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  תמצית המחקר

 מבוא ורקע למחקר. 1
וה כיום אחד ומה ,תוך ריסון עלויותאשר חלקם באוכלוסייה הולך וגדל  ,הבטחת טיפול הולם לקשישים

פי עדויות ממקומות אחרים בעולם וממחקרים -על. שירותי הבריאותהניצבים בפני האתגרים החשובים 

מוקדם של ליקוים בקרב  לאבחוןתורמת הערכה גריאטרית כוללנית , שנערכו בשני העשורים האחרונים

כולל בדיקה מקיפה בידי  השירות. עבורםבולהתוויית תכנית טיפול יעילה  םלדחיית מוגבלות, קשישים

  . הפסיכולוגי והסוציאלי, התפקודי, הסיעודי, ם הרפואימימקצועי בתחו-צוות רב

בדומה , ביטוח בריאות ממלכתי השירות נכלל בסל השירותים שנקבע בחוק ,לטענת משרד הבריאות

הקופות כי הערכה טוענות , מנגד. לספקוהחולים על קופות  ,ולכן ,למרפאות מומחים מקצועיות אחרות

אינו דומה לרפואה מקצועית  ,ולכן, מקצועי-צוות רבלכך שנדרש מאחר א שירות יקר יגריאטרית ה

הן מבחינת , אך בהיקף מצומצם, מפעילות כיום מרפאות להערכה הגריאטריתחלק מהקופות . אחרת

   .מספרן והן מבחינת פיזורן הגאוגרפי

בעשור האחרון סוגים שונים של שירותים ייעודיים  מפתחת) מכבי: להלן(מכבי שירותי בריאות 

וכדי ליעל ולשפר את , הרבים שלהם טיפולרכי האבחון והולצכדי לתת מענה , לקשישים הגרים בקהילה

לאור . הקימה הקופה מרפאה להערכה גריאטרית בכל אחד ממחוזותיה 2002שנת ב. פול בהםיהט

ת מידת העזרה שהוא מעניק לקשישים ינבחבת חשיבומכבי ראתה , מורכבותו ועלותו של השירות

לשם ביצוע בדיקה מקיפה של שירות . ולרופאי המשפחה ומידת התמקדותו באוכלוסיית היעד הרלוונטית

שנועד  ,הנוכחימחקר ה מכון ברוקדייל לביצוע-וינט'ג-מאיירסחברו יחד מכבי שירותי בריאות ו, זה

ועל  יהעל יתרונות, לקשישים ולרופאי המשפחה של הערכה גריאטרית כוללנית התרומתללמוד על 

הכלים להספקה יעילה של גבי ללסייע בקבלת החלטות מושכלות כדי , זאתכל  .האתגרים שבהפעלתה

  . השירות

  מטרות המחקר הספציפיות .2
קשישים אכן לבחון האם במטרה  ,עוברים הערכה גריאטריתהלהציג את מאפייני הקשישים  .1

  . מופנים אליה" מּועדים"

 חצי שנהלאחר שעברה  הערכה גריאטרית כוללניתשעברו בקרב קשישים שחלו לזהות שינויים  .2

 . שלא עברו הערכה כזו בינם לבין קשישים אההשווערוך ול, מההערכה

המשפחה שלהם מהערכה  ירופאשל ם ויהתובני משפחשל , רצון של הקשישיםהשביעות עמוד על ל .3

 .פי תפיסתם-על עבורםבטרית ומתרומתה הגריא

 מערך המחקר  .3
-quasi(ניסוי -פרוספקטיבי דמויהשני רטרוספקטיבי וחלקו האחד חלקו : בעל שני חלקיםנערך מחקר 

experimental study .(נכללו בו מספר קבוצות אוכלוסייה ונעשה שימוש במספר שיטות לאיסוף נתונים :  

הערכה  ושעבר הקשישיםשל כל  יםרפואיה נותגיליוהממוחשבות ומנשלפו נתונים מרשומות  .1

  . איש 580 בסך הכול, 2007גריאטרית כוללנית במכבי בשנת 
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קשישים  221עם מדגם מייצג של  ,לפני ההערכה הגריאטרית וחצי שנה לאחריה, איון אישיינערך ר .2

 166מדגם של , ש של חצי שנהבהפר ,ובמקביל רואיין פעמיים, )ניסויהקבוצת (והתומך העיקרי שלהם 

 ). ביקורתהקבוצת (קשישים שלא עברו הערכה כזו 

באמצעות שאלון אנונימי  ,שהפנו קשישים להערכה גריאטרית רופאי המשפחה 200עם  ריאיוןנערך  .3

 .למילוי עצמי, סגור

  ממצאים .4
  הערכה גריאטרית כוללנית שעברו מאפייני הקשישים  4.1

חמישים . ומעלה 85בני מהם  26%, שנים 79הגיל הממוצע של הנבדקים במרפאות הגריאטריות היה 

  18%-ו )60עד  Barthelמדד (מוגבלים מהקשישים  24%, תפקודית מבחינת. נשים - ותשעה אחוזים מהם

   IADL-ב מוגבליםמהקשישים  31%, כמו כן). 80-61בין  Barthelמדד ( ADL-ב חלקית זקוקים לעזרה

 41%, מירידה קוגניטיבית ברמות שונות ובליםס) 52%(למעלה ממחציתם . זקוקים לעזרה חלקית 32%-ו

 ,למשל( ביחד ניםיסמת 6-5-מ ובליםס 27%, בנוסף .מבעיות בשליטה על סוגר השתן ובליםס 35%-נפלו ו

כאון ומחלות יד, בעיות בשליטה בסוגן השתן, ירידה קוגניטיבית, IADL-תפקוד ב, ADL-תפקוד ב

ממחלת  - 18%-מסוכרת ו - 28% ,ממחלת לב ובליםס 55%, מחלות כרוניות נפוצות לגבי .)כרוניות שונות

הממצאים מלמדים כי הקשישים שהופנו להערכה גריאטרית סובלים מתסמינים רבים הדורשים  .סרטןה

  . אבחון מעמיק והתאמת טיפול בידי אנשי צוות בעלי הכשרה גריאטרית

  נויים בקרב קשישים שעברו הערכה גריאטרית שי 4.2
נצפתה יציבות בקבוצת ) נפילות, כאוןיחשד לד, מצב קוגניטיבי, IADL(נים הגריאטריים יסמתברוב ה

בעוד . סוגר השתןעל שליטה בו ADL-בבתפקוד למעט , במהלך חצי שנה ביקורתהניסוי ובקבוצת ה

 80-איון ראשון ויבר 100מתוך  82(יציב במשך חצי שנה  ADL-שבקבוצת הניסוי נשאר הציון הממוצע ב

). איון שנייבר 77-איון ראשון ויבר 81(הציון הממוצע בקבוצת הביקורת ירד באופן מובהק  ,)איון שנייבר

, כמו כן. בקבוצת הניסויה ילעומת עלי בקבוצת הניסויתה יציבות ישליטה הי-עור הלוקים באייגם בש

 46%-ל 38%-מ - ו את מצב בריאותם כתקיןסתפאשר שים מקבוצת הניסוי קשיה בשיעור היחלה עלי

חיים הקשורה הת איכות תפיסגם ב. בקבוצת הביקורתשיעורם יציבות ב לעומת, כעבור חצי שנה

לפני ההערכה  62ציון ממוצע ( בלט בעיקר ברכיב המנטאלי אשר ,לבריאות חל שיפור בקבוצת הניסוי

ת איכות חיים סירידה בציון הממוצע מלמדת על שיפור בתפי ;שנה לאחר חצי 55גריאטרית לעומת 

בשימוש בחלק  עלייהבקרב קבוצת הניסוי חלה . ביקורתלעומת יציבות בקבוצת ה ,)הקשורה לבריאות

לאחר מטפלת מטעם חוק סיעוד חלה עלייה בשימוש בשירותי  ,כך למשל. רווחההבריאות והמשירותי 

גם שיעור . לעומת יציבות בקרב אלה שלא עברו הערכה גריאטרית, 54%-ל 42%-מ ,ההערכה הגריאטרית

לעומת יציבות בקבוצת , עלה משמעותית בקרב קבוצת הניסוי פסיכוגריאטררופא המבקרים אצל 

וכשליש דיווחו , רובם המכריע של הקשישים מסרו לרופא המשפחה את ממצאי ההערכה. הביקורת

 מהממצאים עולה כי ההערכה. בות ההמלצות שקיבלשהרופא שינה את הטיפול התרופתי בעק

שלהם בשירותי בריאות  הרחבת השימושלהגריאטרית תרמה הן לאיכות החיים של הקשישים והן 

  . ורווחה
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  של הקשישים מההערכה הגריאטריתשל בני המשפחה רצון השביעות  4.3
כי התייחסו לבעיות  דיווחומבני המשפחה של הקשישים שעברו הערכה גריאטרית  יםכשני שליש

סברו כי ההסברים והמידע שקיבלו מהצוות במרפאה היו ברורים  יםכשני שליש .ולדאגות שלהם

  . בלויקש על זההיו מעוניינים במידע נוסף  17% ,אולם, ומובנים

 כוללנית לרופאי משפחההגריאטרית הערכה הת של הסהתרומה הנתפ 4.4
והמשפחתי של  החברתי, הנפשי, ת מתייחסת למצב הפיזימו כי המרפאה הגריאטריירוב הרופאים הסכ

במצב הכללי של יותר ת מתחשבות ותרופההמלצותיה לגבי גם וכי  ,תויותר ממרפאות ייעוץ אחר ,החולה

פול ימתן הצעות לט: יםֵממד שלושהמתמקדת בהתרומה העיקרית של הייעוץ הגריאטרי . החולה

זיהוי וטיפול ; והפניה לשירותים מנטאליול אינסטרוטיפ; זיהוי אבחנות והתאמת תרופות, הרפואי

  .בירידה קוגניטיבית

  והשלכות למדיניותסיכום . 5
הקשישים עוברים בדיקות ומבחנים במשך מספר שעות בידי צוות  ,גריאטרית כוללנית במהלך הערכה

מכבי . אחרת ייעוץניתן במרפאת השירות יותר מזהו שירות עתיר כוח אדם ויקר  ,לכן .מקצועי-רב

 עבודה נוהליעבורן בהקופה פיתחה . שירותי בריאות מפעילה מרפאות כאלה בכל אחד מששת מחוזותיה

קופות החולים . ביניהן הבדליםגם הדרגה התפתחו באך , אשר נשמרים בהן באופן כללי, אחידים

המשפחה יפנו ולהבטיח כי רופאי במרפאות האלה מושכל ויעיל ככל האפשר  שימושמעוניינות לעשות 

שהם עצמם מתקשים להתמודד  ותרב תסמונות גריאטריותבלוקים קשישים הרק גריאטרית להערכה 

ולפעול בהתאם מההערכה תועלת את מרב הכדי שהקשישים ורופא המשפחה יוכלו להפיק , זאת. עמם

  . להמלצות

זקוקים להערכה ממצאי המחקר מלמדים כי אל המרפאות להערכה גריאטרית הופנו קשישים מועדים ה

סבלו כשליש , מירידה תפקודית וקוגניטיביתסבלו כמחציתם . מעמיקה ולהתאמת טיפול בתחומים רבים

נראה כי המרפאות האלה אכן , לפיכך. והם הרבו להשתמש בשירותי בריאות, זמנית-בותסמונות  6-5-מ

 המתאימים קשישיםלזהות  השכילו במכבי הרופאים כיומטפלות באוכלוסיית יעד רלוונטית ומתאימה 

  .לכך

 יציבות כללי באופןבמהלך חצי שנה נשמרה  כי מלמדים הממצאים, בבחינת תרומת ההערכה לקשישים

כמו גם בקרב אלה שלא עברו הערכה  ,בקרב קשישים שעברו הערכה גריאטרית ותגריאטרי ותנוסמתב

 ADL-בואף השתפרה במקצת  ,מסתמן כי רמת התפקוד של קבוצת הניסוי נשארה יציבה, עם זאת. כזו

זאת . התדרדריציב או  נותרבעוד שתפקודם של הקשישים בקבוצת הביקורת  ,סוגר השתןעל שליטה בו

מטפלת מטעם כגון בשירותים שיעור השימוש שעברו הערכה  הקשישיםעלה בקרב  לאחר ההערכה, ועוד

מטרות החלק מהשיגה ההערכה , בכך .לעומת יציבות בקבוצת הביקורת ,עוץ פסיכולוגייחוק סיעוד וי

 מצב עלהמדווחים  שיעור, בנוסף. מוש בשירותיםיכמו תרומה לתפקוד ושיפור הש, שלה החשובות

ברכיב שיפור מסוים באיכות החיים הקשורה לבריאות גם חל ו, הניסוי בקבוצת עלה תקין בריאות

על תרומת ההערכה מעידים  ים האלההממצא. ביקורתה בקבוצת יציבות לעומת, םבקרב מנטאליה

וליכולת שלהם איכות החיים לתפיסת , הקשישים תחושה הסובייקטיבית שללשיפור ההגריאטרית 

 םיהתומשפח ובני הקשישים. לא חל בו שיפורהוא נשאר יציב וכאשר גם , ההתמודדות שלהם עם מצבם



 

iv  

 משמעותי חלקצעים ווחו כי הם מביוד, גריאטריתה ההערכה את שעברו מכךהביעו שביעות רצון 

בבחינת תרומת ההערכה הגריאטרית לרופאי המשפחה נמצא כי גם . תנו להם במרפאהישנ מההמלצות

   .קוגניטיבית ירידה עם התמודדותבו תרופותה זוןהיא סייעה להם בהתאמה ובאי

. תורמות לקשישים ולרופאי המשפחה שלהם מרפאות להערכה גריאטריותהכי ממצאי המחקר מלמדים 

 גריאטרית להערכה להפנות להקפיד חשוב, עם זאת. ראוי לבחון בחיוב את הפעלתן והרחבתן ,לכן

קשישים ו, כאשר רופא המשפחה סובר כי הקשיש לוקה בירידה קוגניטיבית ,למשל, "מועדים" קשישים

. כמו הדרכה והפניה לקבלת שירותים מסייעים, המלצותיהמו מההערכה תועלת להפיק עשוייםה

 אותם ולהפיץ זו להערכה המתאימים הקשישים של והגדרות מובנים סטנדרטים לנסח דאיכ, במקביל

, ואחרון. מתאימיםאנשים הה את שיפנו כדי והן לקיומה שלהם המודעות להגביר כדי הן, הרופאים בין

 שליעילים וחסכוניים  עבודה ונוהלי פעולה דפוסיוהבחינה של  הבדיקהאת  להעמיק צורך קיים

 שהדבר מבלי, פעילותן היקףאת ו מספרן את להרחיב יהיה שניתן כדי, גריאטרית להערכה מרפאותה

  .המשאבים של ניכרת הגדלבה כרוך יהיה

******  

מנהלי המחוזות בפני ו במהלך השנה האחרונה הוצגו ממצאי המחקר בפני הנהלת מכבי שירותי בריאות

