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  תקציר
  מבוא ומטרות המחקר

 רבים מהם –אחד הכלים הנפוצים לטיפול בחולים קשים ובחולים כרוניים המרותקים לביתם בקהילה 

על אף שקופות . וא שירות לטיפול בית רפואי ה–קשישים ורבים שוחררו זה מכבר מאשפוז בבית חולים 

אין מידע , )1973משנת (החולים מפעילות שירותים לטיפול בית מסוגים שונים מזה כשלושים שנה 

מחקר זה נועד למפות את השירותים לטיפול בית רפואי המופעלים כיום , לפיכך. מאורגן ומקיף לגביהם

תהליכי , דפוסי אספקתם, פריסתם: מקיפה עליהםולספק תמונה , בארץ בידי ארבע קופות החולים

מדיניות הקופות כלפי , מאפייני המטופלים, סל השירותים וסוגי טיפולים, העבודה הנהוגים בהם

יסייע המחקר בפיתוח מדיניות כלל ארצית לאספקת , בכך. המטופלים האלה ופעילותן בתחום זה

בעיצוב דפוסי עבודה שוויוניים , בי פיתוחםהשירותים לטיפול בית וישמש בסיס בקבלת ההחלטות לג

  .ואחידים ובקביעת התקנות להפעלתם

  

  מערך המחקר
. ובמסגרתו רואיינו שתי קבוצות של מנהלים במערכת הבריאות, המחקר בוצע בשיטה איכותנית

הסיעוד והמינהל בהנהלות הראשיות של ,  מנהלים בכירים בתחומי הרפואה37הקבוצה הראשונה כללה 

. פנים אל פנים, קופות החולים ובהנהלות המחוזות של הקופות אשר רואיינו בריאיון עומקארבע 

 מנהלי יחידות לטיפולי בית ברחבי הארץ שרואיינו בעזרת שאלון מובנה למילוי 47הקבוצה השנייה כללה 

  .עצמי שנשלח אליהם  בדואר

  

  ממצאים עיקריים
  מאפייני היחידות לטיפולי בית

 המחוזות שלהן ברחבי בכלסיעודי ושיקומי ,  מפעילות שירותים לטיפול בית רפואיכל קופות החולים 

  .המשרתים כעשרת אלפים נפש,  יחידות וצוותים לטיפול בית76בסך הכול מופעלות בארץ . הארץ

הקשורים לשינויים הכלליים , בכל הקופות חלים בשנים האחרונות שינויים בשירותים אלה 

באופן . ת ובקופות החולים בעקבות החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתיהמתרחשים במערכת הבריאו

ובכלל זה , ספציפי השינויים קשורים לקביעה בחוק המחייבת את קופות החולים לספק למבוטחיהן

וללחץ החיצוני והפנימי המופעל על הקופות , סל שירותים מוגדר, גם למבוטחים המרותקים לביתם

ביחד עם שינויים , ם שינויים דמוגרפיים והזדקנות האוכלוסייהג. לחיסכון ולייעול השירותים

פיתוח -השפיעו על, טכנולוגיים המאפשרים לספק טיפול רפואי בבית ושינויים בדפוסי האשפוז

  . השירותים האלה

הקופות פיתחו ועדכנו בשנים האחרונות את הנהלים והתקנות בנושא טיפול , כחלק מתהליכי השינוי 

בשלוש קופות .  בעלי תפקידים שיפתחו את השירותים האלה ויעקבו אחרי הפעלתםבית רפואי ומינו

חריפים -נקבע בנהלים כי שירותים לטיפול בית יסופקו למבוטחים הסובלים ממצבים רפואיים תת

רק בקופה אחת . עד להתייצבות מצבם וחזרתם לטיפול במתקני הקופה בקהילה, המרותקים לביתם

אם רופאי המשפחה , ינתנו גם לחולים הסובלים ממחלות כרוניות יציבותנקבע כי שירותים אלה י

ההבדלים בנוהלי הקופות נובעים . אינם עורכים אצלם ביקורי בית ולא מתנהל מעקב קבוע אחריהם



  

ii 

ומתפיסת העולם של המנהלים , מדפוסי העסקת רופאים וצוות רפואי אחר, מהמבנה הארגוני שלהן

  .בקופות

יחידות להמשך "הקרוי , הדפוס הראשון. עיקריים של שירותים לטיפול ביתנמצאו שני דפוסים  

הוא ותיק יותר ומופעל בידי קופת חולים אחת אשר מפעילה במקביל גם יחידות , "טיפול ומעקב

, הדרכה ותמיכה לצוותי המרפאות בקהילה, תפקיד היחידות האלה הוא לתת ייעוץ. מהדפוס השני

הנשארת בידי רופא המשפחה והמרפאה , חריות לטיפול ישיר בחולהאולם הן אינן נוטלות את הא

שבהן נוטל צוות היחידה בפועל את " יחידות לטיפול בית"הוא , הנפוץ כיום, הדפוס השני. בקהילה

בשתי קופות נוטל צוות היחידות את מלוא האחריות . האחריות לטיפול בחולים המרותקים לבית

בשתי הקופות האחרות . ם ממצבת המטופלים של רופא המשפחהוהם למעשה נגרעי, לטיפול בחולים

כאן עשויים . ואף לא באחריות הכוללת לטיפול בחולה, לא נמצא דפוס אחיד קבוע בחלוקת העבודה

צוות המרפאה בקהילה וספקי , ובעיקר צוות היחידה, להיות מעורבים בטיפול גורמים שונים

ידות בכל הקופות משתדלים להקפיד למנוע כפילות שבכל היח, יצוין. שירותים הנשכרים לשם כך

  .בטיפול

כוח האדם ביחידות לטיפול בית בכל קופות החולים מבוסס על צוות גרעיני קבוע הכולל רופא  

בעלי מקצועות . רובם המכריע שכירים של הקופות, ולרוב גם עובד סוציאלי ופיזיותרפיסט, ואחות

נמצאו בצוותים של חלק גדול מהיחידות בשלוש קופות ) כגון מרפאים בעיסוק(שיקומיים אחרים 

, עם זאת. אולם נמצאו הבדלים גם בין יחידות בתוך אותה הקופה, ובמיעוט היחידות בקופה רביעית

אם בידי בעלי מקצוע שכירים , ברוב היחידות נמצאים פתרונות שעונים לצורכי הטיפול בחולים

  .בקופה או בשירות קנוי

  

  מטופלים בידי היחידות לטיפולי ביתמאפייני החולים ה

קיימת הסכמה רחבה בכל הקופות כי הסיבה המכרעת בהחלטה על קבלת חולה לטיפול היא ריתוקו  

יש הבדלים במידת , עם זאת. לבית והעובדה שהוא לא יכול להגיע למרפאה או לרופא המשפחה

מידת ההקפדה בין הקופות החשיבות שמייחסים לעיקרון זה בעת ההחלטה על טיפול בחולה בבית וב

בחלק . לגבי טיפול בחולים המסוגלים להגיע למתקני הקופה בקהילה, ובין יחידות באותה הקופה

מקבלים לטיפול היחידה גם חולים המסוגלים להתיינד מעט או , בעיקר בשתי קופות, מהיחידות

  .להגיע למרפאת הקופה בעזרת בני משפחה

בחולים במצב סופני , חריפים-ם ממצבים רפואיים תתבכל הקופות מטפלים בחולים הסובלי 

רבים , עם זאת. ובחולים הזקוקים לשיקום בעקבות אירוע חריף כמו שבץ מוח או שבר הירך

מהמטופלים בבית בכל הקופות סובלים ממצבים רפואיים כרוניים פעילים שבגללם חלים שינויים 

על אף , אולם. זקוקים למעקב רפואי צמודהם מועדים לאשפוזים חוזרים ו, תכופים במצבם הרפואי

ולהעבירם לאחריות השירותים " כרוניים יציבים"המדיניות של שלוש קופות לשחרר חולים 

ושיעורם נע בין חולים בודדים במקצת היחידות ,  בחולים כאלהגםרוב היחידות מטפלות , בקהילה

ים מאוד בין יחידות שונות באותה עם הבדלים גדול, לבין רובם המכריע של החולים ביחידות אחרות

  .הקופה ובין הקופות

הן מספקות עירוי . חריפים-רוב היחידות בשלוש קופות מטפלות בחולים במצבים רפואיים תת 

אולם קיימים הבדלים גדולים בין הקופות ובין היחידות באותה הקופה , נוזלים והזנה בבית, תרופות
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חולים בודדים בכל היחידות בשתי קופות לבין למעלה ושיעורם נע בין , בהיקף החולים החריפים

ההבדלים בהיקף החולים החריפים קשורים . ממחצית החולים ביחידות בודדות בשתי קופות אחרות

להבדלים בין מחוזות , למשאבי השירותים הקהילתיים, למדיניות השחרור מבית חולים של הקופה

- הטיפול בחולים במצב תת. ירותים לטיפול ביתולתפיסה הכוללת של הקופה את הש, ואזורים בארץ

ולעתים קרובות מעורבים בטיפול , חריף דורש ביקורי בית תכופים של רופא ואחות מצוות היחידה

  .בחולים אלה גם ספקי שירותים חיצוניים ואף צוות המרפאה המקומית

ביחידה " תקועים" ה דווח על חולים- בשתי קופות יותר מאשר באחרות -ברוב היחידות לטיפול בית  

בגלל סיבות שונות ובעיקר קושי של , זאת. מבלי שניתן יהיה לשחררם, אפילו שנים, במשך זמן רב

התנגדות של רופאי משפחה בחלק מהקופות לקחת , שירותים קהילתיים לשאת בעול הטיפול בהם

י הצוות של אנש" רחמנותם"את האחריות לטיפול בחולים קשים ולערוך ביקורי בית תכופים ו

  .ביחידות לטיפול בית

  

  סל השירותים 

כולל מעקב רפואי וסיעודי קבוע אחרי מצב החולה , בכל הקופות, הטיפול בכל היחידות לטיפול בית 

משך הטיפול ביחידות נע בין שבועיים . והתוויית שינויים בטיפול בהתאם לשינויים במצב החולה

תדירות הביקור של רופא ואחות נעה . י היחידותכדברי מנהל" לנצח"לעתים , לבין חודשים ושנים

לדפוסי , בהתאם למצבו הרפואי של החולה, לבין פעם בחודש או חודשיים, בין מספר פעמים בשבוע

  .אספקת הטיפול ולמדיניות הקופה

וקופה אחת , היחידות בכל הקופות אחראיות לאספקה ולטיפול במכשור תומך נשימה ובבלוני חמצן 

 . ומכשור לחולים הזקוקים להנשמה מלאה בביתמספקת גם טיפול
ומיעוטן , חלקן מספקות רק טיפול פליאטיבי תומך. כל היחידות מטפלות בחולים במצב סופני 

הטיפול ניתן בעיקר בידי אחות ורופא היחידה המגיעים לבית החולה . מספקות גם טיפול כימותרפי

 גם צוות המרפאה המקומית וספקי לעתים מעורב. בין מספר פעמים בשבוע לפעם אחת בשבוע

  .שירותים בטיפול בחולים אלה

, אולם ברובן המכריע הוא כולל בעיקר פיזיותרפיה, טיפול שיקומי ניתן בכל היחידות לטיפול בית 

, משך הטיפול נע בין חודשיים לבין ארבעה חודשים. וטיפול שיקומי אחר ניתן בהיקף מצומצם יותר

). בקופה אחת התכיפות גבוהה יותר(שלוש פעמים בשבוע ברוב היחידות ותדירותו נעה בין פעמיים ל

וכן גם לתוספת טיפולים מעבר למכסה , בכל היחידות יש צורך לקבל אישור לאספקת הטיפול

, בעיקר בשתי קופות, אישור ניתן בידי הרופא האחראי על היחידה ובמקצת מהיחידות. שנקבעה

  .מגורמים שונים בהנהלת המחוז

היא מספקת .  המכריע של היחידות יש עובדת סוציאלית אשר מעורבת בטיפול בחלק מהחוליםברובן 

  .תמיכה נפשית לחולה ולמשפחתו ומסייעת במידע על השירותים הנחוצים לחולים בקהילה

כל היחידות לטיפול בית בכל הקופות נעזרות בספקי שירותים חיצוניים בטיפול בחולים הזקוקים  

בחלק מהיחידות נוטלים ספקי . ונשמים ובחולים בעלי מאפיינים חריפים אחריםבחולים מ, לעירוי

ובחלקן הטיפול ניתן במשותף בידי הספקים וצוות , השירותים את מלוא האחריות לטיפול בחולה

נמצאו הבדלים גדולים בין הקופות מבחינת . ולעתים גם בשיתוף עם השירותים בקהילה, היחידה

בשתי קופות מעורבים ספקים רק : ותים וסוגי הטיפולים שהם נותניםהיקף השימוש בספקי שיר
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. ובשתי קופות הטיפול בידי ספקים שכיח הרבה יותר, במקצת היחידות ובטיפול בחולים מעטים

בהיקף והרכב הצוות של היחידות לטיפול בית , ההבדלים נובעים מהבדלים במאפייני המטופלים

בכל הקופות נדרש אישורו של המנהל הרפואי במחוז . ופותוהשירותים הקהילתיים ובמדיניות הק

רשימת הספקים החיצוניים להתקשרות נקבעת בהנהלת הקופה או . להתקשרות עם ספק שירותים

  .בהנהלת המחוז

רובן המכריע של היחידות בשלוש קופות חולים מספקות מטפלת בית על חשבון הקופה למספר קטן  

המניעים העיקריים לאישור . ת מטפלות בית רק לעתים נדירותוהקופה הרביעית מספק; של חולים

מניעת סיבוכים אצל חולים , הם מניעת אשפוז, מלבד המניע ההומניטרי, המטפלת על חשבון הקופה

נעשה מאמץ לקצר את תקופת . חריפים וחלופה לאשפוז שיקומי בשלבי השיקום הראשונים-תת

עד לקבלת מטפלת מטעם חוק סיעוד של , "גישורהלוואת "ויש שהגדירו זאת כ, מימון המטפלת

  .במסגרת הזכויות של הביטוח המשלים או ממקור אחר, הביטוח הלאומי

  

  דפוסי עבודה ביחידות

הם אלה שמפנים בדרך כלל את , הכלליים ורופאי המשפחה בקהילהבקרי הקופה בבתי החולים  

ובשתים אחרות נמצא , טיים ביותרבשתי קופות הבקרים דומיננ. החולים אל היחידות לטיפול בית

שירותי רווחה בקהילה , גם עובדים סוציאליים ואחיות בבתי החולים. איזון בין שני מקורות ההפניה

  . מפנים את מקצת החולים אל היחידות לטיפולי ביתמשפחה של החוליםהובני 

אולם שיעור , מתקבלות הפניות חדשות מדי חודש, בארבע הקופות, בכל היחידות לטיפולי בית 

ההבדלים קשורים . התחלופה נע בין אחוזים בודדים מכלל הרשומים ביחידה ועד כמחצית החולים

  .בדפוסי מתן הטיפול ובמקבלי ההחלטה על קבלת החולים, בתפיסות הקופות את יעדי השירות

 ההחלטה על קבלת חולה חדש ליחידה מתקבלת בכל הקופות בביקור בית ראשון שנערך כדי להעריך 

