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  תמצית מחקר

  מבוא. 1
כי ללא  היאקובעי מדיניות בריאות וספקי שירותים בארץ ובעולם הדעה הרווחת כיום בקרב 

ות הצוות הרפואי במניעת מחלות מעורבותו הפעילה של הפרט בשמירה על בריאותו וללא השתתפ

 לא יהיה אפשר להבטיח את בריאות האוכלוסייה, ובאיתור מוקדם של ליקויים בבריאות ובתפקוד

, קשישים שמצבם הבריאותי ותפקודם הפיזיב כאשר מדובר ,יש לכך חשיבות מיוחדת .בעתיד

ת אשל ואת מכבי שירותי תפיסה זאת הניעה א. דרדר עם העלייה בגיליהקוגניטיבי והנפשי עלולים לה

של קשישים הגרים ) אקטיביתרֹוּפְ (בריאות ליזום תוכנית ניסיונית להגברת מעורבותם הפעילה 

. נושאלבקהילה ושל רופאי המשפחה שלהם בשמירה על בריאותם ולהרחבת הידע והמודעות שלהם 

ולא , לשם מעקב ,שהקשיש מבקר באופן יזום וקבוע אצל רופא המשפחה שלו ת בכךייחדמתהתוכנית 

, נגד שפעת ביצוע חיסונים: אלה התוכנית הניסיונית התמקדה בנושאים. רק עקב בעיה רפואית חריפה

ביצוע , ביצוע בדיקות תקופתיות לאיתור ליקויים בראייה ובשמיעה והפניה לטיפול בהתאם לצורך

, אטני בהתאם לצורךהערכה תזונתית והפניה לייעוץ די, בדיקות לחץ דם ומתן טיפול בהתאם לצורך

  .מעקב אחרי נפילות והדרכה להפחתת נפילות, הדרכה ועידוד לפעילות גופנית

   

שעל שמו קרויה התוכנית ובו נרשמים נתונים " דרכון בריאות"במסגרת התוכנית ניתן לקשיש פנקס 

פעלת העל . שינויים בבריאות ועל סוגי הפעילות שלועל על אירועים ו, שוטפים על תוצאות בדיקות

הייתה מעורבת בכל פרטיה היא  .עובדת סוציאלית מהקופה הופקדהמעקב אחריה על ההתוכנית ו

, בתוכנית הצוות הרפואישיתפה את  , קיימה קשר הדוק ושוטף עם הרופאים בתוכנית, ומהלכיה

והקדישה חלק נכבד מזמנה , פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק במרפאות, ובכלל זה  אחים ואחיות

מלבד ביקורי מעקב , פעולות התוכנית כללו .בתוכניתהקשישים שהשתתפו כה וליווי צמוד של להדר

קבוצות לפעילות גופנית ללא , גם הרצאות בנושאי התוכנית, קבועים של הקשיש אצל רופא המשפחה

בדיקות לאיתור מוקדם של ליקויים בראייה ובשמיעה בידי מתנדבים שהוכשרו לכך , תשלום

גם . לחיזוק תחושת אחריותם האישית לבריאותם, וצות דיון עם מרכזת התוכניתוהשתתפות בקב

  . וכן חומרי הדרכה בכתב, לה הקשוריםהרופאים שהשתתפו בתוכנית קיבלו הרצאות בנושאים 

  

ללמוד על הצלחות ועל ; את הפעלתהו ותה במחקר הערכה שנועד לבחון את התפתחותההתוכנית לּו

כמו כן נועד המחקר לבחון את תרומת . וב על אודותיה למכבי ולאשלמכשולים ביישומה ולתת מש

של רופאי המשפחה המשתתפים בה ואת תרומתה לקשישים שנחשפו  םולפעילות םהתוכנית למעורבות

  .אליה

  

  מערך המחקר. 2
 quasi-experimental(ניסויי -קטיבי אחרי התוכנית באמצעות מערך מחקר דמוירוסּפנערך מעקב ּפ

study(, כל . ללא הקצאה מקרית, קבוצת ניסוי ושתי קבוצות ביקורות עם, אחרי-לפנישל סוג המ

שנתיים כלפני התחלת התוכנית הניסיונית ו –פעמיים במסגרתו נבדקו שנכללו במחקר הקשישים 

, שהשתתפו בתוכנית קשישים 200-כ בהם, קשישים 400-אוכלוסיית המחקר כללה כ .כך-אחר
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 100-כ; )ניסויהקבוצת להלן (שעובדים בשתי מרפאות רופאי משפחה  18די ומטופלים בישומים הר

להלן (משפחה הרופאי  18ם אותמטופלים בידי רשומים וקשישים שלא השתתפו בתוכנית אולם הם 

ומטופלים רשומים שלא השתתפו בתוכנית והם קשישים  90-כו ;)במרפאות הניסוי קבוצת ביקורת

 18מרפאות הניסוי והביקורת וכן גם  ).במרפאות אחרות צת ביקורתקבולהלן (שתי מרפאות אחרות ב

הקשישים נדגמו בדגימה מקרית מכל אחת . נבחרו בידי הנהלת הקופה, הרופאים שהשתתפו בתוכנית

מסוגלים ו עצמאיים בניידותכל הקשישים שנכללו בתוכנית ובמחקר . משלוש קבוצות המחקר בנפרד

  . צמםבכוחות ע רופא המשפחהאל להגיע 

  
לפני תחילת , הנתונים נאספו באמצעות שני ראיונות טלפוניים עם הקשישים בעזרת שאלון מובנה סגור

, ובאמצעות שש קבוצות מיקוד עם רופאי המשפחה שהשתתפו בתוכנית, התוכנית וכעבור כשנתיים

  .שנה ושנתיים וחצי לאחר הפעלתה, אשר נערכו כחצי שנה

  

  ממצאים. 3
  לקשישים תרומת התוכנית . א

, נשואים 57%, גברים 43%, 74היה ) בשלוש הקבוצות(של כל הקשישים שנכללו במחקר גילם הממוצע 

מראשית אך במהלך השנתיים שחלפו , תקין בתחילת התוכניתבאופן כולם תפקדו  ;חיים בגפם 37%

  . לפי דיווחיהם ,חלה הרעה במצבם, הפעלתה

  
במרפאות  ביקורתוהת הניסוי  ובקבוצנמצא כי , יאותבבחינת שינויים בדפוסי התנהגות מקדמת בר

- מחלה עלייה בקבוצת הניסוי : בדיקות ראייה הקשישים שביצעויה מובהקת בשיעור יחלה עלהניסוי 

בעוד , 71%-ל 55%-מביקורת במרפאות אלה בקבוצת לאחר התוכנית ו 79%-לפני התוכנית ל 63%

יה יגם בבדיקות שמיעה חלה על. מהלך הזמןבשינוי  לא חלבמרפאות אחרות  בקבוצת ביקורתש

 49%-ללפני התוכנית  19%-מ, את הבדיקהצעו ימובהקת בשיעור הקשישים בקבוצת הניסוי שב

יותר מכפול , אחרי התוכניתשיעור הקשישים בקבוצת הניסוי שביצעו בדיקת שמיעה  .לאחריה

כי לתת את הדעת לכך יש , עם זאת. )בהתאמה 21%-ו 22%, 49%(בהשוואה לשתי קבוצות הביקורת 

בשלוש . שהשתתפו בה עברו בדיקות שמיעהמהקשישים מחצית ההשתתפות בתוכנית רק  גם אחרי 

אם כי רק בקבוצת , איוןילרשקדמה חיסון נגד שפעת בשנה  קשישים שקיבלושיעור ה עלההקבוצות 

קבוצת הביקורת בקבוצת הניסוי וב, עם זאת). 81%-ל 76%-מ(הניסוי השינוי מובהק סטטיסטית 

דיווחו על עיסוק בפעילות גופנית אחרי התוכנית שהקשישים במרפאות הניסוי ירד במקצת שיעור 

הקשישים הבינו טוב יותר מה נחשב חלק מכך שמ ,בין השאר ,ייתכן כי הדבר נובע .לעומת לפניה

אחר שהבינו מהן אולם ל, סברו כי הם עוסקים בפעילות גופניתהם לפני התוכנית . "פעילות גופנית"ל

תמיכה לכך . הם דיווחו כי אינם עוסקים בכך ,)שלוש פעמים בשבוע, לפחות חצי שעה( הדרישות לכך

הביקורת כמעט לא  מרפאותניתן למצוא בעובדה ששיעור המדווחים על השתתפות בפעילות גופנית ב

  . השתנה

  
ל בריאותם נמצא כי בקרב בבחינת שינויים בעמדות הקשישים כלפי תפקיד רופא המשפחה בשמירה ע

אך , ירד שיעור הסוברים שלרופא המשפחה יש אחריות בשמירה על בריאותם משתתפי קבוצת הניסוי
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ממצא זה עשוי ללמד על התגברות תחושת האחריות של . בשתי קבוצות הביקורת לא נצפתה עליה

  .הקשישים למצבם ועל הצלחת התוכנית בהעצמתם

  
   רופאיםלהתוכנית תרומת  .ב

גם העלו אך , רבים ציינו את יתרונותיה .תה דעה חיובית עליהילרוב הרופאים שהשתתפו בתוכנית הי

ושמירה על בריאות איתור מוקדם  כלפיהתוכנית שיפרה את גישתם , לדבריהם. הצעות לשינויים

 יםמוטמע ושלהם ונשאר" נכנסו ללקסיקון"חלק מהרכיבים שלה  .הם ספגו את רוחהו קשישיםה

את מכלול רכיביה  הפנימונראה כי רק מקצתם , עם זאת. ת עולמםסובתפישלהם קה בפרקטי

חלקם סברו כי בעתיד כדאי למקד את התוכנית בנושאים . וממשיכים להפעילה לאחר תקופת הניסוי

לפעילות גופנית , למצב התזונתי, יחסות למניעת נפילותיהת ,למשל ,כמו, םשהם פחות מודעים לה

ולא לכלול בה נושאים שהם מודעים להם כמו מתן חיסונים או מעקב , יה והשמיעהולבירור מצב הראי

  . אחרי לחץ הדם

  
בינם לבין הקשיש הגבירה את מעורבותם בשמירה על " חלוקת האחריות"רבים מהרופאים דיווחו כי 

חלקם דיווחו כי , זאת ועוד". ו אנחנו מרגישים שיש לנו שותףיעכש"משום ש, בריאות הקשישים

מחויבותם לא רק כלפי המשתתפים בתוכנית אלא את עורבותם בתוכנית הגבירה את התעניינותם ומ

התוכנית הטמיעה בקרבם צורך ורצון לשאול , לדבריהם. גם כלפי קשישים אחרים שלא משתתפים בה

לכך יש חשיבות רבה . שאלות גם לגבי דפוסים של התנהגות בריאות של הקשישים" באופן טבעי"

תוכנית היא להטמיע את עקרונותיה המשום שאחת ממטרותיה העיקריות של  ,לכליתמבחינה כ

  .ללא השקעת משאבים רבים בעתיד, בפעילותם השוטפת של הרופאים

  
תה ההזדמנות לעבוד בצוות ובשיתוף יהי, לדברי הרופאים, אחת התרומות החשובות של התוכנית

מרפאים עם הו יםהפיזיותרפיסטעם , האחיותעם ובעיקר  מרפאותפעולה עם בעלי מקצועות אחרים ב

הם גם ציינו כי הם רואים אפשרות להרחבת שיתוף הפעולה הזה בפעולות מניעה וקידום . בעיסוק

וכי זה , יתה תרומה רבה להצלחתהילמרכזת התוכנית הכי הרופאים ציינו , לכך בנוסף. בריאות בעתיד

כי הם השתמשו מעטים דיווחו רק רופאים ן כי עוד יצוי. להבטחת הפעלתה השוטפתמאוד חשוב רכיב 

  . עלונים וחוברות הדרכה לקשישים ,למשל ,י התוכנית כמוכלֵ ב

  
שיעור  ,למשל ,כך. הקשישים יגם בדיווח צוינהההשפעה החיובית של התוכנית על רופאי המשפחה 

והן בקבוצת הן בקבוצת הניסוי  - עלה כי הרופא שאל אותם האם שמיעתם נבדקה הקשישים שדיווחו

שיעור עלה  ת הניסויבקבוצ. לאחריה 22%-לפני התוכנית ל 4%-מ הביקורת שבמרפאות בתוכנית

כדאי , עם זאת. 38%-ל 27%-שהרופא דיבר אתם על חשיבותה של פעילות גופנית מ וווחידקשישים שה

ותם על לתת את הדעת לכך כי גם לאחר התוכנית כרבע עד שליש מהקשישים דיווחו כי הרופא שאל א

קיימת אמנם אפשרות כי הרופא דיבר גם עם אחרים בנושא אולם הם . פעולות מניעה וקידום בריאות

ניתן להניח שהם לא הטמיעו את תוכן השיחה ואף , אם זהו המצב. לא זכרו זאת או שלא דווחו על כך

הביקורת צת בקבוצת הניסוי ובקבו, עלה שיעור המדווחים, לכך בנוסף .לא יהיו פעילים בעקבותיה

, כי הרופא שאל האם הם נפלו לאחרונה ודיבר אתם על דרכים למניעת נפילות ,במרפאות התוכנית

כי גם אחרי ההשתתפות  לצייןיש , גם כאן ;שינויבמרפאות האחרות לא חל  ביקורתהבעוד שבקבוצת 

מלמדת כי עובדה ה, שאל והתייחס למניעת נפילותבתוכנית רק עשירית מהקשישים דיווחו שהרופא 
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, לפחות בתחום זה הינה חלקית, אולם הטמעת התוכנית, מצד אחד התוכנית תורמת לרופאים

  .ודרושות פעולות נוספות בקרב הרופאים

  
היה אחד הוא ש אף. מוש בו היה מועטיהעלתה כי הש" דרכון בריאות"בחינת השימוש בפנקס 

הדרכון עודד ההתייחסות  ,התחלהב"רבים מהרופאים אמרו כי , הרכיבים החדשניים של התוכנית

ורבים מהרופאים ומהקשישים לא זכרו , אולם בהדרגה הדרכון נזנח ,"לנושאים שנכללו בתוכנית

והרישום , מהקשישים נמצא דרכון בריאות 60%בידי רק , מאז הפעלת התוכנית בתום שנתיים. למלאו

רק בחמישית , מו למשל בתזונהכ, בחלק מהרכיבים. בעיקר מזמן הכניסה לתוכנית, בו היה מצומצם

  .מהדרכונים נמצא רישום כלשהו

  

  וכיווני פעולה אפשריים לעתיד יכוםס. 4
לשפר את מעורבותם של רופאי ומטרתה הייתה , במשך שלוש שניםהתוכנית הניסיונית הופעלה 

תוכנית ההתמונה המצטיירת מהמחקר מלמדת כי . המשפחה ושל הקשישים בשמירה על בריאותם

לשיפור דפוסי השמירה של הקשישים על בריאותם ותרמה משמעותית לשיפור התנהגות רופאי  תרמה

הממצאים מלמדים כי שיעור לא מבוטל של קשישים , למרות ההתקדמות, עם זאת. המשפחה בנושא

ורופאים עדין לא הטמיעו את יעדי התוכנית וכי דרושות פעולות נוספות כדי להעלות את שיעור 