הוצגו הממצאים . יעול ולשיפור פעילות המרפאות על בסיס הממצאיםיונידונו עמם האפשרויות ל, בקופה

אשר עוסק בפיתוח קריטריונים להפעלת מרפאות , יה במשרד הבריאותיבפני הנהלת האגף לגריאטרגם 

להערכה גריאטרית בכל קופות החולים ולהטמעתן בקופות כחלק מסל השירותים במסגרת חוק ביטוח 

 האגף ואתהמשרד לאזרחים ותיקים  משמשים כיום אתהמחקר  ממצאי, בנוסף. בריאות ממלכתי

להרחיב את הביצוע של אשר נועדה  פתמשותעיצוב תכנית בבפיתוח ו, יה במשרד הבריאותילגריאטר

 ויתוו האלה ההערכות ביצוע את יגבירו אשרמתן תגמול לקופות חולים  באמצעות הערכה גריאטרית

בארץ סים וניהוצגו בפורומים מקצועיים אחרים ובכממצאי המחקר  ,בנוסף. בסיסן על לקשישים פוליט

   .וזכו להתעניינות רבהל "ובחו

  .המחקר מומן בסיוע המכון הלאומי למדיניות בריאות ומכון המחקר של מכבי שירותי בריאות



 

  

  דברי תודה

חובה נעימה היא לנו להודות לכל הגורמים והאנשים שסייעו לנו בשלבים השונים של המחקר ותרמו 

לחברי , למנהלי המרפאות להערכה גריאטרית של מכבי שירותי בריאותתודתנו נתונה . רבות לביצועו

דות על שיתוף הפעולה ועל העזרה באיסוף הנתונים ובהתמוד, הצוות במרפאות ולאנשי המחשוב בקופה

  . בצי נתוניםועם ק

אשר מימנו , למכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות ולקרן המחקרים של מכביתודתנו 

  .את המחקר

לכל חברי צוות המכון אשר סייעו במהלך ו, אנו מודים לירון קינג שהיה שותף בשלבי המחקר הראשונים

  . העבודה בעצות ובהערות

ללסלי קליינמן על ההפקה וההבאה לדפוס , ברוב שכל על עריכת הדוח מטי מויאלתודה ל, ולבסוף

  .לאילנה פרידמן שסייעה בהדפסתוו
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  מבוא. 1

וה כיום אחד האתגרים ומה, תוך ריסון עלויות ,קשישים אשר מספרם הולך ועולההבטחת טיפול הולם ל

הערכה גריאטרית כוללנית היא הגישה המתאימה ביותר . שירותי הבריאותהניצבים בפני החשובים 

  .עבורםבית תכנית טיפול יעילה ולהתווי םלדחיית מוגבלות, קשישים לאבחון

, הכולל רופא ,מקצועי-רבמבחנים ומבדקים בידי צוות , במהלך הערכה גריאטרית עובר הקשיש בדיקות

עתיר כוח זה הוא שירות . ורוקח קליני גם פיזיותרפיסט ,לעתיםו ,מרפא בעיסוק ,עובד סוציאלי, אח

קופות החולים מעוניינות  ,בשל כך .ים אחרתעוץ או מרפאת מומחימרפאת יי שירותמיקר , ועל כן ,אדם

לבדוק ולהבטיח שרופאי אפוא הקופות מבקשות  .מושכל ויעיל ככל האפשר שימוש שירות זהלעשות ב

התדרדרות הנתונים בסכנת תסמונות גריאטריות רבות בעלי פנו להערכה גריאטרית קשישים המשפחה יַ 

 רבית מההערכהתועלת ֵמ  להפיקם ורופאי המשפחה יהתובני משפח, הקשישיםכך יוכלו . במצבם

  . ומההמלצות

שטרם , מתנהל בין קופות החולים לבין משרד הבריאות דיוןמאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

לטענת  .מקצועית כוללנית-שירות של הערכה גריאטרית רבלמחויבות הקופות להספקת  באשר, הוכרע

בדומה למרפאות מומחים מקצועיות , שירותים שנקבע בחוקהשירות נכלל בסל ה ,משרד הבריאות

א שירות יקר יהקופות כי הערכה גריאטרית הטוענות , מנגד. לספקוהחולים על קופות  ,ולכן ,אחרות

  . אינו דומה לרפואה מקצועית אחרת ,ולכן, מקצועי-צוות רבלכך שנדרש מאחר 

של שירותים ייעודיים לקשישים הגרים  מכבי שירותי בריאות מפתחת בעשור האחרון סוגים שונים

. פול בהםיפול הרבים שלהם וכדי לייעל ולשפר את הטירכי האבחון והטובמטרה לענות לצ, בקהילה

לאור מורכבותו . הקימה הקופה מרפאה להערכה גריאטרית בכל אחד ממחוזותיה, ואילך 2002משנת 

העזרה שהוא מעניק לקשישים ולרופאי הקופה ראתה חשיבות לבחון את מידת , ועלותו של השירות

, לשם ביצוע בדיקה מקיפה של שירות זה. המשפחה ואת מידת התמקדותו באוכלוסיית היעד הרלוונטית

בקבלת החלטות  כדי לסייע, זאת. מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסחברו יחד מכבי שירותי בריאות ו

תרומתן ובאשר לוח מרפאות כאלה בפיתשחסרונות היתרונות וגבי הל על בסיס מידעמושכלות 

ר השירות ופיהכלים הדרושים לשכדי לזהות , כןו, לרופאי המשפחה שלהםויהן למטופלים ותתוצאלו

על תרומתה של מרפאה להערכה עדכני ומקיף מידע נועד לספק המחקר הנוכחי , לפיכך .ותויעיללהגברת ו

  .גריאטרית כוללנית לשיפור הטיפול בקשישים בקהילה

   ירת ספרותסק. 2

  בעולם גריאטרית להערכה מרפאות 2.1
, באוכלוסייה מגבירה את הצורך בכלי הערכה והתערבות יעילים םשיעורובהקשישים במספר  העלייה

שעמם וה כיום את אחד האתגרים החשובים והמשימה הזו מה. ת מוגבלות בקרבםילמניעה ולדחי

פול הולם והן לשם ריסון יהן לשם הבטחת ט, Ferrucci et al., 2004)(שירותי הבריאות מתמודדים 

מחקרים מלמדים כי קשישים נוטלים חלק משמעותי . ההוצאות המאמירות של מערכת הבריאות

 )2004( Berhanu and Warner, למשל .)Culter, Rosen & Vijan, 2006( לבריאותהמיועדים מהמשאבים 
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 לעוכי יותר משליש מההוצאות , 65אחרי גיל  נעשותבריאות  לעמצאו כי קרוב למחצית הוצאות הפרט 

 .מעבר לגיל זהנעשות  85שורדים אחרי גיל הבריאות בקרב 

חיוביים הממצאים העם בד בבד  )van Rossum et al., 1993(בהבנת תהליכי ההזדקנות ההתקדמות 

ירותי ש ם שלפיתוחהאיצו את , קשישיםשל יעילותם של שירותים למניעת התדרדרות לגבי ממחקרים 

הכוללים , לרוב המודלים להערכה גריאטרית כוללנית יש מאפיינים דומים. הערכה גריאטרית כוללנית

הפסיכולוגי , הקוגניטיבי, התפקודי, הסיעודי, ם הרפואימימקצועי בתחו- בדיקה מקיפה בידי צוות רב

במרפאות , בבתי חולים תהערכה גריאטרית נערכ ).Bradley et al., 2000; Melis et al., 2005( והסוציאלי

 ;Stuck, Wieland & Adams, 1993( עודיים בהרכבים שוניםיבידי צוותים י, בקהילה ובביקורי בית

Campion, 2002(. פני הערכה בידי איש -מקצועי על-מחקרים לימדו על היתרון שיש להערכה בידי צוות רב

חלקם אף הצביעו על היתרון שיש  ).Rubenstein & Stuck, 2001; Wieland, 2003( צוות אחד או שניים

השירות נחשב כיום כגישה המתאימה ביותר . )Wieland, 2003; Fletcher et al., 2004( למעקב ממושך

  .ית תכנית טיפול לקשישיםיוולאבחון ולהת

לממצאי הערכה גריאטרית את התרומה המשמעותית שיש מחקרים תיאוריים ומבוקרים הדגימו 

בין התחומים שנצפה בהם שיפור . לקשישים ולמטפלים בהם ת הניתנות בעקבותיהכוללנית ולהמלצו

צמצום , IADLפעולות של ו ADLבעקבות הערכה גריאטרית נמנים שיפור ביכולת הביצוע של פעולות 

חברתית ושיפור המעורבות השיפור , הפחתת תחושת דיכאון, ת מצב הבריאותתפיסשיפור , הריתוק לבית

 הייתהבעיקר כזו ש, חלק מהמחקרים אף מצאו כי קשישים שעברו הערכה גריאטרית .באיכות החיים

כגון ביקור אצל רופאים מקצועיים ובחדרי , עשו פחות שימוש בשירותי בריאות בקהילה, מלווה במעקב

 ,.Reuben et al( מוסדות סיעודייםבחולים כללי ו יואושפזו פחות בבתצעו את ההמלצות הרפואיות יב, מיון

1999; Boult et al., 2001; Nikolaus, 1999; Stuck et al., 1993( . מקצת מהמחקרים מצאו גם עדות להשפעת

   Cohen et al., 2002( חלקם לא מצאו קשר כזהואילו , תמותהההערכה גריאטרית על דחיית 

Saltvedt et al., 2002; Boult et al., 2001;(. תה תרומה ינמצא כי להערכה גריאטרית בבית הי ,כמו כן

, בסיכומו של דבר .)Weuve et al., 2000(חיובית להקלה על העומס בקרב המטפלים העיקריים בקשישים 

  .יש הסכמה מדדי התוצאהכל  לא לגביכי ו ,בנושא זה נראה כי קיימים הבדלים בין ממצאי המחקרים

יישום ההמלצות שניתנו את ו היענותהצורך להבטיח את הן במחקרים הוא אחד הנושאים שנבחן ונדּו

להמלצות מגבירה את  טובה יותר היענותכי חוקרים מסכימים  ).Aminzadeh, 2000( בסיום ההערכה

ההערכה ות תכניחלק מ ).Stuck et al., 1993; Melis et al., 2005; Rubinstein & Stuck, 2001( ןיעילות

המחקרים . כוללות גם רכיב של הבטחת יישום ההמלצות באמצעות מעקב אחר הקשישיםהגריאטרית 

ובעיקר רופאי , ספקי השירותים הקבועים של הקשישים ביןגם מדגישים את חשיבות שיתוף הפעולה 

להמלצות  היענותמשום שהם יכולים לעודד את הקשישים ל, לבין המרפאה הגריאטרית, המשפחה

חוקרים גם מדגישים שכדאי להסביר את  ).Bula et al., 1995( לבצעןכיצד ולחזור ולהסביר להם 

להערכה גריאטרית  ותתכניכדי להגביר את יעילות ה, ההמלצות גם לקשישים עצמם ולבני משפחתם

  . )Rubinstein & Stuck, 2001( להמלצות היענותוה
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מים ביותר להערכה ן במחקרים הוא החשיבות שיש לבחירת הקשישים המתאינושא נוסף שנדֹו

הדיון מתמקד בעיקר . עשויים להפיק ממנה תועלתאשר גריאטרית והפנייתם של אלה הזקוקים לה ו

על , על בסיס צרכים, על בסיס גיל :בחירתםלמספר גישות מעלה בשאלה כיצד לבחור את הנבדקים ו

ות על גיל התבסס. ותשישות ותגריאטריתסמונות של על בסיס קיומן בסיס מצבם התפקודי או 

לאנשים בני  יותראם כי רוב החוקרים טוענים כיום כי הערכה גריאטרית יעילה , כקריטריון איננה נפוצה

. ה יותררבזוכה לתשומת לב  התבססות על מצב תפקודי ).;Elkan et al., 2001 Stuck et al., 2002(ומעלה  75

את עשויים להפיק ממנה אלה ההחוקרים מדגישים את החשיבות שיש להפניה להערכה גריאטרית את 

 וסוברים כי אין טעם להפנות להערכה כזו קשישים בריאים) Ferrucci et al., 2004(הרבה ביותר תועלת ה

)Elkan et al., 2001; van Rossum et al., 1993.(  הערכה גריאטרית לקשישים יעילות לגבי קיימת מחלוקת

הסיכויים לשנות שכן , אלהחלק מהחוקרים סוברים כי אין טעם להפנות קשישים . )frail(תשושים מאוד 

אחרים סוברים כי חשוב לעשות הערכה חוקרים , לעומתם .)Bula et al., 1999( נמוכים ולשפר את מצבם

. )van Rossum et al., 1993; Eggar, 2001( גריאטרית גם לקשישים תשושים מאוד ובמצבים מורכבים

Ferrucci  קשישים הלוקים בגורמי , מוגבלים ינםשעדיין א, סוברים כי קשישים תשושים )2004(ועמיתיו

 מהוויםנמצאים בשלבים ראשוניים של התדרדרות הסיכון רבים לתחלואה כרונית ולמוגבלות וקשישים 

הגיעו ) 2004(ועמיתיו  Stuck .עלת משירותים אלהקבוצות האוכלוסייה העיקריות שעשויות להפיק תו

ני יעילים לאנשים בריאים ב, לוב עם הדרכה אישיתיבש ,מדן הסיכון הבריאותי של הפרטולמסקנה שא

  .ומעלה 75בעוד שהערכה גריאטרית מתאימה לקשישים עצמאיים בני , 75-60

       בריאות שירותי מכבי של גריאטרית להערכה המרפאות  2.2
אליה רופאי המשפחה מפנים קשישים שמצבם ש, ייעוץלהערכה גריאטרית היא מרפאת  המרפאה

ייעוץ של מטרת ההפניה היא קבלת . דרדר או שהרופאים מתקשים להתמודד עם מורכבות מצבםתמ

, אחרות ייעוץבדומה למרפאות . בזקן טיפוללשפר את ה צדמומחה בגריאטריה כי מקצועי-רבצוות 

, במתן המלצות להוספה, נוספות במתן המלצות לבדיקות, גריאטרית עוסקות באבחון המרפאות להערכה

הן , אחרות ייעוץבשונה ממרפאות . הרפואי טיפוללגבי ה ייעוץנותנות ו, לשינוי במינון תרופתיהפחתה ו

אשר יכולים להביא   שירותיםהפנייה לוממליצות על , חברתייםגם מייעצות לרופאי המשפחה בנושאים 

יש , בנוסף. התמודדות עם הטיפול הכוללני בולסייע בו, ובני משפחתולשיפור איכות החיים של הקשיש 

  . במתן ייעוץ והדרכה לקשיש ולבני משפחתוחשוב אלה תפקיד הלמרפאות 

בתקופת . פתחה מכבי מרפאות להערכה גריאטרית בכל אחד מששת מחוזותיה 2008-2002 בין השנים

במחוז חיפה והצפון נפתחה המרפאה רק בסוף שנת . וכולן נכללו במחקר, תהמחקר פעלו חמש מרפאו