בשתי קופות מתקיים הליך מובנה . את התאמת החולה לטיפול היחידה וכדי לקבוע לו תכנית טיפול

) בקופה שנייה(או הרופא והאח האחראי ) בקופה אחת(שלפיו הרופא האחראי על היחידה , וקבוע

לא נמצאו דפוסי , בשתי הקופות האחרות. עורכים ביקור בית ראשון וקובעים את תכנית הטיפול

הסיבות לחוסר העקביות . עם הבדלים גדולים בין היחידות באותה קופה,  אחידים וקבועיםקבלה

  .קשורות בין השאר לסיבות היסטוריות ולשינויים המתחוללים בקופות אלה

 בידי -בקופה אחת , ההחלטה על שחרור חולים מתקבלת ברוב היחידות בשתי קופות בישיבת הצוות 

הגורם . יעצים גם עם צוות המרפאה אם הם מעורבים בטיפולובקופה אחת מתי, הרופא האחראי

, המכריע בהחלטה זו היא הקביעה שהחולה מסוגל להגיע לבד או בעזרת בני משפחה למרפאה

, בחלק מהיחידות. ושצוות המרפאה המקומית מסוגל להתמודד באופן עצמאי עם הטיפול בחולה

סוציאליים של החולה ובסיכויים שלו מתחשבים גם בתנאים הפיזיים וה, בעיקר בשתי קופות

  .להמשיך להיות תחת אחריות רפואית ובמעקב לאחר השחרור מהיחידה

גם אם הרופא הוא הגורם הדומיננטי , מקצועי-בשלוש קופות נתפס הטיפול בחולה כטיפול רב 

בקופה רביעית נמצא הרבה פחות שיתוף . על שחרור ועל קביעת תכנית טיפול, בהחלטות על קבלה

  .גם ההחלטות נתפסות כסמכותו הכמעט בלעדית של הרופא, וכך, עולה בין אנשי צוות היחידהפ
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  המלצות למדיניות
אך , ממצאי המחקר מלמדים על קווים משותפים בין היחידות לטיפולי בית בארבע קופות החולים בארץ

 הקופה באזורים שונים גם על הבדלים רבים ומשמעותיים בין שירותי הקופות ובין יחידות שונות באותה

כמעט בכל תחומי הארגון והפעלת , ההבדלים מתבטאים במאפייני החולים המטופלים בהן. בארץ

נראה כי שני חולים קשים בעלי מאפיינים דומים המרותקים . השירותים ובדפוסי אספקת הטיפול

בוטחים בקופות אם הם גרים באזורים שונים בארץ או מ, לביתם עשויים לקבל טיפול שונה בתכלית

נראה שיש מקום לפתח מדיניות ארצית לכל קופות החולים בנושא טיפול בית , לאור זאת. חולים שונות

על , ולהחליט על דפוסי הטיפול והשירותים שעל הקופות לספק למבוטחיהן המרותקים לבית; רפואי

בנה הארגוני של בהתאם למ, אוכלוסיית היעד המתאימה לקבלתם ועל הגורמים המתאימים להספקתם

כדי להבטיח את השוויוניות באספקת השירותים ולאפשר , זאת. הקופות ולתהליכי העבודה הנהוגים בהן

נמסרו ממצאי המחקר למנהלי קופות החולים ונערך , לשם כך. לחולים הזקוקים לשירותים אלה לקבלם

 הממצאים לאגף נמסרו, בנוסף. ִעמם דיון לגבי משמעות הממצאים והשינויים הדרושים בהן

אשר יעשה בהם שימוש במסגרת מאמציו להכללת השירותים לטיפול , הגריאטרייה במשרד הבריאות

  .בית בסל שירותי הבריאות



  

vi 

  דברי תודה
  

אנו מבקשים להודות למנהלי , ראשית. במהלך המחקר הסתייענו באנשים רבים ותודתנו נתונה להם

והעשירו אותנו , קר על שפתחו בפנינו את דלתותיהםשהשתתפו במחקופות החולים ולמנהלי המחוזות 

למנהלי היחידות והשירותים לטיפול בית שמסרו לנו  אנו מודים ,כמו כן. בידע הרב ובניסיונם המקיף

  . מידע מעמיק ומלמד על השירותים שבאחריותם

  

, מועילותהדוח על הערותיהם והארותיהם ההשונות של גרסאות את האנו מכירים תודה לאנשים שקראו 

לחני אורון מקופת חולים לאומית וליהודית גל מחברת , ליונתן למברגר ממכבי שירותי בריאותובמיוחד 

  . טבע

  

מטי מויאל לתודה חמה . תודה לכל חברינו במכון ברוקדייל אשר סייעו במהלך העבודה בעצות ובהערות

, על הערותיה והארותיה המועילות יחידת הפרסומיםמנהלת , ני רוזנפלד'גל, שערכה את הדוח ברוב שכל

  .ללסלי קליינמן על ההפקה וההבאה לדפוס ולאילנה פרידמן שסייעה בהדפסה
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  הרקע למחקר
  

החל מטיפול בית , גוון רחב של טיפוליםִמכולל  , הניתן בביתו של החולה,שירות לטיפול בית רפואי

מאפשרת מתן טיפול אנטיביוטי והזנה הועד לשימוש בטכנולוגיה , מסורתי הכולל טיפול אישי והשגחה

 Shaughnessy, Schlenker & Hittle, 1994; Kane et (דיאליזה וטיפולים רפואיים אחרים, הנשמה, ורידול
al., 1994; Stessman, Hammerman-Rozenberg & Cohen, 1997 .( מעוגן בסל השירות ברוב ארצות המערב

  רור יולעתים גם אינם מוגדרים בב, כי הגדרת הזכאות ורכיבי הטיפול אינם אחידיםאם , השירותים

)Selinger, 1992 .( במהלך שנות השמונים)בעיקר לאחר החלת ה-PPS - Prospective Payment System (

נחקקו בארצות הברית מספר חוקים שהגבירו את השימוש בטיפול רפואי בבית והגדילו את היקף 

 ,Medicaid) Shaughnessy & Kramer, 1990; Kenny, 1991; Welch- וMedicareבקרב מבוטחי הזכאים לו 
Wennberg & Welch, 1994 .(הפרובינציותרוב בסל השירותים של הרפואי בית הנכלל טיפול , בקנדה, 

ל גם במדינות מערב אירופה מקיף סל שירותי הבריאות את כ). Brown, 1995(ובחלקן הוא מפותח מאוד 

 ,Selinger, 1992; Shaughnessy & Kramer(ובכלל זה גם טיפול רפואי בבית , השירותים האמבולטוריים
1990; Kenny, 1991; Welch, Wennberg & Welch, 1994; Brown, 1995; Johansson 1993; Fulop, Hood & 

Parsons, 1997; Stesssman et al., 1996.(  

  

נקבע שקופות החולים מחויבות לספק סל  - 1995משנת ועל בארץ  הפ-ביטוח בריאות ממלכתי בחוק 

ובכלל זה גם למבוטחים המרותקים לביתם ואינם מסוגלים להגיע , שירותים קבוע לכל מבוטחיהן

לא הוגדרו התחומים והיקף השירותים בסל השירותים שנקבע בחוק , עם זאת. למתקני הקופה

גם בסעיפי החוק ובתוספותיו אין התייחסות . י הזכאותואף לא תנא, שהמבוטחים זכאים לקבל בביתם

תחומי (א 6סעיף ) עקרונות יסוד(' שירותי טיפול בית מאוזכרים בחוק בפרק ב. ספציפית לשירות זה

פי סל שירותי בריאות בתחומים -שירותי הבריאות יינתנו על"לפיו , )3(סעיף קטן , )שירותי הבריאות

 נאמר כי  )6(קטן בסעיף ". בין במרפאות ובין בבית, אמבולטוריביניהם טיפול רפואי , המפורטים

ריפוי , ריפוי בדיבור, פיזיותרפיה, לרבות שיקום פסיכולוגי, שיקום רפואי"השירותים בסל כוללים 

הספקת בללא פירוט המחויבות של קופות החולים , "ועבודה סוציאלית בתחום הבריאות, בעיסוק

אינו מפרט מהם סוגי גם החוק . הגיע למרפאה לים מסוגלםאינש ם לביתיםהשירותים הללו למרותק

 .בהםהמועסק ח האדם וומהו היקף כ, תדירותםמהי מהו היקפם ו, הטיפול שהחולה זכאי לקבל בבית

, מאפייניםבקופות החולים  של שירותים לטיפול בית רפואיאין זה פלא שיש הבדלים בין ה, לאור כל זאת

  .ארגוניהמבנה בעבודה והדפוסי ב

  

 שטסמן וחבריו. מחקרים ספורים שבדקו את השירותים לטיפול בית רפואיעד כה נערכו בישראל רק 

במאות מטפלת ה ,כללית במחוז ירושליםשירותי בריאות בחנו את פעילות היחידה לאשפוז בית של 

 & Stessman, Hammerman-Rozenberg (חלקם חולים כרוניים וחלקם במצבים אקוטיים, חולים בחודש
Cohen, 1997; Stessman, Ginsberg & Hammerman-Rozenberg, 1996 .( ידי ברוב החולים מופנים ליחידה

, משפחה בקהילההרופאי בידי צוותים שעורכים ביקורים סדירים במחלקות בתי החולים ובחדרי מיון ו

 נמצא שהיא חסכה במחקר שבדק את יעילות היחידה. נעוולצמצם את משך האשפוז ולמבעיקר במטרה 

 ,מכון ברוקדייל-וינט'שנערך בג, במחקר אחר.  ובבתי חולים גריאטרייםיםחולים כלליי ימי אשפוז בבת
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, כלליתשירותי בריאות  למבוטחי 1996-1997נבחנו השירותים לטיפול בית רפואי שסופקו בשנים 

חולים הרוב מדו שליממצאי המחקר ). 1998, בנטור ואחרים" (כללית בית"בת ה-באמצעות חברת

פקוד וממוגבלות בתמתחלואה מרובה שסבלו  חולים כרוניים מרביתם, קשישיםהיו באשפוז בית 

 של צוות ים קבועים להשגחה ממושכת ולביקור,חזקתי ואזקוקים לטיפול סיעודיושהיו , ובניידות

 לטיפול וזקקנ ולים לאחר אירוע אקוטי שכתוצאה ממנוהיו חמאושפזי הבית בין  מיםרק מעט. סיעודי

, עם זאת. וריד או שיקום אינטנסיביוכגון טיפול אנטיביוטי שניתן דרך ה, רפואי אינטנסיבי קצר מועד

תפקיד היה   לרופאים). השאר מהקהילה( מהחולים עברו לאשפוז בית ישירות מבית חולים כללי 85%

  ).1996, גינדין ואחרים; 1998, בנטור ואחרים(מרכזי בהפניה ובטיפול בחולים ביחידות לאשפוז בית 

  

פרסומים שסקרו את פעילותן של היחידות להמשך טיפול ויחידות לטיפול בית מקומיות תיארו את 

את מאפייני הצוות הרפואי ואת דפוסי הספקת הטיפול בבית החולה , מאפייני החולים המטופלים בהן

, שביט ובורושק, זקלר; 1999, ארד ואחרים; 1986, אייל; 1996, גינדין ואחרים(במסגרת היחידה 

). 1997, מור; 1996, בוכוול; 1993, יאול; 1990, ציבולסקי ואחרים; 1996, הומינר ופיטליק; ט"תשל

המשלב בין בית החולים , ורידי בבית החולה-תיארו מודל לטיפול אנטיביוטי תוך) 1996(הומינר ופיטליק 

יחידה , הוספיס בית: לטיפול סופני בבית החולהתיאר מודלים שונים ) 1993(יאול . וספק השירותים

שיתוף בין היחידה להמשך טיפול , לטיפולי בית השייכת לבית חולים איכילוב שכבר אינה פועלת כיום

וגיבוי והדרכה שנותנות אחיות אונקולוגיות לצוות המרפאה , לבין מחלקה אונקולוגית בבית החולים

  . בין צוות המרפאה המקומית לגורמי טיפול אחריםקיימות חפיפה וכפילות, לטענתו. המקומי

  

אין עדיין , אולם, מחקרים לא מעטים בחנו את יעילותם הכלכלית של השירותים לטיפול בית רפואי

 ;Hughes et al., 1992; Gladman, Whynes & Lincoln, 1994(בקשר לכך  - בעולם ובארץ - דעיםתמימות 
Honsher et al., 1996; Brazil et al., 1998; Milen, Hakansson & Bygen, 1993; Hedrick, Koepsell & Inui, 

1989; Hughes et al., 1992 .( במספר מאמרים שתיארו מודלים לאספקת טיפול רפואי בבית בארץ נטען

, זקלר; 1999, ארד ואחרים(אך אף לא אחד מהם בדק סוגיה זו באופן אמפירי , שיש לו יתרונות כלכליים

  ).ט"תשל, בורושקשביט ו

  

יש צורך , שירות לטיפול בית רפואי בארץ וכדי להשוות בין השירותים השוניםהכדי לבחון את מקומו של 

בארץ מידע על מכלול השירותים לטיפול בית רפואי עד כה לא היה . הםשלתחילה בתמונה מקיפה 

ואף לא לגבי , עולתםדרכי פ, ארגונם, מבחינת סוגי השירותים, מופעלים בידי קופות החוליםה

 תמונה מלאה של השירותים בארץ תאפשר קבלת החלטות .עלותם ותוצאות הטיפול שלהם, תפוקותיהם

  .והתוצאה של כל אלה תהיה שיפור האיכות, קביעת סטנדרטים ויעדים, לצורכי תכנון
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  יעד המחקר
  

 ,רבע קופות החוליםידי אבמופעלים כיום ה ,המחקר נועד למפות את השירותים לטיפול בית רפואי

ערך יובסיס למחקר שבו ת) Pilot Study(מחקר מקדים כדי לשמש , זאת. הםשלולספק תמונה מקיפה 

  .יעילותם והתאמתם למטרות, שביעות הרצון מהם, תיבחן איכות הטיפול בהם, השוואה בין השירותים

  

  המחקרשל מטרות הספציפיות ה

לבחון , ידי ארבע קופות החולים ברחבי הארץבופעלים מהלאתר את כל השירותים לטיפול בית רפואי  .1

ולתאר את מאפייני )  והתקציבאדםהח ורכב כה, מבנה, פיזור גאוגרפי, היקף(הם מאפייניאת 

  .אוכלוסיית המטופלים

,  מבחינת גורמים מפנים, ולזהות מכשולים בהפעלתםלבחון את תהליכי העבודה בשירותים הללו .2

 סוגי הטיפוליםסל השירותים ו, משכי טיפולו משכי המתנה ,נגישות, תזמינו, תהליכי קבלה ושחרור

תקשורת בין אנשי ,  והקפדה עליהםנהליםקיום , אחריות וסמכות, חלוקת העבודה, הניתנים בהם

  .פיקוח ובקרה, צוות ועם שירותים אחרים

,  משפחהי רופאכגון,  הקשר בין השירותים לטיפול בית רפואי לבין שירותי בריאות אחריםעמוד עלל .3

