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אקוטי  עבגלל אירוהנגרמים  ומוגבלות נכות להפחית היא השיקום שירותי של העיקרית םמשימת

שירותי יש בישראל . יעילים טיפול ושיטות כלים, באמצעות התפקוד מרב יכולת אתלאדם  להשיבו

. עקב תורים ארוכים במכוני בקהילהויום -יחידות לשיקום, במכוני שיקום, בשיקום בבתי חולים

מתקבלים אליהם לעיתים באיחור, דבר שעלול לגרום  נירולוגיות ממחלות הסובלים זקניםהשיקום 

 .הולםשיקומי באמצעות טיפול שניתן למנעה  נכותלו מוגבלותל

 מיועדה בקריית ביאליק יום-שיקום מרכז כללית בריאות שירותי עם בשיתוף אשל פתחה 0007 ביוני

 על לענותות אחרות, במטרה נירולוגילזקנים הלוקים בשבץ מוחי ומחלות אך בעיקר , הגילים כל לבני

בפתיחת המרכז נקבע  .ובסביבה בקריות לאנשים את זמינותו להגדילו באזור שיקומי בטיפול המחסור

לאשפוז או לשם חלופה כדי שישמש  ותמקצוע שנימידי  לטיפול שזקוקים מי רקכי יתקבלו אליו 

יום לבין -שיקומי. בנוסף, הוחלט לבנות שיתוף פעולה בין המרכז לשיקום קיצור אשפוז בבית חולים

 ופעילות אישי טיפול, ארוחות לקבל יםהמטופליוכלו  נוסף ַלשיקום, כדי שבסמוךה לזקנים היום מרכז

 . ותעסוקתית חברתית

ה, ההערכ במחקר החדשה התכנית את ללוות בבקשה ברוקדייל מכון-וינט'ג-למאיירספנתה  אשל

יתרונותיו ועל ילמד על הפיתוח, ההפעלה והיישום של המרכז לשיקום יום החדש,  תהליכי אתשיבחן 

 .נוספים במקומות החדש המודל, ויבחן האתגרים שבפיתוח בהפעלתובפיתוחו והאתגרים הכרוכים 

 אוכלוסיית. (שיםחוד 03) 0033 מארס לבין השיקום, מרכז נפתח עת, 0007 יוני ביןהמחקר נערך 

 בתקופה הזו, ואת אנשי הצוות שעבדו בו.  השיקום למרכזהאנשים שהתקבלו  כל את כללה מחקרה

 נאספו ממספר מקורות ובכלים שונים:  והנתונים המידע

של , הרופאות הקבלה של בדיקממצאי במרכז השיקום לגבי  הרפואינשלפו נתונים מהגליון  

ממצאי מטופלים.  370, בסך הכל הסוציאלית העובדתו ,בעיסוק המרפאה, הפיזיותרפיסטית

נשלפו רק לגבי מקצת מהמטופלים משום שברוב התיקים לא היו מידע ונתונים  שחרורה בדיקות

 מעת השחרור ואף לא המלצות להמשך טיפול. 

 0030השיקום עד נובמבר  במרכז טיפולה את שסיימו מטופלים 75 עם טלפוני ריאיון נערך 

 . במצבם השיפור את שלהם הסובייקטיבית והתפיסה הטיפול מתהליכי רצונם ותביעלבחינת ש

 שהתרחשווהשינויים  הארגוניים התהליכים עלכדי ללמוד , השיקום מרכזרואיינו אנשי הצוות ב 

 34-, בסך הכל כ0033. הראיונות התקיימו עם פתיחת המרכז, במהלך המחקר ובסיומו במרס בו

שיקום. המתחום  מקצוע אנשיאנשי מפתח בשירותי בריאות כללית וראיונות. כמו כן רואיינו 

 .של מרכז השיקום בפיתוחו לסייע ניתן כיצד ההבנהאת  להעמיקזאת, כדי 



ii 

 השיקום במרכז המטופלים מאפייני

לבד. בבחינת  גרים 33%, 70-ל 06 בין ונע 34 הגיל הממוצע, גברים מהמטופלים היו אחוזים שישים