כעבודת רקע להקמת המרפאות . במחקר ביקורתולכן המחוז שימש כקבוצת , אחר סיום המחקרל, 2008

 .גיבשה הקופה עקרונות להפעלת המרפאות, הגריאטריות ובמטרה לבסס בהן דפוסי עבודה אחידים

דפוסי עבודה ותקשורת עם , תהליך ההערכה הכוללנית לשתרשימי זרימה  החומר רוכז בחוברת שכללה

טפסים אחידים ופירוט סוגי המבחנים והמבדקים שיעשה , רופא המשפחהעם בן המשפחה ועם , הקשיש

עקרונות ומדפוסי ן החלקן שינו חלק מ ,ןאלא שבמהלך התפתחות המרפאות והתבססות. בהם שימוש

השינויים האלה נבעו . המבדקיםמהמבחנים ומ, או ביטלו חלק מהטפסיםהוסיפו , שינוואף , העבודה

ים יגריאטררופאים המגישות שונות של ה, שונותהאוכלוסייה השונים של קבוצות הצרכים הברובם מ

בחינת פעילות המרפאות מלמדת על , ואכן .סיון שצברו במשך הזמןיעומדים בראש המרפאות ומהנה

  . גם על הבדלים לא מעטיםאך  ,וים משותפים רבים ביניהןוק
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שלוש מרפאות מעתיקות את , ובנוסף, המרפאה ממוקמת לרוב באחד הסניפים המרכזים של המחוז

רוב . כדי להקל על הקשישים להשתמש בשירותיהן, פעילותן פעם או פעמיים בחודש לעיר אחרת במחוז

כמו עובדת , שגם איש צוות אחראין מניעה  .ידי רופאי משפחהבהקשישים מופנים למרפאה הגריאטרית 

לבקש  עליהםאך , הקשיש להערכה גריאטריתלהפנות את או אפילו בן משפחה יציע  ,סוציאלית או אחות

  .מרופא המשפחה לעשות זאת

בעת ההזמנה לבדיקה נאמר לקשיש כי הבדיקה . בשעות הבוקר, פעמים בשבוע 4-2המרפאות פועלות 

גבי ל מסמכים ולהביאו, ם בן משפחה המשמש כתומך העיקרי שלומספר שעות וכי עליו להגיע ע ימשךת

כל מרפאה מבצעת כשלוש עד , בשל אורך ההערכה הגריאטרית הכוללנית. מצבו הרפואי ורשימת תרופות

, בכל מרפאה נעשות גם בדיקות מעקב אחר קשישים שעברו הערכה בעבר, בנוסף לכך. חמש הערכות ביום

במרפאה גריאטרית פחות אנשים מאשר אפוא אופייני מתקבלים  ביום עבודה. יותר ותקצרשהן 

  . תואחר ייעוץת ובמרפא

בראש כל . מקצועי-רבאחד המאפיינים המרכזיים של הערכה גריאטרית כוללנית הוא ביצועה בידי צוות 

, אחות, רופא :כולל מרפאה הצוות הבסיסי בכל .מומחים בגריאטריה, רופא או רופאה םמרפאה עומדי

פרמקולוג  -באחת , באחת המרפאות יש גם פיזיותרפיסט. מרפאה בעיסוק ומזכירה, עובדת סוציאלית

צוות במרפאות נובעים מהבדלים בהקצאת הההבדלים בהרכב . ובחלקן דיאטנית בחלקיות משרה, קליני

  . מדגשים שונים של כל מרפאה וממחסור בכוח אדם שיקומי, כוח אדם במחוזות שונים

ת ההערכה הגריאטרית מתבצעגם במכבי  ,בהתאם לדפוסי העבודה שהתגבשו בעולם בעשורים האחרונים

הסוציאלי , הנפשי, הקוגניטיבי, הרפואי, בידי מספר אנשי מקצוע וכוללת בדיקת מצבו התפקודי

חלק  גם ,לעתיםו ,הרופא והאחות מרכזים את ממצאי ההערכה הרפואית והסיעודית, לרוב. והפרמקולוגי

, מרפאה בעיסוק ופיזיותרפיסט מרכזים את ההערכה התפקודית והקוגניטיבית. מההערכה התפקודית

קיימים הבדלים בין המרפאות בתפקיד שכל . סוציאליתאת ההערכה המרכזת והעובדת הסוציאלית 

חלק מאנשי הצוות נוטלים ו חלים שינוים גם בתוך אותה המרפאה לעתיםו, אחד מאנשי הצוות ממלא

האחריות להערכה קוגניטיבית ונפשית  ,בחלק מהמרפאות, כך למשל. תפקידים של אנשי צוות אחרים

. העבודה ביניהןאת הן מתחלפות או מחלקות  ,לעתים .בידי האחות -ן היא בידי המרפאה בעיסוק ובחלק

 יםשלעתמאחר , זאת ועוד. הן מחסור בכוח אדם מקצועי ,כפי שכבר הוזכר, הסיבות העקריות לכך

  . האחות אחראית על ההערכה הזו, קרובות אין תזונאי

ההערכה הבסיסית כוללת רקע . המרפאות הגריאטריות עושות שימוש בכלי אבחון מקובלים ותקפים

רשימת אבחנות ותרופות וזיהוי השינויים שחלו בחיי הזקן בתקופה , אנמנזה רפואית ותפקודית, דמוגרפי

 ADLהקשישים עוברים הערכה תפקודית הכוללת בדיקת  בכל המרפאות, לאחר מכן. האחרונה

נעשית הערכה קוגניטיבית . Lawton and Brodyבאמצעות מדד  IADLדיקת וב  Barthelבאמצעות מדד

בחלק מהמרפאות לא עושים . GDS באמצעות מדד -ת הסיכון לדיכאון והערכ MMSEבאמצעות מדד 

כאשר מתגלים . הם אבחנה קודמת של דיכאוןאם יש ל, הערכת סיכון לדיכאון למקצת מהקשישים

 מבוצעאשר , כמו ציור שעון לליקויים קוגניטיביים, נעשה שימוש במבחנים נוספים ,ליקויים ספציפיים

המתמקד ברכיבים  MOCAבמבחן  לעתיםבמרפאה אחת משתמשים . בשלוש מרפאות דרך קבע

 Cognistatבמבחן  לעתים משתמשיםת ראחבמרפאה , קוטיביים בנוסף לרכיבים קוגניטיביים רגיליםזאק
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 FAB )Frontal Assessment Battery to Assess Executiveבמבחן  -מרפאה נוספת ו, Rivermeadובמבחן 

Function -ABAEF .(  מבחנים הבאמצעות  במקרה הצורךשינויים וליקוים בשיווי משקל ובניידות נבדקים

Get Up and Go ו-Berg  או באמצעותFunctional Reach . בחינה מעמיקה יותר של המצב הנפשי נעשית

  . Spielberg חרדההבמרפאה אחת במבחן 

. מתרחש לאחר סיומההתהליך יש הבדלים ב, בעוד שתהליך ההערכה הגריאטרית דומה בכל המרפאות

מוסר כל אחד מחברי הצוות את  לכההמבשבשתי מרפאות נערכת בסיום יום העבודה ישיבת צוות 

והצוות מגבש במשותף המלצות , הכוללת מהקשיש וממשפחתו ואת ממצאי האבחונים שערך התרשמותו

אך הוא מרכז , מכתב הסיכום נכתב אמנם לרוב בידי הרופא. והצעות להמשך הטיפול בקשיש ובמשפחתו

הקשיש ובן  ,באחת משתי המרפאות האלה. ומייצג את סיכום הממצאים וההמלצות של כל הצוות

יחד שבה נמסרים להם ממצאי ההערכה ונערך , שבועיים לפגישה נוספת-לאחר שבוע משפחתו מוזמנים

נהוג להזמין את  אחרתבמרפאה ה. בהצעות ובאפשרויות לשיפור מצבו של הקשיש, דיון בהמלצותעימם 

מכתב הסיכום נמסר להם ללא  ,ולרוב, הקשיש ובני המשפחה לפגישה נוספת רק במקרים מיוחדים

. בני משפחתו לדיון בממצאי ההערכה ובהמלצותאת מזמינות את הקשיש או  ינןשלוש מרפאות א. שיחה

כל שאר חברי הצוות ומרכז את שבדקו אותו שלרוב בודק את הקשיש לאחר , הרופא הגריאטר

משתתפים שיחה הזו ב. המלצות שהתגבשו בעקבות ההערכההממצאים וגבי העמם למשוחח , הממצאים

השיחה אינה מהוה רכיב אינטגראלי בתהליך . ללא שאר חברי הצוות, הרופאובן המשפחה  ,הקשיש

  . אלא דומה יותר לביקור של חולה אצל רופא יועץ, מקצועית-ההערכה הגריאטרית הכוללנית הרב

. הקופה כל המרפאות שולחות את מכתב הסיכום לרופא המשפחה באמצעות המערכת הממוחשבת של

, יצוין כי באחת המרפאות. למסור לקשיש ולבן משפחתו את סיכום ההערכה יםמרפאות גם נוהגה בכל

  . נמסר להם מכתב בשפה הרוסית, לשעבר מ"השרבים מהנבדקים בה הם יוצאי ברי

הכולל הצעות לבדיקות ולאבחונים נוספים  ,מכתב סיכום ההערכה הגריאטרית הוא מכתב מפורט מאוד

המכתב . המלצות לתרופות חדשות או לשינוי במינון תרופה, פיזיותרפיה: כגון ,לטיפולים נוספיםהצעות ו

שלוש מרפאות נוהגות לכתוב את ציוני . הערכות שנעשו לקשישהכולל גם את ממצאי הבדיקות ו

, אחרות רק מתארים את מצבו של הקשיש מבחינה תפקודיתה יםשתיהבעוד שמנהליהן של , המבדקים

משום שהם סוברים שלא רצוי לתייג את , מבלי לרשום את ציוני המבחנים, יבית או נפשיתקוגניט

מכתב הסיכום מהמרפאה הגריאטריות כולל לרוב גם  ,בנוסף לרכיבים הרפואיים והתפקודיים. הקשיש

שינוי דפוס , אפשרויות למיצוי זכויות בביטוחים משלימים :המלצות והצעות בתחומים סוציאליים כמו

 הכלים להקל, קבלה או הרחבת העזרה והטיפול מידי המוסד לביטוח לאומי, ורים או שינויים בדירההמג

  . מתאימות באופן ספציפי למארג חייו הכולל של הקשישהעל התומך העיקרי והמלצות 

באחת המרפאות . המרפאות הגריאטריות נוהגות לעקוב אחרי הקשישים שנבדקו בהן בדרכים שונות

והאם הקשיש להתקשר כחודש לאחר ההערכה כדי לבדוק את יישום ההמלצות וההצעות נוהגת האחות 

כל המרפאות מזמנות את הקשישים שנבדקו אצלן למעקב . ומשפחתו זקוקים להדרכה ולייעוץ נוספים

   .בהתאם לממצאי ההערכה ולמצבו של הקשיש, שנהעד שלושה חודשים אחרי 
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  מטרות המחקר. 3

התפוקות והתוצאות של הפעלת מרפאה להערכה גריאטרית , על התהליכיםהמחקר נועד לספק מידע 

   :המחקר נועד ,טוריפוביתר  .כוללנית

כדי  ,הערכה גריאטרית במרפאות להערכה גריאטרית כוללניתשעוברים הקשישים  מאפיינילהציג את  .1

אות מטפלות האם המרפ, כלומר. מופנים אליהן ונבדקים בידיהן" עדיםמּו"לבחון האם אכן קשישים 

 . מקצועית כוללנית-באותם אנשים הזקוקים באמת להערכה רב

לקשישים  אההשווב, שינויים תוך חצי שנה בקרב קשישים שעברו הערכה גריאטרית כוללניתלזהות  .2

הקצר יחסית הוכתב מאילוצי תקציב וטווח מענקי יצוין כי טווח הזמן . שלא עברו הערכה כזו

 .המחקר

ועל  הרצון של הקשישים ובני משפחותיהם מהביקור במרפאה הגריאטריתלבחון את שביעות  .3

 . )שיפור במצב התפקודי ובאיכות החיים והקלת העומס על התומכים: כגון(תרומתה בעבורם 

 .רופאי משפחהפי תפיסת כוללנית להגריאטרית ההערכה השל  התאת תרומלהציג  .4

   מערך המחקר. 4

שבו , )quasi-experimental study(ניסוי -רטרוספקטיבי וחלקו פרוספקטיבי דמויחלקו , ערך סקר אנליטינ

  . כזו שוואה בין קשישים שעברו הערכה גריאטרית לבין קשישים שלא עברו הערכהנערכה ה

השיטה המתאימה ביותר לבדיקת יעילות אמנם כי מחקרים אקראיים מבוקרים הם  ,ראוי לציין

למשאבים , קשורות לנבדקיםלכך סיבות ה. בארץ מעט איננו אפשריכאך ביצועם  ,האלהשירותים ה

מורכבות התחלואה והמצבים המאפיינים את . השירותיםהעומדים לרשות החוקרים ולמערכת 

לשתי קבוצות דומות הקשישים המופנים להערכה גריאטרית עלולה להקשות על הקצאה אקראית שלהם 

 ,נושרים מהמחקר חלק מהקשישים ,לעתים. צאותתושויים להשפיע על ההעמאפיינים מבחינת ה

כלל ילה ובדק איעקב החשש שלא יוכלו לה, יש צורך להוציא את התשושים והמוגבלים ביותר ,לעתיםו

, מחקר אקראי מבוקר דורש קבוצות אוכלוסייה גדולות, בנוסף ).Ferrucci et al., 2004(במחקר לאורך זמן 

שנמצא יעיל במחקרים  טיפוללמנוע אבחון ו תלא ניתן מבחינה אתי, ואחרון. משאבים רבים גם, כן לעו

  .מחלק מהקשישים) גם אם לא בישראל(קודמים 

  אוכלוסיית המחקר 4.1
  :קבוצות חמשכללה אוכלוסיית היעד למחקר 

 580ל ובסך הכו, 2007מכבי שירותי בריאות שעברו הערכה גריאטרית כוללנית בשנת  מבוטחיכל  .1

כלומר  ,"מועדים"מופנים למרפאה אנשים  אכןקה כדי לענות על השאלה האם נבדקבוצה זו . איש

ידי בדיקת קבוצות -על שאלה זו לא ניתן היה לענות על. מקצועית-זקוקים להערכה כוללנית רבהאלה 

   .ולא במדגם ,שכן היה צורך באוכלוסייה מלאה של שנה שלמה ,הניסוי והביקורת
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מכבי שירותי בחמש מרפאות  2008בשנת  הערכה גריאטריתשעברו  קשישים 221 - ניסוי קבוצת .2

אצל רופא שביקרו , לא נכללו קשישים .)שרון ודרום, תל אביב, ושפלה ירושליםבמחוזות (בריאות 

משום שסביר להניח שהם , זאת. ביחידות לטיפול ביתרשומים  שהיו וא 2007או  2006בשנת גריאטר 