 ולאתר שינויים החלים את הפעולות להבטחת רצף הטיפול הרפואילבחון , בתי חולים ומוסדות

  .בשירותים אלה

  

  מערך המחקר
  

   המחקרוכלוסייתא. א
 והמינהל בהנהלות הראשיות של הסיעוד, נהלים בכירים בתחומי הרפואהמ המחקר כללה אוכלוסיית

אחראים על יחידות לטיפול בית ברחבי ו קופה בכללק מהמחוזות ארבע קופות החולים ובהנהלות של ח

בכיר אחד בכל אחת  התקיימה שיחה ראשונה עם מנהל, לפיה, מניפהה בשיטת אותרוהמנהלים . הארץ

והוא הפנה את המראיינים אל מנהלים אחרים שבמסגרת תפקידם , מההנהלות של ארבע קופות החולים

בעקבות ריאיון עמם הם הפנו את . שיר על שירותים האלהבהנהלת הקופה הם אחראים באופן י

הם הפנו את , לאחר הראיונות עם מנהלי המחוזות. המראיינים אל מנהלי המחוזות של הקופה

  . ביתלטיפולעל היחידות הישירים האחראים המראיינים אל 

  

 מהם היו 37): 1 לוח( מנהלים בדרגות ובתפקידים שונים ואחראים על היחידות 91בסך הכול רואיינו 

 והמינהל בהנהלות הראשיות של ארבע קופות החולים הסיעוד, בכירים בתחומי הרפואהמנהלים 

יחידות לטיפול בית ברחבי העל ישירים אחראים  היו 54-ו,  קופהבכלובהנהלות של חלק מהמחוזות 

ם ישירים על יחידה יצוין כי מספר מנהלים נשאו בתפקידי ניהול מחוזיים במקביל להיותם אחראי. הארץ

מספר אחראי יחידות היו אחראים על שתיים ואף , בנוסף. והם רואיינו לגבי שני תפקידיהם, לטיפול בית

  .לגבי כל יחידה שבאחריותם, כל אחד לחוד, והם רואיינו, על שלוש יחידות במקביל
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   ) מוחלטיםבמספרים(אוכלוסיית המחקר 
  תפקיד המרואיין  
  

  סוג הריאיון
  

  כ"סה
מנהלים בכירים בהנהלת 

  הקופות ובהנהלות המחוזות
אחראים על יחידות 

  לטיפול בית
 54 37 91  כ"סה

 11 37 48  ריאיון עומק פנים אל פנים
 33 -- 33  שאלון דואר מובנה

 10 -- 10  *ריאיון פנים אל פנים+ שאלון דואר 
  לשם העמקה, רואיינו פעמיים* 
  

  ונים והשיטות לאיסוף הנתהמחקר כלי. ב
הנתונים נאספו באמצעות ראיונות עם אוכלוסיית המחקר וניתוח מסמכים שהתקבלו מההנהלות של 

  . קופות החולים והמחוזות

  

פנים ,  בריאיון עומקרואיינוהמנהלים הבכירים בקופות ובמחוזות וכשליש מהאחראים על היחידות כל 

ניתנה למרואיינים ,  בשאלוןשנכללוראש ום שנקבעו מבנוסף לנושאי. בעזרת שאלון חצי מובנה, אל פנים

את  את תפיסותיהם וציגולה,  כלליאופןב במחוזואפשרות להתייחס למערך השירותים בקופה 

 במערך שירותי הבריאות ותפקידםמקומם , לטיפול ביתעמדותיהם הכלליות כלפי השירותים 

תחדדו סוגיות ושאלות  סוגיות חדשות וההתעוררובמהלך הראיונות . מחוזבקופה ובהראשוניים 

 מנהלים בכירים בהנהלות 37 עם ל פניםא עומק פנים ראיונות 48נערכו בסך הכול . רלוונטיות אחרות

 לבין 2000הראיונות התקיימו בין ספטמבר  .יחידות לטיפולי בית אחראים על 11עם  וובמחוזותהקופות 

  .2001מרס 

  

שהתבסס על ,  עצמילמילוית שאלון סגור ומובנה יחידות רואיינו באמצעושאר המנהלים האחראים על ה

הראיונות התקיימו בין אפריל .  סיווגם וניתוחם הראשונילאחר, הממצאים שהתקבלו בראיונות העומק

 יחידות לטיפולי 72על ) בראיונות פנים אל פנים ובראיונות דואר(ל התקבל מידע ו הכבסך. 2001לאוגוסט 

המופעלות בארץ בידי , לטיפולי בית מכלל היחידות 95%מהוות  אלה.  היחידות שאותרו76מתוך בית 

  .ארבע קופות החולים

  

: ממסמכים שנמסרו לצוות המחקרבמהלך המחקר התקבל מידע נוסף על היחידות לטיפולי בית , כאמור

תיעוד ומסמכים הנוגעים לעבודה , "בית טיפולי"או ארבע הקופות בשנים האחרונות בנושא ינהלים שהוצ

טפסים המשמשים את ,  על פעילות היחידה שהוגשו למרכז קופת חוליםדיווחים, פת של היחידותהשוט

  .מצגות וסיכומי ישיבות צוות, השוטפתות בעבודתן היחיד

  

  ממצאים
  

  מאפיינים כלליים של היחידות לטיפול בית. א
ת מופעלת יחידה בחלק מהמחוזו. בכל המחוזות של ארבע קופות החולים מופעלות יחידות לטיפולי בית

הגורם המכריע הקובע את מספר היחידות במחוז ואת היקף מטופליהן .  מספר יחידות-אחת ובחלקם 
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ולאו דווקא מספר המבוטחים בו או שיעור , בכל הקופות הוא מידת הפיזור הגאוגרפי של המחוז

במחוזות בעיקר , לפיכך. המבוטחים הקשישים והמרותקים הזקוקים לשירותי בריאות קהילתיים

ואילו , יש יחידה אחת המספקת שירותי טיפול בית למאות חולים, שמתרכזים סביב ערים גדולות

פני שטח גדול יש יותר מיחידה אחת והן מטפלות בעשרות עד מאות בודדות של -במחוזות המתפרסים על

  . יחידות76בסך הכול פועלות בארץ . חולים

  

תהליכים אלה . ים על השירותים לטיפול בית בשנים האחרונותבכל הקופות דווח על תהליכי שינוי העובר

, קשורים במידה רבה לשינויים הכלליים המתרחשים במערכת הבריאות בישראל ובקופות החולים

, לדברי מנהלים בכירים בקופות החולים. 1995בעקבות החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 

 ובכלל זה גם -ת את קופות החולים לספק למבוטחיהן השינויים נבעו בעיקר מהקביעה בחוק המחייב

ביחד עם שינויים , גם שינויים דמוגרפיים והזדקנות האוכלוסייה.  סל שירותים מוגדר-למרותקים לבית 

פיתוח -השפיעו על, טכנולוגיים המאפשרים לספק טיפול רפואי בבית ושינויים בדפוסי האשפוז

 והפנימי המופעל על הקופות לחיסכון ולייעול השירותים הסב הלחץ החיצוני, ואחרון. השירותים האלה

בעיקר כחלופה , הן מבחינת פוטנציאל לחיסכון, את תשומת ִלבם של מנהלי הקופות אל השירותים האלה

והן כשירות שעשוי להגדיל את העלויות במקום לגרום , אפשרית לאשפוז בבית חולים כללי או שיקומי

  .לחיסכון

  

ינויים המתרחשים בשנים האחרונות בארבע קופות החולים ביחס לשירותים לטיפול דוגמה בולטת לש

ומינוי מנהלים בהנהלות הקופות ובמחוזות שיהיו , בית היא פיתוח ועדכון הנהלים והתקנות בנושא זה

הנהלים המעודכנים מתייחסים בעיקר להגדרות . אחראים לפיתוח השירותים האלה ולמעקב אחריהם

. להיקף הטיפול ולדפוסי עבודת הצוות, לקריטריונים לקבלה ולשחרור, לו בידי היחידותהחולים שיטופ

לפיה השירותים האלה אמורים לספק טיפול רפואי , הנהלים הללו משקפים את עמדת כל ארבע הקופות

חריפים המרותקים לבית ולמבוטחים הזקוקים לטיפול קצר -וסיעודי למבוטחים במצבים רפואיים תת

בנוהל של שתי קופות . עד להתייצבות מצבם הרפואי וחזרתם לטיפול בשירותי הקופה בקהילה, יחסית

אם אין מי שייקח את האחריות ,  בחולים הסובלים ממחלות כרוניות יציבותגםנקבע שהיחידות יטפלו 

מספר המבוטחים הקשישים והחולים הכרוניים בהן נמוך , הקופות הללו קטנות יותר. לטיפול בהם

ובכלל זה דפוסי העסקת , בדפוסי אספקת השירותים, וכן הן שונות במבנה הארגוני שלהן, תיחסי

  .ובתפיסת העולם של הנהלותיהן, רופאים

  

רבית של חולים שמותר ליחידה לקבל בשלוש קופות לא קבעה הנהלת הקופה או הנהלת המחוז מכסה ֵמ

דיווחו חלק ממנהלי היחידות ' ופה ארק בק).  בבתי החוליםcapping-בדומה ל(בתקופת זמן נתונה 

  .אולם לדבריהם אין עליה שמירה קפדנית, שלמקצתן קבעה הנהלת המחוז מכסה

  

ובשלוש , הכולל רופא ואחות שכירים של הקופה" גרעיני"כל היחידות לטיפול בית מורכבות מצוות 

. ים ובתנאים שוניםרוב הקופות מעסיקות גם אנשי מקצוע אחרים בהסדר.  גם עובד סוציאלי-קופות 

כולל הצוות של חלק מהיחידות ' ג-ו' בקופות ב.  כולל הצוות הגרעיני גם פיזיותרפיסט1'ד-ו' בקופות א

המועסקים , שירותים מפיזיותרפיסטים שאינם בצוות הקבוע של יחידה" נקנים"ובחלקן , פיזיותרפיסט

                                                   
  ולא בשמותיהן) 'ד-'א( הקופות יוצגו באמצעות אותיות  1
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  ' במיעוט היחידות בקופות א. ורכשכירים בקופה באחד ממכוניה או עצמאיים המתוגמלים על כל ביק

שירותי ריפוי " נקנים", וכך גם בשתי הקופות האחרות, אולם ברובן, כולל הצוות גם מרפא בעיסוק' ד-ו

  .ובדומה לכך גם שירותי ריפוי בדיבור, המתוגמלים על כל ביקור, בעיסוק מספקים חיצוניים

  

  מאפייני החולים המטופלים בידי היחידות לטיפול בית. ב
האוכלוסייה המטופלת בידי היחידות לטיפול בית מגיעה לעשרת אלפים מטופלים ברחבי הארץ והיא 

. רובם המכריע של מנהלי היחידות דיווחו כי שיעור גבוה מהמטופלים הם קשישים. עירונית בעיקרה

. יםדיווחו רוב מנהלי היחידות בשלוש קופות כי שיעור גבוה מהמטופלים הם עולים חדש, בנוסף לכך

וחלק , אקונומי נמוך-חלק מהמנהלים בשתי קופות ציינו כי שיעור גבוה מהמטופלים הם במצב סוציו

  .ציינו כי יש בהן גם שיעור גבוה של חרדים' מהמנהלים בקופה ג

  

החולים המטופלים בידי היחידות לטיפול בית הם מבוטחים המרותקים לביתם עקב מחלות שונות 

מכריע של היחידות בארבע הקופות מטפלות בחולים הסובלים מִמגוון רחב רובן ה. ומוגבלות תפקודית

' רק בקופה א. ללא התמקדות במחלות ספציפיות, של מחלות וממצבים רפואיים ותפקודיים שונים

  ).הוספיס בית(מופעלות ארבע יחידות המתמקדות בטיפול בחולים במצב סופני 

  

, חריף-נותנות טיפול לחולים במצב חריף ותת, ל הקופותבכ, כל היחידות: חריף-חולים במצב חריף ותת

כל היחידות מספקות טיפול לחולים הסובלים משינויים תכופים . אולם קיימים הבדלים גדולים ביניהן

-חלק מהיחידות מטפלות גם בחולים במצבים תת. במצבם הרפואי וזקוקים למעקב רפואי צמוד ותכוף

לחבישות תכופות ולמעקב רפואי , וקים לטיפול תרופתי בעירויהזק, כגון פצעי לחץ, חריפים אחרים

ובשלוש הקופות האחרות , כל היחידות מטפלות בחולים המקבלים עירוי בבית' בקופה א. וסיעודי צמוד

פועלת יחידה נפרדת ' באחד המחוזות בקופה א, יתר על כן. הדבר נעשה רק בחלק קטן מהיחידות

ובעיקר את צוותי המרפאות , צוותי היחידות אחרות במחוזשתפקידה העיקרי הוא להדריך את 

  .כיצד לטפל בחולים אלו, הקהילתיות במחוז

  

או , רוב היחידות מטפלות' בקופה א. טיפול בחולים הזקוקים למכונת הנשמה בבית שונה בין הקופות

חידות בשלוש רוב הי. בעוד שבשאר הקופות הטיפול בחולים אלה נדיר ביותר, בחולים מונשמים, טיפלו

ובחולים הזקוקים לבלוני ) B-PAPכגון (קופות מטפלות בחולים הזקוקים למכשירים תומכי נשימה 

  . שיעורם נמוך-' ולמעט בקופה א, נמצאו הבדלים בין הקופות בשיעור החולים האלה, עם זאת. חמצן

  

בעוד , ל שיקומי בביתבשלוש קופות ניתן למצוא בכל היחידות חולים הזקוקים לטיפו: חולים שיקומיים

שיעור החולים השיקומיים מכלל ' ג-ו' בקופות ב. רק במיעוט היחידות נמצאו חולים כאלה' שבקופה א

.  מכלל החולים10%-מגיע שיעורם ל' בקופה ד,  במקצת היחידות25% עד לכדי 8%-החולים ביחידה נע מ

  .דלים משמעותיים בין הקופותללא הב, משך הטיפול בחולים אלו נע בין חודשיים לארבעה חודשים

  

כל היחידות מטפלות ' בקופה ד.  בארבע הקופות מטפלים בחולים במצב סופני:חולים במצב סופני

". הוספיס בית"מפעילה ארבע יחידות ' קופה א.  רוב היחידות-ובשלוש הקופות האחרות , בחולים אלה
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, בקופות האחרות. 30% לבין 4% נע בין בשאר היחידות בקופה זו שיעור החולים במצב סופני בכל יחידה

  . מכלל החולים10%עד : שיעורם נמוך יותר

  

ושיעורם ,  כל היחידות בכל קופות החולים מטפלות בחולים הסובלים ממחלות כרוניות:חולים כרוניים

הוא הגבוה ביותר ונע ' שיעורם בקופה ד. בקרב כלל אוכלוסיית המטופלים ביחידות שונה מקופה לקופה

 ששיעורם נע בין מחצית לבין רבע מהחולים' לעומת קופה ב, ן מחצית לבין רוב המטופלים ביחידותבי

בהתאם , זאת. נמוך במיוחד שיעור החולים הכרוניים המטופלים בידי היחידות' בקופה א. ברוב היחידות