( 63%כשליש ) אחרות. נירולוגיות פרקינסון ומחלות ממחלת והשאר, מוחי סבלו מאירוע 35% אבחנות,

 3-6לקו בה לפני  33%, השיקום למרכז ההפניה שלפני האחרונים החודשים לקו במחלה בשלושת

 וממחלות משנה )אלה האחרונים סובלים ברובם ממחלת פרקינסון למעלה לפני 46%-חודשים, ו

-באחד מצידי הגוף ו בקבלה למרכז השיקום משיתוק סבלו 8%ות(. מבחינה מוטורית, אחר נירולוגיות

לא סבלו משתוק או חולשה. כמו  63%-מחולשה חד צדדית, רובם המכריע לוקים בשבץ מוחי, ו 43%

 39%-ו, גלגלים בכיסא נעזרו 36%(, רגל וגרירת יציבות חוסר בעיקר) הליכה מבעיות סבלו 33%כן, 

בדיבור, רובם המכריע מהלוקים בשבץ מוחי או  מליקוי סבלו( 58%) מחצית. בהליכון או במקל נעזרו

רבע . ADL-ברחצה או בעיה אחרת ב או היה בעיה בלבוש 46%-תפקודית, ל במחלת פרקינסון. בבחינת

  מחלת פרקינסון.  או  מוחי רובם מקרב הלוקים באירוע, קוגניטיבית מהמטופלים סבלו מירידה

  השיקום למרכז קבלהה מאפייני

  ו התחילו את הטיפול לא 5%, חודשים 03האנשים שהגיעו למרכז השיקום במשך  000מקרב-

אקוטיות,  ובעיות מחלות, השיקום ממרכז טיפולים בודדים. זאת, עקב מרחק לאחר עזבו 30%

 הנושרים מאופיינים. דיכאון בשל בטיפולים להתמיד יכולת חוסר או אותם שיביא מי היה לא

 , היותם נשים, וחולשה מוטורית קלה לעומת חמורה. 34-בגיל צעיר מ

 מדי מטופלים בממוצע התקבלו אליו כחמישה, השיקום מרכז לפעילות הראשונה השנה בחצי 

 על עומד וכעבור כשנתיים הוא, חודש מדי בממוצע שמונה הקבלה לכדי חודש. בהדרגה עלה קצב

 . בממוצע חדשים לחודש מטופלים 33

 ו, שיקומי )על פי הגדרת המנהל( לאשפוז כחלופה התקבלו המטופלים מכלל אחוזים עשר-םשני-

מהאירוע בחצי השנה  סבלו( 87%)המכריע  רובם איש(, 67 הכל-בסך) שיקומי אשפוז לקיצור 5%

-קלה ב מפגיעה מוחי. כמו כן, הם סבלו מאירוע מהם סבלו 94%השיקום,  למרכז לקבלה שקדמה

ADL הפסיקו את הטיפול לאחר  66%זאת ועוד, .  לניידות עזר באבזרי מקרבם נעזרו נמוך ושיעור

 טוב היה התפקודי טיפולים ספורים )לעומת בודדים מקרב האחרים(, ויתכן שזה בגלל שמצבם

 . שיקומי טיפול ולקבל להמשיך צורך ראו לא באופן יחסי והם

 של השיקום בליווי למרכז הגיעומהמטופלים  רבעים-שלושה, התפקודיות מגבלותיהם בשל 

 למרכז על קושי רב להגיע מבני המשפחה דיווחו אחר, בן משפחה או מטפל בשכר. כמחצית מישהו

 במונית הנסיעה שלהם עצמם או עול  כספי. עלות פיזי השיקום, עקב הצורך לפנות לכך זמן, קושי

 . חדא לכיוון ₪ 08 בממוצע ועלתה ₪ 30-ל ₪ 30 בין נעה באוטובוס או

 ושיטות הטיפול  הפעילות דפוסי

  מרכז השיקום פועל מתוך מבנה מותאם בקומת קרקע, בבניין של אשל בקרית ביאליק במבנה

צמוד למרכז היום לזקן בישוב. הצוות כולל רופא שיקומי המשמש מנהל המרכז, פיזיותרפיסטים, 

מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, עובד סוציאלי ומינהלית, סך הכל תשעה אנשים. תוכנן 

ת ויועצים בתחומי תזונה, ייעוץ הפסיכולוגי אך התוכנית לא יושמה. מטופל להעסיק בו גם אחו
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המופנה למרכה שיקום נבדק בידי הרופא המנהל הרפואי, אשר קובע, ביחד עם הצוות המקצועי 

 את תכנית הטפול הפרטנית. 

 יפרה, אולם -הנוירו ובכלל זה ציוד לשיטת, פתיחתו עם ובנדיבות היטב מצויד השיקום מרכז

 לדברי הצוות יש מחסור מסוים בציוד, והמרחב הפיזי קטן מדי.

  מרכז השיקום פועל שלושה ימים בשבוע וזאת, עקב מספר מצומצם של תקני פיזיותרפיסטים

ומרפאים בעיסוק שהוקצו בידי שירותי בריאות כללית. סוכם כי בהדרגה יוקצו תקנים ועובדים 

ל את מלא התפוקה האפשרית אך הדבר לא יצא נוספים, כדי להרחיב את היקף העבודה, ולנצ

 לפועל בתקופת המחקר. 

 בעיסוק, רובם בידי אותו והמרפאה הפיזיותרפיסטית בידי טופלו השיקום במרכז המטופלים כל 

טיפול קיבלו טופלים מ( מה53%כמחצית )מטפל ומיעוטם בידי שני מטפלים שונים מאותו מקצוע. 

מטופלים רוב ה קיבלו טיפול שלוש פעמים בשבוע. 0%-פעמיים בשבוע, ו 40%פעם בשבוע, 

היו מקרב אלה שהתקבלו כחלופה או לקיצור אשפוז שקיבלו טיפול פעמיים או יותר בשבוע 

עם זאת, שיעור מבחינת ניידות ותפקוד בחיי יום יום.  פחות מוגבליםשיקומי, אולם הם היו ה

בדיבור, רובם לאחר  טיפול בריפוי בלוקי( 58%) כמחצית  מבעיה בדיבור. וגדול יותר מהם סבל

הסוציאלית, כשליש  העובדת עם שבץ מוחי. שבעים אחוזים מהמטופלים או בני משפחתם נפגשו

 מתוכם פעם אחת, כשליש פעמיים וכשליש שלוש או יותר פעמים. 

 יפרה שאותה הם -נוירו אנשי הצוות השתמשו בשיטות טיפול מגוונות, בראש ובראשונה בשיטת

השוטפת. עם זאת, הם הדגישו כי הם  בעבודתם טיפולי ככלי ייעודי והטמיעו בקורס למדו

משלבים בעבודה גם  שיטות טיפול אחרות. הצוות גם נתן "שיעורי בית" למטופלים כמו גם 

  הדרכה והסברים לבני משפחותיהם

 בעיסוק, ראשונה, הכוללת טיפול בפיזיותרפיה וריפוי  טיפולית קבוצה נפתחה 0033 בתחילת

המטופלים. עם זאת, אחת המטרות העקריות  והקשר בין ומושם בה דגש על הגברת הדינמיקה

מטופלים, בעיקר הלוקים בתחלואה כרונית, ופינוי  קבלת להפעלת קבוצות היא הגברת קצב

 . אשפוז כחלופת ומופנים חריף באירוע הלוקים למטופלים מקום

 ממנו רצון שביעותתרומת הטיפול ו

 ואת  כללי באופן תפקודם את במידה רבה מאוד או רבה במידה שיפר סברו שהטיפול כשליש 

אישי,  בטיפול ביכולתם שיפור חלקם סברו שחל. לבית מחוץ או/ו בבית שלהם ההליכה יכולת

 פנאי בפעילויות להשתתף שלהם וביכולתם והזיכרון הריכוז פשוטות, ביכולת בית בעבודות

 באמונתם, חייהם שלהם, באיכות העצמית בתפיסה שינוי שחל קרוב למחציתם אמרו. שונות

 . שלהם ביכולתם ובאופטימיות

 הכנסת שינויים לגבי והדרכה ייעוץ השיקום במרכז קיבלו כי דיווחו מהמטופלים( 69%) כשליש 