 . שלהם גריאטריותהבעיות מקבלים טיפול לכבר 

 הייתהעברו הערכה גריאטרית משום שבמחוז הזה לא  שלא ,קשישים מחיפה 166 - ביקורת קבוצת .3

 .רשומים ביחידות לטיפול ביתולא , גריאטרית בתקופת המחקרמרפאה 

קשישים או יותר להערכה גריאטרית  חמישהמכל הארץ שהפנו  משפחהרופאי  200 - משפחה רופאי .4

 .באחת מחמש המרפאות של הקופה

  .איש 20-כ - מכבילהערכה גריאטרית של מרפאות צוות מקצועי ומינהלי בחמש ה .5

  השיטות לאיסוף הנתונים וכלי המחקר 4.2
לפי המצוין בפרק מטרות ( כל אחת ממטרות המחקרלצורך מימוש להלן פירוט השיטות לאיסוף הנתונים 

  ).חקרהמ

  מאפייני הקשישים שעברו הערכה גריאטריתבחינת  4.2.1

אחת המטרות החשובות של המחקר הייתה לבחון האם אכן הקשישים המופנים למרפאה הגריאטרית 

כל נכללו , לצורך זה .מקצועית-כלומר קשישים הזקוקים להערכה כוללנית רב, "עדיםמּו"הם קשישים 

ת של מכבי שירותי ות בחמש המרפאות הגריאטרימקצועי-רבגריאטרית הקשישים שעברו הערכה 

קשישים  580אוכלוסיית המחקר כללה  2006.1אך לא עברו הערכה כזו בשנת , 2007בריאות בשנת 

לא ניתן , "נקי"מאגר הנתונים בקופה אינו שמאחר , עם זאת .מרפאותבשנמצאו להם תשובות יועץ 

כי באותה שנה היו עוד יצוין . בדקים באותה השנהלהבטיח כי זהו מספרם המדויק והמלא של הנ

. חלקן לא פעלו במשך כל השנה, למשל. והיקפה הבדלים גדולים בין המרפאות מבחינת דפוסי הפעילות

  . יש להתייחס אל ההשוואה בין המרפאות אשר תובא להלן בזהירות המתחייבת, לפיכך

  :המידע נאסף בשלושה שלבים

 ממאגרי  2007רטיהם של הקשישים שעברו הערכה גריאטרית בשנת שלפנו את פ - הראשון שלבה

ארץ מוצא , מצב משפחי, מין, גיל(הפרטים כללו מאפיינים דמוגרפיים . המידע הממוחשבים בקופה

, ביקור אצל רופא משפחה ורופאים מקצועיים(ודפוסי שימוש בשירותים ) וקבלת הבטחת הכנסה

 ). ביקור במיון ואשפוז

 שכתב הרופא המנהל את המרפאה הגריאטרית" תשובות היועץ"שלפנו את כל  - השני שלבה .

, מסקנות והערכת מצב הקשיש, מקצועית-התשובות כוללות ריכוז ממצאי ההערכה הגריאטרית הרב

בחלק מן המרפאות מפורטים בתשובות רק חלק . המלצות להמשך טיפול בידי רופא המשפחה, וכן

 .כהערכות מילוליותלעתים אף , מציוני המבדקים

                                                   
 שעבר שמי ברור, שנה אחרי שנה כוללנית גריאטרית הערכה לעשות נהוג שלא שמכיוון היא לכך הסיבה   1

 שלא הבטחנו, זו בדרך. גריאטרית במרפאה שביקר רשום אם גם, 2007-ב אותה עבר לא 2006- ב כזו הערכה
 .בלבד למעקב למרפאה שהוזמנו קשישים בניתוח ייכללו
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 התיק הרפואי של  תוךמהחסרות  או ההערכות/ואת הציונים  ידני שלפנו באופן - השלישי השלב

  .הקשיש במרפאה

 one way(כיווני -ת חדהשוואות בין ממוצעי הציונים במרפאות נעשו באמצעות ניתוח שונּו

ANOVA .(ות מבחן שפה נערכו השוואות זוגיות באמצע ,מנת לזהות את מקור האפקט-על)post hoc 

Scheffe .(השוואת  .אור המרפאות שהושוויממצאים מובהקים של השוואות זוגיות סומנו בלוח ולצדם ת

באחד או יותר היה ו. Chi-squareהתפלגות המרפאות ביחס למשתנים קטגוריים נערכה באמצעות מבחן 

  . צוין ליד המשתנההדבר מהימן ואזי הסטטיסטי אינו מ ,י של מקריםמתאי הטבלה היה מספר קטן מדַ 

שלא  בינם לבין קשישים אההשווו שינויים בקרב הקשישים שעברו הערכה גריאטריתזיהוי  4.2.2
  עברו הערכה כזו

באמצעות הכללת כל הקשישים שעברו הערכה גריאטרית בזה  איתור הנבדקים לקבוצת הניסוי נעשה

קצב שמאחר . איש 580ל ובסך הכ, שנקבעה בתקופת זמן, בחמש המרפאות שנכללו במחקר, אחר זה

והטווח , ה גם הוא אינו אחידמרפאמספר הקשישים שנכללו במחקר מכל , העבודה במרפאות אינו אחיד

 . קשישים מכל מרפאה 50-20נע בין 

   :נעשה בשני שלבים ביקורתאיתור הנבדקים לקבוצת ה

 בשתי מרפאות של מכבי שירותי  ומעלה 65נבנתה רשימה של כל המבוטחים בני  - הראשון השלב

לשמש  וחיפה נבחרהמרפאות ב. רשומים ביחידות לטיפול בית של הקופה ינםשא, בריאות בחיפה

הרשימה . המחקר לא הייתה מרפאה להערכה גריאטרית בתקופתבחיפה קבוצת ביקורת משום ש

עד  - 25%(ות גיל וארבע קבוצקשישים לפי מין ) 15%( 750-מתוכם נדגמו כ. קשישים 5,000-כללה כ

 ).ומעלה 85 ניב 10%; 84-80 בני - 35%; 79-75 בני - 30%; 74גיל 

 טלפוני בן כחמש דקות שכלל מדד  ריאיוןהקשישים רואיינו ב -השני  השלבVES-13 )Vulnerable 

Elders Survey( )Saliba et al., 2001 (קשישים . תפקוד פיזיהותפיסת מצב הבריאות ולגיל מתייחס לה

הוגדרו כמי שהיו עשויים להפיק תועלת מהערכה  ד הזהבמד) 10מתוך (ומעלה  6 ציון שקיבלו

מהווים אוכלוסיית יעד  ,כן לעו - לו הייתה מרפאה גריאטרית במחוז שלהםיא - גריאטרית כוללנית

  . ביקורתלקבוצת ה

מספרי טלפון  הייתההסיבה העקרית לנפל ). 58%(איש  433רואיינו  ,הנדגמים 750מתוך , בשלב ראשון

נוספים לא  28%-סירבו להתראיין ו 17%, נפטרו 13%, מהאוכלוסייה 42%מנותקים או שגויים בקרב 

נראה כי הנפל . קשיים אחרים בתקשורתבשל עברית או רוסית ומשום שלא ידעו ניתן לראיין בטלפון 

קשישים  206, בטלפוןאיינים המרו 433מקרב , בשלב השני. שקובץ הקופה אינו מעודכן ,הגדול נובע מכך

  .  או פחות 5קיבלו ציון  227-ו, VESבמדד  ומעלה 6בלו ציון יק) 48%(

הייתה   VESאו יותר במדד  6 ציון שקיבלוהכללת קשישים התברר כי  ,לאחר איסוף הנתונים ועיבודם

הציון  ,כתוצאה מכך. או פחות 5קיבלו ציון מהקשישים בקבוצת הניסוי  37%-שמשום , מדימעטה 

גיל , בנוסף. 8.1היה  ביקורתבעוד שהציון הממוצע בקבוצת ה 6.0בקבוצת הניסוי היה  VES-הממוצע ב

הקשישים שהופנו ונבדקו במרפאות הגריאטריות היה נמוך מזה שהנחנו בעת קביעת שכבות הגיל 
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צע של הגיל הממו ,וכתוצאה מכך, ביקורתקבוצת הב VESבאמצעות  ריאיוןלדגימת קשישים לביצוע 

  הקשישים בקבוצת הניסוי היה נמוך מזה שבקבוצת הביקורת 

קשישים שעברו  221כללה קבוצת הניסוי , בסיום תהליך איסוף אוכלוסיית המחקר לשתי הקבוצות

נערכו שני ). ביקורתקבוצת (קשישים שלא עברו הערכה כזו  166-ו) קבוצת ניסוי(הערכה גריאטרית 

ערך עם קבוצת הניסוי נהראשון  ריאיוןה. חצי שנהכים בהפרש של קשישפנים עם  אלראיונות פנים 

על נתונים נשלפו  ,במקביל. השני נערך בביתם ריאיוןוה לפני התחלת ההערכההגריאטרית במרפאה 

כל . ערכו בביתםנ ביקורתעם קבוצת השני הראיונות . הרפואיות של הקופהרשומות המקשישים אלה 

בליווי ו צוות המחקר תהדרכב ,מראיינים בעלי ניסיוןבידי  באמצעות שאלון מובנה סגור נערכוהראיונות 

 -  ומקרב קבוצת הביקורת) 78%(קשישים  171נו כעבור חצי שנה ימקרב קבוצת הניסוי רואי. שלהם צמוד

איתור -הסיבות לנפל במהלך חצי שנה בשתי הקבוצות היו סירוב להתראיין ואי). 86%(קשישים  142

  .בשיעורים דומים, )אין תשובה(קשיש בטלפון ה

השוואה בין מאפייני הקשישים שרואיינו פעמיים ונכללו באוכלוסיית המחקר בכל אחת משתי ב

מובהקים לא נמצאו הבדלים ) רואיינו רק בפעם הראשונה(הקבוצות לבין מאפייני אוכלוסיית הנפל 

שיעור . שליטה בסוגר השתן ואירועי נפילות, מצב נפשי, מצב קוגניטיבי, מין, מבחינת גיל, בשתי הקבוצות

   31%(מזה שבנפל באופן מובהק שנכללה במחקר נמוך  ביקורתבקבוצת ה ADL-בעלי תפקוד תקין ב

אולם ההבדל בציון , עובדה המרמזת כי חלק מהנושרים היו מוגבלים מאוד, )1לוח ) (בהתאמה ,50%-ו

  .)2לוח ) (בהתאמה ,73.3-ו 81.4(לפי מדד ברטל אינו מובהק  ADL-בממוצע 

  )באחוזים( ביקורתאוכלוסיית המחקר ואוכלוסיית הנפל בקבוצת הניסוי ובקבוצת ה מאפייני: 1לוח 
   ניסוי  

)N=221(  
  ביקורת 

)N=166(  
  פעמיים רואיינו  

(N=171)  
אחת  פעם רואיינו

  (N=50) נפל -
  פעמיים רואיינו  

(N=142)  
פעם אחת  רואיינו

   (N=24) נפל -
  61  76    46  55  ומעלה 80: גיל

  21  29    42  44  גברים: מין

ADL )80ברטל  מדד< 
  **50  31    51  40  )עד קשה בינונית תלות

  מצב קוגנטיבי לקוי 
   )MMSE 24<(  54  41    28  21  

  GDS <5(  50  39    46  29( לדיכאון חשש

  17  11    38  43  שתן בסוגר שליטה- אי

  44  33    44  48 נפילות אירוע
 **p<0.01  
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ציון ממוצע של הנבדקים גם בריאיון הראשון וגם בריאיון השני ונבדקים רק  - מאפייני הנפל   : 2לוח 
   ביקורתבקבוצת ניסוי ובקבוצת שון בריאיון הרא

   ניסוי  
)N=221(  

  ביקורת  
)N=166(  

בריאיון ראשון   
  )N=171(ושני 

רק בריאיון 
  )N=50( ןראשו

בריאיון ראשון   
  )N=142(ושני 

רק בריאיון 
  )N=24(ראשון 

  82.0  82.9    79.3  79.6  גיל

ADL )73.3  81.4    78.0  82.0  )מדד ברטל  

MMSE   22.5  22.3    25.5  25.9  

  GDS(  6.0  6.0    6.3  8.2( לדיכאון חשש

  

לפני תחילת , פה ובכתב-בעל, הסבר מפורט על המחקרקיבלו , בשתי הקבוצות, המשפחה ניובהקשישים 

 informed(תבקשו לחתום על טופס הסכמה להשתתפות נהם  ,המחקר מטרותאת בינו השלאחר . ריאיוןה

consent( . עקב סיבות בעיקר בגלל קשיים בהבנה ובביטוי , לראיין את הקשישהיה במידה שלא ניתן

מדדים גבי ל )proxy( הקשיש" אודותעל "רואיין בן המשפחה , )בעיות קוגניטיביות, שפה, מחלה(שונות 

   .יקטיביותיעמדות סובגבי אך לא ל, יכול לספק במקום הקשישהוא ש

  מההערכה הגריאטרית משפחותיהם ובני הקשישים רצון שביעותבחינת  4.2.3
בני  171 רואיינו, במטרה ללמוד על שביעות הרצון מהמרפאה ומהתהליך הכולל של ההערכה הגריאטרית

 הריאיון בחן את .קור במרפאה הגריאטריתבתום הבי, ל פניםאפנים , אמצעות שאלון סגורבמשפחה 

הקשישים של שבני המשפחה מהמקצועיות ומהטיפול , התרשמותם מהיחסאת , הביקור במרפאה יתחווי

 ראיונות שמונהערכנו גם , בני המשפחה בשאלון הסגור לריאיוןבנוסף . קיבלו בעת הביקור במרפאה

כדי להעמיק את ההתרשמות , זאת. ערכה הגריאטריתהל םאות ווישל משפחה ניבעם ו קשישים עם עומק

, מהראיונות שעלוהעיקריות  תמֹוֵת את הנציג  בדוח הנוכחי. ואת התובנות שלהם ממנה ההערכה מתהליך

 באותה נערכו הראיונות כלש מאחר כי יצוין ,עם זאת. הסגורים בראיונות ןעליה לעמודניתן היה  לאאשר 

  .כללי באופן גריאטרית להערכה ביחס - וחומר קלו, אחרות למרפאות מהם להכליל ניתן לא, מרפאה

  המשפחה רופאיההערכה הגריאטרית לת תרומבחינת  4.2.4
סייעה להם לטפל היא ללמוד על תרומתה של הערכה הגריאטרית לרופאי המשפחה ועד כמה  כדי

כדי לאתר . יאטריתנוהגים להפנות קשישים למרפאה הגרהרופאי משפחה ביקשנו לראיין , בקשישים

מפנים אליהם קשישים המשפחה הקשנו ממנהלי המרפאות הגריאטריות את שמות רופאי יב, אותם

רופאים  200ראיינו  המתוכו ,רופאי משפחה 360קיבלנו רשימה בת . )שש פעמים ויותר( בתדירות גבוהה