ם כרוניים בעוד שחולי, לפיה יטופלו בבית אך ורק חולים חריפים, למדיניות טיפול הבית של הקופה

. תוך קבלת ייעוץ והדרכה בלבד מצוות היחידות לטיפול בית, יטופלו בידי צוותי המרפאות הקהילתיות

בחלקן הם : נמצאו הבדלים משמעותיים בשיעור החולים הכרוניים בין היחידות' מעניין לציין כי בקופה ג

 הטיפול בחולים כרוניים נע משך. מהווים הרוב המכריע מכלל המטופלים ובחלקן הם מהווים רק מיעוט

  .בכל הקופות בין חודשים ספורים למספר שנים ואף לשנים רבות

  

  תהליכי העבודה ביחידות לטיפול בית. ג
  הליך הפניית חולים. 1

מופנים אל היחידות לטיפול בית ממקורות שונים ובעיקר , חולים הזקוקים לטיפול רפואי וסיעודי בבית

שני הגורמים העיקריים המפנים את החולים בארבע קופות . קהילהממערכת האשפוז ומשירותים ב

מופנים החולים מבתי ' ג-ו' ברוב היחידות בקופות א. החולים הם בקרי הקופה ורופאי המשפחה בקהילה

הבקרים הם ' ובקופה א, הבקרים מהווים הגורם העיקרי המפנה את החולים' בקופה ג. חולים כלליים

כגון , היחידות ובחלקן המפנים העיקריים הם גורמים אחרים בבית החוליםהמפנים העיקריים בחלק מ

הקרובות ', אל היחידות של קופה א, כתוצאה מכך. עובדת סוציאלית ואחות ראשית במחלקת האשפוז

, בעוד שאל יחידות של אותה הקופה, מפנים בעיקר בקרי הקופה, והקשורות לבתי חולים ממשלתיים

מפנות בעיקר אחות , )שבהם יש פחות בקרים מטעם הקופה(חולים של הקופה הקרובות וקשורות לבתי 

לא נמצא מקור אחד דומיננטי להפניית ' ד-ו' בקופות ב. ראשית של מחלקת האשפוז ועובדת סוציאלית

גם שירותי רווחה בקהילה ובני משפחות החולים מפנים לעתים חולים אל היחידות לטיפול בית . החולים

  .ך מדובר בשיעורים נמוכים של חולים מופניםא, בכל הקופות

  

, בבחינת הדרכים והשיטות להעברת ההפניות מבתי החולים ומהקהילה אל היחידות לטיפול בית עולה

או סיכום מחלה אל משרדי /שבכל הקופות נוהגים בקרי הקופה בבית החולים לשלוח מכתב הפניה ו

' ד-ו' בקופות ב.  בטלפון עם צוות היחידהבחלק מהמקרים הבקרים משוחחים קודם לכך. היחידה

בשתי הקופות ). 'אח בקופה ד', רופא או אח בקופה ב(ההפניות החדשות נשלחות אל האחראי על היחידה 

נשלחות ההפניות אל האחראי על ' בקופה א: האחרות לא נמצאו יעדים קבועים שאליהן נשלחת ההפניה

ובכלל זה רופא , שלחים מכתבי ההפניה ליעדים שוניםנ' בקופה ג. היחידה או ללא ציון יעד מוגדר

  .אחות מחוזית או אף מזכיר היחידה, רופא ִמנהל, היחידה

  

אך שיעורן ביחס למספר החולים המטופלים , כל היחידות לטיפול בית מקבלות בכל חודש הפניות חדשות

כעשירית , שות נמוך יחסיתשיעור ההפניות החד' ד-ו' בקופות ב. ביחידה מידי חודש שונה מקופה לקופה
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מגיע שיעור ההפניות החדשות בין רבע לבין ', בעוד שברוב היחידות בקופה א, מכלל הרשומים ביחידה

דבר זה יכול להסביר ולו באופן חלקי את העובדה בשליש . מחצית ממספר הרשומים ביחידה בחודש

ולפני ביקור הבית (פניה בלבד נוהגים לדחות הפניות חדשות על סמך מכתב הה' מהיחידות שבקופה א

בעוד שבשאר הקופות ההחלטה על קבלת חולה חדש או דחייתו מתקבלת רק לאחר ביקור , )הראשון

  . הבית הראשון

  

  אבחון והחלטה על קבלת חולה חדש לטיפול היחידה. 2

מתקיים בכל היחידות הליך של אבחון , מתקבל במשרדי היחידה לאחר שמכתב הפניה של חולה חדש

ובעקבותיו מתקבלת ההחלטה האם לקבל את החולה , חולה לשם בדיקת התאמתו לטיפול היחידהה

בעוד שבשתי הקופות , בשתי קופות מתקיים הליך אבחון מובנה וקבוע בכל היחידות. לטיפול או לדחותו

תמיד עורך רופא היחידה את ביקור הבית ' בקופה ג. האחרות אין כללים והגדרות ברורות בתחום זה

עורכים רופא ואח ', בקופה ד. ידי האח האחראי-ולעתים נערך ביקור בית נוסף בנפרד על, הראשון

לא נמצא גורם קבוע שעורך את ביקור הבית ' ב-ו' בקופה א. היחידה ביחד את ביקור הבית הראשון

 -בחלקן ,  אח היחידה-בחלקן , בחלק מהיחידות רופא היחידה עורך את הביקור הראשון: הראשון

כאשר עולה , שניהם יחד או לחוד ובחלקן עורך את הביקור פיזיותרפיסט אחראי או עובד סוציאלי

' ברוב היחידות שבקופה א. ממכתב ההפניה שצורכי הטיפול העיקריים של החולה הם באחריותם

  .מתלווה לביקור הבית הראשון גם איש מצוות המרפאה הקהילתית

  

 שעות 24הוא מתבצע תוך ' ד-ו' ה שברוב היחידות בקופות גבבחינת מועד ביקור הבית הראשון עול

הביקור הראשון נערך תוך , לעומת זאת', ב-ו' בקופות א.  תוך יומיים-ובמיעוטן , ממועד קבלת ההפניה

הבדלים אלו עולים בקנה אחד עם העובדה .  תוך יומיים-ובמחציתן ,  שעות רק במחצית היחידות24

ידעו לדווח על קיומם של נהלים בקופה בנושא זה וכי הם נוהגים ' ד-ו' ות גשרוב מנהלי היחידות של קופ

  . דיווחו על קיום נהלים וחלקם לא ידעו על קיומם' ב-ו' בעוד שחלק מהמנהלים של קופות א, לפיהם

  

ההבדלים שנמצאו בין הקופות בבחינת הליך האבחון נמשכים גם בבחינת בהחלטה האם לקבל חולה 

, ההחלטה מתקבלת בידי הרופא האחראי על היחידה', בכל היחידות בקופה ג. ידהחדש לטיפול היח

הרופא האחראי על היחידה ' גם בקופה ב.  בידי הרופא האחראי והאח האחראי במשותף-' ובקופה ד

בשליש , לעומת זאת. מתקיים גם דיון בישיבת צוות, אך בחלק מהמקרים, מחליט האם לקבל חולה חדש

 בידי הרופא והאח -בשליש , ההחלטה מתקבלת בידי האחראי על היחידה'  אמהיחידות בקופה

  .  בישיבת צוות-ובשליש , האחראים

  קריטריונים לקבלה. 3
. מספר תנאים משפיעים על ההחלטה לקבל או לדחות הפניה של חולה חדש ליחידות לטיפול בית

כאשר . היות החולה רתוק לביתוהקריטריון העיקרי והחשוב ביותר בכל הקופות ובכל היחידות הוא 

פי רוב הוא -על, החולה מסוגל להגיע למרפאה הקהילתית ולרופא המשפחה לבד או בעזרת בני משפחה

קבלת חולה -היו יחידות שדיווחו כי הן מקפידות מעט פחות על אי, עם זאת. לא יתקבל לטיפול ביחידות

  .המסוגל להגיע בעזרת בני משפחתו למרפאה
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מסתפקים בתנאי הריתוק לבית כדי לקבל חולה לטיפול בכל ' ג-ו' לק מהיחידות בקופה בובח' בקופה ד

נדרש החולה לעמוד ' ובכל היחידות בקופה א' ג-ו' בחלק מהיחידות בקופות ב, לעומתן. יחידות הקופה

תנאים אלה מתייחסים בעיקר לחומרה ולמורכבות מחלתו . בתנאים נוספים כדי להתקבל ליחידה

ביחידות אלה דווח שהם מקבלים לטיפול . אינטנסיביות של הטיפול הרפואי והסיעודי הנדרשולמידת ה

, אולם. ששירותי הקהילה מתקשים להתמודד לבדם עם הטיפול בהם, בעיקר חולים מורכבים וקשים

תפיסה זו קיימת רק בחלק ' בקופה ב, תנאי זה נכלל במדיניות המוצהרת של הקופה' בעוד שבקופה א

קשורים ככל הנראה לתפיסה שהייתה ' ההבדלים בין היחידות בקופה ב. ות ובחלק מהיחידותמהמחוז

, לפיה הועבר חולה לטיפול היחידות רק אם נזקק לטיפול בשני תחומי טיפול או יותר, מקובלת בקופה

 ,וחולה הזקוק לטיפול בתחום אחד בלבד ובידי בעל מקצוע רפואי אחד בלבד היה נשאר בטיפול בקהילה

אולם לא נטל את האחריות לטיפול הכולל בחולה במסגרת היחידה , וצוות היחידה רק סייע בטיפול

  .לטיפול בית

  

למעט . מקצת החולים המופנים אל היחידות לטיפול בית אינם מתקבלים לטיפול בהן, מטבע הדברים

ו נבדק החולה שב, ההחלטה על כך נעשית רק לאחר ביקור הבית הראשון', בחלק מהיחידות בקופה א

הסיבה העיקרית לדחיית חולה היא כאשר הוא מסוגל להגיע למרפאה . ומתבררת שאלת ריתוקו לבית

בעיקר בשלוש , מעניין ששיעור נמוך של חולים נדחים מדי חודש, עם זאת .הקהילתית ולרופא המשפחה

 להיות קשור לקיומם שיעור ההפניות הנדחות עשוי. שיעור הדחיות גבוה יותר' בקופה א. קופות חולים

בקופות שבהן קיימים נהלים מפורטים וברורים לגבי הפניית החולים אל : של נוהלי הקופה בנושא זה

בקרי הקופות בבתי החולים ורופאי המשפחה יודעים לאתר ולאבחן את החולים המתאימים , היחידות

ן מתקבלים ושיעור הנדחים רוב החולים אכ, כתוצאה מכך. ורק אותם הם מפנים אליה, לטיפול ביחידה

קשה למפנים לזהות רק , בקופה שיש בה מעט נהלים או שהם אינם מפורטים או מעורפלים, ולהפך. נמוך

מופנים גם חולים שאינם מתאימים ושיעור , כתוצאה מכך. את החולים המתאימים לטיפול היחידה

  .הדחיות גדל

  

מודיעים ' בקופה א.  על כך לגורם שהפנה אותומודיעים ,כאשר מחליטים שהחולה אינו מתאים לטיפולם

. גם אם היא אינה זו שהפנתה את החולה, ברוב המקרים גם למרפאה הקהילתית שבה מטופל החולה

ציינו מנהלי כל היחידות שלעתים מתעוררים חילוקי דעות בעיקר עם רופאי המשפחה ', למעט בקופה ג

משום שלעתים הם מעוניינים , זאת. ות לדחייתובנוגע להתאמת החולה לטיפול היחידה ולגבי הסיב

משום שאינם רוצים לערוך ביקורי בית מרובים ולטפל בחולה מורכב , להעביר חולים קשים מאחריותם

התופעה נפוצה יותר בקופות המתגמלות רופאים בעבור ביקור בכל רבעון ולא . הדורש טיפול אינטנסיבי

  . אינו מתמרץ את הרופאים לעשות ביקורי ביתבעבור כל ביקור או בקופות שסכום התגמול

  

  דפוסי שחרור . 4

בהתאם לתהליכי הטיפול ולסל , נקבעת לו תכנית טיפול מפורטת, לאחר שהחולה מתקבל ליחידה

החולה משוחרר מהיחידה וחוזר לטיפול של , עם סיום תהליך הטיפול. השירותים הנהוג בקופה וביחידה

  .תיתרופא המשפחה ושל המרפאה הקהיל

  

הרופא , ברובן, אולם. ההחלטה על שחרור החולה מטיפול היחידה מתקבלת לרוב בישיבת צוות היחידה

ההחלטה מתקבלת במשותף בידי הרופא ' בקופה ד. החלטה זובהאחראי על היחידה הוא הגורם המכריע 
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י שחרור  הקהילתית לגב נהוג להתייעץ גם עם צוות המרפאה' בקופה א, והאח האחראים על היחידה

  .מאחר שלעתים קרובות גם הם מעורבים בטיפול בו בעת שהותו בטיפול היחידה, חולה

  

רוב החולים משתחררים מהיחידות וחוזרים לטיפולו של רופא המשפחה שלהם ולטיפול , בשלוש קופות

מתקיים ' בחלק מהיחידות בקופה ד. ומיעוטם נפטרים במהלך הטיפול ביחידה, במרפאה הקהילתית

 באחת 80%(אולם חלקן דיווחו שרוב החולים מסיימים את הטיפול ביחידה רק עם פטירתם ,  דומהדפוס

מדובר ביחידות המטפלות . ושרק מיעוטם משתחררים להמשך טיפולו של רופא המשפחה, )היחידות

בכל הקופות נמסר כי רק חולים מעטים המשתחררים . למעשה עד סוף חייהם, בחולים לתקופה ממושכת

  . ידות לטיפולי בית עוברים למוסד סיעודימהיח

  

הסיבות העיקריות והמכריעות בהחלטה לשחרר חולה מהיחידה לטיפול בית הן שהחולה , בכל הקופות

מסוגל להגיע למרפאה לבד או בעזרת בני משפחה ושצוות המרפאה מסוגל להתמודד בכוחות עצמו עם 

  . הטיפול בו

  

" תקועים"דווח על חולים ה', פות וביחידות מעטות בקופה אכמעט בכל היחידות בשלוש קו, עם זאת

הסיבה העיקרית לכך נובעת מהעובדה שמערכת השירותים הקהילתיים . ביחידה מבלי שניתן לשחררם

ואם בשל , בידע מקצועי ובמיומנות, אם בשל מחסור במשאבים, אינה מסוגלת לתת מענה לחולים אלו

אין מי שייקח "וכתוצאה מכך , יקור בית אצל חולים קשיםחוסר נכונות של רופא משפחה לערוך ב

לעתים גם החולה ובני משפחתו אינם . והם נשארים בטיפול היחידה אף שנים רבות" אחריות על החולים

לא צריך לשלם כל רבעון ולא (משום שזה נוח להם מבחינה כספית , מעוניינים להשתחרר מטיפול היחידה

מבני המשפחה את הצורך להביא את החולה למרפאה " חוסך"או שזה , )צריך לשלם על כל ביקור בית

מקצת החולים מרותקים לביתם בשל בעיות , נוסף לכך. לרופא כדי שיבוא לביקור בית" נדנד"ול