חסים לכל תחומי התנהגות הבריאות הרצויה בקרב קשישים ואת שיעור הקשישים הרופאים המתיי

כי השינוי שחל בקרב הרופאים נותן פירות גם מרמזים הממצאים , בנוסף. המבצעים בדיקות מניעה

חל שינוי שהשתתפו בה הקשישים חלק מוכי בקרב , בקרב קשישים שלא השתתפו בעצמם בתוכנית

  . העצמתםליות לבריאותם ונכונות לקבל אחרהבבחינת 

  
צריך לבחון את , מקומות אחריםלאפשרויות היישום וההפצה שלה לכדי לקבל החלטות בנוגע 

כדי להפעילה יהיה צורך להוזיל את עלויות  התוכנית , לדברי מפעיליה בקופה ובאשל. עלויותיה תחילה

להגביר את מעורבות אחת האפשרויות שהועלתה היא . נרחב צה לשימושבמקומות אחרים ולהפי

כדי להפחית במשימותיה של , כמו פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק, האחיות והצוות הרפואי הנלווה

וכן להפחית את העומס המוטל על הרופאים ולהעביר גם מקצת מהתפקידים שלהם , מרכזת התוכנית

, בות והקושי הכרוך בכךלמרות המורכ, כדאי לנסות ולבחון, בנוסף לכך. בתוכנית לצוות רפואי נלווה

שינויים במצב הבריאות של  ,למשל ,כמו, את התוצאות האפידמיולוגיות ארוכות הטווח של התוכנית

  . אשפוזים ומדדים אחרים, בה המשתתפים

  
, בפעילויות לקידום בריאות קשישים בקהילה במכבי שירותי בריאותתוכנית חוללה שינויים חיוביים ה

ממצאי המחקר הוצגו בשנה האחרונה בפני הנהלת מכבי . הנושאחשיבות תרמה להגברת המודעות לו

לשילוב חלק מרכיביה , שירותי בריאות וכבר מספקים בסיס מידע לזיהוי כיווני פעילות חדשים

הוצגה גם בקופות חולים אחרות ובמשרד תוכנית ה. םולהתאמת בפיתוח הפעילויות הקיימות

ומממצאי נראה כי ניתן יהיה ללמוד מהתוכנית . ניינותלתהודה ולהתע, הבריאות וזכתה לשבחים

  .ליישם חלקים משמעותיים ממרכיביההמחקר דברים רבים ו

  
של ו מכון ברוקדייל-וינט'ג-המחקר הוא פרי יוזמה ועבודה משותפת של צוות חוקרים ממאיירס

  .מנהלים ממכבי שירותי בריאות ומאשל
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  דברי תודה

אנו מבקשים להודות להנהלת מכבי . בים ותודתנו נתונה להםבמהלך המחקר הסתייענו באנשים ר

אנו מודים במיוחד למתיה חנוך . שירותי בריאות על התמיכה בתוכנית ובמחקר והבנת חשיבותם

. אשר הפעילו את התוכנית וסייעו לנו בביצוע מחקר ההערכה, ולשרה אלפרוביץ ממחוז המרכז בקופה

בתוכנית על היענותם ולמשתתפים , ייעו לנו במידע מנהליכמו כן תודה לאנשי הצוות במרפאות שס

על מעורבותו ותמיכתו במחקר , מאשל, אנו מודים לדרור רותם, בנוסף. לפנייתנו למילוי השאלונים

  . ועל הצעותיו והערותיו המאירות לדוח זה, ההערכה

  

כל חברינו במכון לוהדוח על הערותיהם והארותיהם המועילות את אנו מכירים תודה לאנשים שקראו 

, לענת ברבריאן על העריכהתודה חמה , לבסוף. ברוקדייל אשר סייעו במהלך העבודה בעצות ובהערות

  .לאילנה פרידמן על ההקלדה וללסלי קליינמן על ההפקה
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  מבוא ומטרות המחקר. 1

כי ללא מעורבותו , קובעי מדיניות בריאות וספקי שירותים בארץ ובעולם מכירים כיום בעובדה

הצוות הרפואי במניעת מחלות  ו שלהפעילה של הפרט בשמירה על מצב בריאותו וללא השתתפות

 אות האוכלוסייהלהבטיח את בריאפשר לא יהיה , ובאיתור מוקדם של ליקויים בבריאות ובתפקוד

, מצבם הבריאותי ותפקודם הפיזישקשישים ב כאשר מדוברחשיבות מיוחדת לכך יש . בעתיד

  . יה בגיליעם העלדרדר יעלול לההקוגניטיבי והנפשי 

  

ת לשימור מצב בריאותם ניסיונימכבי שירותי בריאות ליזום תוכנית את הניעה את אשל ו אתתפיסה ז

 םהתוכנית נועדה להגביר את מעורבות. הולהפעיל ם בקהילהשל מבוטחי הקופה הקשישים הגרי

, של רופאי המשפחה שלהם בשמירה על בריאותםהן של הקשישים והן  ,)אקטיביתרֹוּפְ (הפעילה 

התוכנית כללה מפגשים יזומים וקבועים בין . והעלאת מודעותם לנושאבאמצעות הרחבת הידע שלהם 

לקבוע יחד את יעדי הבריאות שמתאימים ואחר מצבו שמטרתם לעקוב , רופא המשפחה לבין הקשיש

בו הוא ו –שעל שמו קרויה התוכנית " דרכון בריאות" –במסגרת התוכנית ניתן לקשיש פנקס . לו

על , תוצאות בדיקות תקופתיותעל , יחד עם רופא המשפחה נתונים שוטפים על מצבו הבריאותי, רושם

ייחודה של התוכנית בכך שהקשיש מבקר אצל . ת שלוסוגי הפעילועל אירועים ושינויים בבריאות ו

ולאו דווקא , תפקודועל כדי לעקוב ולשמור על בריאותו ו, במועדים קבועים, רופא המשפחה ביוזמתו

  .משתף עם הקשיש פעולה לשם השגת מטרה זו, מבחינתו ,רופא המשפחה. ריפהחעקב בעיה רפואית 

  

במסמך המלצות שהוגש למועצה הלאומית  נכללוש ת התמקדה בנושאיםניסיוניהתוכנית ה

ביצוע  :אלומדובר בנושאים . ולגבי חשיבותם שוררת הסכמה, יה שליד משרד הבריאותילגריאטר

, יה ובשמיעה והפניה לטיפול בהתאם לצורךיביצוע בדיקות תקופתיות לאיתור ליקויים ברא, חיסונים

יעוץ דיאטני בהתאם יזונתית והפניה להערכה ת, ביצוע בדיקות לחץ דם ומתן טיפול בהתאם לצורך

  . נפילות הפחתתלמעקב אחרי נפילות והדרכה , הדרכה ועידוד לפעילות גופנית, לצורך

  

ללמוד  ;הטמעתהאת הפעלתה ואת , נועד לבחון את התפתחותההוא  .ותה במחקר הערכההתוכנית לּו

כמו כן ). הערכה מעצבת(ל אודותיה למכבי ולאשעל על הצלחות ועל מכשולים ביישומה ולתת משוב 

נועד המחקר לבחון את השפעת התוכנית על המעורבות והפעילות של רופאי המשפחה המשתתפים בה 

בדקה , במקביל למחקר ההערכה). הערכה מסכמת(ואת השפעתה ותרומתה לקשישים שנחשפו אליה 

מוש יבריאות ושמבחינת מדדי , מכבי שירותי בריאות את התוצאות האפידמיולוגיות של התוכנית

  .בשירותי בריאות

   

  מערך המחקר. 2

 quasi-experimental(ניסויי -דמוימחקר מערך באמצעות התוכנית  יקטיבי אחררוסּפנערך מעקב ּפ

study( ,ללא הקצאה מקרית, קבוצת ניסוי ושתי קבוצות ביקורות עם, אחרי-לפנישל סוג המ .

חשוב לציין , עם זאת. כך-אחרשנתיים כות ניסיוניה לפני התחלת התוכנית –נבדקו פעמיים הקשישים 



   2

שהופעלו של הקשישים בשלוש הקבוצות לתוכניות אחרות אפשרית לפקח על חשיפה  אפשר כי לא היה

  ."דרכון בריאות"ת ניסיוניהתוכנית הבקהילה במהלך הפעלת גורמים אחרים ובידי קופה בידי ה

  

  אוכלוסיית המחקר 2.1
 400-כו  משני סניפים של מכבי שירותי בריאותרופאי משפחה  18ה כללתוכנית  האוכלוסיית 

עצמאיים  ,)ואינם רשומים ביחידות לטיפול בית של הקופה רשומים אצלם( ומעלה 65בני מבוטחים 

קשישים  200-וכרופאים  9-מדובר ב( בכוחות עצמם רופא המשפחהמשרדי למסוגלים להגיע ו בניידות

  . )כל סניףב

  

משני הסניפים שבהם נערכה תוכנית הניסוי ומשני סניפים נוספים  ,כללה מבוטחיםד אוכלוסיית היע

ארבעת את  בחרה הנהלת הקופה. עצמאיים בניידותוומעלה  65בני המבוטחים היו  .מחוזאותו ב

 המחוז הנהלתמחויבותה של את  קבללכדי הן , זאת. מאותו מחוזכי הם יהיו קבעה וגם הסניפים 

   .גנית במידה רבהוכהומת סנתפשאוכלוסיית המחוז  משוםוהן לתוכנית 

  : מחקרהלהלן פירוט קבוצות אוכלוסיית 

 206  שמשתתפים משפחה הרופאי  18רשומים אצל ה, הניסויהמשתתפים בתוכנית קשישים

הם . קבוצת הניסוי נקראיםהם  –) קשישים מכל סניף 100(שעובדים בשני סניפי הניסוי בתוכנית ו

 המשתתפים בתוכנית 400אי מקרב נדגמו באופן אקר
 101 שמשתתפים  משפחההרופאי  18 אותם אצלרשומים אולם , שלא משתתפים בתוכנית קשישים

הם נדגמו מקרה הרשומים אצל . ביקורת-קבוצת ניסוי נקראיםהם  – )מכל סניף 50( בתוכנית

 רופאי המשפחה האלה
 87  קבוצת ביקורת הם נקראים –) ףמכל סני 50(קשישים משני סניפים אחרים במחוז המרכז. 

משום  ,ממצאיםהיוצג בפרק  המחקר קבוצותמכל אחת לשיטות הדגימה של הקשישים לגבי פירוט 

  .כפי שיפורט בהמשך, עצמה לק מהתוכניתהכללתם היה ח תהליךש

  
  שיטות המחקר 2.2

באמצעות ) ביקורת וביקורת-ניסוי, ניסוי(בשלוש הקבוצות ו לשנכלאיון טלפוני של הקשישים יר  .א

 .שנתייםכוכעבור  לפני תחילת התוכנית, שאלון מובנה סגור

באמצעות קבוצות מיקוד , התוכניתה נערכסניפים שבהם השני משפחה מ רופאי 18של איון יר  .ב

 .ראיונות עומקו

קשר בלתי וקיום ועדות והשתתפות ב, תיעודוסיכום מסמכים , ביצוע תצפיות בפעילות התוכנית  .ג

  .מפעיליה במכבי שירותי בריאותעם הלי התוכנית ופורמלי שוטף עם מנ

 

  ממצאים. 3

, תוכניתהוההפעלה של פיתוח תהליך הראשון נסקור את בחלק ה. שלושה חלקיםכולל הממצאים פרק 

תרומתה את את השפעתה על הרופאים שהשתתפו בה ובחלק השלישי נבחן נבחן שני בחלק ה

  . לקשישים



   3

  התוכנית והפעלתה פיתוח 3.1
   .על פי הסדר הכרונולוגי, הפיתוח וההפעלה של התוכניתנתאר את תהליכי להלן 

  

  הבנייתהו פיתוח התוכנית 3.1.1

  מבוא . א
, במהלכם גיבשו יוזמיה ומנהליה במכבי ובאשל את העקרונות .פיתוח התוכנית ארך מספר חודשים

האחריות בין  קהלווח העיקריים הנקבעו נושאי. הכלים להפעלתהאת ודרכי העבודה את , התכניםאת 

במקביל נבחן ונקבע תהליך גיוס הרופאים . הקשישיםבין ו היו אמורים להשתתף בהשהרופאים 

לצוות ולקשישים ופותחו חומרים , רוכזו חומרי הדרכה לרופאים, ופותחו התהליכים להכשרתם

כך גובש תהליך - אחר. ה האחריות לרישום בוונקבע" דרכון בריאות"כמו כן פותח ועוצב פנקס . חדשים

רכי מחקר ונקבעו התפקידים והאחריות של מרכזת התוכנית והוגדרו צ, לתוכנית גיוס הקשישים

  .התוכניתאת  המלווההערכה ה

  

  "דרכון בריאות"פנקס . ב
על שמו נקראת התוכנית תוכנן והופק בשיתוף פעולה בין מכבי שירותי ש "דרכון בריאות"פנקס 

, פרטים אישיים .א: הפנקס כולל. בצורתו לדרכון) במקצת(דומה והוא , בריאות לבין אשל

מכשיר , יםימשקפ, לחץ דם, דופק, משקל, גובה: כגון(בריאותיים והתנהגותיים , ומטרייםרוּפתאנ

ערכי לחץ , BMIרמת , יהילוחות לרישום נתוני מעקב על ביצוע בדיקות שמיעה ורא .ב ;)שוןישמיעה וע

רועי יא, השתתפות בסדנאות ובחוגים .ג ;נים וטיפול בגורמי סיכוןקבלת חיסו, רשימת התרופות, דם

דמת בריאות בנושאי תזונה הנחיות להתנהגות מַק . ד ;נפילה ושינויים משמעותיים במצב הבריאות

את העמודים הראשונים בפנקס בפגישה ימלאו רופא המשפחה והקשיש נקבע כי . ופעילות גופנית

המסומנים , מוקצים לוהכל אחד מהם אמור למלא את הדפים , ולאחר מכן, הראשונה של התוכנית

  . בצבעים שונים

  

  ועדת היגוי. ג
ה וקידום יגריאטרי מים שלמתחומנהלים , שכללה את מפעיליה במכבי" ועדת היגוי"ותה בהתוכנית לּו

, ועדה התכנסה מספר פעמים בשנהוה. וצוות המחקר מנהלת קידום בריאות מאשל, בריאות במכבי

קשיים ובעיות , הוצגו ונידונו הצלחות, גישותיה נסקרו הפעולות שנעשו בחודשים האחרוניםובפ

נידונה הפעילות , לכך בנוסף. שהתעוררו במהלך הפעילות וגובשו העקרונות והכלים להתמודדות עמם

, ההחלטות תורגמו לשפה תפעולית. הותוו הכלים ונקבעה מסגרת המשאבים שיוקצו לכך, העתידית

  .ליישמן, יתה הזרוע הביצועית שלהישה, אפשר למרכזת התוכניתכדי ל

  

  לתוכניתגיוס הרופאים . ד
רופאים שעובדים בכל אחד עשרה בשלב הראשון נבחרו . תהליך גיוס הרופאים נעשה בשני שלבים

כרות יהמתוך , הבחירה נעשתה בידי הנהלת המחוז. )ל עשרים רופאיםובסך הכ( משני סניפי הניסוי

בה ו, נערכה פגישה אישית עם כל אחד מהם. לשתף פעולהנכונותם של מידת הערכה ום אתמוקדמת 