, וחוסר תגובה, בטענה שאין להם זמן )22%(רופאים  79הסיבות העקריות לנפל היו סירוב של ). 56%(

  ). 22%(רופאים  81של  ,תזכורות חוזרות ונשנותחרף 

 הריאיוןש מאחר ,אולם .איינוור שלא לרופאיםבמאפייניהם  דומים איינוושר הרופאים האם לבחוןרצינו 

הרופאים נו בין מאפייני יהשוו, לפיכך. לא ניתן היה לערוך השוואה כזו, ללא ציון שמם, היה אנונימי

למעט שיעור , דמיון רב בין הקבוצותעולה  3 מלוח. שרואיינו לבין מאפייני כלל רופאי המשפחה במכבי

  .)מקרב המרואייניםבלבד  21%לעומת בקרב כלל רופאי המשפחה בקופה  41%( הכללייםהרופאים 
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מבוילת נשלח אליהם בדואר והוחזר אנונימית במעטפה אשר שאלון סגור רופאי המשפחה מילאו 

  . שצורפה לשאלון

  )אחוזים( המחקר אוכלוסיית ובקרב במכבי משפחה רופאי מאפייני: 3 לוח
   רופאיכלל   

  במכבי משפחהה
  שרואיינו משפחה רופאי

(N=200)  
  51  50  ממוצע גיל

      מין
  41  44  נשים
  59  56  גברים

      מודי רפואה יסיום ל ארץ
  34  34  ישראל
  29  30  לשעבר מ"בריה
  37  36  אחר

      התמחות
  21  41  כללית רפואה
  31  31  פנימית רפואה
  48  28  משפחה רפואת

      עבודה סטטוס
  27  23  שכיר
  63  77  עצמאי
  10  ---   )שילובים( אחר

   
  מרפאות בחינת דפוסי הפעולה ותהליכי ההערכה הגריאטרית ב 4.2.5
אספנו בכל  ,מרפאות הקופהדפוסי הפעולה בתהליכי ההערכה הגריאטרית בחמש לבחון את מנת -על

על המתקבלים בכל הערכה וקשישים מספר העל , מרפאה מידע על תדירות ההערכות המבוצעות בה

במבחנים  ,התמקדנו באנשי הצוות הנוכחים בתהליך. הם ובני משפחתם עובריםשהתהליך המפורט 

אופני מסירתו לקשיש מקצועי וב-באיסוף המידע והעברתו בין אנשי הצוות הרב, מבצעםמי והמבוצעים 

  .ולמשפחתו

   המדדים והמשתנים במחקר 4.3
 קבלת , דפוסי מגורים, השכלה, יהישנת על, ארץ מוצא, מצב משפחתי, מין, גיל :משתנים דמוגרפיים

  . לאומיביטוח המוסד למ הטבות סוציאליות

 יתר לחץ דם: הקופה הנכללות ברשומותכרוניות מחלות ארבע מידע לגבי קיום ) א(: מצב בריאות ,

 . נשלפה מתשובות היועץ של המרפאה הגריאטריתשרשימת תרופות  )ב(; סוכרת וסרטן, מחלת לב

 א( :מצב תפקוד( ADL בדק באמצעות מדד נBarthel Index נקודות 100 תבגרס )Mahoney & Barthel, 

צעות מדד בדק באמנ IADL-תפקוד בב( ;)Wade & Colin, 1998( במחקרים רבים ףשנמצא תק ,)1965

מי (הניסוי בהשוואה בין קבוצת  ).Lawton and Brody )Lawton & Brody, 1969; Lawton, 1991של 

ביחס  VESמדד מתוך נגזר מדד זה  ביקורתהלבין קבוצת ) 2008שעבר הערכה גריאטרית בשנת 

לבצע עבודות בית , לנהל כספים, לערוך קניות של פריטים אישיים: האם יש לך קושי: פריטים שישהל
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משום שלאחר  ,זאת. קשות בית עבודות לבצע, מטרים 400ללכת , ג"ק חמישהלסחוב /להרים, קלות

 הוא מרפאות ובשתי,שונים סולמותנמדד במרפאות שונות באמצעות  IADL איסוף הנתונים התברר כי

  . ה מילוליתכלא רק נכתבת הערא ,כלל נמדד לא

 באמצעות  נבדקו: מצב קוגניטיבי וחשד לדיכאוןMini Mental Scale Examination )MMSE (של 

Folstein )Folstein, Folstein & Mchugh, 1975 (- Geriatric Depression Scale )GDS( )Brink et al., 1982.(  

 מדד באמצעות נבדק: איכות חיים הקשורה לבריאות SF-12 )Ware, 1992.(  

 סיעוד גמלת קבלת , מומחים רופאיםביקור אצל רופאי משפחה ו: מוש בשירותי בריאות ורווחהיש

  . ביקור במועדוןו

 מדדלפי  הנבדק: מוגבלות Vulnerable Eldres Survey-13 )VES-13 (בריאות של עצמית הערכה הבודק ,

. )Saliba et al., 2001; Wagner,Solomon & Roth, 2003( מתחשב גם בגילוה פיזי וביצוע תפקוד יכולת

בקבוצת  IADL-ולבדיקת התפקוד ב ביקורתהמדד שימש לאיתור קשישים מוגבלים לקבוצת ה

  . הניסוי

 מדדנבדק באמצעות  :פורמלי-הלא התומך על העומס Zarit צרמקו )O'Rourke & Tuokko, 2003.( 

 יחס הצוותבני המשפחה רואיינו בשאלון סגור לגבי  :שביעות רצון מהביקור במרפאה הגריאטרית ,

 לשאלותיהם הסברים ותשובותקבלת 

 רשימת ההמלצות הועתקה מתשובת היועץ של המרפאות : ענות להמלצות המרפאה הגריאטריתיה

האם הם ורופא המשפחה , לגבי כל המלצה בנפרד ,הקשישיםאיון השני נשאלו יבר .הגריאטריות

  .שלהם ביצעו אותה

   ממצאים .5

  שעברו הערכה גריאטרית  מאפייני הקשישים 5.1
  מאפיינים דמוגרפיים 5.1.1
 79היה  הםהגיל הממוצע של. 2007מציג את מאפייני הקשישים שעברו הערכה גריאטרית בשנת  4לוח 

 כיעוד נמצא . ומעלה 85בני  - 26%-ו, שנים 64-מ חמישה אחוזים היו בני פחות. 99לבין  60ונע בין , שנים

למעלה ממחצית . אלמנים ומיעוטם רווקים וגרושים ,והשאר ,נשואים 68%וכי , נשיםמהנבדקים הן  59%

) 200%(אמריקה -ילידי אירופה - יתרוה ,לשעבר מ"הילידי ברי 14%, ילידי ישראלהם  )588%(הקשישים 

. 48%על  עומדמחוז הדרום שנבדקו במרפאה בלשעבר  מ"השיעור ילידי ברי). 8%(אפריקה -ואסיה

עובדה המעידה לרוב על העדר , ביטוח לאומימוסד למקבלים הבטחת הכנסה מה) 26%(למעלה מרבע 

שיעורם של  :הבטחת הכנסה לגבינמצאו הבדלים משמעותיים בין המחוזות . מקורות הכנסה אחרים

לעומת מכלל הקשישים שנבדקו במרפאה הגריאטרית  58%-מגיע לבמחוז הדרום מקבלי הבטחת הכנסה 

ישנם הבדלים מובהקים בין המחוזות בגיל הקשישים המופנים , בנוסף. במחוז המרכז 16%-ו בשרון 22%

 ,מעבר לכך. במרכז מופנים הקשישים המבוגרים ביותר ביחס למחוזות האחרים. להערכה גריאטרית

   .בשאר המאפיינים לא נמצאו הבדלים בין המחוזות
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 חוזותלפי מ ,2007הקשישים שעברו הערכה גריאטרית בשנת דמוגרפיים של  םמאפייני: 4לוח 
)N=580) (באחוזים(  

  כ"סה  
)N=580(  

  מרכז
(N=155) 

  ירושלים
)N=97(  

  שפלה
)N=84(  

  דרום
)N=31(  

  שרון
)N=213(  

              גיל
64-52  5  1  5  8  3  7  
74-65  17  13  26  16  19  18  
79-75  23  18  22  27  20  26  
84-80  29  32  24  28  45  26  
89-85  26  36  2321 13 24 

               מין
  56  42  67  66  58  59  נשים

              משפחתי מצב
  71  71  72  60  65  68  נשוי

             מוצא  ארץ
  11  0  7  7  5  8  ואפריקה אסיה

  23  7  14  23  23  20 ואמריקה אירופה
  10  48  23  21  4  14 מ לשעבר "בריה
  56 45 684956  58ישראל

  22  58  38  32  16  26  ***כנסה הבטחת מקבל

 *p<0.05  
***p<0.001  

  
  

  מאפיינים תפקודיים וקוגניטיביים  5.1.2

הקוגניטיבי והנפשי של הקשישים שהופנו והגיעו למרפאות להערכה , להלן יוצגו מאפייני התפקוד הפיזי

  ).5לוח ( 2007ת בשנת מקצועי-רבגריאטרית ועברו הערכה 
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) N=580( חוזלפי מ, 2007הקשישים שעברו הערכה גריאטרית בשנת מאפיינים גריאטריים של : 5לוח 
  )באחוזים(

  שרון  דרום  שפלה  ירושליםמרכז  כ"סה  

ADL ** )100-0 בסולם(              

  61  40  45  65  59  58  +)81( עצמאי
  14  13  31  15  20  18  )80-61( מהפעולות בחלק לעזרה זקוק
 25 47 24 2120  24  )60עד ( מלאה או רבה לעזרה זקוק

IADL *** )100-0 בסולם(              

  48  47  32  34  34  39  )39עד ( עצמאי
  17  20  40  14  41  27  )76-40( מהפעולות בחלק לעזרה זקוק
 35 33 28 2552  34  )ומעלה 77( מלאה או רבה לעזרה זקוק

              )30-1 בסולם( **מצב קוניטיבי
  51  61  71  38  53  52  )24 עד(ליקוי קוגניטיבי 

  22  25  15  26  24  23  )27-25(ירידה קלה 
  27 14 14 2336  25  ))28-30(תקין 

              )15-1 בסולם( ***)Missing=128( חשד לדיכאון

  93  35  48  57  3535  67  )5 עד(תקין 
 7  65  52  6543  33  )+6(כאון יחשד לד

              **נפילות
  32  45  42  54  46  41  בגיליון הבעיה אוזכרה 

  68  55  58  46  54  59  מידע אין או בעיה אין

              *** בסוגר השתן שליטה- אי
  27  32  60  26  41  35   בגיליוןהבעיה אוזכרה 

  73  68  40  74  59  65  מידע אין או בעיה אין

               ותחיובי ותגריאטרי תסמונות מספר
0  13  4  1  1  7  31  
1  7  2  13  5  6  8  
2  17  18  22  17  6  17  
3  12  19  10  9  19  6  
4  15  17  24  16  13  10  
5  26  25  28  33  39  21  
6  10  15  2  19  10  7  

              )לפי רשומים רפואיים של הקופה(כרוניות  מחלות
  24  42  37  25  25  28  סוכרת
  19  13  17  18  19  18  סרטן
  51  55  66  53  57  55  לב

  21  10  21  9  28  20  ) **כן( סיעודי מצב

 *p<0.05  
 **p<0.01  
***p<0.001  
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   ADL-בתפקוד . א
לבישה , כמו אכילה ,יום-היוםשנבדקו במרפאות היו מוגבלים בביצוע פעולות ) 24%(כרבע מהקשישים 

   היו זקוקים לעזרה חלקית 18% ;;)60-ציון ברטל פחות מ(וזקוקים לעזרה רבה או מלאה בהן , ורחצה

קשישים שעברו מה 47%, למשל. נמצאו הבדלים גדולים בין המרפאות. םהיו עצמאיים בתפקוד 58%-ו

טבלת . בירושלים 20%לעומת  ,ADL-הערכה גריאטרית במחוז הדרום היו מוגבלים בתפקוד ב

שונה במובהק מן הממוצע ) 85( במרכז ADL-מלמדת עוד כי הממוצע בתפקוד ב) 6לוח (הממוצעים 

  .יותרבמחוז המרכז טוב הקשישים שעברו הערכה גריאטרית מצבם התפקודי של כך ש, )69.7(בדרום 

   IADL-תפקוד ב. ב
טיפול בכספים , קיוןינ, כמו בישול ,מנטאליהיו מוגבלים בתפקוד אינסטרו) 34%(כשליש מהקשישים 

 ;)Lawton and Brodyומעלה בסולם  77( וזקוקים לעזרה רבה או מלאה ברוב הפעולות האלה, ובתרופות

, נמצאו הבדלים גדולים בין המרפאותגם כאן . היו עצמאיים 39%-היו זקוקים לעזרה חלקית ו 27%

 לעומת .שאר המרפאותב מהשיעור גבוההיה ) 52%(בירושלים  IADL-שיעור המוגבלים ב, לפיהם

בירושלים הקשישים פחות : קרי ,נמוך IADL-ב) 47(ובשפלה ) 46.5(הממוצע בתל אביב , )64.4(ירושלים 

  .עצמאיים בתפקוד

  מצב קוגניטיבי . ג

שיעורם  .)24-מ שווה או נמוך MMSE(סבלו ממצב קוגניטיבי לקוי ) 52%(הקשישים למעלה ממחצית 

לקו בירידה קוגניטיבית ) 23%(כרבע מהקשישים . בירושלים 38%לעומת  ,במרפאת השפלה 71%-הגיע ל

, )30-28שווה  MMSE(לחלוטין  ןתקיהיה רבע נוספים המצב הקוגניטיבי של ו) 27-25שווה  MMSE(קלה 

הבדלים מובהקים בין נמצאו , מבחינת הממוצע .ם היה נמוך יותר במרפאת שפלה ודרוםאך שיעור

  ).נמוך יותר - 20.1(והשרון ) גבוה יותר -  24.2(לבין ירושלים ) 22.8(מרפאות תל אביב 

  חשד לדיכאון. ד
ד בלב 7% -בשרון : כאן נמצאו הבדלים בין המרפאותגם . חשד לדיכאוןנמצא מהקשישים  כשלישבקרב 

לוח . מהקשישים בתל אביב ובדרום 65%לעומת , מהקשישים סובלים מסימפטומים של דיכאון

וכי כל המרפאות שונות ) 7מעל (הממוצעים מלמד כי אכן בתל אביב ובדרום נמצא הממוצע הגבוה ביותר 

שההבדלים אפשרות יש לתת את הדעת ל, עם זאת .באופן מובהק ממרפאות השרון ביחס לדיכאון

  . בחלק מהמרפאות והזהתסמונת ת בתהליכי הבדיקה של ם בין המרפאות נובעים משונּובממצאי

  נפילות ושליטה על סוגר השתן . ה
צוין כי הם  35%של  גיליוןוב, מהקשישים צוין כי הם סבלו או סובלים מנפילות 41%הרפואי של  גיליוןב

