קורה מסוים התנהגות שדפוס שהשיבו המטפלים שיעור את מציג 14 לוח החולה.
 14% פתאומי, באופן משתנה החולה של רוחו שמצב דיווחו מהמטפלים לשליש קרוב קרובות. לעתים

 שהחולה 9%ו- נמצא, הוא היכן יודע ואינו מתבלבל שהחולה 12% דברים לזכור מתקשה שהחולה
פעולה. משתף ושאינו לו הקרובים אנשים לזהות מתקשה

1)באחוזים( המטפלים דיווח לפי קרובות, לעתים או הזמן כל כמעט שקורים התנהגות דפוסי :14 לוח

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ס יחידה א׳ יחידה סה״כ
16 9 24 0 12 2נמצא היכן יודע ואינו מתבלבל
11 11 32 7 14 2דברים לזכור מתקשה

7 8 19 4 9 לו הקרובים אנשים לזהות מתקשה
הם/שמם( )מי

36 20 44 38 31 פתאומי באופן רוחו מצב משנה
5 2 22 15 9 3פעולה משתף אינו

בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל 1
1% של ברמה מובהק 2
5% של ברמה מובהק 3

 על שדיווחו המטפלים שיעור כללי, ובאופן היחידות, בין מובהקים הבדלים נמצאו התנהגויות במספר
 התנהגות בדפוסי הבדלים נמצאו כמו-כן, היחידות. לשאר בהשוואה ב׳ ביחידה גבוה בהתנהגות בעיות

 הם היכן יודעים ואינם מתבלבלים שהם דיווחו 75+ בני קשישים של מהמטפלים 18% כאשר גיל, לפי
 שהקשישים דיווחו מהמטפלים 16%ו־ דברים, לזכור מתקשים שהקשישים דיווחו 27% נמצאים,
 שבץ בגלל בית לאשפוז שהתקבלו חולים של המטפלים שיעור (.15 )לוח קרובים אנשים לזהות מתקשים

 המטפלים משיעור גבוה קרובות, לעתים או הזמן כל כמעט קורה מסוים התנהגות שדפוס שהשיבו מוח
אחרות. קבלה סיבות עם חולים של

 לבין בית( לאשפוז קבלה וסיבת )גיל החולים מאפייני בין הקשר לבחינת לוגיסטית רגרסיה בניתוח
 שהמשתנה נמצא שלהם, הדדיות השפעות ניקוי תוך החולים, של ההתנהגות ודפוסי הקוגניטיבי המצב
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 כמעט או קרובות לעיתים נמצא הוא היכן יודע ואינו מתבלבל שהחולה זה עם עצמאי קשר לו שהיה
 ־ אנשים לזהות מתקשה שהחולה זה ועם הם מי ולזכור קרובים אנשים לזהות מתקשה שהחולה תמיד,

 את משנה שהחולה זה עם עצמאי קשר בעל המשתנה רציף(. כמשתנה לרגרסיה )שהוכנס בגיל עלייה הוא
 סיעודי מצב סופני, במצב מחלה הבאות: הקבלה סיבות הוא קרובות לעיתים פתאומי באופן רוחו מצב

החולה. של פעולה שיתוף אי עם עצמאי קשר בעלי משתנים נמצאו לא כרונית. ריאות ומחלת מורכב

 נוספים 21%ו־ קרובות לעתים בדידות תחושת מרגישים שהם אמרו (27%) החולים מכלל כרבע ואחרון,
 לפעמים או קרובות לעתים בדידות הרגשת על שדיווחו החולים שיעור כך. מרגישים הם שלפעמים דיווחו

 יצויין זאת, עם מובהקים. אינם היחידות בין ההבדלים אך א׳ ביחידה 69%ל־ ד׳ ביחידה 41% בין נע
 אנשים שכן, כל ולא בביתם, דווקא לאו המאושפזים, מהחולים רבים לאפיין עשויות כאלו שתחושות

ממושכת. תקופה למשך ומהסביבה מהחברה ושמנותקים כרוניות במחלות שחולים

)באחוזים(
1המטפלים דיווח פי על ,גיל לפי קרובות, לעתים או הזמן כל כמעט שקורים התנהגות דפוסי :15 לוח

754- 74־65 64־50 49 עד סה״כ משתנה
61 55 29 21 166 מוחלטים במספרים סה״כ
18 9 7 14 13 נמצא היכן יודע ואינו מתבלבל
27 9 3 10 15 2דברים לזכור מתקשה
16 2 3 14 9 3לו הקרובים אנשים לזהות מתקשה
31 31 34 35 32 פתאומי באופן רוחו מצב משנה
10 6 3 20 9 פעולה משתף אינו

בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל 1
5% של ברמה מובהק 2
1% של ברמה מובהק 3

החולים של מגורים תנאי ר.
מגורים הסדרי (1)

 בעיקר משפחה, בן עם גרים (83%) החולים רוב בבית, רפואי טיפול לקבלת הנדרשים לתנאים בהתאם
 גרים מהחולים אחוזים שבעה ד׳. ביחידה 88%ל- ב׳ ביחידה 68% בין נע ושיעורם ילדים, ו/או בן־הזוג עם
 ב׳ וביחידה לבד, גרים אחוזים עשרה מהחולים. 16%ל- זה שיעור מגיע ב׳ ביחידה כאשר מטפלת עם רק

 במיוחד גבוה משפחה בני עם גרים שאינם ומעלה 75 בני החולים שיעור מהחולים. 16%ל- שיעורם מגיע
 רגרסיה בניתוח גם (.16 )לוח לבד גרים 17%ו- מטפלת עם ורק אך גרים 17% כאשר 34%ל־ ומגיע

 גבוה שגיל נמצא וכאבים( בריאות מצב הערכת קבלה, סיבת )גיל, החולים מאפייני הוכנסו שבו לוגיסטית
משפחה. בני בלי מטפלת, עם לבד או לבד גר שהחולה לכך היחיד המסביר המשתנה הוא
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)באחוזים( יחידות לפי החולים, של מגורים הסדרי :16 לוח
ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ

100 100 100 100 100 סה״ב
1 מגורים הסדרי

10 10 16 5 10 לבד גר
2 4 16 11 7 מטפלת עם גר

40 31 21 18 29 בן־זוג עם גר
2 24 8 16 14 ילדים עם גר

46 ו/או מטפלת ו/או בן־זוג עם גר
31 39 50 40 אחרים ו/או ילדים

בבית לבד הישארות
66 52 55 50 56 2ביום לבד נשאר
14 10 18 3 11 2בלילה דבד נשאר
34 21 24 16 24 2שעות 4 מ- יותר ביום לבד נשאר

1% של ברמה מובהק 1
תא. בכל שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז 2

 43%ו־ היום, שעות במשך בבית לבד נשארים שהם לפעמים שקורה אמרו (56%) החולים ממחצית יותר
 העיקרית הסיבות שעות. מארבע יותר לבד נשארים שהם אמרו החולים( מכלל 24% )המהווים מתוכם

 מהחולים 10% בנוסף, לעבוד. יוצא המשפחה ובן לסידורים יוצאים המטפלת ו/או המשפחה בן :היו לכך
 בלילה בבית לבד שנשארים החולים שיעור לבד. גרים שהם משום הלילה בשעות לבד נשארים שהם אמרו
 ציינו איש(, 56) בלילה ו/או ביום לבד שנשארים מהחולים כמחצית .75+ בני בקרב 14% לכדי מגיע

 יותר גדול קושי על דיווחו (65+ )בני וקשישים בבית, לבד להישאר מאוד להם קשה או להם שקשה
(.17 )לוח היחידות בין הבדל ללא מצעירים,

 לבד שנשארים נוירולוגית מחלה עם החולים ששיעור העלתה אבחנות, לפי בבית לבד ההישארות בחינת
 לוגיסטית רגרסיה בניתוח גם האבחנות. בשאר החולים מאשר משמעותי באופן נמוך בלילה או ביום

 ומחלה נוירולוגית מחלה - אבחנות שלשתי נמצא לבד הישארות לבין חולים מאפייני בין הקשר לבדיקת
 קשור שזה יתכן המשתנים. שאר את מבודדים כאשר בבית, לבד הישארות אי- עם קשר - סופני במצב

 )לוח מונשמים שחלקם ולכך לבד, להסתדר יכולים אינם שכלל ניווניות במחלות בחולים שמדובר לכך
18.)

 המטפלת מהחולים 3% אצל בסלון. מקצתם ושל שינה בחדר ממוקמת (82%) החולים רוב של מיטתם
 זה ושיעור להם נוחה אינה שמיטתם דיווחו מהחולים אחוזים שנים־עשר חדר. באותו איתם יחד ישנה
היחידות. בכל דומה
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)באחוזים( גיל לפי החולים, של מגורים הסדרי :17 לוח
75+ 74־65 64־50 49 עד סה״כ

76 58 37 27 198 מוחלטים במספרים סה״ב

100 100 100 100 100 באחוזים סה״ב

החולה של מגורים הסדרי
17 5 5 7 10 לבד גר
17 2 0 0 7 בתשלום מטפלת עם גר
26 45 27 4 29 בן־זוג עם גר
24 10 8 0 14 ילדים עם גר
16 38 60 89 40 אנשים שני של שילוב או ומטפלת בן־זוג עם גר

בבית לבד הישארות
45 71 65 44 56 1׳2 1ביום לבד נשאר
14 9 11 7 11 2 בלילה לבד נשאר
21 22 24 33 24 2שעות מארבע יותר ביום לבד נשאר

5% של ברמה מובהק 1
בתא. שהתקבלו התשובות סך־כל מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציינים האחרונים התאים שלושת 2

1% של ברמה מובהק 1
בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז 2

)באחוזים( בית לאשפוז קבלה סיבת לפי מגורים, הסדרי :18 לוח
 מצב

 סיעוד
מורכב

 מחלה
אורתופדית

 מחלה
נוירולוגית

 מחלת
 ריאות
כרונית אי־ספיקת-לב

 מחלה
 במצב
סופני סה״כ

38 12 23 37 48 34 192 במספרים סה״ב
מוחלטים

100 100 100 100 100 100 100 באחוזים סה״ב
1מגורים הסדרי

13 8 4 11 12 6 10 לבד גר
5 0 5 8 8 9 7 בתשלום מטפלת עם גר

27 67 13 19 44 20 29 בן־זוג עם גר
42 25 74 40 13 18 13 ילדים עם גר

ומטפלת בך־זוג עם גר
של אחר שילוב או

13 0 4 22 23 47 41 אנשים שני

בבית לבד הישארות
58 67 30 60 58 50 56 1,2 ביום לבד נשאר
16 17 9 13 10 6 11 2בלילה לבד נשאר

יותר ביום לבד נשאר
26 33 13 27 23 22 24 2שעות 4 מ־
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בבית מצוקה ולחצן טלפון (2)

מצוקה לחצן
 90% בין נע ושיעורם מצוקה לקריאת מכשיר או מצוקה לחצן יש הבית ממאושפזי (37%) ליותר'משליש

 נובעת להבדלים הסיבה (.23 )לוח מובהקים היחידות בין ההבדלים כאשר ד׳ ביחידה 16% ל- א׳ ביחידה
 מאושפזי לכל מצוקה לחצני שבהספקת היתרונות את לבחון שנועדה תכנית היתה א׳ שביחידה מכך

 בין ההבדלים זו. מקבוצה 49% לכדי ומגיע גבוה, מצוקה לחצן להם שיש 75+ בני החולים שיעור הבית.
 יכולים אינם שהם אמרו מצוקה לחצן עם מהחולים (18%) לחמישית קרוב מובהקים. לצעירים קשישים
 מכלל 18%ל- ד׳(. ביחידה 0%ו- ג׳ ביחידה 14% ב׳; ביחידה 12% א׳; ביחידה 27%) בקלות אותו להפעיל
 ס ביחידה מהחולים 26%ל- מגיע שיעורם כזה, במכשיר צורך הביעו הם אך מצוקה לחצן אין החולים

ג׳. ביחידה מהחולים 22%ול־

החולה מיטת ליד טלפון (3)
 המיטה ליד טלפון היחידות. בין משמעותיים הבדלים ללא המיטה, ליד טלפון יש מהחולים לשני-שלישים

 שאינם אלה בקרב 49% לעומת 83%■) היום שעות במשך בבית לבד שנשארים החולים בקרב יותר שכיח
 הביעו הם אך מיטתם ליד טלפון אין החולים מכלל 9%ל- היחידות. בכל דומה והמגמה לבד( נשארים

 הגבוה הוא הגיל קבוצות לשאר בהשוואה המיטה ליד טלפון להם שיש 75+ בני החולים שיעור בכך. צורך
מובהקים. וצעירים קשישים בין ההבדלים מהם. 34% לכדי ומגיע ביותר,

r באחוזים( יחידות לפי תמיטת, ליד וטלפון מצוקת לחצן :19 לוח(

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ
1מוצקת לחצן/מכשיר

100 100 100 100 100 סך־תכל
16 31 21 90 37 יש
16 22 26 5 18 צורך יש אך אין,
68 47 53 5 45 צורך ואין אין,

תחולת מיטת ליד טלפון
100 100 100 100 100 סך־תכל

76 63 73 63 68 יש
10 11 5 8 9 צורך יש אך אין,
14 26 22 29 23 צורך ואין אין,

ליד טלפון ו/או מצוקת לחצן
2 1 תחולת מיטת

78 69 74 95 77 יש
85 89 86 90 88 לבד הנשארים אלה בקרב :יש .
63 47 59 100 64 לבד נשארים שלא אלה בקרב :יש

1% של ברמה מובהק 1
5% של ברמה מובהק 2
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 החולים בקרב יותר גבוה ושיעורם המיטה ליד טלפון ו/או מצוקה לחצן יש החולים מכלל 77%ל-
 חולים 14של- יצוין לבד(. נשארים שאינם 64% לעומת 88%) היום שעות במשך בבית לבד שנשארים
המיטה. ליד טלפון או מצוקה לחצן אין היום שעות במשך בבית לבד שנשארים

למיטה לאחיזה וידיות מעקים (4)
 בין נע ושיעורם אמבטיה/מקלחת בחדר לאחיזה וידיות מעקים יש (32%) מהחולים שליש של בדירתם

 צורך הביעו ומחציתם כאלו אבזרים אין 68%ל- ב? ביחידה 380/0 לעומת ד׳ ביחידה מהחולים 290/0
 החולים בשיעור או אלו, אבזרים בעלי החולים בשיעור היחידות בין גדולים הבדלים ללא בהתקנתם,

בהתקנתם. צורך שהביעו

החולה תפקוד על המקשים המגורים בדירת/בניין אחרים תנאים (5)
 את עליהם מקשים גרים הם בה בבניין/דירה שהתנאים דיווחו החולים מכלל אחוזים ושניים ארבעים

 הבעיה וכד׳. מדי צרים מסדרונות או פתחים מעלית, ללא רב־קומות בניין למשל, כמו, התפקוד,
 דיווח החולים(. מכלל 34%) מעלית והיעדר גבוהה קומה ובעיקר בנגישות, קושי היתה שצוינה העיקרית

 שישה לבית. מחוץ מסתובבים אינם כלל שבדרך קשים, בחולים שמדובר העובדה לאור מעניין זה
בדירה. החללים בין המעבר על ומקשים מדי צרים בדירה הדלתות שפתחי ציינו מהחולים אחוזים

וחברת משפחת קשרי ת.
 אותם לבקר באים שילדיהם דיווחו ורובם איתם, גר שאינו אחד ילד לפחות יש מהחולים לשלושה-רבעים

 משפחה בני יש מהחולים 81%ל- שונה. בגיל חולים ובין היחידות בין הבדלים ללא יותר או בשבוע פעם
 בני לביקור זוכים החולים מכלל וכמחצית בארץ, חברים ו/או אחיות( אחים, נכדים, )כגון אחרים
בשבוע. פעם לפחות חברים או אחרים משפחה

גית" "כללית במסגרת בית לאשפוז היחידות שירותי 4.2
מבוא א.

 ל- ד׳ ביחידה מהחולים 66% בין נע ושיעורם עימם הריאיון בעת בית באשפוז היו (84%) החולים רוב
 בסמוך נערך (16%) בית מאשפוז השחרור לאחר שרואיינו החולים של הריאיון (.43 )לוח ג׳ ביחידה 96%

 אורתופדיות במחלות מהחולים (42%) למחצית קרוב השחרור. לאחר משבוע יאוחר ולא לשחרורם,
 גבוה יותר שיעור גם סופני. במצב מהחולים 3% ל- בהשוואה הראיון, מועד לפני בית מאשפוז השתחררו
 באשפוז היו היה מכאבים, שסבלו או טוב, לא או טוב כך כל כלא בריאותם מצב את שהעריכו מהחולים

מכאבים. סבלו שלא או כטוב בריאותם מצב את שהעריכו החולים לשיעור בהשוואה הראיון בעת בית

 מהחולים 75% בין נע ושיעורם כללי בבית-חולים מאשפוז ישירות בית לאשפוז הגיעו (85%) החולים רוב
 של טיפול להמשך מהיחידה בעיקר מהקהילה, הגיעו (150/0) השאר ו-ד׳. א׳ ביחידות 92%ל- ג׳ ביחידה

 הופנו 75 גיל מעל מהחולים לחמישית קרוב ג׳. ביחידה מהחולים 25% ל- מגיע ושיעור□ קופת-חולי□
העיקריות האבחנות ששתי יצויין, עוד ופחות. 49 בני מקרב 7%ל- בהשוואה מהקהילה, בית לאשפוז
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)באחוזים( יחידות לפי בית, לאשפוז הגעה ומקורות הריאיון בעת בית באשפוז הימצאות : 20 לוח

בית? לאשפוז הגיע מניין
 בית באשפוז נמצא

הריאיון בעת

משתנה
מהקהילה  מאשפוז

בבי״ח לא כו סה״כ

15 85 16 84 100 2,1 יחידות סה״כ
8 92 24 76 100 א׳

16 84 5 95 100 ב׳
25 75 4 96 100 ג׳

8 92 34 66 100 ד׳
גיל

7 93 18 82 100 49 עד
16 84 14 86 100 64-50
14 86 15 85 100 74־65
19 81 16 84 100 75+

68.9 66.6 67.0 67.3 67.0 ממוצע גיל

3אבחנה
22 78 3 97 100 סופני במצב מחלה
12 88 23 77 100 לב ספיקת אי
14 86 13 87 100 כרונית ראות מחלת
22 78 13 87 100 נוירולוגית מחלה

0 100 42 58 100 אורטופדיה
13 87 16 84 100 מורכב סיעודי מצב

טיפול
15 85 18 82 100 יש
16 84 10 90 100 טיפול אין

3בד״ב בריאות מצב
22 78 29 71 100 מאוד/טוב טוב
15 85 15 85 100 טוב לא טוב/בכלל כ״כ לא

1 מכאבים סובל
תמיד/ תמיד/כמעט

18 82 9 91 100 קרובות לעתים
או פעם אף לפעמים/כמעט

16 84 26 74 100 פעם אף

הריאיון בעת בית באשפוז נמצה ;במשתנה 1% של ברמה מובהק 1
בית לאשפוז הגיע מניין ;במשתנה 5% של ברמה מובהק 2
הריאיון בעת בית באשפוז נמצא ;במשתנה 6% של ברמה מובהק 3

24



 אף וכי אבחנה(, בכל החולים מכלל )חמישית נוירלוגיות ומחלות סופני במצב מחלה הן מהקהילה שהופנו
(.20 )לוח מהקהילה הופנה לא אורתופדית מחלה עם חולה

 בבית-חולים לאשפוז תחליף יהיה שזה בית לאשפוז הופנו כאשר להם נאמר (85%) החולים רוב לדברי
 שהגיעו החולים בקרב יותר גבוה השיעור ב׳. ביחידה 92%ל- ד׳ ביחידה 76% בין נע ושיעורם כללי,

 נאמר מהקהילה שהגיעו מהחולים 70%ל- שגם מעניין אך ,87%ל־ ומגיע כללי, מבית־חולים בית לאשפוז
הדבר. אותו

בית אשפוז תכנית על מידע מקורות ב.
 בית-החולים, צוות שלאנשי עולה ומדבריהם בית, לאשפוז התכנית על שמעו הם כיצד נשאלו החולים
 שלושה-רבעים בית. לאשפוז בהפניה חשוב חלק יש האשפוז, בזמן בהם שטיפלו לרופאים ובעיקר

 (21 )לוח בבית-החולים במחלקה הצוות מאנשי מאחד בית לאשפוז תכנית על שמעו שהם אמרו מהחולים
 העובדת את 16%ו- הראשית האחות את 17% הרופאים, את ציינו החולים מכלל 62% כאשר

 כמי בבית-החולים בהם שטיפל הרופא את ציינו ו-ג׳ ב׳ ביחידות מהחולים 70%מ- למעלה הסוציאלית.
 ו-ד׳ א׳ מיחידות החולים שיעור לחליפין, א׳. ביחידה מהחולים 40% לעומת התכנית, על אותם שיידע
 האחרות. היחידות בשתי מאשר גבוה בבית-החולים הסוציאלית והעובדת הראשית האחות את שציינו