צוות היחידה , וכתוצאה מכך, כגון היעדר מעלית בבית החולה או אף במרפאה, "טכניות"סוציאליות או 

  .ם למרות שהם היו יכולים להגיע לשירותים בקהילהלטיפול בית ממשיך לטפל בה

  

רבים ממנהלי היחידות דיווחו כי מספר מצומצם של חולים חוזרים לטיפול היחידה לאחר שחרורם 

עקב התפרצות , הסיבה העיקרית לכך היא התדרדרות והחמרה במצב הרפואי והתפקודי שלהם. ממנה

החולים אינם מצליחים להתמיד בקשר קבוע עם סיבה נוספת היא ש. חוזרת של המחלה או החרפתה

  .המרפאה או הרופא אינם מצליחים להתמיד בקשר קבוע ורציף עם החולים: או להפך, המרפאה

  

  סל השירותים ביחידות לטיפול בית. ד
קופות החולים מספקות להם ִמגוון רחב של , במטרה לענות לצורכי המבוטחים המרותקים לביתם

לצורכיהם הרפואיים והתפקודיים במסגרת הבית ולעמוד במחויבות שלהן כלפי כדי לענות , שירותים

הקופות גם משתדלות , במקביל. הקבועה בסל השירותים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, המבוטחים

כדי לחסוך בהוצאותיהן , לספק למבוטחים המרותקים לבית שירותים בצורה יעילה וחסכונית ככל הניתן

  .עתיר המשאביםבעבור הטיפול בבית 
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נמצאו אמנם קווי דמיון בין הקופות בדפוסי הספקת השירות הרפואי והסיעודי לחולים המרותקים 

בהתאם , מאפייני הדפוסים בכל קופה שונים במקצת, אולם, לביתם במסגרת השירותים לטיפול בית

  .לדפוסי הפעלת השירותים הכוללת בקופה ולתפיסת העולם שלה

  

  יעודיטיפול רפואי וס. 1

השירותים והטיפול הרפואי והסיעודי שהחולה המרותק יקבל בביתו נקבעים בעת ביקור הבית הראשון 

קביעת תכנית הטיפול נעשית בידי גורמים שונים בארבע קופות . בהתאם למצבו ולצרכיו, שנערך אצלו

רופא והאח בידי ה' בקופה ד, נקבעת התכנית בידי רופא היחידה' בכל היחידות בקופה ג. החולים

בחלק מהיחידות : התמונה מורכבת' בקופה א. התכנית נקבעת בישיבת הצוות' במשותף ובקופה ב

, ביחידות שעיקר תפקידן ייעוץ והדרכה; אח היחידההתכנית נקבעת בידי רופא היחידה ובחלקן ביחד עם 

בשלוש קופות ציינו האחראים על , עם זאת. גם צוות המרפאה המקומית משתתף בקביעת תכנית הטיפול

נראית שותפות ' ורק בקופה ד, היחידות כי הגורם הדומיננטי בקביעת תכנית הטיפול הוא רופא היחידה

  .נית הטיפולמלאה בין הרופא לבין האח בקביעת תכ

  

אולם בתדירות , רופא ואח מצוות היחידה מבקרים באופן קבוע בבית של רובם המכריע של המטופלים

להלן . לתקנון הקופה ולדפוסי העבודה הנהוגים ביחידה, למצב הרפואי, בהתאם לצורכי הטיפול, שונה

  .תיאור דפוסי הטיפול הרפואי והסיעודי לפי מאפייני החולים

  

וביניהם , קבוצת חולים זו מאופיינת בִמגוון רחב של מחלות ומצבים: חריף-ריף ותתחולים במצב ח

חולים הסובלים מפצעי , כאלה הסובלים ממחלה חריפה ומקבלים עירוי תרופות או כימותרפיה בבית

יציבות שמּועדים -חולים הזקוקים להנשמה מלאה או חלקית וחולים במחלות כרוניות לא, לחץ מזוהמים

נמצאו דגמים שונים של חלוקת נטל .  לאשפוזים תכופים-וכתוצאה מכך , ם תכופים במצבםלשינויי

בהתאם לצורכי הטיפול ולמצבם של החולים ולמאפייני הספקת השירותים , הטיפול בחולים אלה

כל היחידות לטיפול בית בכל הקופות נעזרות גם בספקי שירותים חיצוניים לשם . המקובלת בקופה

. בחולים הזקוקים לעירוי ובחולים מונשמים, ובעיקר בחולים במצבים חריפים, החוליםטיפול בחלק מ

בחלקן הטיפול ניתן , בחלק מהיחידות נוטלים ספקי השירותים את מלוא האחריות לטיפול בחולים אלה

בשתי קופות השימוש בספקי . ולעתים גם בשיתוף עם השירותים בקהילה, בשיתוף עם צוות היחידה

ובשתי הקופות האחרות הטיפול בידי ספקים , נדיר יותר ונעשה רק בטיפול בחולים מעטיםשירותים 

ההבדלים בין הקופות ובין היחידות באותה הקופה בהיקף השימוש בספקים חיצוניים . הרבה יותר שכיח

היקף , מאפייני המטופלים, מידת הביזור של מחוזותיה, קשורים בגורמים רבים וביניהם גודל הקופה

במחוזות , "קטנות"בקופות . ומדיניות הקופה בתחום זה, הרכב הצוות ביחידות ובשירותים בקהילהו

נמצאה מעורבות גדולה יותר של ספקי , מבוזרים וביחידות המטפלות בחולים מסובכים ומורכבים

  . שירותים

  

ב בידי והסמכות למתן האישור נתונה לרו, בכל הקופות נדרש אישור להתקשרות עם ספק שירותים

רשימת הספקים החיצוניים להתקשרות .  בידי מנהליהן הישירים-הנהלת המחוז וביחידות מעטות 

, חגי, פרומדיקו, טבע ביתי: והיא כוללת את הספקים האלה, נקבעת בהנהלת הקופה או בהנהלת המחוז
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דת ההנדסה קשורות גם ליחי' חלק מהיחידות בקופה א. הוספיס בית ואלקטריקסינגל, קלינטיקה, מנשם

  .אולם עובדת בתנאים של משק עצמאי, שאינה ספק שירותים חיצוני, של הקופה

  

הטיפול בחולים המקבלים עירוי מתחלק בין צוות היחידה לספקי השירותים ולצוות המרפאה 

וברוב היחידות בקופה , הציוד להרכבת העירוי נרכש ומתקבל מספק שירותים,  בכל הקופות .הקהילתית

קיימת ' ד-ו' בקופות ג, לעומת זאת. פול עצמו ניתן בידי ספק שירותים ולא בידי צוות היחידהגם הטי' ב

מסתייעים גם בצוות המרפאה ' ובקופה ג, חלוקת עבודה בין צוות היחידה לבין ספק השירותים

בחלק מהיחידות צוות : נמצאו דפוסים שונים של טיפול בחולים הזקוקים לעירוי' בקופה א. הקהילתית

 -ובחלקן , בחלקן צוות היחידה מערב את צוות המרפאה הקהילתית, היחידה מטפל בחולים האלה לבד

ברוב היחידות בקופה זו נהוג לתת למשפחת . גם את צוות המרפאה הקהילתית וגם את ספק השירותים

 לא נמצאו הבדלים גדולים בין. בחולה" הפשוט"החולה הדרכה כדי שתוכל לבצע בעצמה את הטיפול 

הנעה בין פעם בשבוע ועד , הקופות בתדירות הביקורים של רופא ואחות מהיחידה אצל החולים האלה

  . ביקור יומי

  

ספקי שירותים מעורבים . גם הטיפול הרפואי בחולים מונשמים ניתן בכל הקופות בידי מספר גורמים

בקופה .  טיפול אחריםאך גם בתחומי, בעיקר באספקת הציוד הדרוש, בטיפול בחולים אלה בכל הקופות

אולם גם בקופות אחרות נמצאו יחידות המחלקות את , מעורבים ספקי שירותים במידה הרבה ביותר' ב

נמצאו יחידות שבהן ' רק בקופה א. נטל הטיפול בחולים אלה עם ספקי שירותים ואף עם רופא המשפחה

יפול ניתן בידי רופאי הקופה יחידות שהט, ניתן הטיפול לחולים המונשמים בידי צוות היחידה בלבד

ויחידות שהטיפול ניתן בידי צוות היחידה בשיתוף עם צוות המרפאה , שנשכרו במיוחד לשם כך

תדירות הביקורים אצל חולים אלו תכופה מאוד ונעה בין ביקור שבועי לביקור , בכל הקופות. המקומית

למעט , ריות ספקי שירותים פרטייםאספקת ציוד ההנשמה ובלוני החמצן נתונה בכל הקופות באח. יומי

  .הקשורה ליחידת ההנדסה של הקופה' קופה א

  

תדירות הביקורים של . חולים עם פצעים מזוהמים מטופלים בכל הקופות בידי צוות היחידה לטיפול בית

נמצאו הבדלים בין , אולם. בין מספר פעמים בשבוע לפעם ביום: האחות אצל החולים האלה גבוהה

ופעם , שלושה לפעם בשבוע בשתי קופות-בין פעם ביומיים: רות הביקורים של הרופאהקופות בתדי

  .בשבועיים לפעם בחודש בשתי קופות אחרות

  

ברוב , אולם.  עיקר הטיפול בחולים אלה מתרכז בידי בעלי המקצועות השיקומיים:חולים שיקומיים

בעוד שברוב , ים אלה בידי צוות היחידהניתן גם הטיפול הרפואי והסיעודי לחול' ד-ו' היחידות בקופות ב

נשארת האחריות לטיפול הרפואי והסיעודי של החולים האלה בידי רופא ' ג-ו' היחידות בקופות א

קיימים הבדלים גדולים בדפוסי ' ג-ו' יצוין שבקופות א, עם זאת. המשפחה וצוות המרפאה המקומית

תדירות הביקורים של רופא ואחות היחידה . ופההטיפול בחולים שיקומיים בין יחידות שונות באותה הק

יצוין כי בכל היחידות . או לפי הצורך, אצל החולים האלה נעה בין פעם בשבוע לבין פעם בחודש או פחות

נקבע שהאחות כלל לא אמורה לבקר בבתיהם של החולים ' ובמקצת מהיחידות בקופה ב', בקופה ג

. קביעה זו לא תמיד נשמרת בקפדנות, אולם. דייםאלא במקרה שיש להם צרכים סיעו, השיקומיים

כפי , בחלק מהיחידות עיקר הטיפול בחולים השיקומיים ניתן כמעט אך ורק בידי צוות שיקומי, כלומר
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בעוד שביחידות , כאשר רופא ואחות היחידה נוטלים רק חלק מועט ושולי בטיפול, שיפורט בהמשך

  .ה באופן קבוע בטיפול בחולים האלהאחרות מעורבים רופא היחידה או אחות היחיד

  

, טיפול בכאב: עיקר הטיפול בחולים אלה בכל הקופות מתמצה בטיפול פליאטיבי :חולים במצב סופני

ובחלק מהיחידות בקופה ' ברוב היחידות בקופה ב. עירוי נוזליםו במצבי דיכאון טיפול, איזון סימפטומים

,  כזהטיפול רק מקצת היחידות נותנות ,י הקופות האחרותבעוד שבשת, טיפול כימותרפי בביתגם  ניתן' א

  . ולחולים בודדים

  

ניתן ' בקופה ג. הטיפול בידי צוות היחידה שנעזר במקרה הצורך בספק שירותיםרוב ניתן ' ד-ו'  בבקופות

 המקומית המרפאהצוות ' בקופה אבעוד ש,  לעתים בשיתוף רופא המשפחה, בידי צוות היחידההטיפול

 הביקורים של רופא בתדירותהבדלים בין הקופות לא נמצאו . מצב סופניחולים בברוב הטיפול מעורב ב

בהתאם למצב ,  יומיביקור ברוב היחידות התדירות נעה בין ביקור שבועי ועד : אצל החולים האלהואחות

  .החולה

  

בלעדית בידי צוות חולים הכרוניים כמעט ל והסיעודי הרפואיהטיפול ניתן קופות בשתי : חולים כרוניים

 'ופה אבק.  בצוות המרפאה המקומית או בספקי שירותיםהיחידותחלק מנעזרות ' קופה דב. היחידה

בידי צוות המרפאה  תונה הם נ בלטיפולהאחריות צוות היחידה אינו מטפל בחולים אלה כלל ו

 מחמיר נקרא וכאשר מצבם של החולים, צוות היחידה לטיפול בית משמש אך ורק לייעוץ .הקהילתית

  .צוות היחידה לסייע גם בטיפול השוטף

  

תדירות , אולם. בכל הקופות נהוג שרופא ואחות מצוות היחידה מבקרים בבתיהם של החולים הכרוניים

בין פעם בשבועיים לפעם בחודש  -' בקופה ב, פעם בשבוע -' בקופה ג: בין הקופותשונה ים הביקור

ההבדלים בתדירות הביקור של רופא ואחות בין . )בנפרדות הרופא והאח(פעם בחודש  -'  דבקופהו

הקופות ובין יחידות שונות באותה הקופה עשויים לרמז להגדרות השונות של חולים כרוניים בקופות 

נראה שבחלק מהקופות אין אבחנה ברורה בין חולים כרוניים יציבים לבין חולים . וביחידות השונות

ובשל כך הם נכנסים לעתים ,  כרונית שאינה מאוזנת מסיבות שונותכרוניים פעילים הסובלים ממחלה

  .קרובות למצבים חריפים וזקוקים בשל כך להשגחה תכופה ולביקורים בתדירות גבוהה

  

  זמינות הצוות הרפואי והסיעודי. 2

ברובן . מידת הזמינות של אנשי הצוות מהיחידות לטיפול בית במשך שעות היממה שונה בכל קופה

ורק , תורנים מטעמם זמינים במשך כל שעות היממה'  של היחידות לטיפול בית רפואי בקופה אהמכריע

הצוות ביחידות להמשך . בחלק קטן מיחידות הקופה צוות היחידה זמין רק בשעות העבודה הרגילות

ברוב . טיפול באותה קופה זמין לקריאה של אנשי צוות המרפאה הקהילתית במשך כל שעות היממה

ורק במיעוטן הוא זמין , הצוות זמין רק בשעות העבודה הרגילות, לעומת זאת, ת בקופות האחרותהיחידו

  .במשך כל שעות היממה

  

' בחלק מהיחידות בקופה א. גם דפוסי הפנייה של חולה בזמן חירום שונים ביחידות ובקופות השונות

לדברי אחד ממנהלי היחידות . החולה פונה במקרה חירום אל צוות היחידה' וברוב היחידות בקופה ג
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ניתן לפתור את רוב הפניות של החולים מעבר לשעות העבודה הרגילות בשיחה להרגעת החולה ', בקופה ג

ובכל היחידות של ' בחלק אחר של היחידות בקופה א. ללא צורך להפנותם לחדר מיון, או בני משפחתו

למוקד לילה של הקופה או , לחדר מיוןנמסר שבמקרה חירום החולים אמורים לפנות ישירות ' קופה ד

  .למוקד אחר שהקופה קשורה עמו

  

  ביקור בית של רופאים מומחים . 3

ניתן להזמין , כאשר הרופא ביחידה לטיפול בית קובע שיש צורך בבדיקה או בייעוץ של רופא מומחה