משום שבחלק , היקף הבעיהשל תכן שזוהי הערכת חסר יי. סובלים מבעיות בשליטה על סוגר השתן

לא ניתן לקבוע בברור האם ההבדלים  וז תסמונתגם לגבי  .ליונות אין אזכור לבעיות האלהימהג

ת בתהליכי הבדיקה בין המרפאות ומהעובדה שבחלקן בממצאים נובעים מהבדלים אמיתיים או משונּו

  . תה פחותה יותר מאשר באחרותיההתייחסות לבעיה הי

   ותגריאטריות תסמונריבוי . ו
, כדי לבדוק זאת. זמנית-ממספר תסמונות גריאטריות בורבים מהקשישים סובלים , מטבע הדברים

לו  נמצאולכל קשיש סוכמו מספר המבחנים שבהם . יותגריאטרהתסמונות המדד המסכם של השב חּו
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חלק למכיוון ש. שליטה-איונפילות , MMSE ,ADL ,GDS ,IADL: אלההמבחנים ה ביןליקויים מ

הציון שלהם תוקן בהתאם למספר , המבחניםאו  מהתסמיניםבחלק מהקשישים לא היו ציונים 

מהקשישים שהגיעו  13%נמצא כי . 6-0בין המדד הסופי נע . המבחנים שבהם היה להם ציון בפועל

. תסמונות 6-5-מ - 36%-תסמונות ו 4-1-סבלו מ 51%, למרפאות הגריאטריות לא סבלו מאף תסמונת

תסמונות בממוצע  4.3: עם הבדלים משמעותיים בין המרפאות, תסמונות 3.3-הם סבלו מ, בממוצע

  . בשרון 2.5לעומת  ,בשפלה

  תחלואה . ז
, סבלו ממחלת לב בעבר או בהווה) 55%(למעלה ממחצית הקשישים , ם הממוחשב בקופהושיפי הר-על

  . ממחלת סרטן 18%-סבלו מסוכרת ו 28%

) N=580( חוזלפי מ ,2007יאטריים של הקשישים שעברו הערכה גריאטרית בשנת מאפיינים גר: 6לוח 
  )ממוצעים(

  השרון  דרום  שפלה  ירושליםמרכז  כ"סה  
              דמוגרפיים מאפיינים

              גיל
  79 )*ת"ס(גיל ממוצע 

)SD=7.93( 
81.3   

לעומת (*
ירושלים 
  )והשרון

78  78.3  78.1  78.4  

              תפקוד מאפייני
ADL* )100-0ברטל  בסולם(              

 81.9  )ת"ס(ממוצע 
)20.1(  

85 )18(  
לעומת (*

  )הדרום

81.8 )23.8(  79.8 )15.2(  69.7 )21.3(  81.9 )20.1(  

IADL *** ) 100-0בסולם(              
  )25( 54.8  )ת"ס(ממוצע 

  
46.5 )25.2(  

 לעומת(*
  )ירושלים

6464.4 
)34.33(  
לעומת **(

  )השפלה

4747.0 
)2727.8(  

  

44.11 
)32.3(  

 --  

MMSE ** ) 30-0בסולם(              
  )5.6( 22.8  )7.1( 22  )ת"ס(ממוצע 

לעומת (*
 רושליםי

  )והשרון

24.2 )5.7(  21.5 )5.7(  21.1 )5.7(  20.1 )8.8(  

  )N=668(  (N=243) )N=97(  )N=84(  )N=31(  )N=213(  
GDS )Missing=128( 

  )15-1בסולם (
            

  )4.1( 7.5  )4.1( 4.5  )ת"ס(ממוצע 
  לעומת (**
; רושליםי

לעומת ***
  )השרון

5.4 )4(  
 לעומת(***

  )השרון

6.2 )4(  
לעומת (***

  )השרון

7.3 )4.5(  
לעומת (***

  )השרון

2.1 )2(  

 תסמונות מספר
   ותחיובי ותגריאטרי

            

  3.8  3.3  ממוצע
 לעומת*** (

  )השרון

3.3   
 עומתל**(
  )רוןשה

4.1   
   עומתל**(

  )***השרון

3.8  
 לעומת** (

  )השרון

 לעומת***( 2.5
 ; והשפלה מרכז

   לעומת**
ם רושליי
  )דרוםוה

 *p<0.05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001 
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  שימוש בשירותי בריאות  5.1.3
נמצאו הבדלים . פעמים בממוצע אצל רופא המשפחה שלהם 19הקשישים  ביקרו, 2007במהלך שנת 

כמו . בממוצע במשך שנה 26לבין  15בין ומספר הביקורים הממוצע נע , גדולים ומובהקים בין המחוזות

קרו בחדר יב) 26%(כרבע מהקשישים . פעמים בשנה בממוצע אצל רופא מקצועי 12 קשישיםקרו היב ,כן

גם בתחומים אלה . נוספים היו מאושפזים למעלה מיממה 34%-מיון במהלך השנה מבלי להתאשפז ו

  .בין המחוזותנמצאו הבדלים משמעותיים 

 חוזלפי מ, 2007שימוש בשירותי בריאות בידי הקשישים שעברו הערכה גריאטרית בשנת : 7לוח 
)N=580 (  

  השרון  דרום  שפלה  ירושליםמרכז  כ"סה  
               בשנה ביקורים מספר

   14.8  17.8  19.29  ***משפחה רופא אצל
; השפלה לעומת(* 
 הדרוםלעומת **

  )והשרון

20.7 
 לעומת(*
  )םרושליי

25.8 *
; א"ת לעומת(*
  )ירושלים**

20.9   

 לעומת(**
  )ירושלים

   14.2  12.19  ***אחרים רופאים אצל
   לעומת(**
; םרושליי
  )הדרוםלעומת *

8.7   

; מרכז לעומת(** 
  )השרוןלעומת *

 לעומת(* 12.7  7.5  12.7

  )ירושלים

              )באחוזים( במיון
  74  77  80  73  72  74  לא ביקר

  26  23  20  27  28  26  ביקר
  1.3  1.9  1.4  1.4  1.3  1.3  מספר ימים בממוצע

              

              )אחוזים( אשפוזים
  65  74  60  75  63  66  לא אושפז

  35  26  40  25  37  34  אושפז
  10.9  7.6  17.8  13.8  12.7  12.8  מספר ימים בממוצע

 *p<0.05  
 **p<0.01  
***p<0.001  

  
  סיכום  -מאפייני הקשישים שעברו הערכה גריאטרית  5.1.4

עד כמה מופנים אל המרפאות הגריאטריות ונבדקים בהן  - שאלת המחקר הראשונה בבחינת , לסיכום

בתסמונות גריאטריות עולה כי שיעור גבוה מהקשישים שנבדקו בהן אכן לוקים  -" מועדים"קשישים 

מנפילות  יםבלוושיעור גבוה ס, גניטיבית ברמות שונותמירידה תפקודית וקו יםבלוכמחציתם ס. ותרב

הם , בנוסף . זמנית-בותסמונות  6-5- מכשליש מהקשישים סבלו , זאת ועוד. סוגר השתןעל שליטה -אימו

נראה כי , לפיכך. ושליש היו מאושפזים בשנה האחרונה, הרבו לבקר אצל רופא המשפחה ובמיון

  .יעד רלוונטית ומתאימה להןהמרפאות האלה אכן מטפלות באוכלוסיית 
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בינם  אההשווו) קבוצת הניסוי(שעברו הערכה גריאטרית  קשישיםהבמצב ינויים ש 5.2
  2008בשנת  )קבוצת הביקורת( שלא עברו הערכה כזו לבין קשישים

 הם, )הניסויקבוצת ( גריאטרית הערכה שעברו הקשישים של במצבם שינויים חלו האם לבחון במטרה

 הבדיקה. הביקורת מקבוצת הקשישים גם נבדקו זמן טווח באותו. שנה חצי וכעבור ההערכה לפני נבדקו

שליטה -אי, מצב נפשי, מצב קוגניטיבי, IADL-במצב תפקודי , ADL-ב תפקודי מצב: מדדים שישה כללה

ונשווה  למחקר הכניסה בעת קבוצותאת מאפייני ה תחילהנבחן בפרק זה . בסוגר השתן ואירועי נפילות

 ,סוףבל .ונשווה ביניהןשנה  חציאחרי  השל כל קבוצ ההאם חלו שינויים במצבנבדוק  ,אחר כך .יניהןב

  .בנפרד מהקבוצות אחת בכל שחל השינוי גודל את נבחן

  למחקר בכניסה  ביקורתקבוצת הובהניסוי  ב קבוצתהקשישים במאפייני  5.2.1

  ים ימאפיינים דמוגרפ. א
והגיל  79.6הוא ) קבוצת הניסוי(גריאטרית ות להערכה שנבדקו במרפאהגיל הממוצע של הקשישים 

מתחת הקשישים . )הגיל מתייחס להערכה ראשונה( )הבדל מובהק( 83הוא  ביקורתהממוצע של קבוצת ה

נמצאו הבדלים . )8לוח ( )מובהק( ביקורתבקבוצת ה 25%לעומת , מקבוצת הניסוי 45%מהווים  80לגיל 

האוכלוסייה , ראשית. משמוניםבין המרפאות מבחינת הגיל הממוצע של הקשישים ושיעור בני פחות 

שיעור בני פחות משמונים עמד על יותר  ,בשלוש מרפאות. במרפאה בתל אביב הייתה המבוגרת ביותר

 85שיעור בני , ודזאת וע. כרבע מהנבדקיםעל  -אחת בעל כשליש ו -במרפאה אחת , ממחצית הנבדקים

מכלל  %78 ,לוובסך הכ .32%לבין ) שהתחילה לפעול לאחרונה(אחד במרפאה אחת לא ומעלה נע בין אף 

פירוט ביחס לכל ( ביקורתבקבוצת ב 61%-בהשוואה ל ,85-היו בני פחות מבכל המרפאות הקשישים 

גבוה מזה שבקבוצת   ניסויבקבוצת ה  גם שיעור הגברים, גילה יבשל פער. )מרפאה בנפרד לא נכלל בלוח

אפריקה בקבוצת -שיעור יוצאי אסיה מגלה כי לידההבחינת מקום ). בהתאמה ,29%-ו 44%( ביקורתה

הסיבה לכך קשורה ככל הנראה לכך ). בהתאמה ,10%-ו 24%( ביקורתהניסוי כפול משיעורם בקבוצת ה

בעוד שקבוצת הניסוי , סיתאפריקה נמוך בה יח-נדגמה מעיר ששיעור יוצאי אסיה ביקורתשקבוצת ה

יותר משליש קצת . שנים 11שתי הקבוצות למדו בממוצע , השכלהלגבי . כללה אנשים מכל הארץ

 23% ,כן כמו. גרו לבד) 29%( ביקורתבקבוצת הוקצת פחות משליש  )36%(מהקשישים בקבוצת הניסוי 

בקבוצת  14%לעומת  ,ביטוח לאומימוסד להמהקשישים בקבוצת הניסוי קיבלו השלמת הכנסה מ

  בעלת מאפיינים , באופן כללי, להעיד על כך כי קבוצת הניסוי הייתה העובדה שעשוי, ביקורתה

  ). 8לוח (אקונומיים חלשים יותר - סוציו
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  )באחוזים( ביקורתמאפיינים דמוגרפים של קבוצת הניסוי וקבוצת ה: 8לוח 
  )n=142( ביקורת  )n=171(ניסוי   מאפיינים

      ***גיל
  25  7945עד 

80+ 55  75  

  29  44 *)*גברים( מין

  43  52 )נשוי( משפחתי מצב

      לידה מקום
  10  24  **אפריקה-אסיה

  25  26מ לשעבר"רוסיה ומדינות בריה
  33  23 מדינות מזרח אירופה
  24  16ארצות הברית וקנדה, מדינות מערב אירופה

  9  12ישראל

      השכלה
  31  27  שנות לימוד 8-0

  42  37  שנות לימוד 12-9
  27  36  שנות לימוד+ 13

  14  23  )*מקבל( השלמת הכנסה קבלת
  76  72  )מצליח/ללא קושי(מצליח לגמור את החודש 

      מגורים
  14  19  גר בדיור מוגן

   ***עם מי גר
 3629לבד
 4541 בת זוג/בן
 1016ילדים ונכדים ומטפלת, בת זוג/בן

 59 רק מטפל
 44אחר

 *p<0.05  
**p<0.01  
***p<0.001  
  
  אבחנות ומצב בריאות . ב

קשישים בשתי הקבוצות סבלו הלמעלה ממחצית  :מחלות כרוניותשל  בשתי הקבוצות נמצא שיעור גבוה

רוב הקשישים סבלו ממחלות . מסוכרת - כשליש, מיתר לחץ דם -למעלה משלושה רבעים , ממחלות לב

, קרוב לחמישית סבלו ממחלות ממאירות. אוסטיאוארטריטיסו סשריר כמו אוסטיאופורוזי-שלד

לוח ( נשימההדרכי בעיכול והממחלות כרוניות אחרות בדרכי  -משבץ מוח ושיעורים גבוהים  -כחמישית 

9( .  