נשרו מקצתם אך , רוב הרופאים השיבו בחיוב. הוצגה בפניהם התוכנית והם נתבקשו להשתתף בה
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תהליך הבסוף . ובמקומם נקבעו רופאים אחרים ,עקב חופשת לידה או אי התאמה, בשלב מוקדם

  . רופאים 18ל ובסך הכ - רופאים מכל סניף נכללו בתוכנית תשעה

  

הכנס . הורכיביהתוכנית עקרונות בפניהם להשתתף בכנס שבו הוצגו אלה רופאים הוזמנו בשלב השני 

, מרפאים בעיסוק, יסטיםפיזיותרּפ, הוזמנו אליו גם אחיות מלבדםו, בשעות הערבבבית מלון נערך 

אחרים במחוז ם שעובדים בשני סניפים אלה ומנהלים י תקשורת ועובדים סוציאלייֵא לינָ ק, תזונאים

, אחיות 14, רופאים 18מתוכם , איש 73-כוהשתתפו בו , איש 90-כלכנס ל הוזמנו ובסך הכ. ובקופה

  . בעלי תפקידים אחרים -והשאר 

  

, חודהייהדגישו את  והם, התוכנית בידי מנהלים ממכבי שירותי בריאות ומאשלהוצגה בתחילת הכנס 

לאחר . הפעלתהונוהלי רכיביה , שלהבפירוט העקרונות המנחים נסקרו . חדשנותהאת בותה וחשיאת 

: אלובנושאים , בידי מרצים מובילים בתחומם) בשתי פגישות נפרדות( תנו חמש הרצאותינ ,מכן

, יה וסיבוכי סוכרת בעיניים בגיל המבוגרין מרכז הראניוּו, השלכות ההזדקנות על מערכת השמיעה

בסיכון הנתונים לאיתור קשישים  )MNA )Mini Nutritional Assessment זונתית וביצוע בדיקתהערכה ת

השפעת פעילות גופנית אירובית על תפקוד הלב בבריאות ובמחלה וגישה לחולה לבדיקת , תזונתי

  . גבוה מבוגר עם לחץ דם

  

ל את שמות הקשישים נמסר לרופאים תיק שכל, תוכניתבו נכלללאחר שהקשישים , בשלב מאוחר יותר

המפרט את  ,"ספר בישול"שהיא מעין , "תוכנית ביצוע"משתתפים בתוכנית וושרשומים אצלם ש

, למשל ,כך. םובעבורעם הקשישים בכל פגישה  ,בכל אחד משלבי התוכניתהפעולות שעליהם לעשות 

ואחר כך , םישיכי שני המפגשים הראשונים בין הרופא לקשיש יתקיימו בטווח של חודש עד חוד, נקבע

להפניית נטיים ברלטלפון ומספרי כתובות  תיקב ונכלל, לכך בנוסף. מדי רבעוןהקשיש יבקר אצלו 

  .ולטיפול קשישים לאבחוןה

  

  לתוכניתגיוס הקשישים . ה
. גיוסם נעשה בשלושה שלביםו, לוכהבסך  400-כ, קשישים מכל סניף 200תוכננה לכלול  יניסותוכנית ה

, הרופאים המשתתפים בתוכנית 18שמותיהם של כל הקשישים הרשומים אצל  בשלב הראשון נשלפו

רשימת . שמות 2,600-ל כובסך הכ, )לא רשומים ביחידות לטיפול ביתו ניידים(לקריטריונים  ואשר ענ

ואצל חלקם רשומים ) 15-כ(רשומים מעט קשישים שבתוכנית השמות לימדה כי אצל חלק מהרופאים 

אחד הרשימה של כל מתוך את הקשישים לכן הוחלט לדגום . )מאהלמעלה מ(הרבה קשישים 

כדי , זאת. הרשומים אצלוהקשישים מספר על מבוסס ש, גמישו שונהיחס דגימה מהרופאים באמצעות 

וכדי , שלכל רופא שמשתתף בתוכנית יהיה מספר דומה של קשישים המשתתפים בתוכניתלהבטיח 

  . גדול מדישלא יוטל על חלקם עומס 

  

הוצגה התוכנית בהם ו" בוקר של בריאות" יהקשישים שנדגמו להשתתף במפגשהוזמנו , לב השניבש

פעילה ה םמעורבות של הי היה חשיבותעיקרהמסר ה". איכות חיים בגיל השלישי"ניתנו הרצאות על ו

מוקדם של בעיות האיתור המונע והטיפול ה של םבשמירה על בריאותם וחשיבותשל הקשישים 
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ולתאם המשתתפים לחתום על טופס הסכמה להשתתפות בתוכנית נתבקשו ום ההרצאה בת. רפואיות

  . בהמועד לביקור אצל רופא המשפחה שלהם כדי להתחיל 

  

בכל אחד  שמונה, בכל סניף "בוקר של בריאות"מפגשי  16נערכו , 2004יולי -במהלך החודשים מאי

, קשישים 300-פגשים הראשונים הוזמנו כלמ. קשישים 550-500-אליהם הגיעו כו, משני סניפי הניסוי

למפגשים הבאים , לפיכך. אולם רק כחמישים מתוכם הגיעו, אשר נדגמו מתוך רשימות רופאי התוכנית

פעם היה צורך לדגום בכל שמאחר . איש 100-60-הגיעו כאליהם ש, קשישים 600-500-כהוזמנו 

שארך , של תהליך זהבסופו , ניתהרופאים המשתתפים בתוכמקרב הרשומים אצל קשישים נוספים 

הקשישים הרשומים  כל הוזמנו למפגשים כמעט ,בקופהמחשבים מחלקת בסיוע נערך מספר חודשים ו

בתוכנית  פותחתמו על טופסי ההסכמה להשתתקשישים  370-כ ,לובסך הכ. אצל הרופאים שבתוכנית

את  דרבןלשה מאמץ נעבאמצעות פניות טלפוניות ). 1תרשים (שלהם והגיעו לרופא המשפחה 

להצטרף , מפגשים אך לא הגיעו לרופאשבאו לאלה הקשישים שהוזמנו למפגשים אך לא הגיעו ואת 

וכי , חלקם עובדים ומתנדבים, רוב המסרבים אמרו כי הם עסוקים. מיעוטם נענו בחיוב; לתוכנית

  .על בריאותםלשמור אינם זקוקים לתוכנית מובנית כדי 

  

גויסו כשלושים קשישים , סניף למכמשתתפים  200כדי להגיע למכסה של , בשלב השלישי והאחרון

גם מקצת רופאי המשפחה הציעו למבוטחים . באמצעות פגישות אישיות עם מרכזת התוכנית, נוספים

בטענה כי ההסבר על , אולם רובם התנגדו לעשות זאת, להצטרף אליה, שטרם נרשמו לתוכנית, שלהם

  . מהם זמן רב גוזלהתוכנית 

  

  מרכזת התוכנית. ו
מנהלת ו היא .בהיקף של חצי משרה, שכירה בקופה, זת התוכנית שימשה עובדת סוציאליתּככמרַ 

תה מעורבת ומעודכנת ימרכזת התוכנית הי. הצוות המפעיל של התוכנית היו בריאות במחוזהקידום 

י בסניפי הניסוי ועם עם הצוות הרפוא, יומי עם הרופאים-יוםיזמה וקיימה קשר , בכל פרטיה ומהלכיה

דיווחה להם , יתה בקשר הדוק עם מנהלי התוכנית במחוז ובמרכז הקופהיהיא ה, ד בבדב. הקשישים

התהליכים את ותיעדה את הפעולות ו, קיבלה הנחיות להמשכה, באופן שוטף על התקדמות התוכנית

אישיות עם כל שות היא קיימה פגי, כדי לגייס את הרופאים לתוכנית, למשל ,כך. שנעשו במסגרתה

לביצוע  ובהמשך שכנעה ופעלה כדי לרתום אותם, הסבירה את עקרונות התוכנית, אחד מהם

ופיתחה מערך , היא גם ארגנה כנסי השתלמות לרופאים ולצוות בסניפי התוכנית .משימותיהם

ון ובכלל זה ארג, יתה אחראית על גיוס הקשישים שהשתתפו בתוכניתיהמרכזת ה, במקביל. מתנדבים

  . עידוד ודרבון, מעקב אחר המוזמנים, "בוקר של בריאות"מפגשי 
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  אוכלוסיית התוכנית: 1תרשים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  " בוקר של בריאות"כולל כשלושים קשישים שלא השתתפו בפגישות * 

  

תפות זת אחר השתּכהמרַ עקבה , שלב גיוס הרופאים והקשישים ושלב ההכשרה מולאחר שהסתיי

חזרה והדריכה כיצד , במהלך הפעלת התוכניתתעוררו השלשאלות ולבעיות  השיבה, הקשישים

היא , במקביל. והנחתה אותם מה עליהם לעשות בכל אחד מהשלבים, להשתמש בדרכון ולמלא אותו

היא תיעדה את כל שלבי , כמו כן. גם השתתפה בפיתוח השירותים שניתנו לקשישים במסגרת התוכנית

   .תה אחראית על הרישום השוטף של השתתפות של הקשישיםיוהי, ההפעלה והיישום שלה, חהפיתו

  
  הפעילות בתוכנית 3.1.2

  פעילות הקשישים. א
 והביקור הזה הוגדר כהצטרפות": דרכון בריאות"ראשון של הקשיש אצל הרופא וקבלת ההביקור 

ובו הרופא , לעתים כשעהוארך  מראש עם רופא המשפחה נקבעהביקור . פעילה של הקשיש לתוכניתה

שלח אותו לבדיקות סינון ולהמשך , בכתב בהתאם להנחיות של התוכנית ,ערך לקשיש בדיקה מקיפה

מילא  ,ליו לעשות כדי לשמור על בריאותוהדריך אותו מה ע, )תזונאית למשל(בהתאם לצורך , הדרכה

  .  הדרכוןומסר לקשיש את " דרכון הבריאות"את הסעיפים המיועדים לרופא ב

  

, לפעילות גופניתקבוצות במסגרת התוכנית הופעלו כעשרים : קבוצות לפעילות גופניתהשתתפות ב

גם אם הוא משתתף בחוג לפעילות , ללא תשלום, בשבוע זכאי להשתתף פעם אחתהיה  קשיששבהן כל 

כל אחת וב, יסטיותבידי פיזיותרּפ, הקבוצות הופעלו במרחב ציבורי בסניף. במקום אחרגופנית 

 'בסניף  'אסניף 

  

   רופאים 9

  

  רופאים 9

  בוקר"פגישות הוזמנו ל

  "של בריאות 

 קשישים 1,100-כ

  בוקר"פגישות הוזמנו ל

  "של בריאות

 קשישים 1,500-כ

השתתפו 

  בפגישות

250  

השתתפו 

  בפגישות

275  

 ופס הסכמהטחתמו על 

  *והשתתפו בתוכנית

 הסכמהטופס חתמו על 

  *ניתוהשתתפו בתוכ
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ולא נקבע משך זמן , שתיים מהן בישיבה, קבוצות 15-הופעלו כ' בסניף א. השתתפו כעשרה קשישים

רק ו הופעל, שבו יש פחות פיזיותרפיסטים ומרחב פיזי מצומצם יותר', בסניף ב. להשתתפות בהןי ּברַ מ

ושה משך ההשתתפות שם לשלהוגבל , רבים נרשמו להתעמלותקשישים שומאחר  ,שלוש קבוצות

מורת רוח בקרב ההגבלה הזו עוררה , ולדברי הרופאים בסניףלדברי מרכזת התוכנית . חודשים

אחת לשבוע וכיום פועלות , 2005חדלו לפעול בסוף שנת רוב הקבוצות לפעילות גופנית . הקשישים

  .לשלם מכיסםוהקשישים נדרשים  ,'ואחת בסניף ב' שלוש קבוצות בסניף א

  

בשני הסניפים נערכו בדיקות לאיתור מוקדם של : וקדם של ליקויים בחושיםבדיקות לאיתור מביצוע 

 92- ו ותתקיננמצאו  176מהן , בדיקות שמיעה 268במהלך התוכנית נערכו . ליקויים בראייה ובשמיעה

נמצאו ליקויים כאשר . לקויות 115-ו ותתקינהיו  142  .בדיקות ראייה 257כמו כן נערכו . ותלקוי

רופא לאו  רופא אף אוזן גרוןפנות למתנדבים את הקשישים לעודדו , בדיקת הסינוןבחושים במסגרת 

רוב משתתפי התוכנית שלא נבדקו במסגרת בדיקות הסינון דיווחו כי . ועקבו אחר הטיפול בהם, עיניים

או שהם משתמשים במכשיר שמיעה , או שהם לאחר ניתוח, הם מטופלים בקביעות בידי רופא עיניים

   .פוליות דומות אחרותוסיבות טי

  

, ים בתוכנית לקבל חיסוניםפו הוזמנו כל המשתתיבסת: חיסון נגד שפעת ונגד דלקת ריאותקבלת 

יצוין כי כל הקשישים עם זאת  .כעשרים קשישים מכל סניף סירבו לקבל חיסון. מנהזורובם נענו לה

  .יתולא רק הקשישים שהשתתפו בתוכנ, שפעתנגד בקופה מוזמנים לקבל חיסון 

  

יחד עם אחד הרופאים שהשתתפו בתוכנית  מרכזת התוכנית ערכה: מפגשים קבוצתייםהשתתפות ב

, על התוכניתולהסביר לקשישים לחזור מפגשים אלה נועדו . קשישים 30-20מפגשים עם קבוצות בנות 

מרכזת יכלה הפגישות ב, לכך בנוסף. לבריאותם םאחריותתחושת  את חזקלענות לשאלותיהם ול

כיצד למלא את דרכון  להם ולחזור ולהסביר הקשישים על התוכניתחוות דעתם של ע את לשמו

 שהשתתפובהם רוב הקשישים השתתפו . בכל סניף מפגשיםבמהלך התוכנית נערכו שמונה . הבריאות

  . בתוכנית

  

 ,למשל, הקשישים הוזמנו להשתתף בהרצאות בנושאים שנכללו בתוכנית :הרצאותהשתתפות ב

של  בטיםיהבתזונה נכונה וגם ב ועסק ותהרצאה .ןועל דרכים למניעת נפילותלורמי סיכון על גהרצאה 

במהלך התוכנית נערכו ארבע הרצאות בכל . של פיזיותרפיסט תווכללה הדגמ גוף ונפש בגיל השלישי

  .קשישים המשתתפים בתוכנית 150-100-כנכחו  םמה דובכל אח, אחד משני הסניפים

  

  פחה פעילות רופאי המש. ב
, מפגשיםשלושה בהשתתפו במהלכה  רופאי המשפחה שבתוכנית: של רופאי המשפחה "רענון"מפגשי 

ובנוסף , מפגשיםבהרופאים נכחו רובם המכריע של . במשרדי הסניףם יבשעות הצהריאשר התקיימו 

. מהנהלת המחוז ומנהלי התוכנית במכבינציגים , אנשי הצוות הרפואי בסניףחלק מנכחו בהם לכך 

במהלך  לבין הקשישים הרופאיםבין התפתחות הקשר ללמוד על  המטרות העיקריות של הפגישות היו