 לפיהם, בית, לאשפוז וביחידות בבתי-החולים שונים עבודה דפוסי הנראה, ככל מייצגים, הללו ההבדלים
 יחידה מטעם אחות למשל, כך, יחידה. ובכל בית-חולים בכל שונה תפקיד נוטלים שונים תפקידים בעלי

 שיותר פלא אין ולפיכך, בית, לאשפוז חולים להפנות כדי בעיר, מבתי-החולים באחד יום בכל מבקרת ד׳
 צעירים חולים בין הבדל נמצא לא בית. לאשפוז אותם הפנתה שהאחות אמרו זו ביחידה חולים

התכנית. על שלהם המידע מקורות מבחינת לקשישים

 82% גם החולים, לתשובות ובדומה החולים, של הראשיים למטפלים גם הופנתה דומה שאלה
 הרופא, את ציינו 59% כאשר בית-החולים, צוות מאנשי מאחד התכנית על ששמעו אמרו מהמטפלים

 גם עלו החולים בקרב שעלו המגמות אותן הסוציאלית. העובדת את 16%ו- הראשית האחות את 26%
 באופן גבוה בית-החולים רופא את שציינו ו-ג׳ ב׳ ביחידות המטפלים שיעור ולפיהן המטפלים בקרב

 אלה. ביחידות יותר בולט תפקיד הסוציאלית ולעובדת לאחות כאשר ו-ד׳, א׳ שביחידות מזה משמעותי
 בית-החולים צוות את הזכירו שלא כמעט מהקהילה בית לאשפוז שהגיעו החולים הדברים, מטבע

 והאחות הרופא המשפחה, בני את בעיקר אלא בית, לאשפוז להיכנס האפשרות על אותם שיידעו כגורמים
בית. לאשפוז היחידה נציגי ואת בקופת-חולים,

 מידע שקיבלו מורכב סיעודי במצב וחולים אי־ספיקת־לב עם חולים סופני, במצב במחלה החולים שיעור
 ייתכן ונוירולוגיות. אורתופדיות מחלות עם החולים משיעור גבוה בית-החולים מרופא בית אשפוז על

 הפנימאים, כמו בית, לאשפוז השירות את מכירים אינם אלה במחלקות שרופאים היא לכך שהסיבה
 לחולים בעיקר השירות על מידע סיפקה סוציאלית עובדת במקביל, אליו. החולים את הפנו לא הם ולכן
 של בית-החולים, אחיות של ההפניה דפוסי בין קשר נמצא לא ואורתופדיות. נוירולוגיות מחלות עם

זה. לשירות הקבלה סיבת לבין בית, לאשפוז היחידה נציג ושל מקופת-חולים, אחיות של ו/או רופאים
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)באחוזים( 1יחידות לפי בית, אשפוז תכנית על מידע שסיפקו הגורמים :21 לוח

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ
לחולה

76 76 76 71 75 החולים בית־ צוות סה״כ
55 71 76 40 62 2בבית-חולים רופא
27 7 14 24 17 3בבית־חולים אחות
35 4 5 24 16 2בבית-חולים עו״ס
10 16 8 18 14 משפחה בני
4 10 16 11 10 קופת-חולים רופא/אחות
8 7 8 8 8 היחידה נציג

למטפל
96 77 81 77 82 החולים בית־ צוות סה״כ
40 68 78 43 59 2בבית-חולים רופא
50 11 16 34 26 2בבית-חולים אחות
39 3 6 20 16 2בבית-חולים עו״ס

5 15 13 18 12 קופת-חולים אחות או רופא
2 10 9 9 9 וחברים משפחה בני

אחד. מגורם יותר לציין שניתן משום 100ל- מסתכמים אינם האחוזים 1
1% של ברמה מובהק 2
5% של ברמה מובהק 3

 עליהם בבית, רפואי טיפול ולקבל להמשיך האפשרות על מידע קיבלו משפחתו ובני שהחולה לאחר
 היה אחד מגורם שיותר ציינו המטפלים רוב עצמו, לחולה בנוסף בכך. מעוניינים הם האם להחליט

 רופא (,71%) )המרואיין( הראשי המטפל היו: העיקריים הגורמים כאשר הזו, בהחלטה מעורב
 הכניסה תהליך מאפייני לשאר בדומה (.33%) הראשי למטפל בנוסף אחר משפחה ובן (54%) בית-חולים

 שיעור כאשר היחידות, בין הבדלים עם כאן, גם בית-החולים רופא של מעורבותו בולטת בית, לאשפוז
(.22 )לוח ב׳ ביחידה 66% לבין ד׳ ביחידה 35% בין נע בית-החולים רופא את שציינו המטפלים

)באחוזים( יחידות לפי בית, לאשפוז החולה הכנסת על בהחלטה המעורבים גורמים :22 לוח
ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ

73 61 78 79 71 הראשי המטפל
35 56 66 41 54 בבית-חולים רופא
40 24 41 18 33 אחר משפחה בן

4 4 0 18 7 בבית-חולים אחות
2 6 6 9 6 קופת-חולים רופא/אחות
4 0 6 6 4 בבית-חולים עו״ס
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 בית, לאשפוז לתכנית כניסה על ההחלטה קבלת לגבי דעות חילוקי נתגלעו האם גם נשאלו המטפלים
 לקראת חששות לחולה או להם היו והאם בנושא, התלבטויות אחרים משפחה לבני או להם היו האם

 להם היו שלא ציינו (90%) רובם דעות, חילוקי היו שלא אמרו (94%) המטפלים רוב בית. לאשפוז הכניסה
 החולה של כניסתו לקראת חששות להם שהיו אמרו 29%ו- בנושא, התלבטויות אחרים משפחה לבני או

 השיבו למוסד, החולה העברת של אפשרות בדקו המטפלים האם לשאלה במענה בנוסף, בית. לאשפוז
 10% השיבו בחולה, לטיפול אחר סידור על חשבו האם לשאלה ובמענה ; (93%) בשלילה המכריע רובם

החולה. עם שתגור בשכר מטפלת העסקת של לאפשרות בעיקר התייחסו והם בחיוב,

 היו לכך העיקריות והסיבות בית לאשפוז כניסתם לקראת חששות הביעו מהחולים אחוזים חמישה-עשר
 טיפול להמשך ביחידה או בבית-החולים שקיבלו איכות באותה טיפול לקבל ימשיכו האם כגון שאלות,

טוב. יהיה הטיפול והאם חירום, במקרי מתאים רפואי מענה יקבלו האס קופת־חולים, של

בית לאשפוז תכניסה תהליך ג.
 כאשר היחידה, צוות לבין משפחתו ובני החולה בין הקשר בהסדרת חשוב תפקיד היה בית-החולים לצוות

 56% :בכך מעורבים היו מבית־החולים הסוציאלית העובדת או האחות שהרופא, אמרו מהמטפלים 76%
 את 15%ו- הסוציאלית העובדת את ציינו 18% הקשר, בהסדרת מעורב היה בית-החולים שרופא אמרו

היחידות. בין גדולים הבדלים עם האחות,

 לאחות בית, לאשפוז התכנית על ומטפליהם החולים את שיידעו הגורמים לגבי לממצאים בדומה
 בעוד האחרות, היחידות בשתי מאשר ו-ד׳ א׳ ביחידות יותר חשוב תפקיד היה הסוציאלית ולעובדת
 להבדלים הסיבה כאן גם (.23 )לוח מובהקים היחידות בין וההבדלים הרופא של חלקו בולט ג׳ שביחידה

 16%ש- יצוין כמו-כן, בתי-החולים. ושל בית לאשפוז היחידות של העבודה בנוהלי הנראה ככל קשורה
 היחידה לבין בינם הקשר את הסדירו קופת-חולים ממרפאת האחות או שהרופא אמרו מהמטפלים

 שנציג אמרו מהמטפלים 5% רק מהקהילה. שהגיעו החולים בקרב יותר בולט וחלקם בית, לאשפוז
 ידי על הרצויים לדפוסים בניגוד עומד זה ממצא הקשר. בהסדרת מעורב היה בית לאשפוז מהיחידה

האלה. בתהליכים מעורבים להיות מעוניינים אשר בית, לאשפוז היחידות מנהלי

 בית לאשפוז הקבלה סיבת לבין בית לאשפוז היחידה עם הקשר בהסדרת המעורבים בין הקשר בחינת
 במצב במחלה חולים של קשר בהסדרת יותר מעורב היה בית-החולים שרופא העלתה ראשית( )אבחנה

 מבית־החולים סוציאלית ועובדת אחות מורכב. סיעוד במצבי וחולים אי-ספיקת-לב, עם חולים סופני,
אורתופדיות. ומחלות נוירולוגיות במחלות חולים של הקשר בהסדרת יותר מעורבות היו

 כניסתם עם הבית אשפוז על מפורטים להסברים זקוקים משפחותיהם ובני החולים הדברים, מטבע
 הבית, לאשפוז נכנסו כאשר שיקבלו הטיפול על הסבר להם שניתן אמרו (85%) החולים רוב כזו. לתוכנית

 26% בין נע ושיעורם היחידה, צוות מאנשי אחד ידי על ניתן שההסבר אמרו מהחולים 58% כאשר
 את 24%ו- היחידה רופא את ציינו (51%) מהחולים מחצית ג׳. ביחידה 79%ל- ד׳ ביחידה מהחולים

 נע ושיעורם בבית-החולים, הצוות מאנשי מאחד הסבר קיבלו שהם אמרו מהחולים 37% בנוסף, האחות.

ד׳. ביחידה 56%ל- ג׳ ביחידה מהחולים 25% בין
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1)באחוזים( בית לאשפוז חיחידח לבין החולה בין הקשר את שהסדירו גורמים :23 לוח

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ
80 83 63 74 76 חולים בבית־ צוות חבול סך
36 76 59 38 56 2בבית-חולים רופא
25 8 6 21 15 3בבית־חולים אחות
41 5 6 23 18 2 בבית-חולים עו״ס

9 16 22 21 16 קופת-חולים רופא/אחות
- 13 16 20 11 משפחתו בני או מטפל

11 ־ - 9 5 בית לאשפוז מיחידה נציג

אחד. מגורם יותר לציין היה שניתן משום 100ל- מסתכמים אינם האחוזים 1
1% של ברמה מובהק 2
5% של ברמה מובהק 3

 יותר מרכזי תפקיד שם, לרופאים ובעיקר בית־החולים, לצוות היה ו־ד׳ א׳ שביחידות עולה 24 מלוח
 לפי הן יותר, משמעותי תפקיד היחידות לצוות היה ו-ג׳ ב׳ שביחידות בעוד בית, אשפוז על הסבר במתן
 שונים עבודה מדפוסי הנראה, ככל ההבדלים, נובעים כאן גם מטפליהם. עדות לפי והן החולים עדות

 האחות ושל הרופא של שתפקידם יצוין קשורות. הן שאליהם ובבתי-החולים עצמן ביחידות
 וכמעט מהקהילה, שהגיעו החולים בקרב יותר בולט בית, באשפוז הטיפול על הסבר במתן מקופת-חולים

בית-החולים. את הזכיר לא מהם אחד אף

 שרופא מעלה, הקבלה סיבת לבין בית באשפוז הטיפול דפוסי על לחולה שהסביר הגורם בין הקשר בחינת
 ולחולים אי-ספיקת-לב עם לחולים סופני, במצב במחלה לחולים יותר הסביר בית לאשפוז מהיחידה

 בית-חולים של סוציאלית ועובדת אחרות, קבלה סיבות עם לחולים ופחות כרונית ריאות במחלת
אחרים. קשרים נמצאו לא אורתופדיות. במחלות לחולים בעיקר הסבירה

 לצוותי כאשר בית, באשפוז הטיפול על הסבר קיבלו שהם אמרו (84%) המטפלים רוב גם לחולים, בדומה
 שיעור (.24 )לוח היחידות בין גדולים הבדלים עם בכך, מרכזי תפקיד היה בית לאשפוז היחידות

 75%) החולים משיעור גבוה יותר הרבה היחידה מצוות הסבר קיבלו שהם שאמרו ד׳ ביחידה המטפלים
 להם לתת ניתן שלא חולים הרבה ביחידה שמטופלים מכך נובעים שההבדלים ייתכן התאמה(. 26% ו-

 דיווח בין לפערים הסיבה שזו ייתכן בהם. למטפל רק ניתן הוא ולכן מצבם בשל הטיפול על הסבר
היחידות. בשאר גם המטפלים דיווח לבין החולים

 רופא את ציינו מהמטפלים 62%ש- מעלה בית לאשפוז ביחידות ת׳פקידים בעלי לפי ההסבר מקור בחינת

 של חלקה בולט ד׳ וביחידה הרופא של חלקו בולט ב׳ ביחידה כאשר האחות, את ציינו 36%ו- היחידה,
מובהקים. היחידות בין וההבדלים האחות,
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1)באחוזים( יחידות לפי בית, באשפוז חטיפול על ולמטפלים לחולח שתסבירו גורמים :24 לוח

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב/ יחידה א׳ .יחידה סה״כ
84 89 84 79 85 תסבר שקיבלו חולים סח״כ

חחסבר: מקור
26 79 66 47 58 2בית אשפוז צוות
13 77 63 24 51 2בית אשפוז רופא
17 24 25 30 24 בית אשפוז אחות

56 25 29 45 37 2בבית-חולים צוות
36 27 28 27 30 בבית-חולים רופא
30 1 11 21 14 2בבית-חולים עו״ס
21 6 3 17 11 3בבית־חולים אחות

5 8 13 17 10 קופת-חולים רופא/אחות

7 12 3 10 8 משפחה בני

80 82 91 86 84 הסבר שקיבלו מטפלים סח״ב
מקורחהסבר: .

75 74 83 60 73 בית אשפוז צוות
44 69 79 53 62 2 בית אשפוז רופא
64 37 21 17 36 2בית אשפוז אחות

24 29 32 4S 28 חולים בבית צוות
11 28 28 30 24 בבית-חולים רופא
19 2 14 20 12 3בבית-חולים עו״ס

8 4 0 13 6 בבית-חולים אחות

0 6 7 7 5 . מקופת-חולים רופא/אחות

אחד מגורם יותר לציין שניתן משום 100% ל מסתכמים אינם האחוזים 1
1%של ברמה מובהק 2
5% של ברמה מובהק 3

בית באשפוז מטיפול תמליכי ד.
ואחות רופא של ראשון ביקור מועד (1)

 לאחר זמן כמה תוך לציין נתבקשו כללי, בבית-חולים מאשפוז ישירות בית לאשפוז שהתקבלו החולים
 לדברי בביתם. לביקור מהיחידה הראשוני( )הצוות והאחות הרופא הגיעו מבית-חולים השחרור

 אחות שני-שלישים ולדברי בהתאמה(, 36%ו־ 32%) למחרת או יום באותו הגיע הרופא מהם שני-שלישים
 בית לאשפוז מהיחידה אחות או רופא ובסך־הכל, בהתאמה(. 32%ו- 31% ) למחרת או יום באותו הגיעה
(.25 )לוח למחרת או מבית־החולים שחרורם ביום מהחולים 67% של לביתם הגיעו
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'*fl ל^ארישחרורחחולח-מאש^וז בית לאשפוז מהיחידה ואחות רופא של ראשון ביקור מועד :25 לוח
)באחוזים( כללי בבית-חולים

־ .ך׳., יחידה ב יחידה; ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ
רופאי

fitter WPj 100 100 100 100 סח״כ
rrrt >v24׳<־ 31 47 37 32 יום באותו
rr2׳z 46 31 33 26 36 למחרת

־<> 28 24 7 14 20 יומיים אחרי
2 14 13 23 12 ויותר ימים שלושה אחרי

1אחות
100 100 100 100 100 סח״כ

41 30 20 29 31 יום באותו
30 26 47 29 32 למחרת
24 32 13 14 22 יומיים אחרי
4 12 20 29 15 ויותר ימים שלושה אחרי

אחות ו/או רופא
100 100 100 100 100 סח״ב

34 34 32 37 34 יום באותו
34 30 42 26 33 למחרת
28 27 5 11 21 יומיים אחרי

3 9 21 26 12 ויותר ימים שלושה אחרי

5% של ברמה מובהק 1

 מאפייני לבין רופא של ראשון לביקור ועד מבית־חולים מהשחרור שעבר הזמן משך בין הקשר בבחינת
 של גבוה יותר מעט שיעור החולים. גיל ולפי קבלה סיבת לפי הזמן במשך מעטים הבדלים נמצאו החולים
 שרופא דיווחו אחרות קבלה לסיבות בהשוואה מורכב סיעודי במצב חולים ושל אי־ספיקת-לב עם חולים
 בהשוואה ובמיוחד בהתאמה(, 76%ו- 75%) למחרת, יום או מבית-החולים השחרור ביום אצלם ביקר

הללו(. החולים מכלל 56%) כרונית ריאות מחלת עם לחולים

 לבין אחותי, של הראשון לביקור ועד מבית-חולים מהשחרור שעבר הזמן משך בין הקשר בבחינת גם
 אי־ספיקת-לב, עם חולים של גבוה יותר מעט שיעור כאשר מעטים, הבדלים נמצאו החולים מאפייני
 מאשר למחררג או יום באותו לביתם הגיעה שאחות דיווחו אורתופדיות ומחלות נוירולוגיות מחלות
39% אצלי’רק* ביקרה היא כמו־כן, בהתאמה(. 75%ו־ 71% ,70%) אחרות קבלה סיבות עם חולים

(wr gm
 60%אל' הגיעה שאחות יצוין מבית־החולים. שחרורם שלאחר ביום־יומיים ריאות מחלת עם מהחולים
מבית־החולים. השחרור ביום המונשמים מהחולים

 היחידה׳ילהגיע ראשוני'של צוות על לפיהן מפורשות הנחיות קיימות בית לאשפוז היחידות מנהלי לדברי
 על עירי&ר׳ו הם שנערכלעימם עומק בראיונות בית. לאשפוז כניסתו למחרת או היום באותו החולה לבית

דיוו^המנהלים. לבין' החולים דיווח בין הפער את לבדוק ניתן לא זה בשלב זה. בעניין החולים דיווחי
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 היא מהם 65% אצל היחידות. בין הבדלים ללא בשבוע, פעם לפחות אחות מבקרת מהחולים 90% אצל
 הבדלים עם בשבוע, מפעם פחות השאר ואצל בשבוע, אחת פעם 25% אצל בשבוע, פעמים מספר מבקרת
 )אצל מורכב סיעוד מצבי עם חולים אצל ביותר הגבוהה בתדירות מבקרת האחות היחידות. בין גדולים

 הביקור משך ביום(. פעם 27% )אצל לב ספיקת אי עם חולים ואצל יותר(, או ביום פעם מבקרת היא 58%
 ללא נוספים, 21% אצל שעה לחצי ומעל מהחולים, 48% אצל שעה לחצי שעה רבע בין נע האחות של

עיקרית. אבחנה ולפי היחידות, בין הבדלים

ולאחות לרופא דחופות קריאות (3)
 של טלפון יש 96%)ל־ אחות או רופא של איתורית או טלפון מספר עומד £98%) החולים כל כמעט לרשות
 בעיה מתעוררת כאשר לרופא פונים שהם אמרו (80%) החולים רוב האחות(. של טלפון 83%ול- הרופא

 ב׳, ביחידה 93% א׳, ביחידה 79%) שלהם הטיפול לגבי שאלה לשאול רוצים כשהם או דחופה רפואית
 18%) לאחות פונים שהם אמרו מהחולים אחוזים ותשעה עשרים ד׳(. ביחידה 65%ו- ג׳ ביחידה 85%

ד׳(. ביחידה 59%ו- ג׳ ביחידה 24% ב׳, ביחידה 15% א׳, ביחידה

 יותר. או פעמים שלוש לו קראו 28%ו- דחוף באופן לרופא בעבר קראו שהם אמרו (56%) למחציתם מעל
 ששיעור העלתה ראשית( )אבחנה בית לאשפוז קבלה סיבת לבין לרופא דחופות קריאות בין הקשר בחינת

 חולים מאשר יותר לרופא קראו כרונית ריאות ומחלת אי-ספיקת-לב סופני, במצב מחלה עם החולים
 שהוא עד מדי רב זמן עבר לא דחוף, באופן לרופא שקראו מהחולים 71% לדעת (.28 )לוח אחרות במחלות

 הגיע, לא כלל שהרופא אמרו חולים( 14) 17%ו- מדי רב זמן עבר חולים( 10) 12% לדעת לביתם; הגיע
 לבקר מהאחות ביקש הרופא בטלפון; הבעיה את פתר הוא בכך; צורך היה לא הבאות: הסיבות בשל