 . הקרוב בעתיד לשנות מתכוונים או בבית שינויים מתוכם הכניסו 44%-ו, בביתם

 מהמרכז מאוד כולם מרוצים כמעט. השיקום ממרכז מאוד גבוהה רצון שביעות הביעו המטופלים 

 המרפאה ושל הפיזיותרפיסטית של המקצועית והרמה ומהיחס, הרופא של מהיחס, כללי באופן

  .האדמיניסטרטיבית בעיסוק והמנהלת
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 מרוצים לא היו או מרוצים כך-היו כל לא, בדיבור בריפוי טיפול שקיבלו אלה מקרב כחמישית 

 בדיבור.  המרפאה של המקצועית והרמה מהיחס בכלל

 ( סברו שהעובדת67%יותר משליש ) להבין לו עזרה נפשית, מבחינה במטופל תמכה הסוציאלית 

שהיא עזרה  סברו עשירית רק, זאת שלו, עזרה מבחינה נפשית. עם בתפקוד השינויים את ולקבל

ו למרכז השיקום אחרי שיקום במקום זכויות. ייתכן שהסיבה לכך שרוב המטופלים הגיע להשיג

 אחר או שהם סובלים מהמוגבלות שנים רבות, ולכן פעלו בעבר למיצוי זכויותיהם. 

 במרכז נוסף טיפולים סבב לקבל רוצים היו הם כי אמרו מהמטופלים( 37%) שלישים שני 

 שלישים-שני, כן-כמו(. 33 תרשים) להשיב ידעו לא( 38%) והשאר בכך רצו לא 36%, השיקום

 . השיקום במרכז הטיפול משך את להאריך מעוניינים היו( 39%)

  הסמוך היום מרכז לבין השיקום מרכז בין קשר

 לקבל מתאימים נמצאו מעטים אך רק, היום במרכז המבקרים נבדקו השיקום מרכז פתיחת בעת 

 השיקום במרכז המטופלים גם מספר. נוספת בדיקה נערכה לא מכן לאחר. השיקום במרכז טיפול

 מהמטופלים בלבד. 36%הסמוך או במרכז יום אחר עומד על  היום במרכז לבקר שהתחילו

 מהם גם   עם זאת, כשליששזה הוצע להם.  אמרו יום למרכז הולכים מאלה שלא( 05%) כרבע

למועדון. בין הסיבות  או יום השיבו בחיוב או "אולי" לשאלה האם היו מעוניינים ללכת למרכז

 או מדי מוגבלים שהם לשם היא העדר ידע מספיק על מרכז היום ותפיסה ם לא הולכיםלכך שה

 זאת. מאפשר לא בריאותם שמצב

 אמרו שאינם חלקם אך, היום במרכז לבקר למטופלים מציעים שהם אמנם אנשי הצוות אמרו 

חשיבות, וחלקם, אלו שלא התחילו לעבוד במרכז השיקום עם פתיחתו, כלל אינם  לכך מייחסים

 יודעים על הקשר בין שני המקומות ולא מכירים את מרכז היום. 

פתחותו והפעלתו של מרכז השיקום בקריית ביאליק בשתי שנות פעילותו המחקר הנוכחי מציג את הת

שונות. להלן נציג תובנות מתוך ממצאי המחקר, אשר עשויות לקדם אותו ולהגביר את הפוטנציאל הרא

 הגלום בו. 