משום שרשימת המחלות של קבוצת , לא ניתן לבדוק את מובהקות ההבדלים בתחלואה בין הקבוצות

היה לא  ביקורתבעוד שעבור קבוצת ה, הרפואי בסיום ההערכה הגריאטרית גיליוןהניסוי נשלפה מה

 נתקבלה תמונה דומה בשתי, באופן כללי. ולכן הרשימה מבוססת על דיווח עצמי, בידינו תיעוד רפואי

הבדל הנובע ככל הנראה מההבדל , למעט בנוגע למחלת אלצהיימר ודמנטיה ובנוגע לדיכאון, הקבוצות

במכשיר  -ולמעלה מעשירית  יםיב הקשישים בשתי הקבוצות משתמשים במשקפרו .במקור הדיווח
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עושים פעילות  -וכשליש , רוב הקשישים יוצאים מהבית יותר מפעם בשבוע, בשתי הקבוצות. שמיעה

  .למעלה ממחציתם נהנים מפעילות גופנית שלוש פעמים בשבוע או יותר, גופנית באופן קבוע

 )באחוזים( ביקורתל קבוצת הניסוי וקבוצת הבריאות שצב אבחנות ומ :9לוח 
  )n=142( ביקורת  )n=171( ניסוי  

      אבחנות
  50  60 מחלת לב  כל
  74  79 לחץ דם  יתר

  36  31 סוכרת
  81  78 שריר-שלד מחלות
  15  20 ממאירות  מחלות
  24  16 מוח  שבץ

  8  6  פרקינסון  מחלת
  28  14  העיכול מערכת מחלות
  9  10כליות ואלקטרוליטים  מחלת
  10  6 ואסתמה חסימתית ריאות מחלת
  15  48וסקולרית ודמנטיה אלצהיימר מחלת
  31  46לדיכאון סיכון/או חשש דיכאון

      עזר באבזרי שימוש
  93  71  משקפים מרכיב

  16  12  שמיעה במכשיר משתמש

      מהבית יציאה
  66  81  בשבוע מפעם יותר
  34  19  פחות או בשבוע פעם

      גופנית פעילות
  31  42  קבוע באופן גופנית פעילות עושה

  
  מאפיינים גריאטריים . ג

. מאפיינים הגריאטרייםבחלק מה ביקורתקבוצת הלבתחילת המחקר נמצאו הבדלים בין קבוצת הניסוי 

 39%() >80 :מדד ברטל ציון( ADL-עולה כי כשליש מהקשישים בשתי הקבוצות היו מוגבלים ב 10מלוח 

, עם זאת. בין הקבוצותמובהק הבדל נמצא  VESמדד ו מין ,בפיקוח על גיל. )ביקורתב 31%-בניסוי ו

 מובהקבאופן נמוך יותר  IADL-שיעור המוגבלים ב. 81.9בשתי הקבוצות הוא ברטל  הציון הממוצע במדד

הבדל נובע מהבדלים בשימוש במדד השאך ייתכן  ,98% ביקורתבקבוצת הלעומת  ,78% :בקבוצת הניסוי

Lawton במדד  24עד (שיעור הסובלים מירידה קוגניטיבית . בשתי הקבוצותMMSE(  בקבוצת הניסוי גבוה

 MMSEוהציון הממוצע של קבוצת הניסוי במדד  ,)בהתאמה 29%-ו 50%( ביקורתמזה שבקבוצת ה

לא נמצאו , חשד לדכאוןבבחינת  ).מובהק( ביקורתבקבוצת ה 25.4לעומת  ,23.4בקבלה למחקר היה 

זוהו עם חשש לדיכאון  ביקורתמקבוצת ה 55%-מקבוצת הניסוי ו 53%כאשר , הבדלים בין שתי הקבוצות

שליטה -בשיעור הלוקים באי ביקורתלנמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצת הניסוי ). GDS: <6ציון (

  ). בהתאמה ,33%-ו 49%(האחרונה ומאירוע נפילות בתקופה ) בהתאמה ,21%-ו 43%(בסוגר השתן 
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  ביקורתקבוצת הוקבוצת הניסוי  סיכום מאפייני. ד
המצביעים על כך , מאפייני שתי הקבוצות בעת הכניסה למחקרבחלק מקיימים הבדלים , לסיכום

. עובדה זו עשויה לנבוע משתי סיבות עיקריות. במצב טוב יותר מקבוצת הניסוי ביקורתשקבוצת ה

כבעלי בעיות ותסמונות מצאו אותם רופאי המשפחה אלה שבקבוצת הניסוי הם הקשישים , ראשית

לשם איתור  VESבמדד  הסיבה השנייה קשורה ככל הנראה לשימוש. ללא קשר לגילם, ותגריאטרי

, ומעלה נחשבים לבעלי סיכון גבוה 3קשישים בעלי ציון , פי הספרות-על. ביקורתהקשישים לקבוצת ה

משום שבני , ומעלה לסינון קשישים לקבוצת הביקורת 5אנו בחרנו בסף של . וזקוקים להערכה גריאטרית

לקבוצת הביקורת " יסתננו"קיים חשש שהיה ו, VESומעלה זוכים מפאת גילם בשתי נקודות במדד  75

התברר כי דיעבד ב. רק בשל גילם הגבוה מבלי שהם לוקים בתסמונות גריאטריות רבות יותר מדי אנשים

  . וכי היה עלינו להעלותו אף גבוה יותר, ומעלה אינו מספיק 5סף ההכללה 

השינויים על פני זמן בכל בניתוח , במטרה להתמודד עם ההבדלים הבסיסיים בין קבוצת הניסוי לביקורת

מין וציון במדד , גיל: על שלושה משתניםפיקחנו , אחת משתי הקבוצות ובהשוואת השינויים ביניהן

VES.  

  לאחר חצי שנה ביקורתבין קבוצת הניסוי לקבוצת ההשוואה  5.2.2

  מדדים גריאטריים . א
ת וקבוצבכל אחת מה ותריהגריאטבתסמונות בחנו את השינוי , כדי לבחון את מטרת המחקר השנייה

 ולוח, מציג את התפלגות הציונים במדדים הגריאטריים בשתי הקבוצות בשתי המדידות 10לוח . בנפרד

 ,המדדיםחלק מניתן ללמוד על יציבות בשתי הקבוצות במן הלוחות . את הציון הממוצע בהםמציג  11

בקבוצת ) >80ציון ברטל ( ADL-שיעור הלוקים ב. ביקורתבשני מדדים בקבוצת ההתדרדרות למעט 

לעומת יציבות בקבוצת  ,)מובהק(כעבור חצי שנה  41%בבדיקה הראשונה ועל  31%עמד על  ביקורתה

לאחר חצי ועלה  21%הלוקים בשליטה על סוגר השתן בקרב קבוצה זו עמד על  רשיעו ,כמו כן .הניסוי

  . 39%- לשנה 

 ם את מספר התסמונותכֵ מדד הסֹו בנינו, ביקורתהלקבוצת הניסוי  תלצורך ההשוואה בין קבוצ

 ירידה חלה הניסוי בקבוצתהנתונים מראים כי . שיש לכל קשיש במחקר, 6-ל 0הנע בין , ותהגריאטרי

יה יבקבוצת הביקורת חלה עלכי ו) שנה חצי כעבור 13%- ל 16%-מ( סמונותקלה בשיעור הקשישים ללא ת

 הגריאטריות מספר התסמונות. )25%-ל 15%-מ( תסמונות 6-5-משמעותית בשיעור הקשישים הלוקים ב

   2.55-מחלה עלייה מובהקת ביקורת בעוד שבקבוצת ה ,2.9-ל 2.8בקבוצת הניסוי עלה מממוצע של 

לאור , מצב הקשישים בלימת התדרדרותתרמה להערכה הגריאטרית ייתכן שה. )11לוח ( 2.88-ל

  . ןשהקשישים סובלים מה טריותהגריא התסמונות בהיקף ביקורתה בקבוצתההתדרדרות שחלה 
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בשני מועדי הבדיקה  ביקורתבקבוצת ניסוי ובקבוצת  ותגריאטרי תסמונותהתפלגות ציוני : 10וח ל
  )אחוזים(

מובהקות בין ניסוי לבקרה    )N=142(ביקורת    )N=142(ביקורת   
 VES-מין ו, בפיקוח על גיל

  בריאיון ראשון 
ריאיון 
  ראשון

ריאיון 
 שני

  
  מובהקות

ריאיון 
 ראשון

ריאיון 
 שני

  
  מובהקות

ADL               
 p<0.001+ 81, 80עד  p<0.05  21  19    22  20  60עד 

80-61  19  15    12  20      
81+  61  63    69  59      

 IADLפי - לעVES               
 p<0.001+ 8לעומת , 7עד     13  2   20  22  7עד 

  )פיקוח על גיל ומין בלבד(
8-15  32  32    39  26      

16+  46  48   59  61    
MMSE               

+ 25לעומת , 24עד     36  29    52  50  24עד 
p<0.001  לעומת , 27עד

28 +p<0.05  
27-25  21  20    44  34      

28+  29  28    27  30      

GDS N=108)(                
  לא מובהק+ 6לעומת , 5עד     42  45    49  547עד 

11-642  40    41  41      
12+11  11  14  17      

  שליטה -אי
  p<0.05 p<0.001  39  21   46  43  בסוגר השתן 
 p<0.001    30  33    49  49  אירועי נפילות

כ תסמונות "סה
  )4-0(גריאטריות 

              

0  24  26    16  16  P<0.01 0-2  3-4לעומתp<0.001  
1  20  19    32  20      
2  15  17    23  25      
3  19  15    16  17      
4  22  22    15  23      

כ תסמונות "סה
  )4-0(גריאטריות 

  
  p<0.001  

      

0  24  26   15  15    
1-4  76  74    85  85      

כ תסמונות "סה
  )6-0(גריאטריות 

    
p<0.001      p<0.001 

  

0  16  13   11  10     
1-4  57  61   74  65     
5-6  27  26   15  25     
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  בשני מועדי הבדיקה ביקורתהניסוי ובקבוצת הבקבוצת  גריאטריותציון ממוצע של תסמונות : 11לוח 
מובהקות בין ניסוי   )N=142(ביקורת    )N=171(ניסוי   

לביקורת בפיקוח על 
 VES-מין ו, גיל

    בריאיון ראשון

  
ריאיון 
  ראשון

  
ריאיון 

 שני

  
  
N

  
  

 מובהקות

  
ריאיון 
ראשון

  
ריאיון 

 שני

  
 
N  

  
  

 מובהקות
ADL81.96  80.04  125   81.37  77.95  142  p<0.05  p<0.001 

MMSE   23.4  23.2  121    25.41  24.75  97    p<0.001 

IADL   13.52  13.93  162   16.115.6 129  p<0.01 ) פיקוח על
  גיל 

  )ומין בלבד

GDS6.37  6.01  95   6.40  6.44  109      

תסמונות כ "סה
  יותגריאטר
   )4-0( חיוביות

1.94  1.88      1.82  2.1     p<0.001 

תסמונות כ "סה
  ותגריאטרי
  )6-0( חיוביות

2.81  2.85  164    2.472.77 142 p<0.01 p<0.001 

  

  תפקוד ומצב בריאות מצב תפיסת. ב
הקשישים את מצב בריאותם כיצד תופסים חשוב גם לבחון , ותגריאטריהתסמונות הנוסף לבדיקת 

ואחר כך נבחן את השינוי בכל קבוצה  ,תחילה נשווה בין המצב ההתחלתי של שתי הקבוצות. ותפקודם

איון יבר תקיןהיה מצב בריאותם  ,רבע עד שליש מהקשישיםלתפיסתם של עולה כי  12מלוח . בנפרד

ו את מצבם סיותר קשישים מקבוצת הניסוי תפ. תקין במידה בינונית או לא תקין -והשאר , הראשון

איון יבר מובהק לאחר פיקוח על גיל ומין ;בהתאמה ,23%-ו 38%( ביקורתכתקין מאשר בקבוצת ה

כרבע מהם דיווחו . מכלל הקשישים דיווחו כי לא חל שינוי במצבם ביחס לשנה שעברה 40%-כ). הראשון

מהקשישים יכולים להישאר לבד בבית  יםכשני שליש. ללא הבדלים בין הקבוצות, על הרגשת בדידות

בקבוצת  72%לעומת בקבוצת הניסוי  65%( ביקורתושיעורם גבוה יותר בקבוצת ה, בשעות היום

  ). איון הראשוןיבר מובהק לאחר פיקוח על גיל ומין ;הביקורת

מהקשישים בקבוצת הניסוי דיווחו  38%בבחינת השינויים בכל קבוצה בנפרד במהלך חצי שנה עולה כי 

כרבע  ,תבקבוצת הביקור. לאחר כחצי שנה 46%-על מצב בריאות תקין לפני ההערכה הגריאטרית ו

גם ממצא זה עשוי לרמז על תרומת . ללא שינוי במהלך הזמן, מהקשישים תפשו את מצב בריאותם כתקין

 בו חל לאאם  גם, ההערכה הגריאטרית להרגשה של הקשישים וליכולת ההתמודדות שלהם עם מצבם

ות שונות ברמ, משליש מהקשישים בשתי הקבוצות דיווחו כי הם עושים פעילות גופנית למעלה. שיפור

תחושת בבמצב הבריאות לעומת השנה שעברה  לא חלו שינויים בשתי הקבוצות. ובתדירויות שונות

  .יכולת להישאר לבד בבית בשעות היום ובשעות הלילהוכך גם ב, בדידותה
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 הבדיקה מועדי בשני ביקורת קבוצתקרב וב ניסוי בקבוצת בקרב ותפקוד בריאות מצב תפיסת: 12 וחל
  )אחוזים(

מובהקות בין ניסוי   )N=142(ביקורת    )N=171(ניסוי   
לביקורת בפיקוח על 

 T1-ב VES-מין ו, גיל
  

  משתנה
ריאיון 
 ראשון

ריאיון 
 שני

  
 מובהקות

ריאיון 
 ראשון

ריאיון 
 שני

  
מובהקות

תפיסת מצב בריאותי 
     p=0.071 23  22  46  38  כתקין

מצב בריאותי ללא שינוי 
  p<0.05    39  43   44  40  ביחס לשנה שעברה

לעתים : הרגשת בדידות
      27  19   22  24  קרובות

צורך בהשגחה במשך 
  p<0.001            היום

יכול להישאר לבד בבית 
     63  72    65  65  בכל שעות היום 

זקוק להשגחה במשך 
חלק משעות היום או כל 

      37  28    35  35  היום 

יכול להישאר לבד במשך 
  p<0.01    56  63    64  62  כל הלילה

שוקל לעבור לדיור מוגן 
  15  8  )מקרב מי שלא גר(

 p<0.05  
)n 18  18 )קטנים    p<0.05 

  

  לבריאות הקשורה חיים איכות. ג

מד הפריטים סוכמו בכל ֵמ , ראשית. SF-12איכות חיים הקשורה לבריאות נבדקה באמצעות מדד 

יצוין כי . 100-הכפלה ב באמצעות, 100%-נעשתה המרה של הציון שהתקבל ל ,ולאחר מכן, השייכים אליו

שרואיינו קשישים בניתוח  ולא נכלל. ישירותהקשישים שרואיינו  180איכות חיים נבדקה רק בקרב 

במקרים שהקשיש לא ענה על אחד משני פריטים , כמו כן). אודותעל  ריאיון(באמצעות מישהו אחר 

  . פי הפריט עם התשובה-חושב הציון על, מדבאותו ֵמ 

בין הריאיון הראשון לשני חל שיפור מסוים באיכות החיים הקשורה ששנה הצי נמצא כי במהלך ח

חצי שנה  56.66-לפני הערכה גריאטרית ו 59.1ציון ממוצע (לבריאות בקרב הקשישים בקבוצת הניסוי 

הפיזי  - sf-12בחינת שני רכיבי מדד . )13לוח (יציבות נמצאה  ביקורתבקבוצת הואילו  ,)אחר כך

 מנטאליברכיב ה מובהקשיפור לעומת  ,ברכיב הפיזי בשתי הקבוצותעל יציבות מדת מל - מנטאליוה

 ביקורתבעוד שבקבוצת ה ,)חצי שנה אחר כך 55-לפני ההערכה ו 61.5ציון ממוצע (בקרב קבוצת הניסוי 

חל שיפור , כפי שעולה מהפרקים הקודמים, נראה כי גם כאשר מצבם הפיזי נשאר יציב. לא חל שינוי

 . איכות החיים הקשורה לבריאות ובתחושת קשישיםהסובייקטיבית של הבתחושה 
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 מנטאלישל הממד הו פיזישל הממד ה (SF-12)הקשורה לבריאות של איכות חיים  1כולל ציון: 13 לוח
  בשני מועדי הבדיקה ביקורתבקבוצת הניסוי ובקבוצת ה