 רב זמן שעבר קרה לא מונשמים חולים שלגבי העלתה טיפול לפי רופא הגעת זמן משך בחינת במקומו.
אבחנות. לפי הבדלים נמצאו לא הגיע. שהרופא עד מדי

 רב זמן עבר לא מהחולים, £63%) שני-שלישים ולדעת מהחולים, 18% על-ידי דחוף באופן נקראו אחיות
 שהאחות דיווחו חולים( 4) 15%ו- מדי, רב זמן עבר חולים( 6) 22% לדעת לביתם. הגיעה שהאחות עד מדי
 הכי לאחיות קראו סופני מחלה מצב עם חולים במקומה. הרופא הגיע אלו במקרים אך הגיעה לא כלל

 עד מדי רב זמן שעבר אמר לא המונשמים מהחולים אחד אף טיפול. סוג לפי הבדל ללא פעמים, הרבה
 לבין קריאתם בין מדי רב זמן שעבר אמרו חולים( 6) עירוי עם מהחולים שמחצית בעוד הגיעה, שהאחות

בית. לאשפוז קבלה סיבת לפי הבדלים וללא האחות, הגעת

 לא ואף לאחות, או לרופא קראו שהם הפעמים במספר לקשישים צעירים חולים בין הבדלים נמצאו לא
שנקראו. לאחר הגעתם קצב לגבי בעמדה
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בית לאשפוז מהיחידה ואחות רופא של שוטפים ביקורים (2)
 מאשר פחות ולא הרפואי, למצבם בהתאם בית, באשפוז החולים של בביתם לבקר אמורים ואחות רופא
 בשבוע פעמים מספר 51% )אצל בשבוע פעם לפחות רופא ביקר מהחולים 93% אצל בחודש. פעמים ארבע
 למשל כך הרופאים, של הביקור בתדירות היחידות בין גדולים הבדלים נמצאו בשבוע(. פעם 42% ואצל
 מהחולים 29% ל- בהשוואה ב׳, ביחידה מהחולים 79% של בביתם בשבוע פעמים מספר מבקר רופא

 שעה עד שעה וחצי מהחולים, 57% אצל שעה חצי לבין שעה רבע בין נע הביקור משך (.26 )לוח א׳ ביחידה
 הרופא של הביקור בתדירות הבדל נמצא לא (.27 )לוח היחידות בין גדול הבדל ללא מהחולים, 26% אצל
 של גבוה יותר מעט שיעור הנשמה. או עירוי של טיפול וקבלת בית לאשפוז קבלה סיבת החולה, גיל לפי

 שהרופא ציינו אחרות, במחלות חולים מאשר מוח, ושבץ כרונית ריאות מחלת אי-ספיקת-לב, עם חולים
קלים. ההבדלים אך שעה רבע מעל בביתם שהה

)באחוזים( יחידות לפי אחות, ושל רופא של ביקור תדירות :26 לוח
ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ

1רופא
100 100 100 100 100 חבל סך־

8 10 13 0 8 יותר או ביום פעם
44 37 66 29 43 בשבוע פעמים מספר

42 41 18 66 42 בשבוע פעם
6 12 3 5 7 בחודש פעמים מספר

1אחות
100 100 100 100 100 חבל סך־

22 35 18 18 25 יותר או ביום פעם
56 35 29 37 40 בשבוע פעמים מספר
18 15 42 37 25 בשבוע פעם
4 15 11 8 10 בחודש פעמים מספר

1% של ברמה מובהק 1

)באחוזים( יחידות לפי אחות, ושל רופא של ביקור זמן משך :27 לוח
ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ

רופא
100 100 100 100 100 סך־חכל

22 19 11 14 17 שעה רבע עד
44 64 53 65 57 שעה חצי עד שעה רבע מעל
34 17 36 21 26 שעה לחצי מעל

אחות
100 100 100 100 100 סך-חבל

38 23 30 35 31 שעה רבע עד
36 54 46 54 48 שעה חצי עד שעה רבע מעל
26 23 24 11 21 שעה חצי מעל
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בית לאשפוז קבלה סיבת לפי לרופא דחופות קריאות :28 לוח
 סה»כ_______
במספרים

יותר או פעמיים אחת פעם פעם אף באחוזים מוחלטים משתנה
41 15 44 100 סה״כ
52 20 28 100 25 סופני במצב מחלה
47 11 42 100 36 אי־ספיקת־לב
50 0 50 100 28 כרונית ריאות מחלת
35 36 29 100 14 נוירולוגית מחלה
18 18 64 100 11 אורתופדית מחלה
39 18 53 100 28 מורכב סיעודי מצב

(142=N)

מומחה רופא של ביקור (4)
 להזמין יש ומקרים מצבים באילו הנחיות נקבעו לא בבית. מהמאושפזים 30% אצל ביקר מומחה רופא
 המומחה הרופא היחידות: בין הבדלים נמצאו ואכן, החולה. לבית יוזמנו מומחים ואילו מומחה רופא
 די. ביחידה מהחולים 33% ואצל ג׳ ביחידה 16% ב׳, ביחידה 40% א׳, ביחידה מהחולים 39% אצל ביקר

 3% אצל ,4% אצל ביקר קרדיולוג ,6% אצל ביקר כירורג :הם החולים אצל שביקרו המומחים הרופאים
 רופא נוירולוג, אורולוג, ביקרו פחות או 2% ואצל גריאטר, או אף־אוזן־גרון, רופא או אורתופד ביקר

 נמצאו אך החולה, גיל לפי מומחה רופא בביקור הבדל נמצא לא שיקום. רופא או אונקולוג עיניים,
 מחלות כרונית, ריאות מחלת עם חולים אצל ביקר מומחה רופא בית. לאשפוז הקבלה סיבת לפי הבדלים

 ריאות, מחלת עם מהחולים 41%) החולים שאר אצל מאשר יותר גבוה בשיעור מורכב וסיעוד נוירולוגיות
מורכב(. סיעוד מצבי עם מהחולים 37%ו- הנוירולוגים מהחולים 48%

תזונה ושירות בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, רפואיים־נלווים: מקצועות בעלי של ביקור (5)
 מהחולים 16% בין נע ושיעורם חולים( 56) מהחולים 28%ל- הריאיון בעת ניתן בבית פיזיותרפיה טיפול

 או פיזיותרפיה טיפולי מספר בעבר קיבלו חולים 23% כמו-כן, א׳. ביחידה מהחולים 40%ל- ג׳ ביחידה
(.29 )לוח מובהקים( )הבדלים ב׳ ביחידה 37%- ל ג׳ ביחידה 13% בין נע ושיעורם חד-פעמי, ביקור

 טיפולים שלושה עד שניים מקבלים פיזיותרפיה, טיפול שמקבלים החולים מכלל (62%) שני-שלישים
 והשאר ד׳( ביחידה מהחולים 67%ל- מגיע )ושיעורם בשבוע טיפולים משלושה יותר מקבלים 27%, בשבוע

 מהחולים שני־שלישים בקרב (.30 )לוח בחודש פעמים שלוש עד פעמיים או בשבוע פעם טיפול מקבלים
שעה. לחצי מעל נמשך הוא המקרים ובשאר שעה חצי על עולה לא הטיפול משך (,65%)
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)באחוזים( יחידות לפי תזונתי, ושירות בדיבור בריפוי בעיסוק, בריפוי בפיזיותרפיח, טיפול :29 לוח

1% של ברמה מובהק 1

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ
100 100 100 100 100 סך־הכול

1פיזיותרפיסטית
37 16 26 40 28 * טיפול מקבל
26 6 26 16 17 והופסק פעמים מספר קיבל

2 7 11 5 6 חד-פעמי ביקור
35 71 37 39 49 בכלל קיבל לא

בעיסוק מרפאה
8 3 3 3 4 מקבל

15 6 0 0 5 והופסק פעמים מספר קיבל
0 3 8 3 3 חד-פעמי ביקור קיבל

77 88 89 94 88 בכלל קיבל לא

בדיבור מרפאה
2 0 0 3 1 מקבל

98 100 100 97 99 בכלל קיבל לא

תזונאית/דיאטנית
0 4 3 19 6 מקבל

10 4 0 5 5 והופסק פעמים מספר קיבל
4 8 3 30 10 חד־פעמי ביקור קיבל

86 84 94 46 . 79 בכלל קיבל לא

1)באחוזים( פיזיותרפי טיפול המקבלים החולים בקרב פיזיותרפיסטית של הביקורים תדירות :30 לוח

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ
100 100 100 100 100 הכל סך־

67 10 10 0 27 בשבוע פעמים משלושה יותר
33 80 60 87 62 בשבוע פעמים שלושה עד פעמיים

0 10 30 13 11 פחות או בשבוע פעם

1% של ברמה מובהק 1

 שקרוב מעלה, בית לאשפוז קבלה סיבת לפי פיזיותרפי, טיפול שמקבלים החולים מאפייני בחינת
 נוירולוגית ממחלה או חולים( 10) אורתופדית ממחלה סובלים פיזיותרפיה שמקבלים מהחולים למחצית

 כל כמעט רובם אצל - ביותר הגבוהה בתדירות פזיותרפיסטית מבקרת הללו החולים אצל חולים(. 15)
 את קיבלו מהם 37% ועוד פיזיותרפיה, מקבלים שמונשמים מהחולים 37% כמו-כן, יום. בכל או יום

(.31 )לוח הופסק הוא אך בעבר הטיפול

34



 וכיצד התרגילים את לבצע כיצד אחר מישהו או אותם מדריכה הפיזיותרפיסטית האם לשאלה במענה
 מדריכה שהיא אמרו מתוכם 71% כאשר בחיוב, פיזיותרפיה שמקבלים מהחולים 73% השיבו לתפקד,

בתשלום. מטפלת מדריכה שהיא 9%ו.- משפחה בן מדריכה שהיא אמרו 18% ישירות, אותם

 חולים עשר תשעה אחרים. רפואיים־נלווים צוות מאנשי טיפול קיבלו בית באשפוז חולים של קטן מספר
 שבץ )בעיקר נוירלוגיות במחלות חולים מתוכם עשרה ד׳, ביחידה רובם בעיסוק, בריפוי טיפול קיבלו
 בריפוי טיפול קיבלו חולים שני אחרות. במחלות והשאר אורתופדיות, במחלות נוספים ושלושה מוח(

 נמצא לא א׳. ביחידה בעיקר מתזונאית, פגישות( מספר כלל )בדרך טיפול .קיבלו חולים 21 ו- בדיבור,
 מה )מלבד בית לאשפוז הקבלה סיבת החולים, גיל לבין נלווים רפואיים ממקצועות טיפול קבלת בין קשר

הנשמה. או עירוי טיפול וקבלת שצוין(

)באחוזים( וגיל רפואי טיפול סוג אבחנה, לפי פיזיותרפי טיפול :31 לוח

טיפול קיבל לא
 טיפול קיבל

חד-פעמי
 מספר קיבל

טיפולי□ טיפול מקבל משתנה
49 6 17 28 סה׳׳כ

1אבחנה
73 3 15 9 סופני במצב מחלה
60 10 13 17 אי־ספיקת־לב

9 0 30 24 ריאות מחלת
9 0 26 65 נוירולוגית מחלה
0 . 0 17 83 אורתופדיה

58 13 8 21 מורכב סיעוד

גיל
37 4 26 33 49 עד
42 3 11 44 64־50
59 7 15 19 74־65
50 8 17 25 75+

טיפול
63 10 10 17 עירוי
26 0 37 37 מונשם
49 6 16 29 טיפול מקבל לא

1% של ברמה מובהק 1
5% של ברמה מובהק 2

סוציאלית עובדת של ביקור (6)
 החולים: מכלל 62% עם טלפוני, בקשר שהיתה או ביקרה, בית לאשפוז היחידה של סוציאלית עובדת

 מהחולים 38% כלומר, טלפוני. בקשר היתה נוספים 6% ועם יותר, או אחת פעם ביקרה היא 56% אצל
(.32 )לוח ג׳ ביחידה מהחולים למחצית מגיע ושיעורם סוציאלית עובדת עם בקשר היו לא בית באשפוז
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)באחוזיס( 1יחידות לפי סוציאלית, עובדת עם קשר :32 לוח

1% של ברמה מובהק 1

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ
100 100 100 100 100 סן־הכל
46 49 8 40 38 בכלל קשר אין

2 4 11 8 6 טלפוני קשר היה אך ביקרה לא
26 15 16 42 23 אחת פעם ביקרה
18 13 29 10 17 פעמים שלוש עד פעמיים ביקרה

2 4 10 0 4 פחות או בחודש פעם מבקרת
פעמים שלוש עד פעמיים מבקרת

6 15 26 0 12 יותר או בחודש

)באחוזים( 1אבחנה לפי סוציאלית, עובדת עם קשר :33 לוח

פעמים ביקרה פעם ביקרה טלפוני קשר
ויותר אחת בלבד קשר אין משתנה

33 23 6 38 סה״כ
35 29 12 24 סופני במצב מחלה
31 25 6 38 אי-ספיקת-לב
41 13 8 38 ריאות מחלת
44 30 0 26 נוירולוגית מחלה

0 0 8 92 אורתופדיה
29 29 0 42 מורכב סיעוד מצבי

1% של ברמה מובהק 1

 עם החולים של המכריע שרובם מעלה ראשית אבחנה לבין סוציאלית עובדת של ביקור בין הקשר בחינת
 בקשר עמה היו נוירולוגיות במחלות חולים וכי סוציאלית עובדת עם בקשר היו לא אורתופדיות מחלות
(.33 )לוח ביותר התכוף

בריאותיים בנושאים היחידה צוות של הדרכה (7)
 שהם־לוקחים תרופות כגון בנושאים, והסברים נוספת הדרכה לקבל רוצים היו הם האם נשאלו החולים

 היו הם שבו אחד נושא לפחות ציינו (22%) מהם רבע (.34 )לוח לאכול להם אסור או צריכים שהם ואוכל
נושאים. חמישה עד שלושה ציינו 6%ו- שניים או אחד נושא ציינו 16%) הדרכה, לקבל רוצים
 במידע יותר מעוניינים נוירולוגית וממחלה כרונית ריאות ממחלת סופני, במצב ממחלה שסובלים חולים

 יותר צעירים חולים כמו-כן, אחרות. קבלה סיבות עם לחולים בהשוואה הטיפול, ועל מחלתם על נוסף
 שהם התרופות ועל הנוכחית מחלתם על בהם, והסיעודי הרפואי הטיפול על מידע יותר רוצים (64 גיל )עד

(.35 )לוח 65+ בני לחולים בהשוואה לוקחים,
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יחידות לפי בריאותיים, בנושאים הדרכה יותר לקבל רוצים שהיו ומטפלים חולים :34 לוח
ד׳ יחידה יחידה׳ג׳ ־ ם יחידה א׳ יחידה סה״כ

22 17 29 21 22 לפחות אחד נושא שציינו חולים
8 • 3 26 11 - 10 בבית תאונות או נפילות מניעת

12 7 13 8 10 בחולה והסיעודי הרפואי הטיפול
14 6 10 5 9 הנוכחית מחלתו

6 4 16 5 7 לאכול אסור או שצריך אוכל
8 0 13 0 5 שלוקח תרופות

47 19 25 57 35 לפחות אחד נושא שציינו חולים
הנפשי במצב לשינויים להתייחס כיצד

42 9 20 41 27 1החולה של הרוח מצב
מהחולה פעולה שיתוף יותר לקבל כיצד

22 7 9 6 11 2 1בו הטיפול במהלך
21 10 16 9 14 בחולה והסיעודי הרפואי הטיפול על
16 7 13 15 ־ 12 בבית נפילות/תאונות למנוע כיצד
16 5 16 9 11 לאכול לו אסור או צריך שהחולה אוכל
23 7 9 6 , 11 . 2החולה של הנוכחית מחלתו על
14 5 6 10 9 לחץ פצעי למנוע כיצד
7 5 6 3 5 לוקח שהחולה תרופות

5% של ברמה מובהק 1
1% של ברמה מובהק 2

1% של ברמה מובהק 1
5% של ברמה מובהק 2

)באחוזים(
החולה גיל לפי בריאותיים, בנושאים הדרכה יותר לקבל רוצים שהיו ומטפלים חולים :35 לוח

75+ 74-65 64 עד סה״כ
החולים עי־ידי שצוינו נושאים

4 16 13 10 בבית תאונות או נפילות מניעת
4 9 18 10 1בחולה והסיעודי הרפואי הטיפול על
3 5 19 9 2הנוכחית מחלתו
6 5 11 7 לאכול אסור או שצריך אוכל
0 5 10 5 1שלוקח תרופות

המטפלים עי־ידי שצוינו נושאים
הנפשי במצב לשינויים להתייחס כיצד

23 25 33 27 החולה של הרוח מצב
מהחולה פעולה שיתוף יותר לקבל כיצד

13 6 17 12 18בו הטיפול במהלך 7 17 14 בחולה והסיעודי הרפואי הטיפול על
11 ־— 15 12 12 בבית נפילות/תאונות למנוע כיצד

10 11 14 11 לאכול לו אסור או צריך שהחולה אוכל
13 6 17 12 החולה של הנוכחית מחלתו על
10 11 6 9 לחץ פצעי למנוע כיצד

8 7 2 6 לוקח שהחולה תרופות
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 כיצד כגון בנושאים, והסברים נוספת הדרכה לקבל רוצים היו הם האם נשאלו החולים של המטפלים
 בו. הטיפול במהלך מהחולה פעולה שיתוף יותר לקבל וכיצד החולה של הנפשי במצב לשינויים להתייחס

 34 שבלוח מהנושאים אחד בלפחות הדרכה יותר או כללית, הדרכה לקבל רצון הביעו (350/0) מהם כשליש
 מהמטפלים 19% בין נע ושיעורם נושאים, יותר או בשלושה 15%ו־ שניים או אחד בנושא 20%) דלעיל

 מעוניינים שבו ביותר הבולט הנושא מובהקים(. וההבדלים א׳ ביחידה מהמטפלים 57%ל- ג׳, ביחידה
 החולה. של הנפשי במצב לשינויי□ המתאימה בצורה להתייחס כיצד הוא הדרכה יותר לקבל המטפלים

נוספת. הדרכה לקבל המטפל של רצונו לבין החולה וגיל בית לאשפוז הקבלה סיבת בין קשר נמצא לא

בית אשפוז משן ו.
 מייצגים והם בית, לאשפוז היחידות של הממוחשבים המידע ממאגרי נשלפו בית אשפוז משך על הנתונים

הריאיון. ליום ועד 2בית לאשפוז הכניסה מיום האשפוז משך את

האחרון בית לאשפוז הכניסה מיום הכוונה אחד, בית מאשפוז יותר היו אם2

 את לעומקו לנתח ניתן לא מהחולים, חלק לגבי נתונים העדר ובגלל שונים רישומים בין התאמות אי בגלל
 היו מהחולים 20% ש- עולה לרשותינו שעמדו מהממצאים במחקר. החולים של הבית אשפוז משך

 20% ו- יום(, 46 )בממוצע לחודשיים חודש בין היו 24% יום(, 17 )בממוצע ימים חודש עד בית באשפוז
 בית באשפוז היו (54%) מהחולים ממחצית למעלה יום(. 74 )בממוצע לשלושה חודשיים בין נוספים
 וכן )ניווניות( נוירולגיות במחלות חולים יום(. 220 של ממוצע אשפוז )משך חודשים משלושה למעלה
 חולים ביותר. הארוכים אשפוז במשכי מאופיינים מונשמים, רובם כרונית, ריאות במחלת חולים

החולים. גיל לבין אשפוז משך בין קשר נמצא לא ביותר. הקצרים אשפוז במשכי מאופיינים אורטופדיים

אשפוז־בית בזמן חולים בבית אשפוז ז.
 הריאיון, ליום ועד בית לאשפוז שנכנסו מאז חולים בבית התאשפזו איש( 47 ,24%) החולים מכלל כרבע

 שאושפזו סופני במצב במחלה החולים מספר יותר. או פעמיים וכמחציתם אחת פעם אושפזו כמחציתם
 חולים אחד. חולה רק אושפז ארוטפודיות במחלות החולים ומקרב חולים(, 10) ביותר הגבוה היה

הללו. מהטיפולים אחד ללא חולים מאשר יותר אושפזו לא עירוי עם וחולים מונשמים

אשפוז-בית בזמן מיון לחדר פניות ח.
 ליום ועד לאשפוז־בית שנכנסו מאז מיון לחדר פנו החולים מכלל איש( 54) אחוזים ושמונה עשרים

 אי עם חולים סופני, במצב במחלה חולים יותר. או פעמיים וכמחציתם אחת פעם פנו כמחציתם הריאיון,
 מאבחנות שסובלים חולים מאשר יותר מיון לחדר פנו כרונית, ריאות מחלת עם וחולים לב ספיקת
 שלא החולים משיעור גבוה למיון שפנו תכופים כאבים על שדיווחו החולים ששיעור יצויין עוד אחרות.
תכופים. מכאבים סובלים
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בית מאשפוז שחרור סיבת ש.
 לשחרור ומתייחסים החולים, של הרפואיים מהגליונות נשלפו בית מאשפוז שחרור סיבת על הנתונים