לבחון אפשרות לביצוע כדי , זאת .ביישומה ועל מכשולים וקשיים שהם מתמודדים עמםהתוכנית 

ת הקנוהכנסים לנועדו , לכך בנוסף. להם להתגבר על הקשייםכלים שיסייעו  שינויים וכדי לפתח
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את   העמיק את הבנתם בנושא ולהטמיעל כדי, ם מידע נוסף על עקרונות התוכנית ועל רכיביהלרופאי

  .בתחום קידום בריאות בקרב הקשישיםהפעילה  םמעורבותאת כדי להגביר וקרונותיה ע

  

סיון לתת ינתוך , אחד הנושאים שנכללו בתוכניתכל פגישה ניתנה הרצאה על הראשון של  הבחלק

נפילות על  שהוצג בידי הגריאטר המחוזימידע  ,למשל ,כמו, ע שאינו מוכר להםלרופאי המשפחה מיד

גם היא  .תזונה במחוזהידי מנהלת בהוצג שתזונתית ההערכה מידע בנושא האו  ;בקרב קשישים

השני של כל פגישה  הבחלק.MNA לבדיקת מקוצר למלא טופסהערכה תזונתית ו רוךלעהסבירה כיצד 

  .דעתם עליה חיוו אתותם במסגרת התוכנית והרופאים על פעילדיווחו 

  

אחד עם כל אישיים מפגשים מרכזת התוכנית ערכה מדי רבעון : מפגשים אישיים עם רופאי התוכנית

לק מהקשישים לחנקבעה תוכנית אישית , בעיותבפגישות אלה נידונו . מהרופאים שהשתתפו בתוכנית

מידע זה הועבר על ידי המרכזת למנהלי . כניתבמסגרת התושל הרופא  ופעילותונאסף מידע בכתב על 

  .התוכנית בקופה

  

  הסניף בתוכנית יפאואחיות וצוות רהמעורבות . ג
ניתנה תשומת לב וכמעט לא , רופאי המשפחהב והתמקד דרכי פעולתהיעת וקב ייזום התוכנית

, יסטיםכמו פיזיותרפ ,שעובדים בסניףאנשי צוות אחרים של דם של האחיות ווולתפק םלמעורבות

יש וטענו כי , התוכניתהוצגה שבו כנס בהתריעו על כך כבר מקצת האחיות  .מרפאים בעיסוק ותזונאים

לות מניעה והן בטיפול בקשישים והן בפע, השוטפת של הסניף ובהתנהלותהן  משמעותיתפקיד להן 

, "ת מסדרוןשיחו"שיחות בלתי פורמליות ובעיקר בנשמעו בהתחלה ב ןרוב תגובותיה. וקידום בריאות

  . כלפי התוכניתמורת רוח ן נראה כי כבר בשלב זה התעוררה בקרבאולם 

  

 ןמעורבותאת ו הגדיל את היקף תפקידןלהוחלט , לאור תגובות האחיות והצוותים הרפואיים בסניפים

המוטלות עליהם במסגרת משימות השכך הרופאים על  נראה כי גם לתלונות. במסגרת התוכנית

ועדת החליטה , לאור זאת. היה משקל משמעותי בהחלטה, עומס רב מדילהם לגורמות התוכנית 

ללא , תפקיד שהיה להן ממילא(מתן חיסונים לאחריות האת להעביר לאחיות של התוכנית ההיגוי 

ביצוע בדיקות ובמעקב אחר בעידוד  ןמעורבותאת ולהגביר  משקל וגובהמדידת לו) קשר לתוכנית

להיות מעורבות  "יכולות"כי האחיות ועדה ובכמו כן נאמר . עת נפילותהדרכה למניוב ה ושמיעהיראי

  . בידי הרופאים MNA-ה ביצוע בדיקתלהשאיר את עדה החליטה והואולם  ,בהדרכה לתזונה נכונה

  

זת התוכנית והאחראית על קידום בריאות במחוז עם ּכנפגשו מרַ , בעקבות תהליכים אלה ואחרים

תפקידיהן  את להגדיר , בתוכנית את תמיכתן הפעילה קבלל דיכ, יות בסניפיםאהאחיות האחר

מסגרות הדרכה לאחיות לא נקבעו , להאבעקבות פגישות גם נראה כי אולם  .בה מעורבותןאת להגביר ו

. ולא נערך מעקב אחר מעורבותן בתוכנית, לא הוגדרו בצורה ברורה ומלאה ןתפקידיה, ניםְב ומעקב מּו

ציפיותיהן  מילאו אתשינויים אלה לא , מסוימות אחריות וסמכויותת אחיולהועברו שאף נראה כי 

מנהלי התוכנית  דעתם של  עלו בקנה אחד עםאלה שדברים תכן יי .בתוכנית רבה יותרלמעורבות 

אולם הנושא לא נבחן , שהדגישו כי התוכנית מיועדת בראש וראשונה להעצמת רופאי המשפחה ,במכבי

  .מקולע
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  ל הרופאיםהשפעת התוכנית ע 3.2
 עם איוןיורעמם איון ירשהשתתפו בה נבחנה באמצעות רופאי המשפחה השפעת התוכנית על 

  .יסקרו הממצאים משני המקורותילהלן . הקשישים שטופלו בידיהם

  

  תפיסת הרופאים את התוכנית והשפעתה עליהם 3.2.1

, הה לאחר הפעלתכחצי שנ - וצות מיקודבמהלכה בשלוש קב השתתפושהשתתפו בתוכנית הרופאים 

 ;אחרי הפעלתהוחצי וכשנתיים ) ונהשכחצי שנה אחרי הפגישה הראדהיינו (כשנה לאחר הפעלתה 

הדיונים בשתי קבוצות המיקוד ת ומטר. ת המובניתניסיונידהיינו כחצי שנה לאחר סיום התוכנית ה

, תוכניתתם בפעילול עו קשישיםלבין התהליך יצירת הקשר בין הרופאים ללמוד על הראשונות היו 

מטרות הדיון בקבוצת . להםעשוי לסייע  מהלאתר התוכנית ו קשיים ומכשולים בהפעלתלזהות 

של הרופאים לתוכנית ולבחון את  יחסםעל המיקוד השלישית והאחרונה היו ללמוד על עמדותיהם ו

ש בכל שלו, ל התקיימו שש קבוצות מיקודובסך הכ. שלה ניסיונילאחר סיום השלב ה, השפעתה עליהם

בשלושת המועדים  קריים שהובעו בידי הרופאיםימסרים העהיפורטו להלן . אחד משני הסניפים

  .התקיימו קבוצות המיקוד םשבה

  

  כחצי שנה לאחר הפעלת התוכנית: מפגש ראשון. א
זהו משך זמן  רוב הרופאים ולדעת, כשעהלעתים קרובות רך הקשיש אלבין בין הרופא המפגש הראשון 

מהו , התהליכימהם , התוכניתהבינו מהי לא  הגיעו למפגש הראשוןשרבים מהקשישים  .ארוך מדי

 לחזור ולהסבירהיו צריכים הרופאים , כתוצאה מכך. של המטופלמה ותפקידו תפקידו של הרופא ו

בנוסף לבדיקות הרבות שעליהם לעשות בפגישה , זאת. יוולענות לשאלות לכל קשיש בנפרדזאת 

מקצת הרופאים דיווחו כי הם הקצו . בים שעליהם למלא בדרכון הבריאותפרטים הרלהראשונה ו

 .לקיום מפגש כה ארוךהתנגדו רובם אולם , ראשונה שני ביקורים רצופיםהלפגישה 
  

ולוודא כי הבינו זאת , בה על חלקםהתוכנית ו מטרותעוד על קשישים אמרו שצריך להסביר להרופאים 

  .בידי מרכזת התוכנית ומקדמת הבריאות במחוז, כות קבוצתיותהדרלקיים הוצע . עו לרופאיבטרם יג
  

גם בפגישות אך , בעיקר בפגישה הראשונה, פעולות שעליהם לעשותהאת רוב הרופאים הציעו לצמצם 

עדכון כגון , תפקידים מוגדרים הטיל עליהםולים בתוכנית צוות אחרהציעו לשלב אנשי הם . הבאות

יעשו י MNAבדיקות קשו כי יהרופאים ב, למשל. חלק מהבדיקותצוע וביהסברים מתן , בדרכון פרטים

לתת  כדי, ועדת ההיגוי של התוכנית דנה בהצעה זו ודחתה אותה, ואולם.  בידי דיאטנית ולא בידיהם

 .ליקויים בתזונהאיתור את מעורבותם בלהגביר לרופאים כלים ו
  

וכי חיפוש השמות המטופלים שלהם קרב מ את בעלי הדרכוןלזהות הרופאים דיווחו כי הם מתקשים 

את דרכון לרופא  ימסורהקשיש המתאים ביותר הוא שהפתרון . זמן רבמהם גוזל ברשימות התוכנית 

הצעה אחרת . לכל ביקוראותו  אאולם רבים מהקשישים שוכחים להבי, כנס לחדרויהבריאות כאשר י

זה לא נתאפשר גם אולם , לתוכנית של הקשיש ושייכות אתמערכת המחשוב של מכבי ב לצייןתה יהי

המאפשרת לרופא , מדבקהשל כל משתתף לפיכך הודבקה על גבי הכרטיס המגנטי . עקב סיבות טכניות
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מהצורך לשמור על קשר מתמשך עם  ומקצת הרופאים חשש .לחדרו הוא נכנסבקלות כאשר  ולזהות

 .הקשישים ומהדרישה למלא את משימות התוכנית במשך תקופה ארוכה
  

  לאחר הפעלת התוכנית כשנה : מפגש שני. ב
את פעילותם , מקצתםלדברי , הגבירה והרחיבההמטופלים בין הרופאים לבין " חלוקת האחריות"

 ,גם לפני הפעלת התוכנית הם ידעו והכירואף ש. קשישיםהשמירה על בריאות המניעה והבתחום 

מקילה עליהם ומאפשרת שובדה ע ;עתה הם מרגישים שיש להם שותף, בחשיבות הנושא ,לדבריהם

שכנוע המטופל  ,למשל ,כמו, ללא השקעת משאבים רבים ומיותרים, בנושאה ילהם להרחיב את העשי

 .בחשיבות ביצוע בדיקות מניעה ראשונית ושניונית
  

רבים מהרופאים התוכנית  שבתחילתאף . עודד את הפעילות בנושא" דרכון הבריאות"נקס פ

מה עם המילוי של "לרופאים בהדרגה הקשישים התחילו להזכיר , שיבותחלו הקשישים לא ייחסו ומ

אם נכנס אדם מבוגר ואני פותחת "כי  נהציי הרופא; בתחום םאת עיסוקעובדה שהגבירה " ?הפנקס

הדרכון עוזר לי לעשות את . זה נותן לי ריכוז של נתונים ושאלות שאני צריכה לשאול אותו, את הדרכון

שהיא צורה חינוך  והדרכון הוא באיז" ;"עם כל הראש לבעיות של הזקן אני נכנסת. switch-ה

 ".זה לא תהליך של יום אחד, שיש הסתכלות שונה" אףדגישו כי חלק מהרופאים ה, עם זאת". למטופל
  

חלקם דיווחו כי , לנושאים שנכללו בתוכנית הגביר את תשומת לבםהרופאים אמרו כי הדרכון ש אף

מה עם "והקשישים היו מזכירים לי " תה התלהבות משני הצדדיםיתחלה היבה, כמו בכל דבר חדש"

 ,"חלה התרופפות", לה אינן קשורותשולתוכנית עקב סיבות שקשורות , אולם בהדרגה". המילוי

 . נושאי התוכניתעל ולעתים קרובות הם אינם שואלים את הקשישים 
  

כלפי לא רק מחויבותם את ו םתעניינותחלק מהרופאים דיווחו כי מעורבותם בתוכנית הגבירה את ה

, לדבריהם. שלא משתתפים בתוכנית, אחריםקשישים מטופלים כלפי גם אלא  ,המשתתפים בתוכנית

התוכנית הטמיעה אולם , עיה אקוטית הדורשת טיפולבגלל בהקשישים מגיעים אליהם , על פי רוב

של  ותהתנהגות בריא ם שלדפוסי לגביגם שאלות " באופן טבעי"הרצון לשאול את הצורך ואת בקרבם 

יש חשיבות רבה , גם אם לא ניתן לדעת עד כמה הוא שכיח בקרב הרופאים, לדיווח זה. הקשישים

את להטמיע א יהת ניסיוניוכנית שאחת ממטרותיה העיקריות של תמשום  ,מבחינה כלכלית

 .רבים בעתידללא השקעת משאבים  ,השוטפת של המשתתפים םותיה בפעילותעקרונ
  

הכרטיס הזה "וכי " שאנחנו דואגים להם, הרגישו שהם שייכים למכבי"הרופאים ציינו כי הקשישים 

וכך שנינו יחד  ,י הם הוציאו כרטיס עם המדבקהיכאשר הם נכנסו אל" ;"מחייב גם אותי וגם אותם

 . "ידענו שאנו שייכים לאותה תוכנית
  

לשמירה על , המסייע להבנייתה, ניתחשוב בתוככגורם בידי הרופאים ה סמרכזת התוכנית נתפ

הרופאים הודו כי . ובין התוכנית לביניהם, המשכיותה ולהבטחת הקשר הרצוף שלהם עם המטופלים

אצבע על "תה כל הזמן עם יהמרכזת היאולם , שנכללו בתוכניתנושאים חלק מההזניח ל הם נטו

את , עו לגמרי את תפקידםהתעורר הרושם שהרופאים לא הטמי. לבצעםלהם כדי להזכיר  ,"הדופק
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הם . כדי לשמור באופן מתמשך על בריאות הקשישים ,הפעולות שעליהם לעשותאת התהליכים ו

 .אולי אפילו להנחיה בתחום זה, ותמתמשכ מצפים להדרכה ולהכוונה
  

 לבין עצמם שיתוף הפעולה בין הרופאים שעובדים באותו סניףאת כרות ויהתוכנית הגבירה את הה

פעולה בין הרופאים לבין האת שיתוף מאוד גבירה ההתוכנית , יתר על כן. שיתוף פעולהלם עודדה אותו

הם הביעו . פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק, למשל, בעלי תפקידים אחרים בסניףלבין האחיות ו

ובעיקר , ולהעריך את הפעולות שהאחיות עושות 'להשתמש'למדו "וציינו כי הם שביעות רצון רבה מכך 

דיווחו כי הם נעזרים הרופאים מקצת . "לרופא לפני שהקשיש נכנס אליושהן יכולות להגיש העזרה את 

וכי הן עושות זאת , שקילהבבמדידת לחץ דם ו, במילוי פרטים בדרכון, הקשישים עם איוןיבהן בר

ולא ידעתי מה קורה  ,תה לי אנמנזהיי ולא היילפני התוכנית אנשים היו באים אל" :בהצלחה רבה

העבירו לאחיות אף חלקם . הם הרבה יותר מרוצים תפקיד לאחיותלאחר שהם העבירו את ה, "אתם

ולא , זה יוצא הכי טוב כי אתה מקבל פידבק של הצוות שלך" :את תפקידי ההסבר וההדרכה לקשישים

 ".כי טוב שיכול להיות בעבודההעבודה בצוות זה . רק של החולה
  

הביעו שביעות והם  ,"המזכירה שלי עבדה קשה מאוד"יינו כי שעובדים במרפאה עצמאית צרופאים 