מזמינות נמצא שרוב היחידות אכן . רופאים מומחים לבתיהם של החולים המטופלים בידי היחידה

והמרואיינים דיווחו כי , תכיפות ההזמנה נמוכה בכל הקופות, אולם. רופאים מומחים לביקורי בית

  . למעשה מומחה מוזמן לביקור בביתם של חולים מעטים

  

עם הבדלים , לשם הזמנת רופא מומחה לביקור בית נדרש אישורם של גורמים בכירים ביחידה או בקופה

רשאי הרופא ' וחלק מהיחידות בקופה ב' ד', בקופות א. ות למתן האישורבין הקופות לגבי בעל הסמכ

הסמכות נתונה בידי רופאי ' בעוד שבקופה ג, האחראי על היחידה להזמין רופאים מומחים לביקור בית

במציאת רופא יועץ , לעתים גדולים, חלק גדול מהיחידות דיווחו על קשיים. המינהל או הגריאטר המחוזי

ישנם הסדרי תשלום שונים ליועץ בהתאם לנהוג במחוז . כן לבקר בביתם של החוליםאשר יהיה מו

ובחלקן החולה משלם ליועץ ומקבל החזר , בחלק מהיחידות התשלום ניתן בידי הקופה ליועץ. ובקופה

  .חלקי מהקופה

  
  בדיקות הדמיה. 4

   CTיקות הדמיה כגון לשלוח חולים המטופלים בידי היחידות לבד, במקרה הצורך, בכל הקופות ניתן

בכל הקופות נדרש אישור . אולם מנהלי היחידות דיווחו שבפועל זה קורה רק לעתים רחוקות, MRI-ו

ברוב . והסמכות למתן האישור נתונה בידי גורמים שונים בהנהלת המחוז, לביצוע בדיקת ההדמיה

והסמכות למתן האישור , ופהמגיע החולה לבדיקות אלה באמבולנס על חשבון הק' ד-ו' היחידות בקופה ג

דווח שהחולה מגיע לבדיקות ' ב-ו' בקופות א, לעומת זאת. לכך נתונה בידי רופא המחוז או רופא הִמנהלת

  .מחוץ לביתו בעזרת בני משפחתו ועל חשבונם

  

  )(Allied Professionטיפול רפואי נלווה . 5

אשר , ם בעלי מקצועות רפואיים נלוויםצוות היחידות לטיפול בית כולל בנוסף לרופא ואחות ג, כאמור

  .מספקים למטופלים ביחידות את השירותים הדרושים להם

  

הם . ברובן המכריע של היחידות מעורבים עובדים סוציאליים בטיפול בחלק מהחולים :שירות סוציאלי

ים ומסייעים להם לקבל מידע על השירותים הנחוצ, מספקים לחולה ולבני משפחתו טיפול תומך נפשי

  .להם בקהילה

  

רוב הטיפול השיקומי מתמקד . טיפול שיקומי ניתן בכל היחידות בארבע הקופות: שירותי שיקום

טיפול פיזיותרפי ניתן בכל היחידות בכל הקופות עם הבדלים . והרבה פחות בריפוי בעיסוק, בפיזיותרפיה
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יקומי לחולים בודדים עד כדי ניתן טיפול ש' בקופה א. גדולים בין יחידות באותה הקופה ובין הקופות

בעוד ,  מכלל החולים ביחידות שונות15%-10%-ניתן טיפול ל' בקופה ב, שליש מכלל המטופלים ביחידה

, טיפול בריפוי בעיסוק ניתן ברוב היחידות בשלוש קופות.  מקבלים טיפול שיקומי8%-2%רק ' שבקופה ד

מרפא בעיסוק , בנוסף לטיפול שיקומי.  חוליםהטיפול ניתן למספר קטן של. 'ובמקצת היחידות בקופה ג

טיפול בריפוי בדיבור ניתן בכל הקופות לחולים בודדים . עוסק גם בהתאמת דיור לחולים הזקוקים לכך

פיזיותרפיסט מטעם היחידה מגיע לביתו של החולה פעמיים עד שלוש פעמים . בלבד ולעתים רחוקות

צוין שהיחידות נעזרות גם ' בקופה ב. כדי חמש פעמים בשבועעד , בתכיפות גבוהה יותר' ובקופה ג, בשבוע

  .במומחה לרפואה שיקומית במקרה הצורך

  

שבר בפרק , ובעיקר לחולים אחרי אירוע מוח, טיפול שיקומי ניתן לכל הזקוקים לו, לדברי המרואיינים

ובלים ממחלות במקצת היחידות דווח על מתן טיפול שיקומי לחולים הס. הירך והחלפת פרקי ירך וברך

מקצת היחידות דיווחו על הדרכת המשפחות כדי שיוכלו , בנוסף. כגון טרשת נפוצה, ניווניות כרוניות

  .לספק בעצמן טיפול תפקודי משמר

  

שבה נבדקים צורכי החולה , בכל היחידות מבוצעת הערכה של חולים המופנים לקבלת טיפול שיקומי

', ד-ו' בקופות א. הטיפולים שהוא זקוק להם ותדירותםובכלל זה מספר , ונקבעת לו תכנית טיפול

. ההערכה וקביעת תכנית הטיפול היא באחריותו של הפיזיותרפיסט והמרפא בעיסוק האחראים ביחידה

דווח בחלק מהיחידות שההערכה נעשית בידי פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק , לעומת זאת', בקופה ב

יסטים והמרפאים בעיסוק העובדים ביחידה מוסמכים לקבוע ובחלקן גם כל אחד מהפיזיותרפ, אחראים

לכך יש משמעות מבחינת הפיקוח . ובכלל זה את מספר הטיפולים שהחולה זקוק להם, את תכנית הטיפול

המועסקים כקבלנים ומקבלים תגמול , בייחוד במצב שהפיזיותרפיסטים והמרפאים בעיסוק, והבקרה

  .מספר הטיפולים שיינתנועשויים להשפיע על , בעבור כל ביקור

  

נמצאו הבדלים בין הקופות ובתוך הקופות . בכל הקופות יש צורך באישור למתן טיפול שיקומי, ואולם

הסמכות נתונה בידי , בכל הקופות, ברוב היחידות. לגבי השאלה מיהו הגורם המוסמך לאישור הטיפול

  .תרפיסט או מרפא בעיסוק אחראיובמיעוטן בידי אח אחראי או פיזיו, הרופא האחראי על היחידה

  

כאשר יש צורך להאריך את תקופת השיקום ואת מכסת הטיפולים מעבר לתכנית הטיפול שנקבעה 

הסמכות למתן האישור נתונה ברוב היחידות בידי אותו הגורם שאישר ; יש צורך באישור נוסף, בתחילה

  .את מכסת הטיפולים הראשונה

  

או עשוי ,  המסופק במסגרת היחידות לטיפול בית מהווה חלופהבמענה לשאלה האם הטיפול השיקומי

השיבו מנהלי היחידות , ובעיקר בבית חולים לשיקום גריאטרי, לטיפול שיקומי באשפוז, לשמש חלופה

דווח שחלק מיעדי ' וביחידה אחת מקופה ב' ביחידות לטיפול בית רפואי שבקופה א. בשני דפוסים שונים

וכל מנהלי היחידות ' רוב מנהלי היחידות בקופה ב, ואולם. לאשפוז שיקומיהיחידה הם לספק חלופות 

לא ראו זאת כך והעדיפו שחולים הזקוקים לשיקום אינטנסיבי יקבלו אותו בבית חולים ' ד-ו' בקופות ג

  .דבר שאכן קורה בפועל, לשיקום גריאטרי או שיקום כללי
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  מטפלת בית. 6

ממגבלות תפקוד חמורות וזקוקים לעזרת בני המשפחה בביצוע חלק מהחולים המרותקים לבית סובלים 

כאשר בני המשפחה אינם מסוגלים לשאת בנטל .  ובסידורים מחוץ לביתIADLבפעולות , ADLפעולות 

, האחריות למימון המטפלת מוטלת על בני המשפחה. הם זקוקים לעזרת מטפלת בית, הטיפול בחולה

במקרים שבהם לא נמצא מקור מימון . סגרת חוק סיעודאלא אם כן החולה זכאי לקבל מטפלת במ

חלק מהיחידות לטיפולי בית , למטפלת והמשפחה אינה מסוגלת לעמוד בהוצאות הכרוכות בהעסקתה

  ' רוב היחידות בקופה א',  היחידות בקופה בכל. מממנות את שעות העבודה של המטפלת או את חלקן

מדובר  -' ד-ו' ג',  ב- קופותבשלוש . ת בית על חשבון הקופהמספקות מטפל' קופה גמעטות ב ויחידות 'ד-ו

 לכדי שלישעשוי שיעור החולים המקבלים מימון למטפלת בית להגיע עד ' ובקופה א, בודדיםבחולים 

 של החולה הוא הביטוח המשליםנמסר ש'  ובחלק מהיחידות בקופה ב'גבקופה ברוב היחידות . מהחולים

  . החוליםחלק מהמממן את המטפלת אצל 

  

היא הקופה '  אקופה. מטפלת ביתהמוסמך לאשר מימון גורם מבחינת ההבדלים בין הקופות נמצאו 

בחלק מהיחידות .  הקופהחשבוןמטפלת על מתן לאשר מוסמך היחידה על אחראי הרופא ההיחידה ש

אח ' ה דיחידות בקופובמיעוט ה , על חשבון הקופה לאשר מטפלתרשאיאח או עובד סוציאלי ' בקופה ב

רק סמכות גבוהה יותר ' ובכל היחידות בקופה ג' ד-ו'  בקופה בהיחידותבשאר . רשאי לכךאחראי היחידה 

  . בהתאמה, נהלרופא ִמואח מחוזי , סוציאלי מחוזיעובד  : חשבון הקופהעללאשר מטפלת רשאית 

  

לת בית על חשבון מטפלמתן אישור למימון , ובכל היחידות, שתי סיבות עיקריות נמצאו בכל הקופות

כאשר ברור להנהלת היחידה או המחוז . הסיבה הראשונה היא ניסיון למנוע אשפוז של החולה. הקופה

או כאשר היעדר , שללא מטפלת יאושפז החולה בבית חולים כללי או גריאטרי או בשיקום גריאטרי

בקופה . ישור למטפלתניתן א, אשפוז ממושךלגרור את החולה לעלולים מטפלת עלול לגרום לסיבוכים ה

 שהחולה האישיינם מסוגלים לשאת בעול הטיפול המשפחה אכן אבני שהם בודקים האם צוין גם ' ד

 מטפלתשהחולה יקבל עד , "גישור"הלוואת הסיבה השנייה היא כאשר מימון המטפלת נתפס כ. זקוק לו

מטפלת  אינו זכאי לה שהחולהבמקר.  ועד שתוכר זכאותו במוסד לביטוח לאומיחוק סיעודבמסגרת 

 ותקופב. ערעור לביטוח לאומיהעובדת הסוציאלית של היחידה מסייעת לו להגיש , במסגרת חוק סיעוד

קרן הקופה או מחלקת בעזרת  להמשך מימון המטפלת ידאגו נמסר כי במרבית המקרים הם 'ד-ו' ב

ק מהמקרים ימשיכו בחל נמסר שרק 'קופה אמ. מקורות מימון אחריםשיחפשו הרווחה של הקופה או 

, מימון המטפלת יפסיקו את המקריםברוב לעומת זאת נמסר ש' בקופה ג .הקופהלממן מטפלת על חשבון 

  .אם לא נמצא מקור מימון קבוע להעסקתה

  

  רישום ודיווח, עבודת צוות, דפוסי ניהול. ה
ות החולים היחידות לטיפול בית פועלות ומתפקדות במסגרת שירותי הבריאות הקהילתיים של קופ

לכל היחידות יש גם נהלים , עם זאת. ודפוסי עבודתן דומים לדפוסי העבודה של השירותים בקהילה

  .ושיטות עבודה שונים מאלה הנהוגים במרפאות
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  ישיבות צוות. 1

בישיבות משתתפים כל . בכל היחידות לטיפול בית מתקיימות ישיבות צוות בין פעם בשבוע לפעם בחודש

משתתפים בנוסף גם האח והרופא המחוזי ואנשים נוספים ', בקופה ג. דה הקבועיםחברי צוות היחי

או /או הרופא המחוזי ו/לעתים משתתפים גם האח המחוזי ו' ובקופה ד, מבקרת האשפוז של הקופה

לרוב הרופא ובמקרים מעטים , האחראי על היחידה מנהל את הישיבות, בכל הקופות. הגריאטר המחוזי

ביחידות האחרות בקופה . וב היחידות דנים בתכנית הטיפול של כל החולים בכל ישיבהבר. האח האחראי

בחולים , בחולים חדשים, דנים בתכנית הטיפול בחולים מורכבים ובעייתיים' ד-ו' וביחידות בקופות ב' א

בעיקר , במיעוט היחידות. המיועדים לשחרור קרוב ובחולים הזקוקים להארכת תכנית טיפול שיקומית

  .דנים בתכנית הטיפול של כל החולים בכל ישיבה', קופה גב

  

חלק ממנהלי היחידות ציינו כי ישיבת הצוות היא גם פורום ללימוד ולהעמקה בנושאים הקשורים 

נושאים אחרים שעולים לדיון בישיבות הצוות  .ולעתים מוזמנים אליהן גם מרצים אורחים, לטיפולי בית

  .  בין חברי הצוותדפוסי העבודה ויחסי העבודה הם

  
  תקשורת בין חברי הצוות. 2

ההרכב המצומצם של הצוות הגרעיני של היחידות לטיפולי בית ומחויבותם לטיפול בחולים קשים 

בכל . לקשר תכוף והדוק, ובמיוחד את הרופא והאח, המרותקים לבית מחייבים את חברי צוות היחידה

התקשורת . בפגישות פנים אל פנים ובטלפון,  היחידההקופות מתקיים קשר יומיומי בין הרופא לאח של

. להתייעצות ולמתן מענה לבעיות דחופות, התכופה נועדה להעברת מידע ולעדכון שוטף על הטיפול בחולה

בכל הקופות , כמו כן. הם מקיימים קשר קבוע ותכוף גם בהתייחס לכל חולה חדש המתקבל ליחידה

עם , בין מספר פעמים בשבוע לבין פעם בשבוע, וף ושוטףהאחראים על היחידה שומרים על קשר תכ

ונע בין מספר , גם הקשר עם הפיזיותרפיסט ועם המרפא בעיסוק הוא תכוף. העובד הסוציאלי של היחידה

דווח על קשר ' ב-ו' במספר יחידות בקופות א. פעמים בשבוע לבין פעם בשבוע ברוב היחידות בכל הקופות

  .במקצתן רק אחת לחודש,  השיקומייםפחות תכוף עם בעלי המקצוע

  

ותכיפותו תלויה , האחראי על היחידה גם שומר על קשר שוטף עם בעלי תפקידים מרכזיים במחוז

ומתקבלים אישורים , במסגרת זו נמסר עדכון שוטף על פעילות היחידה. בדפוסי העבודה הנהוגים במחוז

, נמצאו הבדלים בין היחידות בתחום זה. זלמתן טיפולים ושירותים שלהם נדרש אישור מהנהלת המחו