 השחרור לאחר בהכרח לא אך לאחריו, או הריאיון מועד לפני חל ואשר החולה, רואין שלגביו מהאשפוז
 הרופא לטיפול וחזרו בית מאשפוז השתחררו (32%) מהחולים שליש הנתונים, איסוף בעת בית. מאשפוז

 לא (40%) והשאר נפטרו 4% בית, מאשפוז יצאו ולפיכך חולים בבית אושפזו (24%) רבע בקהילה,
 בבית לאשפוז שהועברו או שנפטרו החולים רוב לגביהם. פרטים לקבל ניתן שלא או עדיין השתחררו

 מחלה עם חולים היו לקהילה שהשתחררו החולים ורוב סופני, במצב במחלה חולים היו חולים
 השתחררו שלא המונשמים החולים שיעור נוירלוגית. ומחלה לב ספיקת אי עם חולים גם אך אורתופדית,

ביותר. הגבוה היה הנתונים לאיסוף עד

 שהם הודעה שקיבלו או הריאיון, מועד לפני בית מאשפוז שהשתחררו החולים עם הראיונות במהלך
 הצפוי. השחרור מפני חרדה ואף מכך רבה רוח מורת הובעה הקרובים, בימים ממנו להשתחרר עומדים

 לא בית, מאשפוז השחרור לקראת אותם הכינו לא בהם, הראשיים המטפלים ולדברי החולים לדברי
 בהפתעה להם נמסרה כך על וההודעה השחרור, לאחר לפנות עליהם מי ואל בהם יטפל מי להם הסבירו
 ההבנה העמקת שיאפשרו נוספים נתונים נאספו לא הנוכחי במחקר השחרור. למועד מאוד ובסמוך
זה. בנושא התמונה והרחבת

רפואיים ובמכשירים בציור שימוש י.
 בו, הטיפול לצורך הדרושים והאבזרים המכשירים הרפואי, הציוד כל לחולה מסופק בית אשפוז במסגרת

 )לוח הנשמה ומכונת חמצן מכונת כגון קבוע, ציוד וכן חבישה וציוד לאינפוזיה ציוד הזרקה, ציוד כגון
 47%ול־ ג׳, ביחידה 60%ל- ד׳ ביחידה 36% בין נע ושיעורם הזרקה ציוד יש מהחולים למחצית (.36

ב׳. ביחידה 66%ל- ד׳ ביחידה 36% בין נע ושיעורם חמצן חמצן/מחולל מכונת יש מהחולים

1 )באחוזים( יחידה לפי אורתופדי, וציוד רפואיים ציוד/מכשירים שבביתם חולים :36 לוח

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ
36 60 53 54 51 הזרקה ציוד
22 50 38 6 32 לאינפוזיה ציוד
42 55 41 49 48 חבישה ציוד
13 10 9 9 11 מוכן נוזלי מיוחד: אוכל
36 42 66 54 47 חמצן חמצן/מחולל מכונת
21 22 44 34 28 אינהלטור
22 12 9 14 14 סקשן+קטטר
20 3 6 14 10 באפ( )אמבו/ביפ הנשמה מכונת
44 54 81 60 58 אורתופדי ציוד
11 12 31 26 18 הליכון

7 31 34 31 26 גלגלים כיסא
0 9 6 14 7 שירותים כיסא

11 16 9 6 12 מקל
35 16 38 14 25 אחר

בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל1
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 )מלבד בחולה שמטפל אחר מישהו או הם האם נשאלו (70%) מתכלה בציוד שימוש על שדיווחו המטפלים
 85%ו- בחיוב השיבו (54%) כמחציתם הרפואי. בציוד להשתמש כיצד הדרכה קיבל בית( אשפוז צוות

 בשכר שמטפל דיווחו 15%ו־ הדרכה קיבל שהחולה אמרו 34% הדרכה, קיבלו עצמם שהם אמרו מתוכם
בכך. צורך להם היה לא הדרכה, קיבלו שלא המטפלים רוב לדברי הדרכה. קיבל

 הנדסה", "כללית באמצעות בית", "כללית כמו-כן, בית". "כללית היה מתכלה ציוד של העיקרי הספק
 )לוח עצמו החולה או משפחה בני רוכשים אותו אינהלטור, מלבד הציוד פרטי רוב של העיקרי הספק היא

ציוד. פרטי בהספקת בעיות על דיווחו מהמטפלים 7% שרק יצוין (.64

 תקלות שהיו קרה האם נשאלו (,51%) קבוע ציוד יש החולה שבבית שדיווחו המטפלים בנוסף,
 המטפלים רוב כמו-כן, שקיבלו. מהשירות מרוצים היו כולם אך בחיוב השיבו מתוכם כשליש במכשירים.

 :היו הדרכה שקיבלו העיקריים הגורמים במכשירים. להשתמש כיצד הדרכה קיבל שמישהו דיווחו (88%)
 או להם ניתנה שלא ציינו המטפלים שאר (.21%) בשכר מטפלת או (51%) החולה (,83%) הראשי המטפל
 פריט לפחות יש מהחולים 58%ל- הרפואי, לציוד בנוסף בכך. צורך היה לא אך הדרכה, אחר למישהו

 מהחולים 29%ש- יצוין שרה". מ״יד בהשאלה שנתקבל או על-ידם שנרכש אורתופדי ציוד של אחד
בית". מ״כללית אורתופדי ציוד קיבלו ד׳ ביחידה

פורמלית הבלתי הטיפול מערכת 4.3
 בתכנית מרכזי תפקיד ממלאים פורמלי הבלתי הטיפול את המספקים המטפלים שהם המשפחה גני

 בחולה בטיפול מעורבותם את מאפייניהם, את בחנו לפיכך, הבית. מאושפזי של ובחייהם בית לאשפוז
 כאדם החולה של הראשי המטפל הוגדר הנוכחי במחקר עליהם. שמוטל העומס עם מתמודדים הם וכיצד
זו. עבודתו בעבור שכר לקבל מבלי היומיום, בחיי ביותר הרבה במידה לחולה שעוזר

בחולים חראשייס חמטפלים מאפייני א.
 14%ב- הבן, או הבת מטפלים 29%ב- החולים, של בני-זוגם הם הראשיים מהמטפלים (49%) כמחצית
 בחיי להם שעוזר המשפחה מבני ראשי מטפל אין 8%ול- וכד׳( כלה, )הורה, אחרים משפחה בני מטפלים
 65 בני מהם וכשליש שנים 56 היה הראשי המטפל של הממוצע הגיל (.37 )לוח תשלום ללא היומיום

 לישראל עלו וכרבע ישראל ילידי מהם כרבע נשואים. ורובם נשים הן מהם לשלושה-רבעים קרוב . ומעלה
 עם גרים המטפלים רוב על-תיכונית. השכלה בעלי (41%) למחציתם קרוב לשעבר. מברית-המועצות

 בני כולם מהמטפלים, אחוזים שמונה המחלה. לפני עמו גרו לא (15%) מקצתם אך (83%) החולה
בית. לאשפוז להתקבל יוכל שהוא כדי איתם לגור עבר שהחולה או החולה עם לגור עברו משפחה,

40



1)באחוזים( יחידות לפי הראשיים, המטפלים של סוציו-דמוגרפיים מאפיינים :371 לוח

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ נבחרים מאפיינים
45 67 32 35 179 מוחלטים במספרים סה״ב

100 100 100 100 100 באחוזים סה״כ
78 75 63 71 73 נשים

גיל קבוצת
37 38 28 37 36 49 עד
26 32 38 24 30 64-50
33 21 19 30 25 74-65
4 9 15 9 9 75+

56.02 54.9 59.15 57.72 56.51 ממוצע גיל

משפחתי מצב
89 82 81 80 83 נשוי

לחולה קרבה יחס
58 43 45 50 49 בן־זוג
12 24 16 24 19 בת

2 12 13 8 10 בו
14 4 3 3 6 אב/אם

4 10 8 8 8 ־ וכד׳( ,אחות, )כלה אחר משפחה בן
10 7 16 8 8 שכר ללא מטפל לחולה אין
87 82 75 86 83 החולה עם גר

השכלה
2 3 3 0 2 כלל למד לא

28.5 13 25 21 21 יסודי
28.5 41 44 36.5 37 תיכון

41 43 28 42.5 40 על-תיכונית

16 25 16 3 17 21989מ־ לארץ עלו

בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציינים בתאים מהמשתנים חלק 1
5% של קרמה מובהק 2

בחולה בטיפול הראשי המטפל מעורבות ב.
 שמאושפז בחולה וטיפול עזרה במתן מעורבים החולה של הראשיים כמטפלים שהוגדרו המשפחה בני

 שהם אמרו (56%) ממחציתם למעלה והטיפול. העזרה רוב את. לו שמספקים אלו הם תמיד לא אך בבית,
 מספקת בשכר שמטפלת ציינו 13%ו־ בשכר, מטפלת עם יחד זאת עושים 16% הטיפול, רוב את מספקים

(.38 )לוח הטיפול רוב את לחולה
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)באחוזים( יחידות לפי היומיומיות, בפעולות לחולח חעזרח רוב את שמספקים גורמים :38 לוח
ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ

100 100 100 100 100 סך־חכל
67 54 38 66 56 הראשי המטפל
18 20 16 6 16 בשכר ומטפלת ראשי מטפל

4 8 22 26 13 בשכר מטפלת
11 18 24 2 15 אחר משפחה בן

 מחוץ ליווי (,78%) תרופות הבאת :הם לחולה עוזר הראשי המטפל שבה□ ביותר הבולטים התחומים
 )לוח (69%) בהלבשה או (71%) ברחצה עזרה (,76%) וכד׳ בבית-חולים או בקופת-חולים לבדיקות לבית

 והפעולות והסיעודו, הרפואי בתחום טיפול במתן חלק נוטלים הראשיים מהמטפלי□ שחלק יצוין (.31 ׳
 והחלפת (8%) זריקות מתן (,18%) חיתולים/טיטולים החלפת (,29%) תחבושות החלפת הן: העיקריות

(.39 )לוח טיפול תחומי בשישה בממוצע לחולה עוזרים המטפלים (.8%) סטומה ו/או קטטר

1)באחוזים( יחידות לפי לחולח, עוזרים הראשיים המטפלים שבהם תחומים :39 לוח

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ
.64 64 81 74 69 הלבשה
71 69 75 71 71 רחצה
31 33 28 23 30 אכילה
51 31 41 40 40 במיטה/בכיסא תנוחות שינוי
60 45 53 49 51 לכיסא ממיטה העברה
43 57 59 29 49 הבית בתוך הליכה
78 85 84 50 76 לבית מחוץ ליווי
53 42 63 71 54 תרופות לקיחת
84 70 88 74 78 תרופות הבאת
38 19 38 29 29 חבישה/תחבושת החלפת
13 6 9 3 8 קטטר/סטומה החלפת
11 19 22 23 18 חיתוליס/טיטולים החלפת

2 5 19 11 8 זריקות מתן
22 5 3 20 12 אחר רפואי טיפול מתן

בממוצע התחומים מספר
6.2 5.5 6.6 5.6 6 לחולה המטפלים עוזרים בהם

בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל1

הטיפול עם שלו וההתמודדות הראשי המטפל על בחולה הטיפול השפעת ג.
 וזמנו העבודה חיי כמו שונים, בתחומים חייו על להשפיע עלולה בחולה בטיפול המשפחה בן מעורבות

(.40 )לוח כבדה מחויבות של להרגשה לו לגרום כגון הנפשי, מצבו על להשפיע ואף הפנוי
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בשכר העבודה על השפעה (1)
 מכלל 14%) מתוכם 38%ו- לבית מחוץ בשכר עובדים שהם דיווחו מהמטפלים (37%) משליש יותר

 שני-שלישים החולה. המשפחה בבן לטפל הצורך בגלל העבודה שעות את צמצמו שהם אמרו המטפלים(
 .65+ בני 70/0 ורק 64־50 בגיל מטפלים מקרב 390/0 לבית, מחוץ עובדים ,49 גיל עד מהמטפלים (63%)

 עבודה ימי שהחסירו אמרו המטפלים(, מכלל 18%) בשכר שעובדים מהמטפלים (48%) למחצית קרוב
 צעירים מטפלים ובין היחידות בין הבדל ללא בבית, שמאושפז בחולה לטפל הצורך בגלל האחרון בחודש

 עבודה ימי האחרון בחודש החסיר אחר משפחה שבן דיווחו המטפלים מכלל לרבע קרוב בנוסף, לזקנים.
בבית. שמאושפז בחולה בטיפול לסייע הצורך בגלל לימודים או

 צריכים שהיו ציינו (26%) מתוכם כרבע המטפלים(, מכלל 63%) היום עובדים שאינם למטפלים באשר
 המטפלים(, מכלל 16%כ- )מהווים בחולה לטפל הצורך בגלל עבודה חיפוש על לוותר או לעבוד להפסיק

 שהביעו עובדים שאינם הצעירים שיעור המטפלים(. מכלל 210/0 )מהווים לעבוד רצון הביעו מתוכם ושליש
 מכלל 16%ש־ יצוין עוד היחידות. בין הבדל היה לא כאן גם המבוגרים. משיעור גבוה לעבוד רצון

בו. לטפל צריכים שהם החולה מלבד אחר, מישהו שיש ציינו המטפלים

1המטפלים( מכלל )באחוזים המטפל גיל לפי העיקרי, המטפל של העבודה דפוסי :40 לוח

65+ 64־50 49 עד סה״כ
7 39 63 37 *לבית מחוץ בשכר עובדים

50 38 37 38 (N=66) עבודה שעות צמצמו אך עובדים
25 52 49 48 (N=66) עבודה ימי החסירו

7 39 50 26 (N=l 13) 2לעבוד להפסיק צריכים היו - עובדים לא
9 48 71 33 2לעבוד רוצים - עובדים לא

בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל1
1% של ברמה מובהק 2

רגשי מצב על השפעה (2)
 בחולה, מהטיפול שנובעים ורגשיים פיזיים קשיים עם מתמודדים הבית מאושפזי של מטפליהם
 גם דומים קשיים עם להתמודד עשויים היו שהם לזכור חשוב זאת, עם כך. בשל עליהם שמוטל ומהעומס

 לגרום עלולה קשה, במחלה שחולה משפחה לבן שהדאגה משום בבית, מאושפז היה לא משפחתם בן אם
בבית-חולים. אלא בבית, מאושפז איננו הוא אם גם ונפשי, פיזי למאמץ משפחתו לבני

 זמן מעט למטפל מותיר (,83%) רגשיים קשיים :הם המטפלים של העזרה במתן העיקריים הקשיים
 (,76%) בלילה פעמים מספר קימה (,77%) וכד׳ שלו אישיים בעניינים חברתיים,לטפל לבילויים לעצמו,

 (65%) אחרים משפחה בני לבקר או אחרים משפחה בבני לטיפול זמן מעט למטפל משאיר העזרה ומתן
 עליהם הקשיים מבין יותר או ארבעה על דיווחו (75%) מהמטפלים שלושה-רבעים בסה״כ, (.41 )לוח

 אינם שהם אמרו מהמטפלים 5% רק חמישה. היה עליהם שדווח הקשיים ממוצע כאשר נשאלו,

האלה. מהקשיים אחד אף עם מתמודדים
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 בבית שמאושפז בחולה מטפל הוא אם בין המטפל, של הנפשי מצבו על גם להשפיע עשוי בחולה הטיפול
 שהם ציינו (40%) מהמטפלים לשליש מעל בבית־חולים. שמאושפז משפחה בבן מטפל הוא אם ובין

 מצבו. בגלל הזמן כל חרדים או מודאגים (87%) ורובם בחולה, לטפל הצורך בגלל מדוכאים מרגישים
 ומעל מדי, כבד בחולה מהטיפול כתוצאה עליהם שמוטל שהעומס הרגישו (53%) מהמטפלים מחצית מעל

 בסך־הכל, מדי. כבדה בבית בחולה בטיפול עליהם המוטלת שהאחריות הרגישו (58%) למחציתם
מדי. כבדים עליהם המוטלים האחריות ו/או שהעומס מרגישים (65%) מהמטפלים שני-שלישים

1)באחוזים( יחידות לפי לחולה, עזרה במתן ספציפיים קשיים על שדיווחו מטפלים :41 לוח

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ
64 93 97 77 83 רגשיים' לקשיים לך גורם

לבילויים לעצמך, זמן מעט משאיר
73 78 84 71 77 וכד׳ בענייניך לטיפול חברתיים,
67 78 84 77 76 בלילה לקום ממך דורש

בבני לטיפול זמן מעט משאיר
66 70 58 57 65 אותם לבקר או אחרים משפחה
60 46 69 58 56 שלך הבריאות על לרעה משפיע
56 46 69 60 55 מדי גדול פיזי מאמץ דורש
49 40 55 46 46 נעימות בלתי פעולות ביצוע כולל

משפחה בני לבין בינך למתח גורם
36 19 36 46 32 3אחרים

 בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל 1
.1% של ברמה מובהק

.5% של ברמה מובהק 3

 סבורים צעירים מטפלים מאשר 50 גיל מעל מטפלים שיותר מעלה, המטפל גיל לפי הטיפול עומס בחינת
 שהטיפול סבורים קשישים מאשר צעירים מטפלים ויותר בריאותם, על לרעה משפיע בחולה שהטיפול

 בין הבדלים נמצאו לא התחומים בשאר בהתאמה(. 25% ו־ 43%) המשפחה בני בין למתח גורם בחולה
השונים. בגילים מטפלים

בחולה לטיפול הקשורות הוצאות ד.
 משפחה לבני או לחולה או להם שהיו דיווחו (72%) החולים של הראשיים מהמטפלים כשלושה-רבעים

 הריאיון שלפני האחרון החודש במהלך החזר קיבלו לא שעליהן בחולה לטיפול הקשורות הוצאות אחרים
מובהקים(. )הבדלים ד׳ ביחידה 84% לבין ג׳ ביחידה 58% בין נע שיעורם (.42 )לוח

 (21%) רפואיים שירותים לקבלת במונית נסיעות :היו בית לאשפוז קבלה סיבת לפי העיקריות ההוצאות
 סיבת לבין ההוצאות בין הקשר בחינת (.16%) ופדים וחיתולים (,20%) תרופות (,20%) פרטית מטפלת
 יש מהם( 23%) אי-ספיקת-לב עם חולים של גבוה שלשיעור מעלה, ראשית( )אבחנה בית לאשפוז הקבלה
סיעודי במצב חולים של גבוה לשיעור נמרץ(. טיפול מוקד הנראה )ככל נוסף רפואי ביטוח על הוצאות
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1)באחוזים( יחידות לפי בחולה, לטיפול הקשורות הוצאות על דיווח :42 לוח

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה ,א יחידה סה״כ
84 58 81 74 72 הוצאות' על דיווחו

לקבלת במונית נסיעה הוצאות
33 10 19 27 21 2 1רפואיים שירותים
13 16 25 33 20 פרטית מטפל/ת
26 18 16 21 20 תרופות
11 8 28 27 16 3פדים טיטולים, חיתולים,

7 13 9 12 10 רפואי לטיפול ביטוחים
15 6 9 9 10 אמבולנס שירות

7 3 13 6 6 נוזלי( אוכל )למשל מיוחד מזון
13 3 3 0 5 2פרטי רופא

9 3 3 6 5 חבישה ציוד
2 2 0 0 1 הזרקה ציוד

בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל 1
.5% ברמה מובהק 2
.1% של ברמה מובהק 3

בתא. שהתקבלו התשובות כל סך מתוך החיוביות התשובות אחוז את מציין תא כל 1
.5% של ברמה מובהק 2
i 1% של ברמה מובהק.

 הוצאות היו נוירולוגיות במחלות מהחולים גבוה ולשיעור חבישה, ציוד על הוצאות יש מהם( 18%) מורכב
 עבור הוצאות יש (35%) מונשמים חולים של גבוה שלשיעור יצוין (.43 )לוח פרטי רופא עם התייעצות על

פרטי. מטפל

1)אבחנה( בית לאשפוז קבלה סיבת לפי בחולה, לטיפול הקשורות הוצאות על דיווח :43 לוח

מצב מחלת אי- מחלה
סיעוד מחלה ריאות ספיקת במצב
■ מורכב אורתופדיה נוירולוגית כרונית -לב סופני סה״כ הוצאות

34 11 20 32 43 32 172 סה״כ
במספרים
מוחלטים

21 9 25 19 21 19 20 פרטית מטפלת
26.5 27 5 16 23 25 21 במונית נסיעה

1 0 0 0 2 0 1 הזרקה ציוד
15 9 25 16 61 16 16 ספיגה וציוד חיתולים

3 0 10 9 23 6 10.5 2רפואיים ביטוחים
15 0 5 3 16 9 10 באמבולנס שירות
18 0 5 3 2 0 5 3חבישה ציוד

6 0 10 5 2 6 6 מיוחד מזון
6 0 15 3 5 3 5 פרטי רופא
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אלה בתחומים מסופקים לא וצרכים משק-בית וניהול איש■ טיפול 4.4
(adl) אישי טיפול א.