תפקידים שהיא יכולה לכל הלהרחיב את מעורבותה של המזכירה הם מעוניינים . מעזרתהרצון 

 .לדעתם ,לעשות
  

ים ביותר בתחום רלבנטיהנושאים ההם בתוכנית הנושאים שנכללו , באופן כלליהרופאים סברו כי 

הם היו מוסיפים גם , ו יכוליםהי ילוכי א, רבים מהם אמרו. ב קשישיםמניעה וקידום בריאות בקר

כל מה "בדן בן משפחה קרוב ולולא, התייחסות לבעיות שינה, הפניה לטיפול נפשי, כאוןיהערכה של ד

ם הקשיש גר הִא , כלומר, "קורה בביתשמה "התייחסות לגם ציינו  םמקצת". שקשור לאיכות חיים

 ,למשל ,כמו ,ובבית ותושעשויים לסכן אחפצים והאם יש מו ארוחות מכין לעצ הוא האם, ולבד

 .אינם מהודקים לרצפהש שטיחים
  

. עלונים ,למשל ,כמו, מלבד הדרכון, רק מיעוט מהרופאים ציינו כי הם השתמשו במכשירי התוכנית

, השפיעובתחילת התוכנית וההרצאות שהם קיבלו שבהם השתתפו הכנסים סברו כי הרופאים גם לא 

 . במהלך התוכנית םתפקודועל  םעל פעילות, השלילליוב או חל
  

. עלתה תמונה מורכבת  בבחינת השפעת התוכנית על הקשר בין רופאי המשפחה לבין הגריאטר המחוזי

קשישים פנים רופאי המשפחה שַמ ה בשיעור ימכבי מלמדים על עלים אדמיניסטרטיביים של נתוניש אף

היו הם  ,לדעת רובם. רים כי זה קשור לכךוסבאינם ופאים בתוכנית הר, עוץ גריאטרייילאבחון ול

. הכלים לכךלהם  וניתנ אילו, ממה שהם עושים כיום בקשישים הרבה יותר טובלבד מסוגלים לטפל 

 ,)CTכדי לעשות , החולה לנירולוגאת לשלוח ( רוקרטיויך בכרוכה בהלי ממוריטת יויוהת, למשל

הסתייגות נוספת שהובעה  ").'צהיימרללאחשד ' :יך לכתוב בהפניהצר("אותם מלעשות זאת  המרתיע

חלק מהרופאים . "רוח נותנים את ההמלצות ובאיזתלוי גם "תה יהימחוזי ביחס לקשר עם גריאטר 

אצלנו גם האחיות וגם " ,יתר על כן. לעשות עבודה טובההפוגם ביכולתם ציינו את המחסור בזמן 
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הוצע ליצור תפקיד חדש של אחות , לפיכך. "מעזה לבקש מהן ואני לא, המזכירות מאוד עמוסות

 .שתעבוד עם התוכנית בלבד, במשרה חלקית
  

  כשנתיים וחצי לאחר הפעלת התוכנית: מפגש שלישי. ג
בתקופה זו . תניסיוניקבוצת המיקוד השלישית התקיימה חודשים ספורים לאחר סיום שלב התוכנית ה

מפגשים קבועים  ,למשל ,כמו ,התוכניתמטעם  ,ופאים ולקשישיםלר, כבר לא התקיימו פעולות מובנות

ולא נעשו פעולות יזומות למען , קשישיםלבין הרופאים או קבוצות דיון קטנות עם רכזת התוכנית בין 

הדיון התמקד בשאלה כיצד . הרצאות או קבוצות התעמלות ,למשל ,כמו, הקשישים והרופאים בסניף

  . כיצד הם רואים תרומתה לאורך זמןהשפיעה התוכנית על הרופאים ו

  

לא הרבה פעמים "יה טובה ווהם דיווחו עליה כעל חו, דעה חיובית על התוכנית יש רוב הרופאיםל

. רּפָ ּו'כמו צ. יותר התבוננות בחיים של החולים" ;"גרם לתכנון ולשיחות ...מעורבים בתכנון חיי אדם

יש יותר , חולה/פית שנדונה במפגשים של פציינטמעבר לבעיה ספצי. נותן לחולים הרגשה יותר טובה

 ". יש גב יותר רחב להסתמך עליו. התעניינות
  

לעומת , מניעה ושמירה על בריאות קשישיםכלפי הרופאים ציינו כי התוכנית שיפרה את גישתם 

נגע ללבם עד כמה קל ופשוט לשפר את איכות החיים של . טיפול שוטף אקוטיהחשיבות שהם ייחסו ל

  . ותאחר ותפשוט פעולותקבוצת התעמלות ו, שים באמצעות הרצאותהקשי

 
עבודה משותפת "דבר שהביא ל ;הזדמנות לעבוד בצוותלהם שניתנה כך מ ים מאודצהיו מרוהרופאים 

. הם הגיעו לשיחה וזה הפלוס בדבר. צוות רפואי נלווהשל אחות וה של ,העובדת הסוציאלית י ושלשל

זרו וציינו כי הקשישים הרגישו ח הם". את איכות החיים של האדםבכוחות משותפים אפשר לשפר 

הרופאים התלהבו מכך כל ". רואה שבאים לעזור לו ולפתור לו בעיות בחיים. התעניינות של הממסד"

הם ציינו כי זה אחד . תנה לקשישים אפשרות להשתתף בקבוצות לפעילות גופנית מטעם הקופהישנ

 הקשישים יחסם של , לדבריהם. ואחת מתרומותיה החשובות הרכיבים היפים ביותר בתוכנית

מועדון בס או "במתנ להבדיל מיחסם לפעילות, היה רציני מאודחולים הפעילות במסגרת קופת ל

מתגובותיהם החיוביות , הם גם ציינו כי הם נהנו לראות את הקשישים מתעמלים. פנסיונרים

מכך , בשמם ובשם הקשישים, ביעו אכזבהם הרבים מהרופאי, עם זאת. ומהשמחה שזה עורר בקרבם

גמת נפש ועלקשישים חוסר ההמשכיות גרם , לדבריהם. שהפעילות הזו הופסקה באחד משני הסניפים

 .להסביר מדוע הפסיקו לתת רכיב כה חשוב של התוכנית ושלא ידע, יםנעימות לרופא-ואי
  

". טי של החייםילָאכך יש הרֵ אבל אחר ... תה הרבה התלהבותיבהתחלה הי"כי  ,הרופאים ציינו

ובעיקר של , העניין של הקשישיםאת יש צורך להשקיע מאמצים כדי לשמר את המעורבות ו, לדבריהם

רבים מהרופאים ציינו כי המחסור . שלהם יורדת בהדרגהמשום שההתלהבות , הרופאים בתוכנית

לשיחה על , זה בא לפגישהאם חולה כ. "מחסום לפעילות שהתפתחה במסגרת התוכנית עדיין הואבזמן 

אז אני לא יכול להתרכז בבעיה , אותיאולי חמישה עם דלקת ר, ויש עשרים חולים בחוץ ,התנאים בבית

 ". ואז הוא מאוכזב, של החולה הזה
  



   13

קיבלו עליהם אחריות רבה הקשישים לא , בעקבות התוכנית ,רים כי באופן כלליורוב הרופאים סב

ההפך הוא כי מקצתם אף אמרו . בנושאויוזמה ולא הפגינו עצמאות  מאשר בעברלמען בריאותם  יותר

 פטור אותםול תשומת לבלהם  ייחדל הנועד התוכניתחשבו שמשום שחלק מהקשישים , הנכון

לא הועבר לקשישים במסגרת התוכנית מסר ברור  ,לדעת הרופאים. שמירה על בריאותםלאחריות מ

הקשישים סיפרו לרופאים הרופאים דיווחו כי . יהםנתונה גם בידועקבי כי האחריות לבריאותם 

רכיבים , ה ושמיעהילבדיקות ראיו לחיסונים, על הזמנות שהם קיבלו לקבוצת התעמלותבשמחה 

לביצוע בדיקות אולם הם לא התרשמו כי הקשישים קלטו שהאחריות והיוזמה , חשובים בפני עצמם

להעביר  - מטרת התוכניתלרופאים נראה כי , יתר על כן. בידיהםטיפול בליקויים נתונה הסינון ול

 . לא נקלטה - את התחושה שהם האחראים לבריאותםלמטופלים 
  

שהם מקד בפעולות התלצמצם את מספר הרכיבים שנכללים בתוכנית ולכדאי  ,לדעת רבים מהרופאים

המכריע  רובם, למשל". יאליוושטרימה בלא "ו, להןפחות מודעים אף הם שעושים באופן שוטף ו אינם

 ואולם. ומעודדים את הקשישים לקבל חיסון נגד שפעתגבוה של הרופאים בודקים ומטפלים בלחץ דם 

לפעילות גופנית , התזונתי ולמצב, רק מיעוטם מתייחסים בטיפול שוטף בקשישים למניעת נפילות

חשובה של כתרומה  צוינוהם ולכן , הרבה פחות שגוריםאלה רכיבים  .יה והשמיעהיולבירור מצב הרא

 . התוכנית
  

, מרכזת התוכנית ה שלומעורבותהרצאות  ,למשל ,כמו, הרופאים ציינו בחיוב רכיבים שונים בתוכנית

שיש צורך להמשיך  אמרוו ,התוכנית בהפסקתסרון יהח את ציינוהם . שיימשכווהיו מעוניינים 

ם נוספים ולהכניס את מספר רופאים אמרו כי חשוב להרחיב זאת לכל הקשישים וגם לסניפי. בתהליך

  . של עבודת רופאי המשפחהשגרה ל ,או לפחות חלק מרכיביה, התוכנית

  

פרה כי יהיא ס. "אני נשארתי"ה אחת הרופאות ענת" ?מה נשאר לך מהתוכנית"לשאלה  תשובהב

אני אמשיך . אני מנסה להיות כל הזמן בסדר" :התוכנית הוטמעו בפרקטיקה שלהשל רכיבים שונים 

מייצגת מיעוט מקרב נראה כי היא , ואולם". דרכוןשים לבדיקות תקופתיות כמו ּבַ להזמין אנ

 .נותיות מוְב לא ימשיכו בפעילווכי רובם , הרופאים
  

ונשארו " סיקוןקללנכנסו "רכיבים מסוימים שלה וכי , רוב הרופאים דיווחו כי ספגו את רוח התוכנית

רכיבים " קיבל"כל אחד מהם לפיה ש, רהתמונה ברו ירתימצטדבריהם מ. מוטמעים לאחר סיומה

הטמיעו את תפיסת הם ולא ברור עד כמה , לא הטמיע את מכלול רכיביהאך , שונים של התוכנית

לאו , בטיפול בכל הקשישיםאמנם משמשים אותם  הרכיבים שהם הטמיעו. העולם העומדת בבסיסה

טווח רחב מאוד של יש אולם , "אני לא זוכר מי היה בתוכנית" :אלה שהשתתפו בתוכניתבדווקא 

יתה יבעוד שבקרב מקצתם ה, כאשר מקצת הרופאים מיישמים מעט מאוד מרכיבי התוכנית, הטמעה

 .לה השפעה משמעותית
  

ולדבריהם גם , חלקם". דרכון הבריאות"של פנקס ו המעטה יעילותמדגישים שוב את דברי הרופאים 

ורבים ציינו , שמו בהתחלה ואחר כך הפסיקוחלקם ר ;"לא לקחו את זה ברצינות", חלק מהקשישים

 . שום בדרכוןכי לא זכרו לר
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רים והם סב. הרכיבים המבניים של התוכנית חשובים להמשך הפעלתה השוטפת ,הרופאיםרוב לדברי 

, עם אצבע על הדופקכל הזמן שיהיה , אחריות לפעילות השוטפתב ישאבעל תפקיד שיביש צורך כי 

הקופה . התוכנית לא תפעל, בלעדי תפקיד זהרים שוסבהם . את הנתונים ירכזואת הפעילות שיארגן 

מחויבויות ליש הרבה פרויקטים מתחרים בנוסף למשימות ו" :מציבה בפניהם הרבה אתגרים ודרישות

שיבטיח את מעורבות הרופאים בתכנים של קידום בעל תפקיד חשש שללא  יש, ולכן, "יומיות-היום

יש התוכנית  תזּכלמרַ , לכך בנוסף. יעשו מעט מאוד בתחום זההם , םבריאות ומניעה בקרב קשישי

כגון מתן , בלעדיה שלא ייעשומשימות  ממלאתהיא , שכן. הקשישיםגם עבור , לדעתם ,תפקיד חשוב

והדרכה אישית  בהרצאות ובבדיקות להשתתףהקשישים עידוד , פעמים רבותהסברים מפורטים 

  .בתחומי מניעה ואורח חיים בריא

  

  הקשישיםת סתפילפי  –השפעת התוכנית על הרופאים  3.2.2

הם עצמם כיצד להבין כדי , זאת. הקשישים עם איוןיהתוכנית על הרופאים נבחנה גם ברת השפע

ו יחסבבשינויים הם חשים בטיפול בהם והאם מעורבות רופא המשפחה שלהם את ים סתופ

מידי הרופא פול שהם מקבלים יעל הט לוהם נשא התוכנית ובסיומההתחלת לפני , ראשית .לבריאותם

 שדיווחו משלוש הקבוצותהקשישים של  םשיעורעל הכפלה במלמד  1לוח . בתחומים שנכללו בתוכנית

בקרב כלל , 2006בשנת  35%-ל 2004בשנת  18%-יה מיעל( תם נבדקהשאל אותם האם ראיי הרופאכי 

עלה באופן  תם נבדקהם האם שמיעאותשהרופא שאל  אלו שדיווחושיעור גם ). מובהק, הקשישים

 19%-ל 4%-מביקורת -הניסוית צובקבו, 2006-ב 22%-ל 2004- ב 4%-מ, בקבוצת הניסוי משמעותי

  6%(שאר נמוך אחרי שנתיים והשיעור נ, בקבוצת הביקורת לא חל שינוי משמעותי). בהקיםושניהם מ(

, קורת לפני התוכנית אינו מובהקהבילקבוצת ההבדל בין קבוצת הניסוי , זאת ועוד). בהתאמה 9%-ו

עובדה המדגישה את השינוי שחל בקרב הרופאים בבחינת המלצה על ביצוע  ;לאחריה הוא מובהקאך 

  .בדיקות לאיתור ליקויים בשמיעה

  

. ממחצית לשלושה רבעיםעלה ן לקבל חיסובשלוש הקבוצות כי הרופא המליץ להם  שיעור המדווחים

כרבע עד שליש . קופות בתחום זה בשנים האחרונותהאת פעילות השיעור הגבוה משקף כי תכן יי

דיווחו כי רופא המשפחה שלהם שאל אותם , לפני התוכנית ולאחריה, בשלוש הקבוצות, מהקשישים

כרבע עד , לכך בנוסף. ודיבר אתם על תזונה נכונה, האם חלו שינויים במשקלם בתקופה האחרונה

בקבוצת הניסוי . גופניתהפעילות ה של האתם על חשיבות שליש מהקשישים דיווחו כי הרופא דיבר

  . בשיעור המדווחים שהרופא דיבר אתם על כך, 38%-ל 27%-מ, מובהקת, הגדולה ביותריה יעלהחלה 

  