אולם חלקם קשורים גם לבעל התפקיד שאחראי מטעם המחוז , שחלקם קשורים לדפוסי העבודה בקופה

נמצא ' בקופה ג, כך למשל. על היחידה לטיפול בית ולמידת העניין שיש לו ולהנהלת המחוז ביחידה

שבחלק מהיחידות הוא , עם רופא הִמנהל, שבועעד כדי מספר פעמים ב, האחראי על היחידה בקשר תכוף

אחראי היחידה נמצא בקשר עם הרופא המחוזי או עם ' ד-ו' בקופות ב. גם האחראי הישיר על היחידה

האח המחוזי  או עם העובד הסוציאלי המחוזי או עם הגריאטר המחוזי בין פעם אחת לבין מספר פעמים 

ת נמצאים בקשר הרבה פחות תכוף עם בעלי התפקידים האחראים על היחידו' נראה שבקופה א. בשבוע

  . שנע בין פעם בשבוע לבין פעם בחודש או פחות, במחוז
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  דיווח ורישום. 3

, ולרוב המטפל נמצא שם לבד, מאחר שהטיפול בידי בעלי המקצועות השונים מתנהל בביתו של החולה

ת לגבי הטיפול השוטף שניתן לחולה קיימת חשיבות עצומה להעברת מידע מסודר ומדויק בין חברי הצוו

הקפדה על רישום בגיליון הרפואי -אי. לגבי שינויים במצבו ושאר פרטים רלוונטיים, בידי כל איש צוות

, למעקב לא נכון אחר הטיפול שהחולה מקבל, עלולה לגרום לחוסר תיאום בין חברי הצוות, של החולה

חידות לטיפול בית בכל הקופות פותחים גיליון רפואי בכל הי.  לירידה באיכות הטיפול-ובסופו של דבר 

אשר יכול להימצא במשרדי קופה או בביתו של החולה או בשני ,  לחולה חדש המתקבל לטיפול היחידה

נמצא הגיליון הרפואי רק במשרד היחידה ובחלקן גם ' בחלק מהיחידות בקופה א. המקומות גם יחד

נמצא הגיליון הרפואי במשרדי היחידה ובמיעוטן גם ' קופה בברוב היחידות ב; במשרד וגם בבית החולה

בחלקן  בבית של , הגיליון נמצא במשרד' בחלק מהיחידות בקופה ג; בבית החולה או כגיליון ממוחשב

  .נמצא הגיליון הרפואי במשרדי היחידה' בכל היחידות בקופה ד; החולה ובחלקן בשני המקומות

  

ף וקפדני של כל ביקור וטיפול שניתן לחולה בבית בידי כל אחד קיימת חשיבות לרישום שוט, כאמור

בשלוש קופות נרשם תמיד ביקור בית של רופא לפחות באחד . ואחד מאנשי הצוות שנוטלים חלק בטיפול

ביקור בית של אח נרשם תמיד . הביקור אינו נרשם במיעוט היחידות' ובקופה א, מהגיליונות הרפואיים

גם ביקור של עובד סוציאלי . יים האחרות לא בכל היחידות מקפידים על כךואילו בשת, בשתי קופות

ביקורי הבית של הצוות . נרשם בקפדנות רק בשתי קופות בעוד שבשתיים האחרות פחות מקפידים על כך

אך ', ג-ו' נרשמים בקפדנות בכל היחידות בקופות א, פיזיותרפיסט ומרפא בעיסוק, הרפואי הנלווה

ייתכן שדפוסי הרישום של הצוות הרפואי הנלווה . מקפידים על כך רק בכמחצית היחידות' ד-ו' בקופות ב

הם מקפידים , כאשר הם מקבלים תשלום בעבור כל ביקור: קשורים לדפוסי התגמול והתשלום שלהם

  .ואינם מזניחים או דוחים זאת, יותר לרשום כל ביקור וביקור

  

ובכלל זה שיחות שבהן ניתנו ,  עם החולה ובני משפחתורפואי-שיחות טלפון של הצוות הרפואי והפרה

נרשמות בכל הקופות בתדירות הרבה יותר נמוכה , הנחיות לטיפול ולהדרכה לחולה או לבני משפחתו

שבה מקפידים ', למעט ברוב היחידות בקופה ד, זאת. או שהן כלל לא נרשמות, מאשר ביקורי הבית

ולמעט רישום שיחות של רופאים מומחים , ם שיחות הטלפוןהרופא והאח האחראים של היחידה על רישו

רוב היחידות בכל הקופות דיווחו על בעייתיות בנושא הרישום והדיווח ועל היעדר . 'ג-ו' בקופות ב

, כאשר הגיליון נמצא בבית החולה. אחידות והסכמה באשר למקום הטוב ביותר להחזקת הגיליון הרפואי

וכן יש סכנה , לרשום שיחות טלפון או לדון על אודותיו, הניתנים לוקשה לעקוב אחרי כל הטיפולים 

הרישום לגבי החולה נעשה למעשה , כאשר הגיליון נמצא ביחידה, אולם. יתלכלך וכדומה, שהגיליון יאבד

רובם (כי לא כל אנשי הצוות מגיעים באופן קבוע ותכוף למשרדים , ולא נרשמים כל הטיפולים, בדיעבד

. אז לא ברור היכן לרשום את הטיפול, כאשר יש לחולה שני גיליונות). רה מלאה ביחידהלא עובדים במש

אף -על" הנושא הוא עקב אכילס של היחידות: "לסיכום נראה שכמו שהגדיר זאת אחד ממנהלי המחוזות

בשלוש מהן מופעלים פרויקטים לפיתוח גיליון , ואכן. שיש מודעות לבעייתיות בתחום זה בכל הקופות

  . הנמצאים כיום בשלבי פיתוח שונים, וחשבממ
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  הקשר בין השירותים לטיפול בית לבין שאר שירותי הקופה בקהילה. ו
על אף שהשירותים לטיפול בית הם חלק ממערך השירותים שקופות החולים מספקות למבוטחיהן 

נוגעות , ותשתי סוגיות מרכזי. יש להם מעמד עצמאי ומיוחד במסגרת השירותים הקהילתית, בקהילה

הקשרים והיחסים שבין היחידות לטיפול בית לבין שאר שירותי הבריאות , "התפרים"למערכת 

הסוגיה הראשונה מתייחסת לעקרונות לפיהם נקבע אילו חולים יטופלו בידי . הקהילתיים של הקופות

 הקהילתיים היחידות לטיפול בית ואילו ימשיכו להיות מטופלים בידי רופא המשפחה ושירותי הבריאות

לטיפול השוטף בהם , הסוגיה השנייה נוגעת לאחריות הרפואית הכוללת כלפי החולים. של הקופה

  .ולשמירת רצף הטיפול

  

הסוגיה הראשונה מתייחסת לקריטריונים לקבלה לשירותים מיוחדים של הקופה ובאופן מקיף גם 

.  חולים המרותקים לביתםכמו, למדיניות הכוללת של הקופה כלפי מבוטחים בעלי צרכים שונים

הממצאים מלמדים שבכל הקופות יש חולים המרותקים לביתם שאינם מטופלים בידי היחידות לטיפול 

וכי קיימים הבדלים בהתייחסות הקופות כלפי , עם הבדלים גדולים מאוד בשיעורם בין הקופות, בית

. בין המחוזות של אותה קופהבחלק מהקופות נמצאו הבדלים משמעותיים גם , זאת ועוד. החולים אלה

חולה המרותק לביתו אמור להיות מטופל בידי , בכל המחוזות' פי המדיניות הנקוטה בקופה א-על

אמורים לערוך את ביקורי הבית , ובכלל זה הרופא והאחות, ולכן צוות המרפאה, המרפאה הקהילתית

הוא מועבר לטיפול , פול בחולהרק כאשר צוות המרפאה אינו מסוגל להתמודד עם הטי. אצלו ולטפל בו

רוב החולים המועברים לטיפול של צוות היחידה הם חולים , ואכן. בידי צוות היחידות לטיפולי בית

הנובעים מאמצעים , אם כי גם כאן קיימים הבדלים לא מעטים בין היחידות, קשים ומורכבים

נראה . כולת המקצועית שלהםזמינות והיקף הצוות והי, וממשאבים שונים העומדים לרשות המרפאות

, מטופלים בידי המרפאות הקהילתיות', המבוטחים בקופה א, שבפועל רוב החולים המרותקים לביתם

ורק מיעוטם מטופלים בידי הצוותים של היחידות להמשך טיפול ומעקב או הצוותים של היחידות 

  .לטיפול בית רפואי של הקופה

  

עלי צרכים מיוחדים כמו אלה המרותקים לביתם וזקוקים כלפי חולים ב' את המדיניות של קופה ד

קופה זו נוקטת במדיניות לפיה רוב . 'בהשוואה לקופה א, לטיפול בית ניתן לראות בקצה השני של הרצף

ונגרעים מהמרפאות , החולים המרותקים לביתם מועברים לטיפול בידי היחידות לטיפול בית

יפול בחולים המרותקים לביתם מידי המרפאות יצוין שההחלטה להעביר את הט. הקהילתיות

היא אחד הרכיבים המרכזיים בשינוי הארגוני שהשירותים , הקהילתיות לידי היחידות לטיפול בית

רק מקצת המבוטחים בקופה המרותקים לביתם . הקהילתיים בקופה זו עוברים בשנים האחרונות

ובים מרוחקים וקטנים שאין בהם יחידה בעיקר אלה הגרים בייש, מטופלים בידי המרפאות המקומיות

  . לטיפול בית

  

, אם כי גם ביניהן יש הבדלים לא מעטים, בין שני הקצוות האלה ניתן למצוא את שתי הקופות האחרות

לפיו , שעוצבה בנוהל חדש, נקבעה לאחרונה מדיניות' בקופה ב. כמו גם בין יחידות שונות בכל אחת מהן

, חריף ובין אם הם חולים כרוניים יציבים-ין אם הם במצב רפואי תתב, כל החולים המרותקים לבית

המדיניות החדשה של הקופה מרחיבה למעשה את . זכאים לקבל טיפול בידי צוותי היחידות לטיפול בית
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בנוהל . סוגי החולים והמצבים המזכים בטיפול בבית ואת הקריטריונים לקבלת טיפול במסגרת היחידות

לתדירות הביקורים , ובכלל זה התייחסות למטרות הטיפול, בקבוצות חולים שונותנקבעו דפוסי טיפול 

בעבר הוגבל הטיפול בידי היחידות רק לחולים הזקוקים לטיפולם של שני בעלי . ולרכיבי טיפול שונים

ולא אפשרו מתן טיפול בבית לחולים שהיו זקוקים לטיפול בתחום רפואי אחד , מקצועות רפואיים לפחות

, שכן. נענתה למעשה הקופה לצרכים של מבוטחיה ושל הסגל הרפואי שלה כאחד,  בהסדר החדש.בלבד

נמצא להם פתרון , כאשר קיים קושי להניע את רופא המשפחה לבקר בביתם של החולים הרשומים אצלו

ובמקרים שהרופא מעוניין להמשיך לטפל בחולה , הולם באמצעות הצוותים הרפואיים של היחידות

ניתן לספק לחולה המרותק את השירותים האחרים הדרושים לו מבלי להוציא את רופא , צלוהרשום א

כך למשל ביחידות הקופה רשומים חולים המקבלים מהיחידה אך ורק טיפול . המשפחה מהטיפול בו

קיים דמיון מסוים , בכך. ואילו האחריות לטיפול הרפואי בהם נשארת בידי רופא המשפחה, פיזיותרפי

המבטיחה לכל מבוטחיה המרותקים לבית את האפשרות לקבל טיפול רפואי במסגרת היחידה ', דלקופה 

שאין לחולה או לרופא הזכות לבחור האם להעביר את האחריות ' בעוד שבקופה ד, אולם. לטיפול בית

נשארת הן לחולה והן לרופא המטפל האפשרות והזכות להחליט ' הרי שבקופה ב, לטיפול לידי היחידה

  .לו רכיבי טיפול יינתנו בידי היחידות לטיפול בית ואילו יישארו בידי הרופא המטפלאי

  

פי מדיניותה מתפקידן של היחידות לטיפול בית לטפל -בכך שעל' דומה במידה מסוימת לקופה ב' קופה ג

בעוד שבחולים הכרוניים היציבים אמורים לטפל רופא , רק בחולים החריפים המרותקים לביתם

אלא שנמצא פער בין מדיניות הקופה לבין הפעילות בפועל בחלק , והמרפאה הקהילתיתהמשפחה 

בין אם הוא זקוק לטיפול רפואי , שכן חלקן מטפלות כמעט בכל חולה המופנה אליהן, מהיחידות

בכך גם בקופה זו קיימת גמישות מסוימת בקבלת החולים לטיפול . אינטנסיבי ובין אם הוא חולה כרוני

  .נוטה להתחשב בצרכים הספציפיים של החולה ובמערכת הרפואית כאחדאשר , בית

  

. נמצאו שני דפוסים עיקריים, הנוגעת לשאלת האחריות הכוללת כלפי החולים, בבחינת הסוגיה השנייה

הוא הוותיק ', בקופה א" יחידות להמשך טיפול ומעקב"פיו נוהגות חלק גדול מה-שעל, הדפוס הראשון

תפקידן העיקרי של היחידות האלה הוא להתמקד במתן ייעוץ והדרכה . בקופה זווקיים בעיקר , יותר

מבלי ליטול את האחריות לטיפול ישיר בחולה מרופא המשפחה ומהמרפאה , לצוותי המרפאות בקהילה

או (הן יחידות ) 'ובכלל זה גם בקופה א(הנפוץ והמתרחב כיום בכל הקופות , הדפוס השני. בקהילה

מכניסתו ליחידה ועד שחרורו ,  לטיפול ישיר בחולה- מלאה או חלקית -לות אחריות אשר נוט) צוותים

אשר , נוטל צוות היחידה את מלוא האחריות לטיפול בכל החולים הרשומים בה' ד-ו' בקופות ג. ממנה

אלא נמצאו גוונים , לא נמצא דפוס אחיד' ב-ו' בקופות א. נגרעים ממצבת המטופלים של רופא המשפחה

 בחלוקת האחריות לטיפול הכוללני בחולה בין צוות היחידה לרופא המשפחה ולשירותי הבריאות שונים

במקרים שבהם ; במקצת היחידות מועברים החולים לטיפול ולאחריות מלאה של צוות היחידה. בקהילה

, דההוא ניתן בידי צוות היחי, שירותי הקהילה אינם יכולים לספק טיפול רפואי או סיעודי או שיקומי

נראה כי סוגיה זו אינה . אולם האחריות הכוללת לטיפול בחולה נשארת בידי גורמי הטיפול הקהילתיים

  . למנוע כפילות בטיפול, במידה שונה, אולם יצוין שברובן מקפידים, פתורה עדיין בחלק מהיחידות

  

 בחולים במסגרת נמצאו דפוסים שונים של מעורבות צוות המרפאה ורופא המשפחה בטיפול, נוסף על כך