המטפלים (1)
 מכלל 54%)ל- בשכר מטפלת :הם אישי טיפול בפעולות בבית בחולים שמטפלים העיקריים הגורמים
 )לוח החולים( מכלל 44%) ובני־זוגם ילדים כמו אחרים משפחה ובני החולים( מכלל 49%) בן־זוג החולים(

 לאור מפתיע אינו זה וממצא רבה במידה בחולה אישי בטיפול מעורבים המשפחה בני כלומר, (.44
 ולעזור בחולה לטפל שיוכלו משפחה בני קיום הינו בית לאשפוז הבסיסיים הקבלה מתנאי שאחד העובדה

הפעולות. בכל לו

1)באחוזים( יחידות לפי ,ADL-1 המוגבלים לחולים אישי טיפול ספקי :44 לוח

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ
52 39 49 35 49 זוג בן/בת
31 33 20 29 30 בן/בת

7 9 12 16 14 וכד׳( הורה נכדים, )כלה, אחר משפחה בן
38 55 66 51 54 בשכר מטפלת

אחת. מתשובה יותר לתת ניתן היה כי 100ב־ מסתכמים אינם האחוזים1

 בתחום להם עוזר אחד משפחה בן שלפחות ציינו אישי בטיפול המוגבלים מהחולים 76% הכל, בסך
 החולים מכלל 38% בין נע ושיעורם בשכר ממטפלת עזרה מקבלים ממחציתם ולמעלה אישי טיפול

ב׳. ביחידה החולים מכלל 66%ל- ועד ד׳ ביחידה

לא־מסופקים צרכים (2)
 נמצא היומיום. בפעולות נוספת לעזרה זקוקים הם אם לציין נתבקשו אישי בטיפול שמוגבלים החולים

 ושיעורם החולים(, מכלל 44%) אחת בפעולה לפחות נוספת בעזרה צורך הביעו הללו מהחולים 52%ש-
 55%) המוגבלים מהחולים 57% א׳; ביחידה החולים( מכלל 29%) המוגבלים מהחולים 31% על עמד

 מהחולים 52%ו- ;ג׳ ביחידה החולים( מכלל 53%) המוגבלים מהחולים 60% ב׳; ביחידה החולים( מכלל
 לעזרה זקוקים שהם שאמרו החולים שיעורי מוצגים 45 בלוח ד׳. ביחידה החולים( מכלל 34%) המוגבלים

 המוגבלים מהחולים 50% למשל, כך, ביחידה. החולים כלל בקרב ושיעורם מהפעולות אחת בכל נוספת
 מהחולים 39% בין נע ושיעורם החולים( מכלל 30% מהווים )הם נוספת בעזרה צורך הביעו בהלבשה

ג׳. ביחידה זו בפעולה המוגבלים מהחולים 54%ל־ א׳ ביחידה זו בפעולה המוגבלים
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)באחוזים( יחידות לפי ,ADL-1 לא-מסופקים צרכים :45 לוח

בדירה ניידות ממיטה מעבר אכילה לבישה רחצה נוספת בעזרה צורך
היחידות כל

37 44 36 50 46 בפעולה המוגבלים
12 14 6 30 36 החולים מכלל אחוז

א׳ יחידה
13 21 33 39 32 בפעולה המוגבלים

5 8 3 24 26 החולים מכלל אחוז
ב׳ יחידה

58 54 38 48 51 בפעולה המוגבלים
18 16 8 39 47 החולים מכלל אחוז

ג׳ יחידה
40 59 40 54 58 בפעולה המוגבלים
14 18 - 8 36 47 החולים מכלל אחוז

ד׳ יחידה
38 36 29 53 32 בפעולה המוגבלים
10 10 4 20 18 החולים מכלל אחוז

(iadl) משק-הבית ניהול ב.
המטפלים (1)

 בעבודות גם אלא האישי, בטיפול עזרה במתן רק לא חלק נוטלים בשכר מטפלת וכן החולה של בן־הזוג
 צוינה החולה של בן־הזוג מעורבות (.46 )לוח וכד׳ כביסה ארוחות, הכנת הדירה, ניקיון כגון משק־הבית,

 של ביותר הגבוה בשיעור שמאופיינת (,52%) ד׳ ביחידה ביותר גבוה ושיעורם החולים, מכלל 46% על-ידי
 בן שלפחות ציינו החולים מכלל 73% בסך־הכל, האחרות(. ביחידות מחצית לעומת 72%) נשואים חולים

 משק־הבית בניהול עזרה מקבלים מהחולים ומחצית משק-הבית בניהול להם עוזר אחד משפחה
בשכר. עוזרת או ממטפלת

1)באחוזים( יחידות לפי משק-הבית, בניהול מטפלים :46 לוח

־ ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ
52 36 42 32 46 בן־זוג
24 35 11 29 27 בן/בת

הורה, כלה/חתן, כגון אחר, משפחה בן
20 22 21 23 21 נכד/ה
42 50 58 . 55 50 בשכר מטפלת/עוזרת

4 3 0 3 3 קניות( )משלוח שירות מקבל

אחת. מתשובה יותר לתת ניתן היה כי 100ב־ מסתמכים אינם האחוזים1
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מסופקים לא צרכים (2)
 ניהול של■ לפחות אחת בפעולה נוספת לעזרה זקוקים שהם אמרו מהחולים אחוזים ושניים ארבעים

 ביחידה מהחולים 26% בין נע והשיעור (,36%) הדירה ניקיון היה ביותר השכיח כשהתחום משק־הבית,
(.47 )לוח ג׳ ביחידה מהחולים 41%ל- א׳

)באחוזים( יחידות לפי משק-חבית, בניהול מסופקים לא צרכים :47 לוח
ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ ב: עזרה לעוד זקוק

38 46 47 34 42 משק-הבית ניהול של אחת פעולה בלפחות
30 41 40 26 36 בניקיון
16 20 18 16 18 בכביסה
20 20 16 5 16 ארוחות בהכנת
10 26 23 3 17 בסידורים

סיעוד ביטוח חוק במסגרת עזרה וקבלת פנייה ג.
 מוגבלים לקשישים המקנה לאומי לביטוח המוסד של הסיעוד ביטוח חוק בארץ לפעול החל 1988 בשנת

 חולים 135 נכללו הנוכחי בסקר ותפקוד. הכנסה למבחן בהתאם שירותים לגימלת זכאות אישי בטיפול
 (69%) משני-שלישים יותר (.60+ בנות ונשים 65+ בני )גברים סיעוד מחוק גימלה לקבלת הזכאות בגיל

 עזרה מכבר זה מקבלים (54%) כמחציתם גימלה, לקבל בבקשה הלאומי לביטוח בעבר פנו מתוכם
 יצוין, (.48 )לוח ג׳ ביחידה מהחולים 61%ל־ א׳ ביחידה מהחולים 44% בין 'נע ושיעורם החוק, 'במסגרת

 2%ו־ תשובה קיבלו טרם אך פנו נוספים 6% ;עזרה קיבלו טרם הם אך סיעוד, חוק אושר נוספים 7%של-
 נמצא אך סיעוד, מחוק עזרה לקבלת בקשה הגישו לא (31%) החולים שאר נדחתה., שבקשתם אמרו

 שלא החולים אחר. ציבורי גורם מטעם מטפלת או פרטית מטפלת יש החולים( מכלל 8%) מתוכם שלרבע
לכך. הסיבה מה נשאלו לא סיעוד לחוק פנו

)באחוזים( יחידות לפי סיעוד חוק במסגרת עזרח לקבלת פנייה :48 לוח
ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א> יחידה סה״כ

100 100 100 100 100 סך-הכל
46 61 54 44 54 סיעוד מחוק עזרה מקבל :פנה

0 6 15 8 7 עזרה קיבל טרם אך אושר :פנה
11 6 0 8 6 תשובה קיבל טרם :פנה

7 0 ■ 4 0 2 נדחה :פנה
36 27 27 40 31 לאפנה

(135=N בגיל חולים )הזכאות
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בשכר ועוזרת מטפלת ד.
 חלק מחייב משק-הבית, ובניהול אישי בטיפול רבה בעזרה הצורך כאן, עד מהממצאים שעולה כפי

 למחצית המשפחה. בני על-ידי שניתנת זו על בשכר נוספת בעזרה להשתמש משפחותיהם ובני מהחולים
 מטפלות(, שתי 9%ול־ אחת מטפלת יש 47%ל־ : 56% הכל )בסך בשכר מטפלת יש החולים מכלל ומעלה

 היחידות בין ההבדלים אך ב׳, ביחידה מהחולים 72% לבין ד׳ ביחידה מהחולים 42% בין נע ושיעורם
מובהקים. אינם

 ציבורי גורם על־ידי או החולים( מכלל 36%) בלבד ציבורי גורם על־ידי ממומנת החולים רוב של המטפלת
 הגורם בלבד. פרטי באופן מטפלת מעסיקים מהחולים 6% רק החולים(. מכלל 14%) פרטי מימון בתוספת
 9%ל־ כי מעניין אך החולים( מכלל 33%) סיעוד חוק הוא המטפלת את שמממן העיקרי הציבורי

(.49 )לוח בית״ ״כללית במימון מטפלת מהחולים

)באחוזים( יחידות לפי ועוזרת, מטפלת שמממן גורם :49 לוח
ד׳ יחידה ג׳ יחידה ,ב יחידה א׳ יחידה סה״כ

42 57 72 57 56 מטפלת יש
מטפלת של מממן גורס

25 40 45 26 36 בלבד ציבורי
15 14 18 17 14 ציבורי + פרטי

2 3 9 14 6 בלבד פרטי
24 14 13 26 19 בית עוזרת יש

עוזרת של מממן גורס
15 9 7 26 14 בלבד פרטי

2 5 6 0 3 בלבד ציבורי
7 0 0 0 2 פרטי + ציבורי

 מהחולים 13% בין נע ושיעורם למטפלת(, בנוסף או )בלבד בית עוזרת גם יש מהחולים 19%ל- לכך, בנוסף
 באופן העוזרת את מממנים החולים רוב מובהקים. אינם ההבדלים אך א׳ ביחידה 26%ל- ב׳ ביחידה

 ציבורי גורם או סיעוד, חוק בעיקר ציבורי, מגורם עזרה מקבלים והשאר החולים(, מכלל 13%) פרטי
רווחה. לשכת כמו אחר

בית לאשפוז היחידה מצוות שביעות-רצון 4.5
 במסגרת מקבלים שהם מהטיפול הראשיים מטפליהם ושל החולים של שביעות־הרצון את לבחון כדי

 משך האם מספיק, אצלם מבקרים בית לאשפוז היחידה צוות אנשי לדעתם האם נשאלו הם בית, אשפוז
 שבעי-רצון הם והאם הטיפול על מספיק להם ומסבירים איתם משוחחים הם האם מספיק, הביקור

הצוות. מאנשי מקבלים שהם מהטיפול
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ומתאחות מהרופא החולה שביעות־רצון א.
 נשארים מספקת, במידה אצלם מבקרים בית לאשפוז מהיחידות והאחות הרופא החולים רוב לדעת

 בין הבדלים נמצאו לא הטיפול. על מספיק להם ומסבירים עמם משוחחים ביקור, בכל זמן מספיק•
 מספיק עמם משוחחת אינה שהאחות חושבים ב׳ ביחידה מהחולים 27% :תחומים בשני מלבד היחידות,
 )לא מספיק אינו האחות של הביקור שמשך חושבים ד׳ ביחידה מהחולים 12%ו- מובהקים( )הבדלים
 אבחנה לבין והאחות הרופא של הטיפול מדפוסי שביעות־רצון בין קשר נמצא לא (.50 לוח מובהק,
 המדדים ברוב מרוצים פחות קצת היו עירוי עם שחולים זה מלבד הנשמה, או עירוי טיפול וקבלת ראשית

והרופא. האחות של מהטיפול

 ממצאים מספר העלתה גילם, לבין והאחות הרופא של הטיפול על החולים של דעתם בין הקשר בחינת
 6%ו- 25%) הקשישים לחולים בהשוואה (49 גיל )עד צעירים חולים של יותר גבוה שיעור מעניינים.
 שלהם גבוה-יותר ושיעור האחות, של הביקור מתדירות מרוצים אינם מובהקים( הבדלים בהתאמה,

 49 גיל עד החולים שיעור כמו-כן, מובהקים(. וההבדלים ,20%) מדי קצר שלה הביקור שמשך חושבים
 יותר גבוה מספיק עמם משוחחת אינה שהאחות שחושבים (14%) 75+ גיל מעל החולים שיעור וכן (15%)

מובהק(.. לא ,7%) הביניים גילאי החולים משיעור

)באחוזים( יחידות לפי והאחות, הרופא עלעבודת והמטפלים החולים של דעתם :50 לוח
,ד יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ

החולים דעת
הרופא על

91 92 92 86 91 מספיק מבקר
95 96 100 100 97 זמן מספיק נשאר
95 92 92 100 94 מספיק ומסביר משוחח

האחות על
91 90 85 90 89 מספיק מבקרת
88 100 92 97 94 זמן מספיק נשארת
91 94 73 96 90 2 1מספיק מסבירה משוחחת

המטפלים דעת
הרופא על

89 94 97 100 94 מספיק מבקר
93 94 100 100 96 זמן מספיק נשאר
87 91 88 94 90 מספיק ומסביר משוחח

1האחות על
91 97 97 89 94 מספיק מבקרת
96 98 100 89 96 זמן מספיק נשארת
89 98 78 82 89 2מספיק ומסבירה משוחחת

אחות ביקור שאין שדיווחו 3% כלולים לא ג׳ ביחידה 1
(K-W )מבחן 5% של ברמה מובהק 2

50



 בית לאשפוז מהיחידה והאחות הרופא של המקצועי מהטיפול שבעי-רצון היו החולים של המכריע רובם
 הבדלים ללא האחות, של מהטיפול מאוד מרוצים 69%ו- הרופא של מהטיפול מאוד מרוצים 71% כאשר

 לא חולים( 9) מהחולים אחוזים שישה בית. לאשפוז קבלה סיבת לפי הבדלים וללא היחידות בין גדולים
 הצעירים החולים שיעור האחות. של מהטיפול מרוצים היו לא 6%ו- הרופא, של מהטיפול מרוצים היו

(.51 )לוח בהתאמה( 7%ו־ 20%) הקשישים משיעור יותר גבוה האחות של מהטיפול מרוצים שאינם

)באחוזים(
יחידות לפי והאחות, הרופא של המקצועי מהטיפול החולה של שביעות-הרצון מידת :51 לוח

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה . סה״כ
החולים שביעות-רצון

מהרופא
72 68 81 69 71 מאוד מרוצה
21 23 19 28 23 מרוצה

7 9 0 3 6 מרוצה לא כל-כך/בכלל לא
מהאחות

71 71 69 64 69 מאוד מרוצה
19 27 27 29- 25 מרוצה
10 2 4 7 6 מרוצה לא כל-כך/בכלל לא

המטפלים שביעות-רצון
מהרופא

69 74 81 64 72 מאוד מרוצה
22 21 19 33 23 מרוצה

9 5 0 3 5 מרוצה לא כל-כך/בכלל לא
1מהאחות

68 77 63 55 67 מאוד מרוצה
28 23 25 30 26 מרוצה

4 0 12 15 7 מרוצה לא כל-כך/בכלל לא

(K -W )מבחן 5% של ברמה מובהק 1

ומתאחות מהרופא המטפל שביעות-רצון ב.
 הרוב לדעת בית. לאשפוז היחידות מצוות רבה שביעות-רצון ניכרת המטפלים בקרב גם לחולים, בדומה

 בהתאמה( 94%ו- 94%) מספקת במידה החולים אצל מבקרים והאחות הרופא המטפלים, של המכריע
 משמעותיים הבדלים נמצאו לא זה בנושא גם בהתאמה(. 96%ו- 96%) ביקור בכל זמן מספיק ונשארים

 איתם משוחחת לא שהיא שאמרו המטפלים שיעור כאשר האחות, עם לשיחה באשר מלבד היחידות, בין
 מהטיפול שבעי־רצון המטפלים של המכריע רובם ג? ביחידה 2%ל־ ב׳ ביחידה 22% בין נע מספיק

 לא מהאחות. 67%ו- מהרופא מאוד מרוצים 72% כאשר והאחות, מהרופא מקבל שהחולה המקצועי
 בין משמעותיים הבדלים נמצאו אך יחידות, לפי מהרופא בשביעות-הרצון משמעותיים הבדלים נמצאו

 55% בין נע מהאחות שבעי-רצון מאוד שהיו המטפלים ושיעור מהאחות, שביעות-הרצון במידת היחידות
 ושיעור האחות מטיפול מרוצים היו לא המטפלים מכלל אחוזים שבעה ג׳. ביחידה 77% לבין א׳ ביחידה
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 של שביעות־הרצון בין קשר נמצא לא .,א ביחידה 15% לבין ג׳, ביחידה מהמטפליס אחד אף בין נע זה
החולה. של בית לאשפוז הקבלה סיבת לבין והאחות הרופא של מהטיפול המטפלים

 של המטפלים ששיעור העלתה שבטיפולם החולה גיל לבין המטפלים של שביעות-רצון בין הקשר בחינת
 גבוה מספיק, אינו שלו הביקור ושמשך מספיק, מבקר אינו שהרופא שאמרו (49 גיל )עד צעירים חולים

 לגבי בהתאמה 2%ו- 13%ו- ביקור, קיום לגבי בהתאמה 7%ו- 13%) מבוגרים בחולים מטפלים של מזה
 אמרו (49 )עד צעירים חולים של מהמטפלים 30% כמו-כן, מובהקים(. לא ההבדלים אך ביקור, משך

 המבוגרים המטפללים מקרב 11%ל- בהשוואה בחולה הטיפול על מספיק עמם משוחח אינו שהרופא
 שהאחות אמרו (49 )עד צעירים חולים של מטפלים יותר האחות, מבחינת מובהקים(. )הבדלים יותר

 קשישים חולים של למטפלים בהשוואה בחולה, הטיפול על מספיק להם ומסבירה משוחחת איננה
מובהקים(. וההבדלים בהתאמה 9%ו- 30%) קשישים

נלמיס רפואיים מקצועות מבעלי שביעות״רצון ג.
פיזיותרפיה (1)

 3% )שהם 14% אך מהטיפול, מרוצים או מאוד מרוצים (91%) פיזיותרפי טיפול שמקבלים החולים רוב
 אצלם נמצאת שהיא הזמן שמשך או מספיק מבקרת אינה שהפיזיותרפיסטית בדעה היו החולים( מכלל
 מהטיפול שבעי-רצון היו פזיותרפיה שקיבלו חולים של (84%) המטפלים רוב גם מספיק. אינו בבית

 המטפלים(, מכלל 0/8° )מהווים מספקת אינה הביקורים שתדירות בדעה היו מהם וכרבע הפיזיותרפי,
 המוקדש הזמן משך מהמטפלים, 22% לדעת כמו-כן, ג׳(. )יחידה 10%ל- ב׳( )יחידה 40% בין נע ושיעורם

 לבסוף, ב׳. ביחידה 10%ל- א׳ ביחידה 29% בין נע ושיעורם המטפלים( מכלל 7%) מספיק אינו ביקור לכל
 בין נע ושיעורם המטפלים( מכלל 5%) מקבל שהחולה הפיזיותרפי מהטיפול מרוצים היו לא מהם 16%
מובהק(. )לא ו-ג׳ ב׳ ביחידה 11%ל־ א׳ ביחידה 29%

 קשישים חולים של מאשר (64 גיל )עד צעירים חולים של מטפלים של יותר גבוה שיעור שלדעת יצוין,
 35%) מספק אינו הביקור משך וכי בהתאמה(, 19%ו־ 31%) מספיק מבקרת איננה הפזיותרפיסטית

בהתאמה(. 12%ו־

בדיבור וריפוי בעיסוק ריפוי (2)
 מטפליהם וגם זה .מטיפול מרוצים היו בדיבור ממרפאה או בעיסוק ממרפאה טיפול שקיבלו החולים כל
מרוצים. היו אלה חולים של

סוציאלית עובדת (3)
 ושיעורם מספיק, אצלם מבקרת שהיא בדעה היו הסוציאלית העובדת ביקרה שאצלם (82%) החולים רוב