עשירית מהקשישים פחות מרק  כי עדיין ,הממצאים מלמדים, ןנפילות ואמצעים למניעתבבחינת 

ודיבר אתם על דרכים למניעת  ,נפלו בזמן האחרון הםרופא המשפחה שאל אותם האם מדווחים כי 

בשיעור , ביקורת-ניסויהבקבוצת הניסוי ובקבוצת סטטיסטית  מובהקת, יהיחלה על, עם זאת. נפילות

 ביותר השינוי קטן יותר והנמוךבעוד שבקבוצת הביקורת , המדווחים כי הרופא שאל אותם על נפילות

   ).1לוח (
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  )באחוזים( הלפי קבוצ, 2006ובשנת  2004התנהגות הרופא בשנת  דיווח הקשישים על: 1לוח 
    

  כ"סה
   

  ניסוי
  -ניסוי 

  ביקורת
  קבוצת 

  ביקורת
  2004  2006   2004 2006   2004 2006   2004 2006  

  39  20   35  16   34  19   35  18    3;2;1רופא שאל אם עבר בדיקת ראייה
  9  6   19  4   22  4   19  5   4;2;1רופא שאל אם עבר בדיקת שמיעה
  78  64   70  51   71  50   73  53   3;2;1רופא המליץ לקבל חיסון נגד שפעת

  21  22   30  30   19  22   22  24    5עלה במשקל/רופא שאל אם ירד
  35  29   35  28   33  28   34  28  רופא דיבר על תזונה נכונה 

  36  32   29  27   38  27   35  28  רופא דיבר על חשיבות של כושר גופני 
  14  8   15  3   17  9   16  7  *שאל אם נפל בזמן האחרוןרופא 

  5  6   5  1   10  6   7  5  *רופא דיבר על דרכים למניעת נפילות
  87  85   88  83   90  87   89  86  רופא בדק לחץ הדם 

  2006-לניסוי ב 2004-מובהק בין ניסוי ב 1
 2006-ביקורת ב-לניסוי 2004-ביקורת ב-מובהק בין ניסוי 2
  2006-לביקורת ב 2004-ורת במובהק בין ביק 3

  2006-מובהק בין ניסוי לביקורת ב 4

  2006-ביקורת ב-מובהק בין ניסוי לניסוי 5

  לא ניתן לבדוק מובהקות בשל מיעוט מקרים *
  

  

האם : "תשובה חיובית לשאלה: 2תרשים  
שנה האחרונה רופא הבחצי 

שאל אותך האם המשפחה שלך 
 2004בשנת  ,"?ראייהעברת בדיקת 

  )באחוזים(לפי קבוצה  ,2006שנת וב

  

האם : "תשובה חיובית לשאלה: 3תרשים  
שנה האחרונה רופא הבחצי 

שאל אותך האם המשפחה שלך 
 2004בשנת , "?עברת בדיקת שמיעה

  )באחוזים(לפי קבוצה , 2006ובשנת 

  

19
16

20

34 35

39

ניסוי  ניסוי -ביקורת  ביקורת 

2004

2006

 

 

4 4

6

22

19

9

ניסוי  ניסוי -ביקורת  ביקורת 

2004

2006
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האם : "ובה חיובית לשאלהתש: 4תרשים 
המשפחה בשנה האחרונה רופא 

המליץ לך לקבל חיסון נגד שלך 
ובשנת  2004בשנת , "?שפעת

  )באחוזים(לפי קבוצה , 2006
  

האם : "תשובה חיובית לשאלה: 5תרשים  
המשפחה בחצי שנה האחרונה רופא 

דיבר אתך על החשיבות של שלך 
בשנת , "?התעמלות וכושר גופני

לפי קבוצה , 2006 ובשנת 2004
  )באחוזים(

50 51

64
71 70

78

ניסוי  ניסוי -ביקורת  ביקורת 

2004

2006

  

 

27 27

32

38

29

36

ניסוי  ניסוי - ביקורת ביקורת

2004

2006

  

  

האם : "תשובה חיובית לשאלה: 6תרשים 
בחצי שנה האחרונה רופא המשפחה 

שלך שאל אותך האם נפלת בזמן 
ובשנת  2004בשנת , "?האחרון

  )באחוזים(לפי קבוצה  ,2006

  

האם : "חיובית לשאלהתשובה : 7תרשים  
בשנה האחרונה רופא המשפחה 

שלך דיבר אתך על דברים שאפשר 
בשנת , "?ע נפילותלעשות כדי למנו

לפי קבוצה  ,2006ובשנת  2004
  )באחוזים(

9

3

8

17

15
14

ניסוי  ניסוי -ביקורת  ביקורת 

2004

2006

 

 

6

1

6

10

5 5

ניסוי  ניסוי -ביקורת  ביקורת 

2004

2006
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פי הניסוי אינה מלמדת על הבדלים ביניהם שני סניבהשוואה בין דיווח הקשישים שהשתתפו בתוכנית 

שכללה קשישים מאותם (ביקורת -השוואה בין הקשישים בקבוצת הניסוימ. אחד מהתחומיםלא באף 

' מסניף אשל קשישים יותר שיעור גבוה ', לעומת סניף בכי עלה , )הסניפים שלא השתתפו בתוכנית

ביקורת דיווחו -מהקשישים בקבוצת ניסוי 30%, למשל .2006דיווחו על פעילות רופא המשפחה בשנת 

 21%לעומת ' בסניף א 39%אך שיעורם עומד על , ם עלה או ירדכי הרופא שאל אותם האם משקל

ביקורת -דיווח הקשישים בקבוצת ניסוילגבי הבדלים בין שני הסניפים נמצאו גם ). מובהק(' בסניף ב

יותר  ביצעו' התחומים הרופאים בסניף אבכל . תזונה נכונה ובדיקת לחץ דםלגבי על מתן הסברים 

את ' עובדה שעשויה ללמד על כך שהם ככל הנראה הפנימו יותר מעמיתיהם בסניף ב; 'מאשר בסניף ב

  .עקרונות התוכנית והעבירו את הידע הזה לטיפול בקשישים שאינם בתוכנית

  

המדווחים בין שיעור ו השווינ, לביצוע פעולות מניעה היוזמהאת מייחסים הקשישים כדי ללמוד למי 

הפעולה את כי הם עשו המדווחים שיעור בין ל, הפעולהאת רופא המשפחה המליץ להם לעשות כי 

לבין דיווח  רופא המשפחהקבלת המלצה מידי על דיווח השוואה בין מציגים  10-8תרשימים . ביוזמתם

בדיקת שמיעה וקבלת  ,היבדיקת ראי :2006ובשנת  2004בשנת על ביצוע עצמוני של שלוש פעולות 

בדיקת  על ביצועהמדווחים שיעור וממנו עולה כי , בוצת הניסויקאת מציג  8תרשים . חיסון נגד שפעת

מהקשישים  63% ,למשל. לעשותה המליץ להםשלהם הרופא כי המדווחים משיעור יותר גבוה יה ירא

בעוד שרק לדברי , יהירא בדיקת על ביצועדיווחו , 2006בשנת  79%-ו, 2004בשנת , בקבוצת הניסוי

לגבי בדיקות . הרופא שלהם שאל אותם האם עברו בדיקת ראייה, 2006בשנת  34%-ו 2004בשנת  19%

שמיעה וקבלת חיסון נגד שפעת כמעט אין הבדל בין שיעור המדווחים כי רופא המשפחה המליץ להם 

קבוצת בעולה גם יה ייקות ראלבד בנוגעתמונה דומה . על כך לבין שיעור המדווחים על ביצוע עצמוני

  . )10תרשים ( קבוצת הביקורתוגם ב, )9תרשים ( ביקורת-הניסוי

  

, המלצות הרופאים לביצוע פעולות לקידום בריאות והתנהגות קשישים בקבוצת ניסוי: 8תרשים 
  )באחוזים(לפי פעולה  ,2006ובשנת  2004בשנת 

  

19

4

50

34
22

71
63

19

7679

49

81

בדיקת ראייה בדיקת שמיעה חיסון נגד שפעת 

הרופא שאל ב- 2004 הרופא שאל ב- 2006 הקשיש עשה ב- 2004 הקשיש עשה ב- 2006
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-ות הרופאים לביצוע פעולות לקידום בריאות והתנהגות קשישים בקבוצת ניסויהמלצ: 9תרשים 
  )באחוזים(לפי פעולה  ,2006ובשנת  2004בשנת , ביקורת

16

4

51

35

19

70

55

16

7171

22

73

בדיקת ראייה בדיקת שמיעה חיסון נגד שפעת 

הרופא שאל ב- 2004 הרופא שאל ב- 2006 הקשיש עשה ב- 2004 הקשיש עשה ב- 2006

  
  

, המלצות הרופאים לביצוע פעולות לקידום בריאות והתנהגות קשישים בקבוצת ביקורת: 10תרשים 
  )באחוזים(לפי פעולה  ,2006ובשנת  2004בשנת 

20

6

64

39

9

78

64

11

7169

21

75

בדיקת ראייה בדיקת שמיעה חיסון נגד שפעת 

הרופא שאל ב- 2004 הרופא שאל ב- 2006 הקשיש עשה ב- 2004 הקשיש עשה ב- 2006

  

  
  עבורםהשפעת התוכנית על הקשישים ותרומתה  3.3

  הרכב אוכלוסיית הקשישים במחקר  3.3.1

 הלפני התחלתהקשישים שהשתתפו בה ו רואיינ, על המשתתפים בה לבחון את השפעת התוכנית כדי

לפני התחלת התוכנית לא " בוקר של בריאות"ת בלהבטיח שההשתתפות בפגישכדי . וכעבור כשנתיים

. הפגישההמוזמנים לפני רואיינו , הקשישים כלפי פעולות מניעה וקידום בריאותתשפיע על עמדות 

נוצרו וכך , םלוכרואיינו , לדעת מראש מי מקרב המוזמנים יגיע לפגישה שלא היה אפשרמאחר , ואולם

 פו בהתוהשתנרשמו לתוכנית , באו, לפגישה ם שהוזמנוקשישי: שתי קבוצות בכל אחד מסניפי הניסוי

או נכחו בה אולם לא נרשמו ולא השתתפו , אך לא באו, וקשישים שהוזמנו לפגישה, הם קבוצת הניסוי

האפשר על חשיפה אפשרית של ככל כדי לפקח , לכך בנוסף. ביקורת-ניסויהקבוצת בתוכנית הם 

רואיינו גם קשישים משני סניפים , ות בקהילהקיימתהמשתתפים בתוכנית לתוכניות אחרות המ
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בחודשים אשר נערך , הראיונות הראשוןמציג את אוכלוסיית המחקר בשלב  11תרשים . אחרים

קבוצת ב. 'מסניף ב 137-ו' מסניף אאיש  138בקבוצת הניסוי רואיינו ממנו עולה כי ו, 2004יוני - סראמ

איש  55, איש 118רואיינו קבוצת הביקורת ב. 'ף במסני 53-ו' מסניף א 53רואיינו , ביקורת-הניסוי

  . 'מסניף ד 63-ו' מסניף ג

  

איון יבתחילת הר. הקשישים בשניתרואיינו , איון הראשוןיכמעט שנתיים אחרי הר, 2006בתחילת שנת 

 11עולה כי  11מתרשים . השתתפו בתוכניתהם האם , סניפי הניסוי הקשישים משני כל נשאלוהשני 

ולכן הם הועברו , פרשו ממנה בתחילתהשאו בה לא השתתפו שהם אמרו ' מסניף ב 10-ו 'איש מסניף א

 98: קשישים 394ל ובסך הכרואיינו , 2006בשנת , לפיכך. ביקורת-לקבוצת הניסויבמסגרת המחקר 

אשר ', סניף במאיש  108-ו, מכלל המרואיינים בשלב הראשון 77%ים ואשר מהו', סניף אמאיש 

איש מסניף  53רואיינו ' ביקורת בסניף א-מקבוצת הניסוי.  רואיינים בשלב הראשוןמהמ 85%וים ומה

 .מהמרואיינים בשלב הראשון 90%שהם  ,'איש מסניף ב 48-ו, שהם כל המרואיינים בשלב הראשון ,'א

. חשוב לחזור ולציין כי הקשישים בשתי קבוצות אלה רשומים אצל אותם הרופאים בסניפי הניסוי

 44-ו' מסניף ד 63-ו, )78%(איש לאחריה  43-ו' איש מסניף ג 55רת רואיינו לפני התוכנית בסניפי ביקו

, הסיבה העיקרית לנשירה בין שני שלבי המחקר היו סירוב להתראיין בשנית). 70%(איש לאחריה 

  .ופטירה של אנשים בודדים

  

  הקשישים מאפייני   3.3.2

  וכושר תפקוד מאפיינים דמוגרפיים. א
ללא , שנים 74הגיל הממוצע שלהם היה . 2004הקשישים נבחנו בשנת ם הדמוגרפיים של ימאפיינה

לאוכלוסיית הקשישים בארץ מלמדת על אוכלוסיית המחקר בין  השוואה). 2לוח (הקבוצות הבדל בין 

כשליש . באוכלוסיית הקשישים 17%במחקר לעומת  21%, ומעלה 85שיעור מעט יותר גבוה של בני 

רק בקבוצת . 43%הקשישים שיעורם עומד על אוכלוסיית כלל קרב באך , גברים מהקשישים הם

- יסויהבדלים מובהקים בהשוואה לקבוצת הניסוי ולקבוצת הנ( 43%-עור הגברים ליהביקורת מגיע ש

אך שיעורם , בדומה לכלל הקשישים באוכלוסייה, נשואים) 57%(יותר ממחצית מהקשישים ). ביקורת

בקבוצת ) 50%(ושיעורם גבוה יותר , בגפםגרים  37%, לכך בהתאם. ביקורת-ניסוינמוך יותר בקבוצת ה

  . בגפםגרים  25%לפיה רק ש, זאת בהשוואה לכלל הקשישים באוכלוסייה, )בהקומ(ביקורת -הניסוי

  

בעלי ) 22%(תיכונית והשאר -בעלי השכלה על 31%, בעלי השכלה תיכונית) 47%(מחצית מהקשישים כ

). מובהק(הקשישים בקבוצת הביקורת משכילים יותר מאשר בקבוצת הניסוי . תרהשכלה נמוכה יו

כחמישית מהקשישים ילידי . דומה לזו של כלל הקשישים בארץ  רמת ההשכלה של אוכלוסיית המחקר

ושיעורם גבוה בקרב קבוצת , ולמעלה ממחציתם ילידי אירופה, אפריקה-כרבע ילידי אסיה, ישראל

אוכלוסיית המחקר מאופיינת ). ביקורת-קבוצת הניסוי לקבוצת הניסוילעומת הבדל מובהק (הביקורת 

שישה עשר ). 13%( אוכלוסיית הקשישים בארץלעומת כלל ) 21%(בשיעור גבוה של ילידי הארץ 

, ושיעורם גבוה יותר בקבוצת הביקורת, מתנדבים 17%-עובדים במשרה מלאה או חלקית ו אחוזים

  . הקשישים בארץוגבוה יותר מאשר בקרב כלל 
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  2006 ובשנת 2004 אוכלוסיית המחקר בשנת: 11תרשים 

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אם כי במהלך השנתיים  ;בעלי תפקוד תקיןהם הקשישים שנכללו במחקר , תפקודהכושר בחינת מ