, המאופיין בחוסר מעורבות של רופא המשפחה והמרפאה המקומית, בקצה האחד. היחידות לטיפול בית
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שבהן רופא המשפחה ', ואת מקצת היחידות בקופה א' ד-ו' ניתן למצוא את רוב היחידות בקופות ג

 השני ניתן למצוא את בקצה. למעשה אינו מעורב או שכמעט אינו מעורב בטיפול בחולים שעברו ליחידות

ותפקידן , שאינן נוטלות את האחריות הכוללת כלפי החולה', בקופה א" יחידות להמשך טיפול ומעקב"ה

שבידיהן נשארת האחריות המלאה , מתרכז בעיקר בייעוץ ובהדרכת צוותי המרפאות הקהילתיות

המשך טיפול ומעקב נתונה גם האחריות להזמין את צוותי היחידות ל, יתר על כן. והכוללת כלפי החולה

מעורבות רופא המשפחה בטיפול : מייצגת דגם משולב' קופה ב. בידי צוותי המרפאות הקהילתיות

ביחידות מעטות רופאי המשפחה אינם : בחולים המרותקים לביתם נקבעת בהתאם לתנאים השונים

וברוב , לים מעטים הוא מעורב בטיפול בחו-ביחידות מעטות , מעורבים כלל בטיפול בחולי היחידה

רופא המשפחה נשאר הרופא המטפל , בחלק מהמקרים, יותר מכך.  במעלה ממחצית החולים-היחידות 

הקופה , לעתים. כמו טיפול סיעודי או שירותי שיקום, והיחידה רק מסייעת לו בטיפול נוסף, של החולה

  .ל הקבוע של החולהכדי לעודד אותו להישאר הרופא המטפ, מתגמלת את הרופא בעבור כל ביקור

  

שבהן ', ג-ו' בהקשר זה ראוי לציין סוגיה נוספת שעלתה בראיונות עם מנהלים בכירים בקופות ב

מתוגמלים רוב הרופאים בקהילה לפי מספר הנפשות הרשומות אצלם או לפי מספר הביקורים שנערכים 

ה העצמאיים אינם התוצאה היא שחלק מרופאי המשפח. אצלם בכל רבעון ולא באמצעות שכר חודשי

, ואינם מעוניינים להעביר אותם לאחריות היחידות לטיפול בית" שלהם"מעוניינים לשחרר את החולים 

הרופאים דווקא כן מעוניינים לשחרר : התעוררה תופעה אחרת, מאידך. כדי לא לצמצם את רשימותיהם

, נע מביקורי בית תכופיםהחולים הקשים והלא יציבים כדי להימ, מרשימותיהם את החולים הכרוניים

חלק מהרופאים מוכנים לערוך ביקורי בית . ובעיקר כאשר יש צורך ביותר מביקור בית אחד בכל רבעון

סוגיה זו עוררה בעיות לא מעטות . אולם חלקם אינם מעוניינים גם בהסדר כזה, בעבור תגמול נוסף

לשינוים שחלו לאחרונה בנוהלי והייתה בין המניעים ', בהספקת הטיפול הרפואי בקהילה בקופה ב

והכללת החולים הכרוניים היציבים , הקופה לגבי מאפייני החולים שיטופלו בידי היחידות לטיפול בית

  .ברשימת הזכאים לשירותי היחידות

  

  דיון והשלכות על המדיניות
  

. אלהמחקר הנוכחי הציג לראשונה תמונה מקיפה של השירותים לטיפול בית במערכת הבריאות בישר

לנושא זה חשיבות . ממצאי המחקר מלמדים שקופות החולים מפעילות שירותים אלה בכל מחוזותיהן

אשר מלווה בעלייה בשיעור החולים הכרוניים , רבה לאור העלייה במספר הקשישים באוכלוסייה

 בשנים האחרונות עוברים השירותים הללו. והאנשים שאינם מסוגלים להגיע למתקני הבריאות בקהילה

כחלק מתהליכי שינוי כוללניים המתרחשים בקופות בעקבות החלת חוק ביטוח , שינויים משמעותיים

שמצד אחד הגביר את המחויבות שלהן להספקת השירותים הנכללים בסל המוגדר , בריאות ממלכתי

ומצד שני , ובכלל זה גם למבוטחים המרותקים לביתם שאינם מסוגלים להגיע למתקני הקופה, בחוק

  .יר את הדרישות לריסון כלכלי שכתוצאה ממנו פועלות הקופות לצמצום הוצאותיהןהגב

  

אחד הממצאים הבולטים שעלו מהמחקר מלמד על קיומם של קווים משותפים בין היחידות לטיפול בית 

אולם גם על הבדלים משמעותיים בין הקופות ואף בין יחידות שונות , בארבע קופות החולים בארץ

, בסוגי הטיפולים הניתנים,  ההבדלים מתבטאים במאפייני החולים המטופלים בידיהן.באותה הקופה
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הממצאים מלמדים כי בשתי , זאת ועוד. בתהליכי הספקת הטיפול וברבים מתחומי הארגון וההפעלה

לעומת הבדלים גדולים יותר בין היחידות בשתי קופות , קופות קיימת אחידות רבה יותר בין היחידות

  .אחרות

  

חד התהליכים הבולטים בעיצובם הנוכחי של השירותים לטיפול בית הוא פיתוח עדכני ועצמאי של א

ארבע . מדיניות הקופה בנושא זה ובעקבות זאת ניסוח מחודש או חדש של הנהלים והתקנות להפעלתן

קופות החולים קבעו מדיניות וניסחו בשנים האחרונות נהלים הקובעים את דפוסי הפעילות של 

העובדה שכל הקופות נתנו בשנים האחרונות את . ותים האלה ונעשות פעולת שונות להטמעתםהשיר

דעתן לשירותים האלה מלמדת על היעדר הגדרה ודפוסי פעילות ברורים לגביהם בעבר ועל הצורך 

  .שהתעורר לכך בשנים האחרונות

  

, ירותים לטיפול ביתגם לאחר קביעת המדיניות וההחלטה על הנהלים והתקנות להפעלת הש, ואולם

נראה מתוך ממצאי המחקר כי תהליך הטמעת הנהלים נמשך זמן ארוך וכי דפוסי העבודה קבועים 

המבליטה במיוחד , אחת הסוגיות החשובות ביותר. ואחידים לכל היחידות טרם הוטמעו באופן שיטתי

מתמקדת בקשר , ופהחוסר העקביות וחוסר האחידות בין הקופות ובין המחוזות באותה ק, את הקשיים

צוות , ובכללם רופאי משפחה, שבין היחידות לטיפול בית לבין גורמי הטיפול האחרים בקהילה" תפר"וב

הקשיים בקביעת מדיניות אחידה ביישומה מתייחסים . המרפאה הקהילתית וספקי שירותים חיצוניים

חלוקת העבודה , פועלהגורמים המטפלים ב, לתחומים רבים ובכללם האחריות הכוללת כלפי החולה

מאחר שרוב המטופלים בידי . הרצויה והמתאימה ודפוסי שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים

אשר זקוקים לרוב לסוגים שונים , מסובכים ורתוקים לביתם, השירותים לטיפול בית הם חולים קשים

 סדר היום גם במקומות יצוין כי סוגיה זו נמצאת על. יש לכך חשיבות רבה, של טיפול ולמטפלים שונים

). Binstock & Spector, 1997; Wagner, 1997(ונראה שגם שם היא טרם מצאה את פתרונה , אחרים בעולם

  בהקשר זה יצוין עוד שברובן המכריע של היחידות לא הועלתה האפשרות של העסקת מתאם טיפול 

)case manager( ,את רצף הטיפול והעברת מידע להבטיח , שתפקידו לתאם בין גורמי הטיפול השונים

אשר נפוץ מאוד בטיפול בחולים ממושכים ומורכבים במקומות רבים , שוטף בין כל המטפלים בחולה

 & Kane, Dobrof Rendrof & Kivnick, 1994; Austin & McClelland, 1997; Genrich(בעולם המערבי 
Neatherlin, 2001 .(יאום טיפול נראה שגם התפיסה הכוללת של ת, זאת ועוד)care management ( טרם

  למרות שהבעיות שלהן מתמקדות למעשה בסוגיה זו , קנתה לה אחיזה במסגרת היחידות לטיפול בית

)Alcock, Edwards & Morris, 1998; Applebaum, Mollica & Tilley, 1997-1998; Kemire & Austin, 1996; 
Philips, 1996 .(אלא שבחלק מהמקומות היא , ם מצאה את פתרונה ההולםנראה כי לא רק שסוגיה זו טר

  .טרם טופלה ביסודיות במסגרת השירותים הקיימים והמתחדשים

  

 האם -והיא מי עדיף שיטפל בחולה בביתו , סוגיה זו מעוררת שאלה נוספת שטרם מצאה תשובה מספקת

ם לכך שהוא מכיר את הטיעונים התומכים ברופא המשפחה מתייחסי? רופא המשפחה או יחידה ייעודית

לא כל רופאי , מאידך. ההיסטוריה הרפואית של החולה ואת בני משפחתו ומקיים ִעמם קשר ממושך

יכולת ונכונות לעשות זאת , ולא תמיד יש להם זמן, המשפחה מיומנים בטיפול בבעיות רפואיות מורכבות

 ,Wagner, Austin & Vonkorff, 1996; Wagner, 1996; Meyer & Gibbons, 1997; Campion(באיכות ראויה 
לכל אלה יש השלכות . סוגיה זו קשורה במידה רבה גם לדפוסי התגמול של הרופאים בקופה). 1997

  .משמעותיות על עלות השירותים שקופות החולים מספקות למבוטחיהן המרותקים לביתם
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כיום ניתן לסווג . יחידותשאלה נוספת שטרם מצאה את פתרונה היא אילו חולים יטופלו בידי צוותי ה

, כוללת את החולים הכרוניים היציבים, הגדולה יותר, הראשונה. את המטפלים לשתי קבוצות עיקריות

מדובר . אלא בעיקר ממוגבלות תפקודית, והחולים הסיעודיים שאינם סובלים בהכרח ממחלות פעילות

שרד הבריאות ולא באחריות קופות היו באחריות מ, ולא בבית, בחולים שאילו היו במוסדות סיעודיים

, חריפים קשים-כוללת את החולים הסובלים ממצבים תת, הקטנה הרבה יותר, הקבוצה השנייה. החולים

. היו מאושפזים בבתי חולים כלליים או בבתי חולים גריאטריים, שאלמלא היו מטופלים בידי היחידות

ההבדלים ). Welch et al., 1994ראה למשל (ות גם סוגיה זו אינה ייחודית לישראל ונידונה בעבודות רב

העצומים בהיקף החולים מכל קבוצה ובתמהיל החולים המטופלים בידי היחידות בין קופות החולים 

הדבר עשוי להוביל לכך . ובין יחידות שונות באותה הקופה נובעים מהיעדר הגדרות ברורות ואחידות

עשויים למצוא , שונים בארץ או מבוטחים בקופות שונותשחולים בעלי מאפיינים דומים הגרים באזורים 

  .ובאופן שונה,  בידי גורמים שונים- באשפוז או בקהילה -עצמם מטופלים במקומות שונים 

  

שבין היחידות לטיפול בית " תפר"הגדרת מאפייני החולים שיטופלו בידי היחידות מתקשרת גם לנושא ה

 המבוטחים הזקוקים לטיפול רפואי כל נוגעת בשאלה האם והיא, לבין גורמי הטיפול האחרים בקהילה

מדברי המרואיינים למדנו כי צוותי היחידות לטיפול בית אכן מגיעים אל כל . בבית אכן מקבלים אותו

גם המודעות באשר להפניית חולים קשים . החולים המופנים אליהם ונראה שהמערכת ערוכה לקליטתם

נראה כי , למרות שלא ניתן לבחון סוגיה זו לאשורה, ואכן. ההמשתחררים מבית חולים עולה בהתמד

ושמצבם אינו מאפשר , מבוטחי כל הקופות המשתחררים מבית חולים כללי לביתם ולא להמשך אשפוז

אם רופאי , מופנים ומטופלים בידי השירותים לטיפול בית רפואי, להם להגיע למתקני הקופה בקהילה

לא ברור עד כמה מצב זה מתקיים גם , ואולם. ים האחריות לטיפולםהמשפחה וצוות המרפאה אינם נוטל

 החולים המרותקים כללא ברור האם . לגבי חולים מרותקים לבית שלא עברו במערכת האשפוז

הנמצאים בקהילה שאינם מטופלים בידי רופא המשפחה והמרפאות הקהילתיות אכן זוכים לטיפול 

כגון טיפול , אלה מקבלים את מכלול הטיפולים הדרוש להםלא ברור האם החולים ה, זאת ועוד. הולם

  .שיקומי שניתן בחלק מהיחידות במסגרת מוגדרת וקפדנית

  

לסוגיות הקשורות לדפוסי הספקת הטיפול בחולים קשים המרותקים לביתם בידי קופות החולים יש 

למרות שבמחקר הנוכחי , שכן). Bentur, 2001(השלכות רבות על איכות הטיפול בקופות ועל הוצאותיהן 

מחקרים ממקומות . ברור כי מדובר בשירותים עתירי משאבי כוח אדם, לא נבחנה עלותם של השירותים

 ,.Schlenker et al., 1995; Hebert et al(אחרים בעולם מלמדים על עלותם הגבוהה של השירותים האלה 
ורבים מהם לא הגיעו , ערכת הבריאותחלקם מצאו כי השירות אינו חוסך בעלויות למ, זאת ועוד). 2001

נראה כי יש צורך לבחון לעומקן את , לפיכך). Shepperd & Iliffe, 1998(משמעויות -לתוצאות ברורות וחד

יש צורך במחקרים נוספים שישוו . ההשלכות הכלכליות של מתן שירותים באמצעות יחידות לטיפול בית

יש לחזור ולציין כי אחד , לאור זאת.  לתפוקותיהםבין שירותים שונים ויבדקו את עלותם בהשוואה

ידי ארבע קופות החולים למתן טיפול במופעלים כיום הלמפות את השירותים מיעדי המחקר הנוכחי היה 

איכות ינת בחל, השוואה בין השירותיםלמחקר מקדים ובסיס למחקר המשך כדי לשמש  ,בית רפואי

  .עילותם והתאמתם למטרותיהםי, עלותם, שביעות הרצון מהם, הטיפול בהם
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יש . לממצאי המחקר עשויות להיות השלכות על ארגון השירותים בקהילה ועל מדיניות שירותי הבריאות

, צורך לקבוע מדיניות כלל ארצית בתחום הטיפול הרפואי שקופות החולים נותנות במסגרת טיפול הבית

. ובקביעת דפוסי אספקתם, ים לביתםובמיוחד בהגדרת השירותים שעליהן לספק למבוטחים המרותק

בהתאם לצרכים המיוחדים של חולים ) tailoring(כדאי לנסות ולפתח אפשרויות לחיוט השירותים , בנוסף

פיתוח כזה יענה לצרכיו המיוחדים של החולה ובכך ישפר את איכות . ובמסגרת סל השירותים, ספציפיים

משום שהחולים יקבלו אך ורק את , ן במשאביםהוא גם עשוי לסייע בחיסכו, במקביל. הטיפול בו

  . השירותים הדרושים להם במסגרת תכנית הטיפול הספציפית שתיבנה בעבורם
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