 זמן שמשך בדעה היו (92%) רובם מובהק(. )לא ג׳ ביחידה 95%ל- א׳ ביחידה מהחולים 67% בין נע
 ו-ד׳.■החולים א׳ ביחידות מהחולים 100%ל- ב׳ ביחידה מהחולים 84% בין נע זה ושיעור מספיק הביקור
 הם האם נשאלו החולים( מכלל 33% )מהווים אחת מפעם יותר הסוציאלית העובדת ביקרה שאצלם
 היחידות, בין ומובהקים גדולים ההבדלים אך שבעי־רצון, מהחולים 75%ש- ונמצא מעבודתה, מרוצים
(.52 )לוח א׳ ביחידה 100%ל- ד׳, ביחידה מהחולים 57% בין נע ושיעורם
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)באחוזים( יחידות לפי הסוציאלית, העובדת עבודת על והמטפלים החולים של דעתם :52 לוח
ד׳ יחידה גי יחידה בי יחידה א׳ יחידה סה״כ

החולים
74 95 86 67 82 מספיק מבקרת סוציאלית עובדת

100 94 84 100 92 מספיק הביקור זמן משך
מטפלים

69 100 100 75 92 1מספיק מבקרת סוציאלית עובדת
77 96 100 100 93 זמן מספיק נשארת

(K-W )מבחן 1 % של ברמה מובהק 1

 עובדת ביקרה שאצלם חולי□ של המטפלים בקרב הסוציאלית מהעובדת שביעות-הרצון בחינת
 מהמטפלים 31% בין נע ושיעורם החולה, אצל מספיק ביקרה לא שהיא סבורים 8%ש- מעלה, סוציאלית

 סבורים מהמטפלי□ 7% כמו־כן, מובהקים(. )הבדלים ו־ג׳ ב׳ ביחידות מהם אחד אף לבין ד׳ ביחידה
 רצון שבעי (78%) המטפלים רוב המטפלים(. מכלל 2% )מהווים מספיק אינו הביקור של הזמן שמשך

 מהמטפלים אחד אף בין נע ושיעורם מרוצים היו לא (22%) מהם רבע אך הסוציאלית העובדת מעבודת
(.53 )לוח ד׳ ביחידה 53% לבין א׳, ביחידה

)באחוזים( יחידות לפי היחידה, של הסוציאלית העובדת של מעבודתה שביעות-רצון :53 לוח
ד׳ יחידה ג׳ יחידה בי יחידה א׳ יחידה סה׳יכ

100 100 100 100 100 סך-הכל
1החולים

0 50 28 67 34 מאוד מרוצה
57 44 33 33 41 מרוצה
43 6 39 0 25 מרוצה לא כל־כך/בכלל לא

1המטפלים
8 50 37 0 33 מאוד מרוצים

39 38 47 100 45 מרוצים
53 12 16 0 22 מרוצים לא כל-כך/בכלל לא

(K-W )מבחן 5% של ברמה מובהק 1

 מבקרת אינה הסוציאלית שהעובדת אמרו נוירולוגיות מחלות עם חולים של מהמטפלים למחצית קרוב
 הקבלה סיבות לשאר בהשוואה יותר גבוה ושיעורם ביקור, בכל זמן מספיק נשארת ואינה מספיק אצלם

ביותר. הגבוהה בתדירות סוציאלית עובדת לביקור זכו אלו חולים דווקא כזכור, בית. לאשפוז

 אחת, פעם רק אצלם ביקרה שהיא או סוציאלית, עובדת עם קשר לה□ שאין החולים של המטפלים
 מהם רבע עמה. להיפגש רוצים היו ה□ והאם החולה, אצל תבקר שהיא צורך מרגישים הם הא□ נשאלו

)מהווים 30%ו־ החולה אצל סוציאלית עובדת של בביקור צורך הביעו המטפלים( מכלל 16% )מהווים
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 שאין שדיווחו המטפלים מכלל כשליש בסך־הכל, בעצמם. להיפגש צורך הביעו המטפלים( מכלל 20%
 היו המטפלים( מכלל 22% )מהווים אחת פעם רק אצלם ביקרה שהיא או סוציאלית עובדת עם קשר להם

(.54 )לוח החולה עם או עמם להפגש צריכה סוציאלית שעובדת בדעה

)באחוזים( יחידות לפי החולה, אצל עו״ס בביקור הצורך על המטפלים של דעתם :54 לוח
ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ

34 26 23 14 25 החולה את לבקר צריכה מהיחידה עו״ס
31 33 43 21 30 מהיחידה עו״ס עם להיפגש רוצה היה מטפל

מטפל ו/או חולה לבקר צריכה עו״ס
34 37 46 28 35 עמה להיפגש רוצה היה

בית אשפת לגבי ומטפליהם החולים של כללית הערכה 4.6
 אשפוז לעומת בית אשפוז של והחסרונות היתרונות על דעתם את לתת נתבקשו והמטפלים החולים

 ושליש בבית-חולים, אשפוז על יתרונות בית לאשפוז שיש אמרו (97%) החולים כל כמעט בבית-חולים.
 שלאשפוז בדעה היו מהחולים (66%) שני-שלישים היחידות. בין הבדל ללא חסרונות, על הצביעו (34%)

 בית שלאשפוז אמרו והשאר חסרונות ויש יתרונות שיש אמרו 31% חסרונות, לו ואין יתרונות רק יש בית
 שצוינו העיקריים היתרונות בית. לאשפוז קבלה סיבת עם קשר נמצא לא (.55 )לוח חסרונות רק יש

 נמצאים לא שהם משפחתם, בקרבת נמצאים שהם בבית, נמצאים שהם העובדה :היו החולים על-ידי
 ואישי צמוד טיפול מקבלים שהם האחרים, החולים של ולרעש לזיהומים חשופים הם שבו בבית-חולים

 בבית הרפואי הטיפול קבלת :היו בית אשפוז של העיקריים החסרונות בית. לאשפוז היחידה מצוות יותר
בית-החולים. במסגרת זמינות שיותר בדיקות יש או משפחתם בני על עומס מטיל

)באחוזים(
בבית-חולים אשפוז לעומת בית אשפוז של וחסרונות יתרונות לגבי והמטפלים החולים עמדת :55 לוח

ד׳ יחידה ג׳ יחידה ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ
100 100 100 100 100 סך-הכל

החולים
58 70 65 71 66 יתרונות רק יש
37 30 31 25 31 וחסרונות יתרונות ישנם

5 0 4 4 3 חסרונות רק יש
המטפלים

57 69 69 41 61 יתרונות רק יש
39 31 28 56 37 וחסרונות יתרונות ישנם
4 0 3 3 2 חסרונות רק יש
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 לו שיש אמרו מהם שליש שני כאשר יתרונות, בית שלאשפוז אמרו (98%) המטפלים של המכריע רובם גם
 של מטפלים של יותר גבוה ששיעור יצויין חסרונות. וגם יתרונות גם לו שיש אמרו ושליש יתרונות רק

 בהתאמה(. 28% ו- 51%) בקשישים המטפלים משיעור חסרונות על הצביעו (64 גיל )עד צעירים חולים
 בית אשפוז ;משפחתו בני בקרבת בבית נמצא החולה :היו המטפלים על-ידי שציינו העיקריים היתרונות

 התורם יותר אישי טיפול מקבל החולה בו; ושהות לבית-החולים התרוצצות המשפחה מבני מונע
 למצבי שהמענה החולה; של המשפחה בני על עומס יותר יש היו: שצויינו החסרונות הנפשית. לרווחתו

בית־החולים. במסגרת יותר מהיר רפואית מבחינה חירום

 שהגיעו מהחולים 36% השיבו בית, לאשפוז עברו אלמלא קורה היה מה היפותטית, לשאלה במענה
 21% בין נע ושיעורם היו, שבו בבית-החולים נשארים היו שהם כללי, בבית-חולים מאשפוז ישירות

 38% אחר, לבית-חולים עוברים היו שהם אמרו אחוזים עשרה ב׳. ביחידה 48%ל- ד׳ ביחידה מהחולים
תשובה. לתת ידעו לא החולים ושאר בבית רפואי טיפול ללא גם הביתה הולכים היו

 מהמטפלים 33% לפיהם דומים, דפוסים נמצאו החולים, של למטפלים שהופנתה דומה לשאלה במענה
 אמרו 41% אחר, לבית-חולים עובר היה שהוא אמרו 8% בבית-החולים, נשאר היה שהחולה אמרו

 שיעור החולים, של לתשובות בדומה תשובה. לתת ידעו לא (18%) והשאר הביתה, הולך היה שהחולה
ד׳. ביחידה ביותר הגבוה נמצא הביתה הולך היה שהחולה שאמרו המטפלים

 יחידות לפי בית׳/ לאשפוז עבר אלמלא קורה היה "מה לשאלה: המטפל ושל החולה של מענה :56 לוח
)באחוזים(

ד׳ יחידה  יחידה
ג׳

ב׳ יחידה א׳ יחידה סה״כ

100 100 100 100 100 סך־הכל

החולה
21 39 48 42 36 שהה שבו בבית-החולים נשאר היה
21 3 4 8 10 אחר לבית-חולים עובר היה
51 42 22 27 38 הביתה הולך היה

5 14 26 19 15 יודע לא

המטפל
25 33 15 58 33 שהה שבו בבית-החולים נשאר היה
14 6 11 3 8 אחר לבית-חולים עובר היה
56 39 33 36 41 הביתה הולך היה

6 22 41 3 18 יודע לא

 מעוניינים היו הם אם נשאלו החולים(, מכלל 14%) בית מאשפוז שהשתחררו לאחר שרואיינו החולים
 100% א/ ביחידה 89%) בחיוב השיבו (91%) המכריע ורובם לכך, יזדקקו אם בית לאשפוז לחזור

 לאשפוז יחזור שהחולה רוצים שהיו אמרו (89%) המטפלים רוב גם ד׳(. ביחידה 88% ו-ג/ ב׳ ביחידות
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 נשאלו המטפלים (.,ד ביחידה 88%ו־ ו־ג׳ ב׳ ביחידות 100% ;,א ביחידה 89%) לכך זקוק יהיה אם בית
 שמונים לכך. זקוק היה שלהם משפחה בן אם בית לאשפוז להכנס שלהם לידידים ממליצים היו אם עוד

 נשאלו המטפלים לבסוף, לענות. ידעו לא והשאר בשלילה השיבו 4% רק בחיוב, השיבו אחוזים ושמונה
 אותו לקבל במקום חולים בבית הרפואי הטיפול את לקבל יותר טוב היה שלחולה חושבים הם האם

בשלילה. השיבו (81%) ורובם בבית,

 כלפי כלליים בתי-חולים של הפנימי באגף מחלקות מנהלי עמדות 4.7
בית אשפת

 מרובה חשיבות קיימת בבית-חולים, שניתן לזה חליפי רפואי טיפול לספק אמור בית שאשפוז מאחר
 שיתוף זה. שירות כלפי הכלליים בבתי־החולים המחלקות מנהלי הרופאים של עמדותיהם של לבחינה
 על רבה במידה להשפיע עשויים כלפיו, התנגדותם לחליפין, או, בית, אשפוז שירותי עם שלהם פעולה
 ובמיוחד כזה, פעולה שיתוף ללא ולהתרחב. לפעול השירותים אפשרויות ועל בית, לאשפוז ההפניה דפוסי

 בית לאשפוז השירותים על יקשה בית-החולים, של הפנימי באגף המרכזיים הצוות אנשי של מצידם
ומועילה. יעילה בצורה ולתפקד בתי-החולים עם בתחרות לעמוד

 של המנהלים רואיינו בארץ, בתי-החולים של הפנימי באגף מפתח אנשי של עמדותיהם על ללמוד כדי
 בהם )שיש בארץ הכלליים בתי-החולים בכל אקוטית וגריאטריה הנוירולוגיות הפנימיות, המחלקות

 כלל בדרך שניתן רפואי טיפול לספק לדעתם ניתן האם נשאלו הם אחת(. פנימית מחלקה לפחות
 במכשולים נתקלים הם האם בית, לאשפוז חולים מפנים הם האם כן, ואם החולה, בבית בבית־החולים,

ההפניה. דפוסי ומהם בהפניה

י אפשרי בית באשפוז טיפול תאם א.
 בבית לטפל ניתן אכן בארץ, הכלליים בתי־החולים של הפנימי באגף המחלקות ממנהלי 80% לדעת

 של עמדותיהם בין משמעותיים הבדלים נמצאו בבית-חולים. כלל בדרך שניתן לטיפול שזקוקים בחולים
 בעוד בבית בחולים לטפל שניתן סבורים הפנימיות המחלקות ממנהלי 89% כאשר המחלקות, מנהלי

 כך. סבורים הגריאטריות המחלקות ממנהלי 53% ורק הנוירולוגיות המחלקות ממנהלי 67% שרק
 כלל בדרך שניתן רפואי לטיפול שזקוקים בחולים בבית לטפל ניתן לא שבגללן שצוינו העיקריות הסיבות

 דלקות להתפתחות חשש במצב, והידרדרות סיבוכים היווצרות אחר לעקוב הצורך :הן בבית-חולים
 טיפול זה ובכלל הראשונים, בימים מלאה סיעודית ועזרה בתמיכה צורך וזיהומים, לחץ פצעי ריאות,
 לרוב וכי לטפל, והיכולת הידע את אין המשפחה שלבני אמרו רופאים מספר פזיותרפיה. כמו שיקומי

בבית. רפואי טיפול למתן מתאימים תנאים אין בארץ משקי-הבית

בית! לאשפוז בבית־חולים מאשפוז חולים מפנים האם ב.
 זאת, עם בית. לאשפוז חולים משחררות מחלקותיהם המחלקות, ממנהלי (73%) שלושה-רבעים לדברי
 שניים עד אחד חולה היפנו 28% האחרון, בחודש בית לאשפוז חולה אף הפנו לא מהם לחמישית קרוב

 עשרה(. )עד יותר או חולים חמישה היפנו 24% ורק חולים, ארבעה עד שלושה היפנו 30% האחרון, בחודש
 גריאטריות מחלקות מנהלי מאשר יותר גבוה בשיעור בית לאשפוז חולים היפנו פנימיות מחלקות מנהלי
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 של יותר גבוה מספר הפניית על העידו אף והם בהתאמה(, 73%ו־ 33% ,78%) נוירולוגיות ומחלקות
ומגריאטריה. מנוירולוגיה המנהלים מאשר חולים

 בין לא ואף בית, לאשפוז ההפניה בדפוסי קטנים בתי־חולים לבין גדולים בתי-חולים בין הבדל נמצא לא
 שיש בתי-חולים לבין וגריאטריה(, נוירולוגיה )פנימית, המחלקות סוגי שלושת את בהם שיש בתי-חולים

פנימית. מחלקה ורק אך או וגריאטריה(, פנימית או ונוירולוגיה )פנימית סוגים שני רק בהם

 בית, לאשפוז חולים להפנות נוהגים מבתי-החולים שחלק עוד, העלתה בית לאשפוז ההפניה דפוסי בחינת
 זה. בשירות משתמשים אינם כלל בתי-חולים ומספר בית לאשפוז חולים מפנים שאינם כמעט חלקם

 ציון, בני קדושה, משפחה נהריה, חולים, ביקור :הם בית לאשפוז חולים להפנות שממעטים בתי-החולים
 סורוקה ברזילי, פוריה, :הם בית לאשפוז חולים מפנים אינם שכלל בתי־החולים וולפסון. יפה, הלל

 רק פועל הוא הצפון באזור גם וכי הדרום באזור כלל פועל איננו בית אשפוז ששירות נראה ויוספטל.
 באזור למשל, כמו, המרכז, באזור גם מועט שימוש של "כיסים" לאתר ניתן זאת, עם יחד חלקי. באופן

זה. בשירות משתמש שאינו כמעט וולפסון בית-חולים כאשר ים, חולון־בת

 בעיקר מרוכזים שהשירותים מעלה כללית, קופת-חולים של בית לאשפוז היחידות של הפריסה בחינת
 במקומות שגם לציין חשוב זאת, עם הדרום. באזור כלל קיימים ואינם הצפון, באזור דלים הארץ, במרכז

בו. השימוש בדפוסי הבדלים יש בהם, זמין שהשירות

ביתי לאשפוז הפניה על ומחליט שקובע העיקרי הגורם מהו ג.
 שבה במחלקה הראשי הרופא בבית, אשפוז להמשך חולים שמפנות המחלקות ממנהלי 52% לדברי

 היחידה רופא נוספים, 10% לדברי בית. לאשפוז הפניה על שמחליט העיקרי הגורם הוא החולה מאושפז
 ובני החולה הם אחרים גורמים בית. לאשפוז הפניה על העיקרי והמחליט הקובע הוא בית לאשפוז

זה. בתחום שונים מאפיינים בעלי בתי-חולים ובין המחלקות בין הבדלים נמצאו לא משפחתו.

ביתי לאשפוז היחידה צוות לבין המחלקה צוות בין הקשר דפוסי מהם ד.
 מהיחידות העיקריים הצוות אנשי שלושת עם קשר יש בית לאשפוז חולים שמפנים המחלקות למנהלי
 האחות. ועם הרופא עם הוא הקשר עיקר כאשר הסוציאלית, והעובדת האחות הרופא, :והם בית לאשפוז

מסוימות. מחלקות שמייחדים דפוסים נמצאו לא

בית לאשפוז בשחרור בעיות ה.
 ניתן בית. לאשפוז חולים בשחרור בבעיות נתקלים שהם העידו המחלקות ממנהלי (39%) משליש למעלה
 המחלקות מנהלי לפיה החולים, למשפחות נוגעת האחת עיקריות. קבוצות לשתי שנמנו הבעיות את לחלק

 או פעולה, באי-שיתוף בבית, לטיפול החולה את לקחת מהמשפחות חלק של בהתנגדות לעתים נתקלים
 נוגעת שנייה בעיה בבית. הרפואי הטיפול עם להתמודד מעוניינות שאינן או מסוגלות שאינן במשפחות

 בהעברת סרבול עקב נגרמות אשר ביורוקרטיות, ולסיבות בית לאשפוז היחידות לבין המחלקה בין לקשר
 ממנהלי אחד לדברי וחגים(. שבוע בסופי )בעיקר היחידות עם הקשר ביצירת קשיים ועקב הניירת,
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 חוזרים והחולים הטיפוליות בדרישות עומדים לא הם "לפעמים בית לאשפוז חולים שמפנות המחלקות
 ציינו מנהלים מספר קשים. חולים לקבל מעוניינות איננו מהיחידות שחלק ציין אחר מנהל למחלקה".
כזה. שירות מכירים אינם כלל ושהם באזורם פועל אינו זמין, אינו שהשירות

דיון .5

 החולים במספר משמעותי גידול הברית, בארצות בעיקר המערבי, בעולם חל האחרונות השנים בעשרים
 בבית, שמסופקים הרפואיים השירותים ובסוגי בהיקף בית, אשפוז באמצעות רפואי טיפול שמקבלים

 אך האחרון, בעשור להתפתח השירות החל בישראל גם אלה. שירותים שמספקות הסוכנויות ובמספר
באמצעותו. רפואי טיפול שמקבלים החולים ובמספר בהיקפו מצומצם עדיין הוא

 בעלויות ובעיקר הבריאות, מערכת בעלויות לחסוך הצורך היה בית אשפוז שירותי לפיתוח העיקרי המניע
 לעיתים אשפוז, פני על בבית, וסיעודי רפואי טיפול לקבל מעדיפים מהחולים חלק לכך, בנוסף לאשפוז.
 האם והשאלות בית, אשפוז באמצעות הבריאות למערכת בעלויות החיסכון סוגיית חולים. בבית ממושך,

 האשפוז משך את בעזרתו לקצר ניתן האם דהיינו כללי, חולים בבית לאשפוז חלופה לשמש יכול הוא
 והיא העולם, בכל וחוקרים שירותים מממני הבריאות, מדיניות קובעי את מעסיקה אשפוזים, ולמנוע
 עדיין אלה לשאלות המענה זאת, למרות הברית. בארצות בעיקר מחקרים, של מבוטל לא במספר נבדקה

 האמיתית. להערכתו המתאימים והשיטות המדדים לגבי דעים תמימי אינם והחוקרים במחלוקת, שנויי
 ואת בישראל, הבריאות שירותי במערכת בית אשפוז לגבי הללו השאלות את לבחון יהיה שניתן כדי

 שירותי את תחילה לבחון צורך יש הבריאות, שירותי על בית לאשפוז תוכניות פיתוח של ההשלכות
 לתאר היו הנוכחי המחקר של מטרותיו לפיכך, לעומקם. אותם ולהכיר בארץ שמסופקים הבית אשפוז

 בני מקרב בהם המטפלים מאפייני ואת בית אשפוז במסגרת רפואי טיפול שמקבלים החולים מאפייני את
 שמושקע האדם כוח היקף את זו, במסגרת השירותים למתן והדרכים השיטות את למפות משפחתם,

 נועד כן השירותים. שבהפעלת המכשולים ואת ניהולם את השירותים, ארגון הטיפול, תהליכי את בהם,
 עמדתם ואת בית, אשפוז במהלך אחרים ובשירותים אלה בשירותים השימוש דפוסי את לבחון המחקר

 את לבחון המחקר נועד ולבסוף בבית. רפואי שירות מתן כלפי האשפוז במערכת מחלקות מנהלי של
 לו שיש ההשלכות ואת משפחותיהם, בני ושל החולים של החיים לאיכות הללו השירותים של תרומתם

משפחתו. בני ועל החולה על

 גם זה ובכלל בירושלים, בית לאשפוז השירות את מקיף באופן שבחן אחד, מחקר בישראל נערך כה עד
 לעומקם נבחנו הנוכחי במחקר (.Stessman 1997, Stessman 1996) לאשפוז בעלויות החיסכון את

 חולים קופת מבוטחי עבור בית", "כללית חברת ידי על ,1997 בשנת שהופעלו בית לאשפוז השירותים
 מקיפה תמונה שתתקבל לאחר רק האלה. השירותים של מקיפה תמונה לראשונה מספק והוא הכללית,

 שאותה ולאוכלוסייה ליעדיהם התאמתם את לבחון יהיה ניתן בארץ, בית אשפוז שירותי של ומעמיקה
 הפעלתם המשך לגבי החלטות בקבלת שבהספקתם, והחסרונות היתרונות את לבחון משרתים, הם

 ובקביעת במסגרתם, להנתן שמתאימים הטיפולים וסוגי החולים מאפייני קביעת בארץ, ופיתוחם
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 המשכי, למחקר בסיס לשמש עשוי הנוכחי המחקר ממצאי להפעלתם. הרצוי הארגוני והמבנה התנאים
 הבריאות. למערכת בעלויות לחיסכון וכלי לאשפוז, חלופה היותם השירותים, יעילות שאלת תיבחן בו

 החלופה לסוגיית התייחסות תוך המחקר, מטרות לאור אותם נבחן המחקר, בממצאי לדון בבואינו
הללו. השירותים נועדו שלשמן ולמטרות לאשפוז

החולים מאפייני א.
 תוכנית להם ושנקבעה הסתיים, שאבחונם לחולים רפואית והשגחה טיפול לספק מיועד בית אשפוז
 רבים אינטנסיבי. רפואי ולמעקב טיפול להמשך זקוקים הם הרפואי מצבם עקב אך מתאימה, טיפול
 תכופים משינויים ושכתוצאה מרובה, ומפתולוגיה מורכבות כרוניות ממחלות שסובלים קשישים מהם

 מיון לחדר חוזרים הם בבית, רפואי ומעקב טיפול להם שיספק מי שאין בגלל או הרפואי במצבם
ממושכת. לתקופה באשפוז ו״נתקעים" קרובות לעיתים חולים בבית ולאשפוז

 75 בני זו מקבוצה ממחצית למעלה קשישים, היו בית. באשפוז מהחולים שרבים עולה המחקר מממצאי
 התפקודי, מצבם מבחינת שנים. 49 גיל עד צעירים, הם הבית ממאושפזי 14% ש- יצויין זאת, עם ויותר.