דיווחו כי מצב  44% ,למשל ,כך. דיווחם על פי, חלה הרעה במצבם, שחלפו בין תחילת התוכנית לסיומה

ושיעור המדווחים על קשיים בראייה ובשמיעה עלה , הקודמת שנהה לעומתבריאותם הכללי פחות טוב 

' סניף א
138=N  

' סניף ב
137=N 

' סניף א
53=N 

' סניף ב
53=N 

' סניף ג
55=N 

' סניף ד
63=N 

' סניף א
ניסוי 

98=N  
 

' סניף א
 - ניסוי

ביקורת 
11=N 

' סניף ב
ניסוי 

108=N  
  

' סניף ב
- ניסוי

ביקורת 
10=N 

' ף אסני
 - ניסוי

ביקורת 
42=N 

' סניף ב
 - ניסוי

ביקורת 
38=N 

' סניף א
ניסוי 

98=N  

' סניף ב
ניסוי 

108=N  

' סניף א
 - ניסוי

ביקורת 
53=N 

' סניף ב
 - ניסוי
ת ביקור

48=N 

' סניף ג
43=N 

' סניף ד
44=N 

  קבוצת ניסוי

206=N  

  ביקורת-קבוצת ניסוי

101=N 

  קבוצת ביקורת

87=N  

 Iאיון יר קבוצת ניסוי ביקורת-קבוצת ניסוי קבוצת ביקורת
2004  

 IIאיון יר
2006
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לזה יה ובשמיעה דומה ישיעור המדווחים על קשיים ברא. אחוזים בשלוש הקבוצותעשרה ערך בב

בשלוש הקבוצות חלה ירידה מובהקת , כמו כן). בהתאמה 28%-ו 34%(כלל הקשישים בארץ קרב שב

בן של ללא עזרה של מכשיר או  יםמטר 400ללכת מרחק של  םבאחוז הקשישים המדווחים על יכולת

מאשר יותר שיעורם גבוה , עם זאת). 2006בשנת  83%-85%-ל 2004בשנת  94%-95%-מ(אדם אחר 

 70%בקבוצת הניסוי דיווחו . )ללכת ללא עזרהמסוגלים  72%(בארץ  אוכלוסיית הקשישיםבקרב 

לוח ( ;)מובהקהבדל ( 2006בשנת  62%מהקשישים כי הכושר הגופני שלהם טוב או טוב מאוד לעומת 

3.(   

  

  ) אחוזיםב( הלפי קבוצ, 2004הקשישים בשנת מאפיינים דמוגרפיים של : 2לוח 
  קבוצת ביקורת  ביקורת -ניסוי  ניסוי  כ"סה  
  43  29  30  33  1,2גברים :מין

  73.20  73.79  74.39  73.97  גיל ממוצע

          קבוצות גיל
69-65  25  23  25  30  
74-70  30  29  31  31  
79-75  24  26  24  21  
85-80  21  22  20  18  

  59  46  62  57  2,3נשוי  :מצב משפחתי

          1 השכלה
  16  23  24  22  יסודית ופחות

  35  42  54  47  תיכונית
  49  35  22  31  על תיכונית ואקדמית

          1יבשת לידה
  23  20  20  21  ישראל
  63  56  50  55  אמריקה/אירופה
  14  24  30  24  אפריקה/אסיה

  35  50  31  37  2,3גר לבד 

  25  19  10  16  1,2עובד 

  22  15  16  17  מתנדב
   מובהק בין ניסוי לביקורת 1
               ביקורת לביקורת-מובהק בין ניסוי 2
 ביקורת -יסוימובהק בין ניסוי לנ 3

  

מאפייניהם הדמוגרפיים במידה רבה מבחינת הקשישים בשלוש הקבוצות דומים , לסיכום

אם כי הם יותר בריאים , ל הקשישים בארץלאוכלוסיית כלאף דומים באופן כללי ם והם יוהתפקודי

  . מהם
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  )אחוזיםב( הלפי קבוצ ,2006ובשנת  2004בשנת מאפייני בריאות של הקשישים : 3לוח 
    

  כ"סה
   

  ניסוי
  -ניסוי 

  ביקורת
   

  ביקורת
  2004  2006   2004  2006   2004 2006   2004 2006  

מצב בריאותי כעת לעומת מצבי לפני 
  שנה

                   

  12  6   12  5   8  8   10  7  יותר טוב
  44  57   44  68   47  58   46  60  אותו דבר
  44  37   44  27   45  34   44  33  פחות טוב

  36  23   35  19   37  26   36  24  1,2,3 יש קשיים בראייה

                     ראייה היום לעומת לפני שנה
  63  69   68  73   63  70   64  71  יותר טובה או אותו דבר

  30  22   30  15   28  21   29  20  1,2יש קשיים בשמיעה 

                     לפני שנה שמיעה היום לעומת
  77  85   80  85   78  88   78  87  1יותר טובה או אותו הדבר 

  83  95   83  94   85  95   84  95  1,2,3 ללא עזרה' מ 400מסוגל ללכת 

                     כושר גופני
  60  64   60  68   62  70   61  68  1טוב או טוב מאוד 

                     :לפני שנה כושר גופני היום לעומת
  59  61   62  60   59  57   59  59  אותו הדבר /יותר טוב

 חושב שהמשקל שלו הוא כמו 
  4,5שצריך

  

64  

  

63  

   

65  

  

71  

   

62  

  

54  

   

62  

  

56  
  14     18     16     16    נפל בשלושת החודשים האחרונים

    2006-לניסוי ב 2004-מובהק בין ניסוי ב 1
  2006-ביקורת ב-לניסוי 2004-ביקורת ב-מובהק בין ניסוי 2
  2006-לביקורת ב 2004-מובהק בין ביקורת ב 3
  2006-ביקורת ב-מובהק בין ניסוי לניסוי 4
  2006-מובהק בין ניסוי לביקורת ב 5
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לפי קבוצה    ,2006ובשנת  2004ובשמיעה בשנת  דיווח הקשיש על קשיים בראייה: 12תרשים 
  )באחוזים(

26

19

23

37
35 36

ניסוי ניסוי-ביקורת ביקורת

2004

2006

  

21

15

22

28
30 30

ניסוי ניסוי-ביקורת ביקורת

2004

2006

  

  

  מוש בשירותי בריאותידפוסי ש. ב
, איוןייקרו אצל רופא המשפחה בשבועיים האחרונים שלפני הרבמחקר בשנכללו שליש מהקשישים כ

שליש , כמו כן. מחקרהללא הבדל בין קבוצות , וכמחצית נוספת בשלושת החודשים האחרים

נפגשו  מעולם לאדיווחו כי  20%-ו, מהקשישים נפגשו עם אחות הסניף בשלושת החודשים האחרונים

מחצית מהם נפגשו עם האחות כדי לקבל חיסון כ. )4וח ל( ללא הבדלים בין הקבוצות, עם אחות הסניף

 20% יצוין כי. כמו מדידת לחץ דם או בדיקת דם ,בדיקות שונות לשם ביצוע ,וכשליש, נגד שפעת

' אולם בסניף א, מקבוצת הניסוי דיווחו כי ביקרו אצל אחות המרפאה כדי לקבל חיסון נגד שפעת

הממצא הזה עשוי להעיד על מעורבותן ). לא בלוח(' ף בבסני 27%לעומת , בלבד 11%-שיעורם מגיע ל

כי רק אחוז אחד ראוי גם לתת את הדעת לכך . הגדולה יותר של האחיות בסניף זה בטיפול בקשישים

  .)4לוח ( "לשוחח אתה"לאחות כדי  ומהקשישים בא

  

עם  כי כרבע מהם נפגשו, בבחינת הקשר של הקשישים עם בעלי מקצועות רפואיים אחרים עולה

, שני שלישים הופנו בידי רופא אורתופד, פיזיותרפיסט או עם מרפאה בעיסוק בחצי השנה לפני הסקר

שיעור הקשישים שהופנו לפיזיותרפיה בידי רופא ). 4לוח (והשאר בידי רופא משפחה או רופא אחר 

ן בקבוצת הן בקבוצת הניסוי וה, זאת'; המשפחה כפול משיעור המופנים בידי רופא המשפחה בסניף א

הפנו אותם מיוזמתם ' הממצא עשוי לרמז על כך שרופאי המשפחה בסניף ב). לא בלוח(ביקורת -הניסוי

פחות ; לפיזיותרפיסט כדי לטפל בליקויים האורתופדיים וכדי לתת הדרכה תפקודית לקשישים

  .ללא הבדלים משמעותיים בין הקבוצות, מחמישים מהקשישים נפגשו עם דיאטנית

  

 שמיעהקשיים ב קשיים בראיה
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  )באחוזים( הלפי קבוצ, 2006בשנת בשירותי בריאות  הקשישיםשל שימוש וסי הדפ: 4 לוח
  ביקורת  ביקורת-ניסוי  ניסוי  כ"סה  

          המשפחרופא אצל ביקור אחרון 
  33  25  34  31  בשבועיים האחרונים
  23  34  26  27  בין שבועיים לחודש

  28  26  29  28  בין חודש עד שלושה חודשים
  16  16  12  14  לפני יותר משלושה חודשים

          ביקור אחרון אצל אחות בסניף
  33  26  34  32  בשלושת החודשים האחרונים

  32  34  32  33  לפני בין שלושה לשישה חודשים
  15  19  13  15  לפני יותר משישה חודשים

  20  22  21  21  אה אחות בסניףאף פעם לא ר

          )N=309(סיבה לביקור אצל אחות 

  47  52  40  44  לקבל חיסון נגד שפעת
  10  11  20  16  לעשות בדיקת לחץ דם

  21  11  13  14  לעשות בדיקת דם
  2  0  1  1  לשוחח איתה

  25  28  36  31  אחר

 נפגש עם פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק 
  בחצי השנה האחרונה

  

27  

  

31  

  

23  

  

22  

 מרפאלמי הפנה לפיזיותרפיסט או 
  )N=105(בעיסוק 

        

  16  9  16  14  רופא משפחה
  58  61  70  66  דאורתופ

  26  30  18  22  רופא אחר

  17  14  21  19 נפגש עם דיאטנית בחצי השנה האחרונה

  
  בקרב הקשישים ותבריאהתנהגות דפוסי שינויים ב 3.3.3

התחלת התוכנית לפני נשאלו הם , הקשישים בשלוש הקבוצותעל כדי ללמוד על השפעת התוכנית 

  ,דפוסים אלהשינו האם הם  ;שגורה בידיהםבריאות ההדמת מַק התנהגות הדפוסי אודות על , ובסיומה

  . יותר אחריות לבריאותם מאשר בעברכיום והאם הם חשים האם בכוונתם לשנותם 

  

הקשישים מובהקת בשיעור יה יעלביקורת חלה -בקבוצת הניסוי ובקבוצת הניסויכי  ,מהממצאים עולה

   2004בשנת  63%-מיה יחלה עלהניסוי בקבוצת : איוןיהרלפני ששנה הבדיקות ראייה בחצי  שביצעו

יה יבקבוצת הביקורת לא חלה עלו, 71%-ל 55%-ביקורת מ-בקבוצת הניסוי, 2006בשנת  79%-ל

בשיעור הקשישים מובהקת יה יגם בבדיקות שמיעה חלה על .במהלך הזמן) 69%-ל 64%-מ(משמעותית 

בשנת  49%-ל 2004בשנת  19%- מ, שלפני הריאיון צעו בדיקה בחצי השנה האחרונהיבקבוצת הניסוי שב

 השיעורמגבוה  2006צעו בדיקת שמיעה בשנת ישיעור הקשישים בקבוצת הניסוי שב, זאת ועוד . 2006

בשלוש , כמו כן). מובהק, בהתאמה 21%-ו 22%, 49%(קבוצת הביקורת בביקורת ו-בקבוצת הניסוי

  בקבוצת   אם כי רק  ,איוןירלדמה שק חיסון נגד שפעת בשנה   קשישים שקיבלושיעור ה עלההקבוצות 



   25

חיסון נגד  הקשישים שקיבלו ה גם בקרב יחלה עלי). 81%-ל 76%-מ(הניסוי השינוי מובהק סטטיסטית 

השוואה בין שני הסניפים ה. יה מובהקתיביקורת העל-בקבוצת הניסוי ובקבוצת הניסוי ;דלקת ריאות

שני הסניפים של לבין  ביקורת-יסוינשבהם היו רשומים הקשישים בקבוצת הניסוי ובקבוצת ה

  .מדה על דפוסי התנהגות דומים בשני הסניפיםיהקשישים בקבוצת הביקורת ל

  

  )באחוזים( הלפי קבוצ, 2006ובשנת  2004שנת קשישים בבריאות בקרב ההתנהגות דפוסי : 5לוח 
    

  כ"סה
   

  ניסוי
  -ניסוי 

  ביקורת
   

  ביקורת
  2004  2006   2004 2006   2004 2006   2004 2006  

 עבר בדיקת ראייה בחצי שנה 
   1,2האחרונה 

  
61  

  
75  

   
63  

  
79  

   
55  

  
71  

   
64  

  
69  

עבר בדיקת שמיעה בחצי שנה 
  3,4,1האחרונה 

  
16  

  
36  

   
19  

  
49  

   
16  

  
22  

   
11  

  
21  

  75  71   73  71   81  76   78  74  1קיבל חיסון נגד שפעת 
  70  61   69  59   76  64   73  62  1,2קיבל חיסון נגד דלקת ריאות 

  48  55   55  62   65  71   59  65   1,2,4 5עוסק בפעילות גופנית 
 2006-לניסוי ב 2004-מובהק בין ניסוי ב 1
  2006-ביקורת ב-לניסוי 2004-ביקורת ב-מובהק בין ניסוי 2
  2006-ביקורת ב-מובהק בין ניסוי לניסוי 3
  2006-מובהק בין ניסוי לביקורת ב 4
  2004-ורת במובהק בין ניסוי לביק 5
  

. שיעור המדווחים על עיסוק בפעילות גופנית ירד בשלוש הקבוצות ,בניגוד לארבע הפעולות הראשונות

בשנת  71%לעומת  2006נת מהקשישים בקבוצת הניסוי דיווחו על עיסוק בפעילות גופנית בש 65%, כך

   55%- הביקורת מ ובקבוצת) בהקומ( 55%-ל 62%-ביקורת ירידה מ- בקבוצת הניסוי, )מובהק( 2004

פעילות  של משמעותההקשישים הבינו טוב יותר את שתכן כי הסיבה לכך היא יי). 5לוח ( 48%-ל

כי הם עוסקים מהם רבים סברו לפני התוכנית . )שלוש פעמים בשבוע, לפחות חצי שעה( גופנית

לכך תמיכה . דיווחו כי אינם עוסקים בכך, שהבינו מהן הדרישות לכךלאחר אולם  ,בפעילות גופנית

לא כמעט בסניפי הביקורת ש פעילות גופניתשיעור המדווחים על השתתפות בשבעובדה א וניתן למצ

ולכן תפיסתם , גופנית ולא למדו מהן הגדרותיהפעילות על מידע א קיבלו ול הרצאותב היולא הם . ירד

מחקר גבוה קשישים בהכי שיעור העוסקים בפעילות גופנית בקרב , יצוין ,עם זאת. בנושא לא השתנתה