  מאחר שאחד מיעדיו המרכזיים של מרכז השיקום הוא לספק טיפול שיקומי כקיצור אשפוז או

מהמטופלים נמנו על קבוצות אלה, נראה כי יש צורך להגדיל את  33%כחלופה לאשפוז ורק 

מספרם במידה משמעותית. לשם כך יש צורך להגביר במידה רבה את שיווק המרכז וליידע על 

החולים השיקומיים ושירותים בקהילה, ולהתמיד בכך גם כאשר יגבר קצב -קיומו את בתי

המופנים אליו. במקביל ראוי לבחון אפשרות לקבל כחלופה לאשפוז מטופלים שסובלים מליקויים 

משמעותיים יותר מאלה שהתקבלו עד כה. שכן, רבים מהם סבלו מסימנים  מוטוריים ותפקודיים

 קלים, עזבו לאחר טיפולים בודדים, וייתכן שהם לא היו זקוקים עוד לשיקום.

  .בבחינת היקף הפעילות של מרכז השיקום, יש צורך לפעול לפתיחתו במשך כל ימות השבוע

שיקום צריכים להגדיר את הציפיות הגורמים המעורבים בניהול, במימון ובהפעלת מרכז ה
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מהמרכז ואת יעדיו, כדי לשפר את יעילותו. אפשר ללמוד מהפעילות במקומות אחרים לשיקום 

 יום של שירותי בריאות כללית וקופות אחרות. 

  כדי לענות לצורך להרחיב את היקף הפעילות של מרכז השיקום ראוי להגדיל את מספר הקבוצות

ת מהמטופלים הביעו נכונות להשתתף בקבוצה טיפולית ובכך ניתן הטיפוליות. שכן, כמחצי

 להרחיב את קבלתם לטיפול של מטופלים רבים הצובאים על שעריו.

  חשוב שצוות מרכז השקום ימלא בתיקים הרפואיים של המטופלים ממצאים על מצבם הפיזי

אוביקטיבית  הטיפול, כמו גם המלצות שניתנו למטופל. זה יאפשר בחינה והתפקודי בסיום

 ובמדדים מקובלים, של תוצאות הטיפול. 

 יום היא בידי בני -מאחר שכל המטופלים נמצאים בביתם והאחריות לתפקודם בחיי היום

המשפחה, ראו לבחון כלים להגברת מעורבות בני המשפחה בטיפול. בהקשר זה ראוי לתת את 

 מיוחד לגבי מיצוי זכויות. הדעת לצרכים הסוציאליים הלא מסופקים של המטופלים שלהם, וב

  אחד מיעדיו של מרכז השיקום היה להוות גשר לשיתוף פעולה עם מרכז היום הסמוך. יעד זה

התממש במידה מועטה בלבד ויש צורך לבחון את הסיבות לכך ואת הכלים האפשריים לשיפור. 

ראשוני בכך, הביעו עניין  זאת, במיוחד לאור העובדה שכשליש מאלו שלא הולכים למרכז היום 

 ולכן, ייתכן שהפוטנציאל של אלה שהיו יכולים ליהנות ממרכז השיקום לא מוצה. 
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מרכז ראשית, אנו מודות לאנשי הצוות בבביצוע המחקר.  חלק שנטלו מי לכל להודות אנו מבקשות 

 המקצועית תרומתם עלוף הפעולה, שית על טייןד"ר ערן בלנקשהשיקום בקרית ביאליק ולמנהלו 

 רותם,  ביצוע המחקר. אנו מודים לדרור את ואפשרו מזמנם על כך שהשקיעווהמחקר,  כלי בפיתוח

על מעורבותו בכל שלבי המחקר, על תרומתו המקצועית, ועל  – ל"באש והדרכה תכנון, פיתוח מנהל

 תמיכתו. 

ורבותם בפיתוח תודה לחברי ועדת ההיגוי ולהנהלת שירותי בריאות כללית במחוז חיפה, על מע

 וביישום מרכז השיקום, ועל הסיוע שהגישו לנו. 

שסייעו לנו בהערות והארות, לבלהה אלון ולג'ני רוזנפלד על עריכת הלשון  חברינו במכוןתודה לכל 

 ולנעמי הלסטד על תרגום התמצית לאנגלית.
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