 החולים מכלל רבע כאשר אישי, טיפול מפעולות אחת בפעולה לפחות מוגבלים בית באשפוז החולים רוב
 יש למחציתם הדירה, בתוך בניידות עצמאיים אינם מהחולים שליש כן, כמו משנה. יותר מזה מוגבלים

 הימצאם מקום בזיהוי מתבלבלים קשישים, רובם מעשירית, ויותר השתן, סוגר על בשליטה בעיות
 וכי ויותר, תיכונית השכלה בעלי הם בית באשפוז מהחולים שליש ששני יצויין דברים. לזכור ומתקשים

 קבוצות באותן הכללית האוכלוסייה של זו על עולה בהם, העיקריים המטפלים ושל שלהם ההשכלה רמת
גיל.

 רפואיים וממצבים כרוניות ממחלות סובלים מהם רבים בית, באשפוז החולים של הרפואי מצבם בבחינת
 אי בגלל התקבלו שליש לשני קרוב בית. לאשפוז התקבלו הם שבגללה העיקרית למחלה בנוסף אחרים
 ובתופעות במחלות מלווים כלל שבדרך סופני, במצב מחלה או כרונית, ריאות מחלת או לב, ספיקת

 מיעוט ורק מורכב, סיעודי מצב כגון סיעודי בטיפול צורך בגלל התקבלו כשליש נוספות, רפואיות
 שזקוקים מוח, שבץ או קטיעות שברים, בעיקר חריפים, אירועים לאחר היו - מעשירית פחות - מהחולים

 ניתנים כלל שבדרך רפואיים טיפולים קיבלו בית באשפוז החולים מכלל כרבע בנוסף, שיקומי. לטיפול
 לוריד. הזנה או תרופות עירוי או הנשמה מכונת באמצעות הנשמה כגון: חולים, בבית אשפוז במסגרת

 ריאות במחלת וחולים ניווניות נוירולוגיות במחלות חולים בעיקר איפיין הנשמה, מכונת באמצעות טיפול
 שחולים נמצא כאן גם לב. ספיקת אי עם וחולים מורכב סיעודי במצב חולים איפיין לוריד ועירוי כרונית,

הטיפולים. משני אחד אף קיבלו לא אורתופדיות במחלות

 בבית מאשפוז ישירות הגיעו החולים רוב בית. לאשפוז הגעתם מקור הוא החולים של נוסף חשוב מאפיין
 כך על מצביע זה ממצא יותר. נמוך שיעורם יחידות ובשתי מהקהילה, הגיעו מהם 15% ו- כללי, חולים

 לאשפוז קבלתם בטרם חולים בבית אשפוז שהצדיקו רפואיים צרכים בעלי חולים הם הבית שמאושפזי
חולים. בבית מאושפזים להיות ממשיכים היו הם אליו, מועברים היו שאלמלא ויתכן בית,
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 שמאושפזיס לחולים ממאפייניהס ברבים דומים בית באשפוז שהחולים כך על מצביעים המחקר ממצאי
 רפואיים ומצבים כרוניות מחלות עם זקנים, חולים אלו הכלליים. החולים שבבתי הפנימיות במחלקות
וצמודה. תכופה ולהשגחה לטיפול שזקוקים מרובים, וסיעודיים רפואיים צרכים בעלי והם מורכבים,

 וחולים עירוי עם אלו וראשונה בראש - בית באשפוז מהחולים שחלק כך על מרמזים המחקר ממצאי
 היו אלמלא ממושכות, למחלות חולים בית או כללי חולים בבית באשפוז נמצאים היו - מונשמים

 חולים לב, ספיקת אי עם חולים למשל כמו - האחרים מהחולים חלק שגם להניח ניתן בית. באשפוז
 חולים בבתי כללי, חולים בבית מאושפזים היו ־ סופני במצב במחלה וחולים מורכב, סיעודי במצב

 קרובות לעיתים וחוזרים בבית ולחיות להמשיך מאוד מתקשים היו שהם או במוסדות, או גריאטריים,
 של המוגבלות רמת על הממצאים גם בית(. לאשפוז הגיעו הם )שממנו חולים בבית ולאשפוז מיון לחדר

 בבית בהכרח לא כי אם מוסדית, במסגרת נמצאים היו מה□ שחלק כך על לרמז עשויים החולים רוב
 ממצבם שנובעים סיבוכים בגלל קרובות לעיתים חולים בבית לאשפוז חוזרים היו שהם או חולים,
 השכלה רמת בהם הראשיים ולמטפלים הבית שלמאושפזי מהממצאים עולה עוד והתפקודי. הרפואי

 בעלת סלקטיבית אוכלוסייה קבוצת שזוהי ייתכן לפיכך, האוכלוסייה. לכלל מאשר היותר גבוה
 לשאת יכולת או הוראות, הבנת יכולת למשל כמו אותה, שמייחדים סוציו-דמוגרפיים מאפיינים
 בבית הרפואי הטיפול את עצמה על לקבל לה שמסייעים ואשר בטיפול, שכרוך הכלכלי ובנטל באחריות

 במסגרת היו בית, באשפוז היו שאלמלא החולים שיעור מהו לבחון יהיה שניתן כדי עימו. ולהתמודד
 מבוקר, במחקר צורך יש בית, לאשפוז שמתאימים אלו ושל שלהם המאפיינים ומהם שהיא, כל מוסדית

אליו. יופנו שלא כאלו לבין בית לאשפוז שיופנו חולים בין השוואה תיערך שבו

האשפוז מאפייני ב.
 מדדים מספר באמצעות נבחן אחרת, רפואית במסגרת ולטיפול חולים בבית לאשפוז בדומה בית, אשפוז

 בראש השירות, להפעלת שמוקדשות התשומות הינו הראשון המדד בריאות. שירותי להערכת מקובלים
 של ואחיות רופאים ידי על ניתן בית אשפוז במסגרת הרפואי הטיפול רוב האדם. כוח תשומות ובראשונה
 רבע למשך בשבוע, פעמים שלוש עד פעמיים ביקרו הם רוב□ אצל החולים. כל אצל ביקרו אשר היחידות,

 פעמים מספר רק מיעוטם ואצל ביום, פעמים מספר ביקרו הם מיעוטם אצל אך שעה, חצי עד שעה
 מהחולים רבע אצל יותר. נדירים נמצאו אחרי□ מקצועות בעלי של קבועים וטיפולים ביקורים בחודש.
 שליש אצל כלל. בדרך בשבוע שלוש עד פעמיים של בתדירות קבוע, באופן פיזיותרפיסטית ביקרה

 המקצועות שאר מאוד. מוגבלת בכמות וניתן האשפוז במהלך הפיזיותרפי הטיפול הופסק מהחולים
 עובדת בודדים. לחולים ורק אך ניתנו תזונתי, וייעוץ בדיבור ריפוי בעיסוק, ריפוי כמו השיקומים,
 והיתה פעמים, מספר ביקרה היא מהם שליש אצל רק אך מהחולים, כמחצית אצל ביקרה סוציאלית

 ולאור משפחותיהם, בני ושל בית באשפוז החולים של המתמדת ההתמודדות לאור קבוע. בקשר עימם
 התשומות היקף האם השאלה מתעוררת מתמודדים, הם שעימם והארגוניים הרגשיים הפיזיים, הקשיים

 תשומות שבתוספת והעלות התועלת ומהי מספקת, אכן הנלווים, הרפואיים המקצועות בעלי של
 עם והנפשית הפיזית בהתמודדות משפחותיהם ולבני לחולים לסייע כדי הן זאת, אלה. בתחומים
 משך כגון במדדים השירותים בתפעול היעילות את לשפר כדי והן בבית, רפואי שבטיפול המעמסה

מיון. לחדר ופניות חוזרי□ אשפוזים מניעת אשפוז,
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 ובקהילה באשפוז הטיפול, משך הוא בריאות שירותי להערכת והחשובים המקובלים המדדים אחד
 יציאתו. למועד ועד לטיפול החולה של הכניסה ממועד זמן, לאורך בנתונים צורך יש מדידתו לשם כאחד.

 על באמצעותו ללמוד הקושי הוא הנוכחי, המחקר נערך שבו חתכי, מחקר מערך של החסרונות אחד
 לאשפוז העברה כמו טיפול, בדפוסי שינויים או אשפוז, משך כמו זמן, לאורך שמתרחשים טיפול מאפייני

 שנמצאים לחולים יש זה מסוג מחקר במערך כן, על יתר בית. אשפוז בזמן למיון פנייה או חולים בבית
 קצר, זמן בטיפול שנמצאים שחולים בעוד במחקר, להיכלל יותר גדול סיכוי יותר, ארוכה תקופה בטיפול
בו. להיכלל שלא עשויים

 הבית אשפוז משך חסר, אומדן להיות עשויים המחקר שממצאי לכך התייחסות ותוך זו, מיגבלה למרות
 בית לאשפוז היחידות בטיפול היו מהחולים ממחצית למעלה ־ מאוד ארוך היה הנוכחי במחקר שנמדד

 שבבתי הפנימיות במחלקות האשפוז ממשך שיעור לאין ארוך זה האשפוז משך חודשים. משלושה יותר
 או יום, 13 על 1996 בשנת שעמד אקוטית לגריאטריה במחלקות האשפוז ממשך ואף הכלליים, החולים

 על שעמד מורכבת סיעודית לגריאטריה במחלקות ואף יום, 49 על שעמד שיקומית לגריאטריה במחלקות
(.1997 הבריאות, )משרד 1996 בסוף יום 67

 מאושפזים שהיו מהחולים שחלק מעלה ספציפיות, חולים קבוצות של האשפוז משך בחינת זאת, עם
 היו שאלמלא מאוד וייתכן מונשמים, רובם ניווניות, נוירלוגיות ממחלות סבלו ארוכים זמן פרקי

 בבית ואם כללי חולים בבית אם אחרת, במסגרת מאושפזים היו הם זו במסגרת רפואי טיפול מקבלים
 ישירות בית לאשפוז הגיעו החולים שרוב כאן, גם ולהדגיש לחזור חשוב ממושכות. למחלות חולים

 היו מהם חלק אליו, מעוברים היו שאלמלא כך על לרמז שעשוי דבר כללי, חולים בבית מאשפוז
 האשפוז במשך קיצור חל האם לבחון ניתן לא הנוכחי במחקר חולים. בבית מאושפזים להיות ממשיכים

אורכו. מהו כן, ואם בית, לאשפוז שעברו החולים של

 יותר, יקרים אחרים, בשירותים שימוש למנוע השירות של יכולתו הוא בריאות שירותי לבחינת נוסף מדד
 הם שבידינו הממצאים זה בנושא שגם למרות מיון. לחדר ופניות כללי חולים בבית אשפוז למשל כמו

 על מצביעים הם הריאיון, ליום ועד לאשפוז הקבלה שבין לתקופה מתייחסים שהם משום חסר, אומדן
 שהיו בתקופה אושפזו לא אך מיון לחדר פנו וכרבע חולים בבית אושפזו החולים מכלל שכרבע כך

 עם שבראיונות יצוין אך נמוך, או גבוה שיעור זהו האם השאלה לגבי חלוקות הדיעות בית. באשפוז
 בבית שמאושפז חולה של שהעברה שבעוד הדיעה הובעה כלליים חולים בבתי פנימיות מחלקות מנהלי

 הרי בביתו, בחולה לטפל ניתן לא שאכן מצבים קיימים וכי מוצדקת, אכן היא חולים בבית לאשפוז
 את למלא צריכים שהיו בית, באשפוז הרופאים של "כישלון" על להצביע עשויה מיון לחדר שפנייה

 פנימיות מחלקות מנהלי של דיעותיהם עם אחד בקנה עולים הממצאים שני מצד מיון. חדר של התפקיד
 ששני משום חולים, בבית כלל בדרך שניתן לטיפול שזקוקים מהחולים בחלק בבית, לטפל ניתן לפיה
הבית. לאשפוז משם הגיעו שהם למרות חולים, בבית לאשפוז הועברו לא מהחולים שליש

 היחידות בין ותיאום יותר טובה תקשורת בית, לאשפוז השירותים של יותר מתאים ארגון ידי שעל ייתכן
 חלק למנוע היה ניתן באזור, הבריאות במערכת אחרים וגורמים החולים בית רופאי לבין בית לאשפוז

מיון. לחדר מהפניות שכן כל ולא לאשפוז ומהחזרות חולים בבית מהאשפוזים
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 משירותי בהם המטפלים ושל החולים של הגבוהה הרצון שביעות הוא במחקר הבולטים הממצאים אחד
 בחולה בטיפול המשפחות על שמוטל הרב העומס למרות זה. בשירות רואים שהם והיתרונות בית, אשפוז

 מהטיפול רבה רצון שביעות הביעו המכריע רובם החולה, של הקשה מחלתו ולמרות הבית, בתוך קשה
 ראו המטפלים ורוב החולים רוב כן, על יתר בית. אשפוז במסגרת להם שמסופק והסיעודי הרפואי
 רק זה בשירות ראו בודדים ומטפלים חולים רק חולים, בבית אשפוז פני על יתרונות זה בשירות

 רצון שבעי יותר היו שהחולים יצויין זאת, עם כאחד. וחסרונות יתרונות בו ראו וכשליש חסרונות,
 שזה ויתכן הסוציאלית, והעובדת הפיזיותרפיסטית של מהטיפול מאשר והאחות הרופא של מהטיפול

 בית שאשפוז נראה לסיכום, אלה. מקצועות בעלי על הרופף ומהקשר הנמוכה הביקור מתדירות נובע
משפחותיהם. בני ושל החולים של החיים איכות את משמעותית בצורה משפר

בית לאשפוז היחידות בין השוואה ג.
 פעילות הלו מתוכן שש כאשר בית, לאשפוז יחידות שמונה 1997 שנת במהלך הפעילה בית״ ״כללית חברת
 נכללו השנה, כל במשך ושפעלו מביניהן, הגדולות היחידות ארבע ממנה. חלק ושתיים השנה, כל במשך

 והנהלת בית" "כללית שחברת המקסימלי החולים במספר טיפלה היחידות מארבעת אחת כל במחקר.
 במספר טיפלה אף אחת ויחידה בית(, אשפוז של Capping )מעין לקבל להם איפשרו הכללית חולים קופת
 טיפול ולמתן בית לאשפוז חולים לקבלת כלליים קריטריונים נקבעו לה. שנקבע מזה יותר גדול חולים

 המתאימים לתנאים בהתאם להתארגן מהיחידות אחת לכל איפשרה בית" "כללית הנהלת אך במסגרתו,
 ביחידות שטופלו החולים מאפייני בין שבהשוואה פלא אין לפיכך, בסביבתה. שנמצאים ולגורמים לה

משמעותיים. הבדלים נמצאו ידן, על שסופקו הטיפול דפוסי ובין במחקר, שנכללו

 את קובעות אשר בית, לאשפוז העקריות הקבלה בסיבות היחידות ארבעת בין הבדלים נמצאו ראשית,
 סיבות מבחינת ביותר ההטרוגנית היחידה היתה א׳ יחידה החולה. של והטיפוליים הרפואיים הצרכים

 החולים מכלל מחצית בה מהוים כרונית ריאות במחלת וחולים לב ספיקת אי עם חולים כי אם קבלה,
 בשיעור מאופיינת ב׳ יחידה הנשמה. או עירוי קיבלו ביחידה החולים מכלל חמישית רק שבטיפולה.

 ביחידה היה לא בה. החולים מכלל שליש שני - ריאות ומחלות לב ספיקת אי עם חולים של ביותר הגבוה
 חולים של ביותר הגבוה בשיעור מאופיינת ג׳ יחידה בבית. עירוי ניתן לבודדים ורק מונשם, חולה אף זו

 על שטופלו מהחולים ממחצית למעלה מהווים אשר סופני, מחלה במצב וחולים מורכב סיעודי במצב
 של ביותר הגבוה בשיעור מאופיינת זו יחידה בעירוי. טיפול קיבלו ביחידה מהחולים לשליש קרוב ידה.