דיווחו כי הם עוסקים בפעילות גופנית לפחות שלוש  41% - בקרב כלל הקשישים בישראלמהשיעור ש

  . פעמים בשבוע
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 2004שנת של ה יישנה תחצימדיווח הקשיש על ביצוע בדיקת ראייה ושמיעה ב: 13תרשים 
  )באחוזים( הלפי קבוצ, 2006ובשנת 

63

55

64

79

71 69

ניסוי  ניסוי -ביקורת  ביקורת 

2004

2006

  
  

19
16

11

49

22 21

ניסוי  ניסוי - ביקורת ביקורת

2004

2006

 

  

נגד דלקת ריאות בחמש והאחרונה שנה בביצוע חיסון נגד שפעת  על דיווח הקשיש: 14תרשים 
  )באחוזים( ותלפי קבוצ, 2006ובשנת  2004בשנת , השנים האחרונות

76

71 71

81

73

75

ניסוי  ניסוי - ביקורת ביקורת

2004

2006

 

64
59 61

76

69 70

ניסוי  ניסוי -ביקורת  ביקורת 

2004

2006

 
  

 שמיעהבדיקתבדיקת ראייה

חיסון נגד שפעת חיסון נגד דלקת ריאות
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  )באחוזים( ותלפי קבוצ, 2006-וב 2004-ב דיווח על עיסוק בפעילות גופנית קבועה: 15תרשים 

71

62

55

65

55

48

ניסוי  ניסוי - ביקורת ביקורת

2004

2006

  

  
  נכונות לשינוי דפוסי התנהגות בריאותית  3.3.4

בשנת הקבוצות הקשישים בשלוש נשאלו , נכונות לשינוי התנהגותה עלת התוכנית לבחון את השפע כדי

מתוך , זאת. שנכללו בתוכניתם את דפוסי התנהגותם בתחומילשנות  ווניםהם מתכהאם , 2006

תפיסה המבוססת על מודל שהציע ללמוד על שינוי פוטנציאלי בדפוסי התנהגות מתוך התהליך ה

פעולות שהוא עושה ב התנהגותואת לשנות כוונתו  ,ובכלל זה, ביצוע לביצוע-שהפרט עובר בין אי

מהקשישים  71% עולה כי 6מלוח . לבדיקה קביעת תור ,למשל ,כמו ,שלויבות ומחהואת  בתחום זה

- ביקורת ו-בקבוצת הניסוי 48%לעומת , היבקבוצת הניסוי דיווחו כי הם מתכוונים לעשות בדיקת ראי

יה בקבוצת ימקרב המתכוונים לעבור בדיקת רא) 23%(כמעט רבע ). בהקומ(מקבוצת הביקורת  67%

. בלבד בקבוצת הביקורת 6%-ביקורת ו-בקבוצת הניסוי 14%ומת לע, הניסוי כבר קבעו תור לכך

 21%-ו 16%מהקשישים בקבוצת הניסוי מתכוונים לעבור בדיקת שמיעה לעומת  30%, בדומה לכך

פחות מעשירית מהם קבעו כבר תור לבדיקת , עם זאת .מהקשישים בשתי הקבוצות האחרות בהתאמה

   .שמיעה

  

הקשישים , בחייהם הוחשיבות ותדפוסי התנהגות הבריא" בותיצי"לגבי ההבנה  את כדי להעמיק

עליהם לעשות  הקשגם אם יִ , רים שהם ימשיכו להתעמלושמתעמלים באופן קבוע נשאלו האם הם סב

הקשישים אמרו כי הם בטוחים או די בטוחים שימשיכו להתעמל גם אם  עולה כי רוב 7מלוח . זאת

יהיו , יתקשו להשיג ציוד להתעמלות, טרכו להתעמל לבדיצ, ירגישו שאין להם זמן, יהיו בלחץ רב

לא נמצאו הבדלים גדולים בין . יר יקשה על כךואו שמזג האו, בחברת אנשים שלא מתעמלים

  .הקשישים שהשתתפו בתוכנית לבין האחרים

  

, די ללמוד על שינויים בעמדות הקשישים כלפי תפקיד רופא המשפחה שלהם בשמירה על בריאותםכ

כי בקרב הקשישים עולה  7מלוח . על כך לפני התוכנית ולאחריה משלוש הקבוצותקשישים ה נשאלו
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 אך, רים שלרופא המשפחה יש תפקיד בשמירה על בריאותםוסבאלו ששיעור  ירדתתפו בתוכנית שהש

, בדומה לקבוצת הניסוי, ביקורת- גם בקבוצת הניסוי. בקבוצת הביקורת שיעורם נשאר יציב או עלה

. בשמירה על בריאותם להשתתףרים כי רופא המשפחה צריך וירד שיעור הסבמים בחלק מהתחו

, ובמילים אחרות, ממצאים אלה עשויים ללמד על התגברות תחושת האחריות של הקשישים למצבם

  .על הצלחת התוכנית בהעצמתם

  

  ) באחוזים(לפי קבוצה , 2006ביצוע וכוונה לבצע בשנת  –בדיקות ראייה ושמיעה : 6לוח 
  ביקורת ביקורת -ניסוי  ניסוי  כ"סה  

  31  29  21  25  שנה האחרונה העבר בדיקת ראייה בחצי לא 
מתכוון לעשות : מתוך אלה שלא עברו בדיקת ראייה

  N (1=100(בדיקת ראייה 
  

63  
  

71  
  

48  
  

67  

  N(  16  23  14  6=63(לבדיקת ראייה תור כבר קבע 

  79  78  51  64  )1,2עבר בדיקת שמיעה בחצי שנה האחרונה לא 
מתכוון לעשות : מתוך אלה שלא עברו בדיקת שמיעה

  N (1=247(בדיקת שמיעה 
  

23  
  

30  
  

16  
  

19  

  N(  6  7  8  0=55(כבר קבע טור לבדיקת שמיעה 

  ביקורת-ניסוימובהק בין ניסוי ל 1
  מובהק בין ניסוי לביקורת  2
  

לפי , שים שמתעמליםבקרב הקשי, 2006בשנת  ..."האם תמשיך להתעמל אם"מענה לשאלה : 7לוח 
  )N=232( ;)באחוזים( הקבוצ

  ביקורת  ביקורת-ניסוי  ניסוי  כ"סה  :האם תמשיך להתעמל אם: השאלה

          ?תהיה בלחץ רב
  79  81  78  79  בטוח או די בטוח

  21  19  22  21  כך בטוח או בכלל לא בטוח כללא 

          ?תרגיש שאין לך זמן
  71  82  83  80  בטוח או די בטוח שימשיך

  29  18  17  20  כך בטוח או בכלל לא בטוח  כל לא

          ?תצטרך להתעמל לבד
  83  82  69  75  בטוח או די בטוח שימשיך

  17  18  31  25  כך בטוח או בכלל לא בטוח  כללא 

          ?לא תהיה לך גישה לציוד או לשיעור התעמלות
  76  87  73  77  בטוח או די בטוח שימשיך

  24  13  27  23   כך בטוח או בכלל לא בטוח כללא 

          ?הרבה זמן עם אנשים שלא מתעמלים תתעמל
  91  93  90  90  בטוח או די בטוח

  9  7  10  10  כך בטוח או בכלל לא בטוח  כללא 

          ?יהיה מזג אוויר גרוע כמו גשם או חמסין
  55  57  66  62  בטוח או די בטוח

  45  43  34  38  כך בטוח או בכלל לא בטוח  כללא 
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 2004בשנת  מדות הקשישים לגבי תפקיד רופא המשפחה בקידום בריאות ורפואה מונעתע: 8לוח 
  )באחוזים( הלפי קבוצ, 2006ובשנת 

    
  כ"סה

   
  ניסוי

  -ניסוי 
  ביקורת

   
  ביקורת

  2004  2006   2004 2006   2004 2006   2004 2006  
הרופא צריך לדאוג שאורח החיים 

  1 שלך יהיה בריא
  

87  

  

80  

   

89  

  

77  

   

85  

  

82  

   

85  

  

84  

חשוב שהרופא לא יתייחס אך ורק 
 לסיבה שבגללה באת לביקור אצלו 

  

62  

  

67  

   

62  

  

65  

   

60  

  

67  

   

63  

  

72  

הרופא  צריך לתת לך הצעות לגבי 
ומה עליך לעשות , הבריאות שלך

 1,2כדי לשמור על הבריאות 

  

  

90  

  

  

83  

   

  

91  

  

  

83  

   

  

90  

  

  

81  

   

  

86  

  

  

87  

ך על הרופא צריך להמליץ ל
בדיקות שיעזרו לך למנוע  בעיות 

  1,3,4,5רפואיות בעתיד 

  

  

93  

  

  

87  

   

  

93  

  

  

83  

   

  

94  

  

  

87  

   

  

90  

  

  

98  
  2006-לניסוי ב 2004-מובהק בין ניסוי ב 1
  2006-ביקורת ב-לניסוי 2004-ביקורת ב-מובהק בין ניסוי 2
  2006-מובהק בין ניסוי לביקורת ב 3
 2006-קורת בביקורת לבי-מובהק בין בניסוי 4
  2006-לביקור ב 2004-מובהק בין ביקורת ב 5
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שנת ב עמדות הקשישים לגבי תפקיד רופא המשפחה בקידום בריאות ורפואה מונעת: 16תרשים 
  )באחוזים(לפי קבוצה , 2006ובשנת  2004

89

85 85

77

82

84

ניסוי  ניסוי -ביקורת ביקורת

2004

2006

  

62

60

63

65

67

72

ניסוי  ניסוי -ביקורת  ביקורת 

2004

2006

  

  

  

91
90

86

83

81

87

ניסוי  ניסוי /ביקורת ביקורת

2004

2006

  

93
94

90

83

87

98

ניסוי  ניסוי /ביקורת  ביקורת 

2004

2006

 

  
  

  

  "דרכון בריאות"שימוש בפנקס הדפוסי  3.3.5

בו אמורים הקשיש ורופא פנקס ש, "דרכון הבריאות"היה  אחד הרכיבים החדשניים של התוכנית

, כדי ללמוד על תרומת הדרכון. של הקשיש ופעילותעל ו ובריאותהמשפחה לרשום נתוני מעקב על 

המראיין להביא לטלפון את הדרכון שלהם ולדווח על היקף על ידי המשתתפים בתוכנית נתבקשו 

כדי איון יבעת הרבביתם א את הדרכון ולמצהצליחו  )מכלל המרואיינים 60%( איש 123רק . מילויו

הפרטים האישיים נרשמו רוב הקשישים בדרכונם של עולה כי  17מתרשים . לדווח על הרישום בו

בדרכון של  ,זאתלמרות ). 84%(משקל ודופק , כגון גובה ,ומידע על מצבם הגופני הבסיסי) 94%(שלהם 

הרופא צריך לדאוג שאורח החיים שלך 

חשוב שהרופא לא יתייחס אך ורק לסיבה  יהיה בריא

 לושבגללה באת לביקור אצ

הרופא  צריך לתת לך הצעות לגבי 

 הבריאות שלך
הרופא צריך להמליץ לך על בדיקות שיעזרו 

 לך למנוע  בעיות רפואיות בעתיד
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מהקשישים  יםבדרכונם של כשני שליש, בבחינת פעולות מניעה שניונית. BMIבלבד נרשמו ערכי  23%

ה ובדרכונם של למעל, ה ולשמיעהינרשמו נתוני מעקב על ביצוע בדיקות לחץ דם ובדיקות סינון לראי

 בנוגע. שהם נוטלים בקביעותרשימת תרופות לגבי נתוני מעקב לגבי המשקל שלהם ונרשמו ממחצית 

הנחיות לביצוע פעילות גופנית נרשמו : התמונה עגומה יותר ,קידום בריאותלפעולות מניעה ראשונית ול

הסניפים לא נמצאו הבדלים בין שני . דבלב 13%והנחיות בנושא תזונה בדרכון של  39%בדרכון של 

 41%לעומת , נרשם המשקל' מהדרכונים בסניף א 66%-למעט העובדה שב, רישום בדרכוןהמבחינת 

  ).מובהק(' בסניף ב

 
מענה לשאלה  - "דרכון הבריאות"לגבי מילוי   בתוכניתהמשתתפים דיווח הקשישים : 17 תרשים

  )N=123(" ?נתונים הבאיםהרשומים  'דרכון בריאות'האם ב"

  

39
13

41 52 58 70

23
53 64 62

84 94

62
87

59 48 42 30

77
48 36 38

16 6

הנחיות
פ.גופנית

הנחיות
תזונה

חיסון 
ד.ריאות

חיסון 
שפעת

תרופות לחץ דם BMI משקל בדיקת
שמיעה

בדיקת
ראייה

נתוני 
בסיס

פרטים
אישיים

רשום לא רשום

 

   יכוםס. 4

הופעלה במשך כשלוש שנים בשני סניפים של מכבי שירותי " דרכון בריאות"ניסיונית התוכנית ה

ווה אותה מלמדים על תרומתה הן לקשישים והן יממצאי מחקר ההערכה של. בריאות במחוז המרכז

קות לאיתור מוקדם בדימבצעים אלו שבקרב הקשישים עלה שיעור . לרופאי המשפחה שהשתתפו בה

חלה ירידה בשיעור הקשישים הסוברים . ורבים נוספים דיווחו על כוונה לעשותן, של ליקויים בחושים

עובדה המלמדת על העצמתם ועל הבנתם כי  ;כי האחריות לבריאותם מוטלת על רופא המשפחה שלהם

טיפול שהם נותנים ה בסוגי היפור ועלייש ובקרב הרופאים נמצא. האחריות לכך מוטלת גם עליהם

אלא גם , לא רק לקשישים שהשתתפו בתוכנית, וזאת ;לקשישים לשם שמירה על בריאותם ותפקודם

  . לשאר הקשישים המטופלים בידיהם

  

נראה שכדי לבחון . שלא נבחנו כמעט בכלל במחקר הנוכחי, ות משמעותיותעלוית היו ניסיונילתוכנית ה

, נרחב צה לשימוששרויות להפעילה במקומות אחרים ולהפיאת האפ והן היישומיות יהאת השלכותהן 

אחת האפשרויות היא להגביר את מעורבות האחיות והצוות הרפואי . לבחון אפשרויות להוזלתהיש 

להפחית את העומס המוטל על הרופאים ולהפחית את , כמו פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק, הנלווה



   32

, האפידמיולוגיות יההמחקר הנוכחי לא בחן את תוצאות, לכך בנוסף .משימותיה של מרכזת התוכנית

  . מוש בשירותי בריאות בקרב משתתפיהימבחינת שינוי במצב הבריאות ובדפוסי הש

  

עשויה להיות תרומה " דרכון בריאות"התמונה המצטיירת מהמחקר הנוכחי מלמדת כי לתוכנית 

פחה שלהם בשמירה על בריאותם פור דפוסי ההתנהגות של קשישים ושל רופאי המשימשמעותית לש

וכדי ולקבל , תרומת התוכנית והשלכותיהלגבי כדי לקיים דיון מעמיק ומקיף , ואולם. ועל תפקודם

 עלויותיהעל במיוחד  ;אודותיהעל להרחיב תחילה את המידע  צריך, ליישומה ולהפצתה בנוגעהחלטות 

   .ותוצאותיה

  