 של ביותר הגבוה בשיעור מאופיינת ד׳ יחידה הנשמה(. או )עירוי הטיפולים משני אחד שמקבלים חולים
 נוירלוגי או קטיעות( או )שברים אורתופדי ממקור אקוטי אירוע לאחר שיקומי לטיפול שנזקקו חולים
 20% על שעמד מונשמים, חולים של ביותר הגבוה ובשיעור המטופלים, מכלל שליש על שעמד מוח(, )שבץ
 ספיקת מאי שסובלים חולים של מבוטל לא בשיעור טיפלה היחידה כן, כמו ביחידה. המטופלים מכלל

 ניתן כללי באופן ביותר. הנמוך הוא בה מורכב סיעוד ומצבי סופני מחלה במצב החולים ששיעור בעוד לב,
 טיפלו וד׳, ג׳, שיחידות בעוד תחזוקתיים, צרכים בעלי חולים ביותר טיפולו ו-ב׳ א׳, שיחידות לאמר,
ושיקומי. אינטנסיבי רפואי טיפול שדורשים חולים ביותר

 עם הקשר את והסדירו בית לאשפוז שהיפנו הגורמים ביחידות, האשפוז מאפייני את שמייצגים המדדים
 במידה קשורים האשפוז ומשך שחרור סיבות למיון, פניות חולים, בבית לאשפוז העברה היחידות,
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 שיעור נמצא ב׳ ביחידה למשל, כך היחידות. את שאיפיינו והאבחנות הקבלה סיבות עם מסויימת
 עם חולים של ביותר הגבוה השיעור טופל זו ביחידה וכזכור, ביותר, הגבוה חולים בבית לאשפוז הכניסות

 חולים. לבית העברה הנראה ככל שהצריך הרפואי במצבם תכופים בשינויים שמאופיינים לב, ספיקת אי
 חולים בהרבה כזכור טיפלה אשר ביותר, הנמוך חולים בבית לאשפוז הכניסות שיעור נמצא ד׳ ביחידה

 אחרים גורמים שגם להדגיש מאוד חשוב זאת, עם יציבים. כלל בדרך מונשמים, ובחולים שיקומיים
 הגורמים את לחלק ניתן האשפוז. מאפייני על להשפיע עשויים היו הנוכחי במחקר נבחנו שלא ורבים,

 דפוסי למשל כמו עצמה ליחידה הקשורים גורמים כוללת האחת כאשר עיקריות, קבוצות לשתי הללו
 ואחרים, היחידה וניהול ארגון שלהם, התגמול דרכי והכשרתו, שלה האדם כח היקף ביחידה, העבודה

 במחוז מתחרים וגורמים פעולה שיתוף חולים, לבתי נגישות למשל כמו היחידה שבסביבת ולגורמים
היחידות. של והפעילות העבודה דפוסי על להשפיע שעשויים אחרים וגורמים

 בתדירות בעיקר ביניהן, הבדלים נמצאו היחידות בארבעת בחולים והטיפול העבודה דפוסי בבחינת
 של הגבוה הכי הביקור תדירות נמצאה ב׳ ביחידה והפיזיוטרפיסטית. האחות הרופא, של הביקורים

 של גבוה הכי הביקור בתדירות מאופיינת ג׳ יחידה אחיות. של הנמוכה הכי הביקור ותדירות רופאים,
 ו-ד׳ א׳, יחידות כאחד. אחיות ושל רופאים של נמוכה ביקור בתדירות מאופיינת א׳ ויחידה אחיות,

 ביותר, הנמוך בשיעור ג׳ ויחידה פיזיוטרפי, טיפול שקיבלו חולים של גבוה יותר בשיעור מאופיינות
האחרות. היחידותה לשלושת בהשוואה ביותר גבוה ד׳, ביחידה פיזיוטפריסט של הביקורים ותדירות

 הרצויים הפעילות דפוסי לגבי דיון להמשך בסיס לשמש עשויים היחידות בין ההבדלים לסיכום,
 ושעשויים בכך שכרוכים והפנימיים החיצוניים המרכיבים ריבוי בית. לאשפוז יחידה של והאפשריים

 לפתח צורך יש והאם מקום יש האם שאלות מעוררים פעילותה, דרכי ועל היחידה מבנה על להשפיע
 השירות בפיתוח לגמישות עדיפות ויש מודלים מספר עדיפים שמא או זה, שירות להפעלת אחיד מודל

 של והימצאותם לפיתוחם להיות שעשויות ההשלכות מהן לבחון צורך יש בנוסף, הפעלתו. ובדרכי
דומות. מטרות בעל שירות של שונים ומודלים דפוסים

המחקר מגבלות ר.
 מורכבות עקב אך בישראל, הבריאות במערכת בית אשפוז שירותי של רבים תחומים בחן זה מחקר

 צורך יש שבהם התחומים את להזכיר ראוי לפיכך, הנושאים. כל את בו להקיף ניתן לא השירותים
המחקר. ובהמשך נוספת בבחינה

 הוצגו במחקר בית. אשפוז של - והעקיפה הישירה - העלות הוא בחן לא הנוכחי שהמחקר הנושאים אחד
 של הכספי הערך את באמצעותם לחשב ניתן לא אך הבית, אשפוז של העלויות לגבי עדויות מספר

 ללמוד כאמור ניתן זאת, עם זה. בטיפול שכרוכים והעקיפים, הישירים השירותים, בגין ההוצאות
הבית. אשפוז בעבור אחרים ולגורמים הבריאות למערכת שיש העלויות על דברים מספר מהמחקר

 מפעילי של הישירה שההוצאה עולה אדמיניסטרטיביים ומנתונים אחרים מחקרים מממצאי ראשית,
 ולצרכיו בחולה הטיפול לסוגי )בהתאם ליום שקל 250-150 על עומדת בית אשפוז בעבור ליום השירותים

 אחרים ולגורמים הבריאות למערכת שיש הנוספות לעלויות עדויות עולות מהמחקר שנית, הרפואיים(.
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 כך עצמו. והחולה החולה משפחת בני הרווחה, משרד לאומי, ביטוח וביניהן בביתו, בחולה הטיפול בגין
 בני וגם סיעוד, חוק באמצעות הבית ממאושפזי רבים של אישי בטיפול משתתף הלאומי הביטוח למשל

 ציוד, עוזרת, מטפלת, עבור בתשלום ישירות כהוצאות אם מהשירותים, חלק מימנו החולה משפחת
 בנוסף, עבודה. ימי והפסד צמצומה, או עבודה הפסקת עקב עקיפות כהוצאות ואם וכד׳ נסיעות תרופות

 ואשר בו, לטיפול מקדישים החולה משפחת שבני מספור הרבות הטיפול שעות את בחשבון לקחת יש
 ערכם את לחשב כדי מספיק אינו זה שמידע אלא הפורמלי. הטיפול ממערכת שנחסכת תשומה מהוות
בחולה. בטיפול שכרוכים והעקיפים, הישירים הנוספים, השירותים בגין ההוצאות של המלא הכספי

 לאשפוז ממעבר כתוצאה חולים בבתי האשפוז בדפוסי שינויים הוא הנוכחי במחקר נבחן שלא נוסף נושא
 ישירות בית לאשפוז הועברו החולים רוב כזכור, חוזרים. אשפוזים ומניעת האשפוז משך קיצור כמו בית,

 נשאלת לפיכך, במחלקה. בהם שטיפלו הרופאים ידי על הופנו מהם ורבים כללי, חולים מבית מאשפוז
 משך את וקיצרה יותר, מהר מהמחלקה החולה הוצאת את איפשרה בית לאשפוז ההעברה האם השאלה
 באמצעות זו שאלה לבחון היה ניתן תיאורטית קצר. זמן תוך למחלקה חזרתו מנעה ואולי שלו האשפוז
 אלא אליו, הפנו שלא מחלקות לבין בית לאשפוז חולים שהיפנו במחלקות האשפוז מדדי בין השוואה

 הופנו אכן בית( לאשפוז חולים )שהיפנו מהמחלקות שהשתחררו החולים מכלל בודדים אחוזים שרק
 על במחלקה, הכולל האשפוז משך קיצור על השפעה לו שתהיה הנוכחי בשלב לצפות ניתן לא ולכן אליו,

אחרים. אשפוז מדדי ועל חוזרות קבלות

 שחרור יעד יש חולים בבית מחלקה שלמנהל העובדה האם היא, הקודמת לשאלה שקשורה נוספת, שאלה
 החולה, את לשחרר לו מסייע צמודים, ולהשגחה לטיפול שזקוק קשה, חולה להעברת ואמין בטוח

 חולים בבתי פנימיות מחלקות מנהלי של מתשובותיהם באשפוז. להשאירו מחליט היה כן שאלמלא
 בין גדול פער קיים זאת, עם בבית. הרפואי מהטיפול חלק לספק שניתן חושבים שחלקם עולה, כלליים

 בית, לאשפוז חולים היפנו מעטים מנהלים שרק נמצא בו בפועל, הביצוע לבין העקרונית ברמה התפיסה
 לאי בנוסף כוללים אשר בית, לאשפוז בשחרור ובעיות מכשולים על הצביעו הם כן, על יתר נמוך. ובשיעור

 היחיודת עם בקשר וסרבול בירוקרטיות בעיות גם משפחתו, ובני החולה של והסכמה פעולה שיתוף
אליהם. העברה מונעים ואף מעכבים אשר בית, לאשפוז

 חולים בקופת שנעשה הארגוני השינוי של המשמעויות נבחנו שלא בכך היא המחקר של נוספת מגבלה
 רפואיים שירותים להספקת הקמת.חברת-בת בית". "כללית חברת - חברת-בת הקמת ידי על הכללית

 חולים בקופת מסוגו ראשון ניסיון היה הקופה, שירותי באמצעות שלא הכללית, חולים קופת למבוטחי
 חברת הקמת ממלכתי. בריאות ביטוח חוק החלת בעקבות הקופה בעלויות לחיסכון כדרך הכללית,
 דפוסי את רבה במידה קבע שגם תקופה, כאותה הקופה מנכ״ל של יוזמה פרי היתה בית" "כללית
 במרכז והמנהלים מפתח מאנשי חלק בקרב רבה התנגדות עוררה שהקמתה אלא תקציבה. ואת פעולתה

 בקופה אחרים שירותים ובקרב עובדים, ארגוני בקרב המחוזות, הנהלות בקרב הכללית, חולים קופת
 בכך שראו הראשוניים מהרופאים חלק בקרב ואף טיפול להמשך יחידות כמו מתחרה, גורם בה שראו
 ממשלתית ובבעלות הכללית חולים קופת שבבעלות החולים, מבתי חלק גם המקצועי. במעמדם פגיעה
 גורמים מצד ההתנגדות בתפוסה. מירידה שחששו משום בית, לאשפוז שירותים לפיתוח התנגדו כאחד,
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 התפתחותה את עיכבו מרובים, לקשיים ,בית׳ ל״כללית גרמו ביניהם( מנוגדים אינטרסים )ובעלי רבים
מהמחוזות. בחלק חדשות יחידות הקמת מנעו ואף

 הבריאות במערכת שהתרחשו אחרים שינויים גם כמו הכללית, חולים קופת בהנהלת מנהלים חילופי
 חולים קופת הנהלת את הביאו ממלכתי, בריאות ביטוח חוק החלת שלאחר הראשונות השנים במהלך,

 האחריות פעילות. שנות שתי לאחר בית" "כללית חברת את לסגור להחלטה ,1997 שנת בסוף הכללית,
 במתכונת אלה שירותים מפעילים אשר המחוזות, הנהלת לידי הועברה בית אשפוז שירותי להספקת

שונה. ובהיקף שונה

סיכוס ה.
 חולים קופת ידי על בעיקר ומופעל האחרונות בשנים בישראל להתפתח שהחל בית לאשפוז השירות
 טיפול תוכנית לה□ ושנקבעה הסתיים שאבחונם קשים לחולים רפואי טיפול לספק נועד כללית,

 מבוגרים הם הללו מהחולים רבים תכוף. אינטנסיבי ולמעקב טיפול להמשך זקוקים הם אך מתאימה,
 החולים חלק צמוד. רפואי לטיפול וזקוקים כרוניות במחלות שחולים צעירים מיעוטם אך וקשישים,

 בבית מאושפזים להיות צריכים היו בית באשפוז היו שאלמלא רפואיים וממצבים ממחלות סובלים
 מיעוט רק צמוד. ולמעקב תת־חריף, טיפול להמשך קרובות לעיתים זקוקים אחרים חולים ג□ אך חולים,

 בני עם גרים החולים רוב יחסית. קצרה לתקופה בקהילה לשיקום שזקוקים חולים היו הבית ממאושפזי
 רוב מטפלת. עם או לבד גרים מיעוטם כי אם הטיפול, לקבלת שנדרשים לתנאים בהתאם משפחה
כללי. חולים מבית ישירות בית לאשפוז התקבלו החולים

 פעמים מספר של בתדירות ואחות, מרופא בעיקר רפואי טיפול קיבלו החולים הבית, אשפוז במסגרת
 פיזיותרפיה זה ובכלל נלווים, רפואיים מקצועות מבעלי טיפול קיבלו מיעוטם ורק כלל, בדרך בשבוע
 לחדר פנו מרבע ולמעלה הבית, אשפוז במהלך חולים בבית התאשפזו מהחולים רבע סוציאלית. ועובדת

 למעלה בית באשפוז היו החולים מכלל כמחצית כאשר למדי, ארוך היה הבית אשפוז משך זאת, עם מיון.
 ורובם משפחותיהם, בני ושל החולים של חייהם לאיכות רבות תר□ הבית אשפוז חודשים. משלושה
 בבית אשפוז פני על אותו מעדיפים הם כי הצהירו ואף קיבלו, שהם מהשירותים מרוצים היו המכריע

חולים. בבית לאשפוז חלופה בו ורואים חולים

 על 1997 בשנת בישראל שסופקו בית לאשפוז השירותים של ומקיפה עדכנית תמונה הציג הנוכחי המחקר
 בית אשפוז האם :כגון שאלות ייבחנו שבו נוסף למחקר בסיס לשמש עשוי המחקר בית. כללית חברת ידי

 היו אכן במסגרתו טיפול שמקבלים החולים האם חולים? בבית לאשפוז אמיתית חלופה מהווה
 אשפוז משך הא□ האשפוז? משך ולקיצור אשפוז למניעת מסייע בית אשפוז האם כן? אלמלא מאושפזים

 למערכת בעלויות חיסכון משום זה בשירות יש האם ולבסוף, מדי? ארוך הוא שמא או מתאים, אכן הבית
 תוספת בו יש בחולים, הטיפול איכות את מגביר הוא אם שגם מוסף, שירות זהו שמא או הבריאות,

 השוואה תיערך בו מבוקר, אקראי בניסוי צורך יש אלו שאלות לבחון כדי הבריאות? למערכת עלויות
 מתאימים שהיו למרות חולים, בבית שיישארו חולי□ לבין בית לאשפוז שיתקבלו חולים בין רנדומלית

 באשפוז שיישארו חולים של המוספים האשפוז ימי יימדדו שבו מבוקר, ניסוי רק בית. לאשפוז לעבור
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 יאפשר חולים(, מבית להשתחרר דווקא )לאו בית לאשפוז לעבור יכולים שהם כך על החלטה קבלת לאחר
אלה. לשאלות מענה מתן
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reduction in the length of stay. However, the findings regarding patient characteristics, the referring 
agent, inputs and treatment, and work processes may facilitate an analysis of the advantages aq4 
disadvantages of home hospital services. This, in turn, will inform decisions regarding the 
continued operation and development of this service in Israel, and may help policymakers determine 
the appropriate target population, and the optimal conditions and organizational structure for this 
service.

This study provides a foundation for examining whether home hospital programs can serve as an 
alternative to hospitals, by preventing or reducing the length of hospitalization, and whether they are 
likely to reduce expenditures in Israel’s health system. The next step in this examination will 
require comparing patients admitted to home hospital programs with those who remain in the 
hospital despite having been found suitable for home hospitalization, while controlling for patient 
mix, hospitalization characteristics, and other factors that affect the health services system in Israel.



3. Characteristics of Treatment
♦ Hospital staff, particularly physicians, play an important role in referring patients to home 

hospitalization and contacting the home hospital unit. Seventy-five percent of the patients and 
82% of the caregivers heard about home hospitalization from hospital staff, and 76% said that 
hospital staff initiated contact with the home hospital unit.

♦ Most of the patients were transferred directly from a general hospital to home hospitalization. 
Overall, only 15% of the patients were admitted to home hospitalization from the community; in 
two home hospital units, the percentage of those admitted from the community was even lower.

♦ The majority of medical treatment was provided by physicians and nurses from the home 
hospital unit who visited each patient, usually between two and three times a week. One-quarter 
of the patients were visited by a physiotherapist, and a few were visited by other rehabilitation 
specialists. A social worker visited about half of the patients, although she was in regular contact 
with only one-third of them.

♦ As of the interview, approximately one-quarter of all home hospital patients had been 
hospitalized and about one-quarter had visited the emergency room since their admission to 
home hospitalization. About one-fifth of the patients were in the home hospital program for 
from several days to a month, 24% were in the program for from one to two months, 20% were 
in the program for from two to three months, and the remainder were in the program for more 
than three months.

♦ The four home hospital units included in the study differed greatly in their patients’ 
socio-demographic characteristics and in their patterns of care provision - e.g., the referring 
agent, schedules and treatment patterns, the frequency of physicians’ and nurses’ visits, hospital 
admissions and visits to the emergency room, and reasons for discharge.

4. Satisfaction
♦ The majority of patients and caregivers were satisfied with the home hospital program and its 

services. Two-thirds of the patients and two-thirds of the caregivers felt this service had 
advantages over the hospital, one-third felt it had advantages and disadvantages, and a very few 
felt it had disadvantages only. Despite the heavy burden placed on patients and families, it 
appears that home hospitalization contributes to the quality of their lives.

In summary, this study presents a comprehensive picture of the home hospital services provided in 
Israel in 1997 by “Clalit Home”. The findings indicate that many of these home hospital patients 
suffered from complex medical conditions and that most of them were admitted to home 
hospitalization directly from the general hospital. Thus, it is possible that had they not been 
transferred to home hospitalization, some of them would have remained in the hospital (on a 
respirator or receiving medication and nutrition intravenously) and some would have been 
hospitalized or visited the emergency room frequently (especially patients suffering from cardiac 
insufficiency or a terminal illness). This study did not enable us to determine how many hospital 
days were eliminated by home hospitalization - whether through prevention of hospitalization or
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1. Patient Characteristics
♦ Two-thirds of the home hospital patients are elderly (half of them are aged 75 and over), but 14% 

of them are young (up to age 49). Two-thirds of the patients have secondary or post-secondary 
education. Most of them live with their families, although 10% live alone, and an additional 7% 
live with a paid caregiver.

♦ Seventy-nine percent of the patients are disabled in at least one personal care activity, one-third 
are not independent in mobility within the home, half of them suffer from urinary incontinence, 
and more than one-tenth of them, most of whom are elderly, suffer from orientation and memory 
disorders.

♦ The main reasons for admission to home hospitalization are cardiac diseases, chronic lung 
disease, terminal illness, the need for complex nursing care, neurological disease (degenerative 
disease and stroke) and having recently undergone orthopedic surgery (e.g., amputation, 
fracture). Most of the patients suffer from chronic illnesses and medical conditions in addition to 
the primary diagnosis for which they were admitted to home hospitalization.

♦ Approximately one-quarter of the patients receive medical care that is customarily provided in 
the hospital: 10% are on a respirator and 17% receive medication or nutrition intravenously. 
Patients who are on a respirator are primarily those with degenerative neurological disease and 
chronic lung disease, and patients receiving medication and nutrition intravenously are primarily 
those who suffer from cardiac diseases.

♦ Fifty-four percent of the home hospital patients who are eligible for benefits under the 
Community Long-Term Care Insurance Law (women aged 60 and over and men aged 65 and 
over) receive assistance under the law; an additional 13% had applied for assistance at the time 
of the study but had yet to receive a reply. Fifty-six percent of the patients had a paid caregiver 
(besides the primary caregiver, who was a relative), and most of them received full or partial 
public funding for the paid caregiver (e.g. under the Community Long-Term Care Insurance Law 
or through “Clalit Home”).

2. Caregiver Characteristics
♦ Half of the primary caregivers were the spouses of home hospital patients, and 43% were other 

relatives (primarily a daughter or son); 8% of the patients did not have a primary caregiver who 
was a relative. The average age of caregivers was 56, although about half of them were aged 65 
or over. Three-quarters of them had secondary or post-secondary education. One-third of all 
primary caregivers were employed, but one-third of that third had reduced their work hours and 
nearly half of that third had missed work days because they needed to care for their sick relative. 
Three-quarters of the primary caregivers reported having expenses related to the care of their 
relative, primarily a private caregiver’s salary, payment for medical consultation, taxi fare, and 
the cost of diapers and bandages.



Abstract

During the past two decades, there has been a significant increase both in the number of people in 
the west who receive medical care through home hospitalization, and in the extent and type of 
medical services provided in the home and the number of agencies providing them. In Israel, home 
hospital programs have been developed during the past decade, although their scope and the number 
of patients they serve are still somewhat limited.

The primary motive for developing home hospital services is the need to reduce expenditures in the 
health system, particularly for hospitalization. In addition, some patients prefer receiving medical 
and nursing care at home to being hospitalized, sometimes for an extended period. Questions as to 
whether home hospitalization can reduce expenditures in the health system, shorten lengths of stay 
in the hospital or prevent them altogether, or serve as an alternative to hospitalization concern 
policymakers, researchers and those who finance services all over the world; these questions have 
been addressed in a significant number of studies, primarily in the United States. Nevertheless, the 
answers are still open to debate, and there is no consensus regarding the measures for or methods of 
analyzing them.

In order to address these questions and determine their implications for the development of home 
hospital programs in Israel, it is first necessary to examine the services currently being provided and 
to characterize the patients receiving them. A study that examined the Clalit Sick Fund Home 
Hospitalization Unit in Jerusalem found that it saved hospital days as well as hospital costs 
(Stessman et al., 1996). However, this study focused on one service framework only. The present 
study sought to expand its scope to include a larger portion of the home hospitalization system in 
Israel.

The goals of this study were therefore to characterize home hospital patients and their principal 
caregivers, describe processes of care and methods of care provision, and determine the number and 
type of staff involved in providing home hospital services, and the organization of and obstacles to 
providing services. The study also examined the use of other services during home hospitalization, 
and the contribution of home hospitalization to the quality of life of patients and their families. 
Once a comprehensive picture of Israel’s home hospital services has been formulated, it will be 
possible to study their appropriateness to their goals and target population, as well as to determine 
how this service may contribute to the efficiency and cost effectiveness of Israel’s health system.

This study examined the home hospital services provided in 1997 by “Clalit Home” to members of 
Kupat Holim Clalit (Israel’s largest sick fund). The study comprised 198 home hospital patients 
and their primary caregivers in four home hospital units. Data were collected through face-to-face 
interviews with the patients and their primary caregivers, and were taken from medical records. 
Following are the principal findings of the study.
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