מובהקות בין ניסוי   )N=142(ביקורת    )N=171(ניסוי   
, בפיקוח על גיללביקורת 

 בריאיון ראשון VES-מין ו
ריאיון   

  ראשון
ריאיון 

  שני
  

מובהקות 
ריאיון 
  ראשון

ריאיון 
  שני

  
 מובהקות

  p<0.05    62.7  62.8   56.55  59.08  ציון כללי

     63.86  64.65    57.95  57.47  פיזי 
  p<0.00161.26  62.19    p<0.001  55.03  61.51  ליאמנט

  

, מובהקת, הראשון לשני חלה הרעה וממנו עולה כי בין הריאיון ,המדד רכיבימציג את שמונת  14לוח 

 80לעומת  71ציון ממוצע ( ביקורתבתחושת החיוניות בארבעת השבועות האחרונים בקרב קבוצת ה

  ). כעבור חצי שנה

 מועדי בשני ורתביק ובקבוצת ניסוי בקבוצת) SF-12 לפי מדד(איכות חיים הקשורה לבריאות : 14 לוח
  )ממדים בשמונה ממוצעציון ( הבדיקה

מובהקות בין ניסוי   )N=142(ביקורת    )N=171(ניסוי   
, לביקורת בפיקוח על גיל

 בריאיון ראשון VES-מין ו
  

  ממד
ריאיון 
  ראשון

ריאיון 
  שני

  
 מובהקות

ריאיון 
  ראשון

  ריאיון
  שני

  
  מובהקות

     77.45  77.63    72.16 7.66 בריאות כללית 

     51.81  51.51   60.06  61.43  תפקוד פיזי

     65.59  65.13   72.05  68.9  תפקיד פיזי

     70.83  72.22    78.63  74.78  תפקיד רגשי

    71.11  68.88   60.53  55.89  כאבים
     63.39  63.39    60.68  62.6  בריאות נפשית

  p<0.01 p<0.01  80.13  71.04    67.98  71.63  חיוניות
      53.26  59.03    67.0 67.0  תפקוד חברתי

  
  ורווחה בריאות בשירותי שימוש דפוסי. ד

כדי  ,רכי הקשישים לשירותי בריאות ורווחהוצהיא לבחון את  גריאטרית הערכהשל  מטרותהאחת 

בשתי , נמצא כי שיעור נמוך מהקשישים. שיסייעו להם להתמודד עם הקשיים וישפרו את איכות חייהם

וכי לא , סוק או ביקרו אצל תזונאיתיבשירותי שיקום כמו פיזיותרפיה וריפוי בע עשו שימוש, הקבוצות

, עם זאת. )15לוח ( בשתי הקבוצות חל שינוי בדפוסי השימוש בשירותים האלה בין שני מועדי הבדיקה

. בהשוואה לקבוצת הביקורת, ה משמעותית בשימוש בשירותי בריאות הנפשיבקבוצת הניסוי חלה עלי

 20%לעומת  ,קרו אצל פסיכוגריאטר לפני ההערכה הגריאטריתיים מהקשישים בניסוי בשבעה אחוז

 חלה הקבוצות בשתי, בנוסף לכך. לעומת שיעורים נמוכים ויציבים בקבוצת הביקורתוכעבור חצי שנה 

לפני ההערכה  17%-מ הניסוי בקבוצת :נמצאים בקשר עם עובדת סוציאליתהיה בשיעור הקשישים יעל

  .26%-ל 13%-מ - ביקורתובקבוצת ה )מובהק( אחריה 26%-ל
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בשני מועדי הבדיקה  ביקורתשימוש בשירותי בריאות ורווחה בקרב קבוצת ניסוי וקבוצת : 15 לוח
  ) אחוזים(

מובהקות בין ניסוי   )N=142(ביקורת    )N=171(ניסוי   
לביקורת בפיקוח 

 VES-מין ו, על גיל
  בריאיון ראשון

  
  

  משתנה

  
ריאיון 
  ראשון

  
ריאיון 

 שני

  
  

 מובהקות

  
ריאיון 
 ראשון

  
ריאיון 

 שני

  
  

 מובהקות
     14  14   16  14  פיזיותרפיה

     3  6   4  2  ריפוי בעיסוק

     9  6   12  10  תזונאית 

     p<0.0018  6  20  7  פסיכיאטר/פסיכולוג

  p<0.0513  26  p<0.01 p<0.05  26  17  ס"קשר עם עו

 p<0.0135  39    p<0.001  54  42  יש מטפלת
  p<0.05    40  35    30  26  יש עוזרת

      19  18    22  18  מבקר במועדון חברתי

      56  58    52  52  יש לחצן מצוקה

      3  2    4  4  מבקר אצלו מתנדב

      6  1    1  3  מקבל ארוחות מוכנות

  p<0.001      18      31  אושפז בחצי שנה אחרונה

 ביקור במיון בחצי שנה 
    17      18  לא אשפוזלאחרונה 

    

ביקור אצל רופא משפחה 
 1בשלושה חודשים אחרונים

            
p<0.001 

0-1  39      53        
2-3  29      32        

4+  31      15        
שביעות רצון מרופא 

  משפחה
             

        28      40  מרוצה מאוד
        65      48  מרוצה

        7      12  לא מרוצה

                ביקור אצל רופא מומחה 
0  30      37        

1-2  45      42        
3+  25      21        

                סוגי רופאים מומחים 
      30  30      24  קרדיולוג
      7  7      16  אורולוג

      12  12      13  אף אוזן גרון
      46  46      28  עיניים
      19  19      29  נוירולוג

  . איון הראשוןירוב המשתנים ביחס לשימוש בשירותי בריאות נבדקו אך ורק בר 1
  

  



 

27 

  חצי שנה  אחרי הביקורת לקבוצת הניסוי קבוצת ביןהשינוי  מובהקות בחינת 5.2.3
קבוצת ובקבוצת הניסוי ב לשני הראשון הריאיוןשינוי בכל אחד מהמדדים בין ה מהותלבחון את  המטרב

   סולמותהגריאטריות והציונים ב התסמונותציוני (עבור מדדים רציפים . ניתוח נוסף ערכנוהביקורת 

)SF-12(, מערך מחקר מסוג  באמצעותההבדלים  חושבוDifference-in-Difference .התלוי הוא  המשתנה

והסטטיסטי הוא בחינת , מה שמבטיח בחינת שינוי, הראשון הריאיוןהשני לבין  הריאיוןהפרש בין 

בפיקוח  תעבור משתנים מסוג זה נערכה רגרסיה לינארי. ההבדל בין הניסוי לביקורת בממוצע ההפרשים

 התלוי המשתנה, לא או מטפלת בשירותי משתמש האם, כגוןור משתנים דיכוטומיים עב. על גיל ומין

 Oddsעבור משתנים מסוג זה חושב . השני בריאיון לסטטוסהראשון  בריאיון מהסטטוס שינוי מבטא

Ratio ב ותפקודמין , באמצעות רגרסיה לוגיסטית בפיקוח על גיל-ADL .  

שמתבסס על שאלון  IADL-ב בתפקוד לביקורת הניסוי קבוצת בין) B=-0.940, p=0.075( גבולי הבדל נמצא

VES ,נותר, הרקע משתני על פיקוח לאחר. הביקורת קבוצת לעומת הניסוי בקבוצת קל שיפור שפירושו 

 שתי בין הבדל נמצא לא הגריאטריות התסמונות בשאר). B=-1.054, p=0.058( בעינו הגבולי ההבדל

איכות חיים  של מנטאליה בממדמובהק  שיפורנמצא , הקשורה לבריאותבבחינת איכות חיים . הקבוצות

, הרקע משתני על פיקוח לאחר). B=7.416, p<0.01(לטובת קבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת 

  ). B=6.56, p<0.05( זה הבדלנשמרה המובהקות של 

נבנה משתנה , מנת לבחון את ההבדלים בין קבוצת הניסוי לביקורת בשינוי בתפיסת מצב הבריאות-על

מצב בריאותי הוטב או ) 2; מצב בריאותי הורע או נשאר רע) 1: דיכוטומי המתאר את השינוי במדד זה

ות בקבוצת הניסוי ההסתבר. נמצא הבדל מובהק בין שתי הקבוצות לטובת קבוצת הניסוי. נשאר טוב

נמוכה מזו של קבוצת הביקורת  הייתה) שהמצב הבריאותי הורע או נשאר רע, כלומר(לשינוי שלילי 

)OR=0.368, p<0.001 .(הרקע משתני על פיקוח לאחר גם מובהק נשאר זה הבדל )OR=2.74, p<0.01.(  

 סוציאלי עובד, מטפלת בשירותי בשימוש השינוי לגבי הקבוצות שתי בין ההבדלים את לבחון מנת-על

 קיבל לא) 1: זה במדד השינוי את המתארים בהתאמה דיכוטומיים משתנים שלושה נבנו, ופסיכולוג

לא ( מטפלת בשירותי בשימוש לשינוי ההסתברות כי נמצא. המקריםשאר ) 2; כן וכעת בעבר השירות

 קורתהבי קבוצת לעומת הניסוי בקבוצת גבולי באופן יותר גבוהה) כן וכעת בעבר השירות קיבל

)OR=1.85, p=0.097 .(ב והציון הרקע משתני על פיקוח לאחר-ADL ,למובהק הפך ההבדל )OR=2.37, 

p<0.05 .(לפסיכולוג או סוציאלי לעובד בפנייה הבדלים נמצאו לא.  

הריאיון  בין הביקורת לקבוצת בהשוואה הניסוי בקבוצתאו כמעט מובהק  מובהקנמצא שיפור , לסיכום

 מצב בתפיסת, לבריאות הקשורה חיים איכות של מנטאליה בממד, IADL-ב בתפקודהראשון לשני 

  .מטפלת בשירותי ובשימוש הבריאות

  הגריאטרית המרפאה בידי שניתנו המלצותהיענות ל 5.2.4
בידי הצוות להמלצות שניתנו  היענותמדד חשוב להערכת תוצאות ההערכה הגריאטרית הוא מידת ה

הכלים לבדוק זאת . ונרשמו בתשובת היועץ שנמסרה לקשיש ובני משפחתו ונשלחה לרופא המשפחה

נשאלו , לשם כך. הוא באמצעות דיווח עצמי, העונה באופן חלקי לכך, אחד מהם, אינם פשוטים

. טריתהערכה הגריאקיבלו לאחר הש ההשני מה נעשה לגבי כל המלצ ריאיוןהקשישים בקבוצת הניסוי ב
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חלקם אמרו כי לא קיבלו המלצות וחלקם , עשרים אחוזים מהקשישים לא היו מסוגלים להשיב לשאלה

סטיית (המלצות  ארבעשאר הקשישים קיבלו בממוצע . לא היו מסוגלים לדווח על פעילות בעקבותיהם

המלצות  3.2-לנענו הם מלאו  ,לדבריהם). 4והשכיח  3.5החציון ( 12לבין  1והטווח נע בין  ,)3.1תקן 

בפיקוח על מאפיינים   ).2.5 והשכיח 3החציון (המלצות  9לבן  1והטווח נע בין ) 2.2סטיית תקן (בממוצע 

ביצוע מספר רב יותר של , )ADL ,IADL ,MMSE ,GDS( תסמונות גריאטריותו) מין וגיל(דמוגרפיים 

דיווח הקשיש כי ההסברים שהוא קיבל לנמצא קשור , המלצות מתוך סך כל ההמלצות שניתנו לקשיש

קוח על יבפ, כמו כן). לעומת לא כל כך ברורים ולא ברורים(מצוות המרפאה הגריאטרית היו ברורים לו 

בפיקוח על אותם  .מידה נמוכה של ביצוע המלצותלנמצא קשור  IADL-גם תפקוד לקוי ב, אותם משתנים

בעקבות קבלת ממצאי ) תפקודי או אחר, תרופתי(ו דיווח הקשיש כי הרופא שינה טיפול כלשה, משתנים

  . VESרמת מוגבלות גדולה יותר של הקשיש לפי מדד ל נמצא קשור, ההערכה הגריאטרית

  סיכום -השוואה בין הניסוי לביקורת  5.2.5
הממצאים מראים , התסמונות הגריאטריות ברוב הקבוצות בשתי יציבות נשמרה כללי באופןש אף על פי

. יציבות הייתה הניסוי שבקבוצת בעוד, תסמונות 6-5-ב הלוקים בשיעור עלייה חלה יקורתבה בקבוצתש

 הערכהייתכן שה, הקשישים במצב פוריש חל לא אם שגם משום, חשיבות זו לעובדה יש כי נראה

 מצב תפיסתלגבי  הממצאים גם. מצבם התייצבות - ובעקבותיה התדרדרותםבבלימת  סייעה הגריאטרית

 מצב על שדיווחו הקשישים שיעור, שכן ,זו תמונה מחזקים לבריאות הקשורה חייםה ואיכות הבריאות

 חצי במהלך, כן כמו. ביקורתה בקבוצתשנראתה  יציבות לעומת, הניסוי בקבוצת עלה תקין בריאות

השני חל שיפור מסוים באיכות החיים הקשורה לבריאות  הריאיון לבין הגריאטרית ההערכה שבין השנה

פור התבטא ברכיב יהש. יציבותנרשמה  ביקורתבקרב קבוצת הואילו , בקרב הקשישים בקבוצת הניסוי

   .חייםהשל מדד איכות  מנטאליה

 להערכה במרפאה מהביקור םיהתומשפח ובני הקשישים של רצון שביעות 5.3
  גריאטרית

בן , ומהתהליך הכולל של ההערכה הגריאטריתהגריאטרית המרפאה מבמטרה ללמוד על שביעות הרצון 

 הריאיון בחן את .המשפחה של הקשיש שליווה אותו למרפאה רואיין בתום הביקור במרפאה הגריאטרית

שבני המשפחה הקשישים מהמקצועיות ומהטיפול , התרשמותם מהיחסאת , הביקור במרפאה יתחווי

מבני המשפחה סברו כי בזמן הביקור  יםעולה כי שני שליש 16מלוח  .לו בעת הביקור במרפאהקיב

שבעי שיעור . יום-מטפלים בקשיש בחיי היוםבתפקידם כבמרפאה התייחסו לבעיות ולדאגות שלהם 

קשישים בני פחות בני משפחה של גבוה מזה של היה ומעלה  80בני משפחה של קשישים בני הרצון בקרב 

מבני המשפחה סברו כי ההסברים והמידע שקיבלו מהצוות במרפאה היו ברורים  יםשני שליש. 80-מ

לשאלה  במענה. כי יש מידע או הסברים נוספים שהיו רוצים לקבל ולא קיבלוציינו  17%אולם , ומובנים

אפשר  איך"רצו לדעת כי רובם השיבו באופן כללי , לו הסברים נוספים הם היו רוצים לקבליֵא , פתוחה

ציינו צורך  מקצתם". לא קיבלתי תשובה לבעיות הרפואיות של אבא"על כך ש "המשפחה ולנו לבןלעזור 

  . תרופות שהקשיש מקבל או איך אפשר לקבל יותר פיזיותרפיהבנוגע לבהסברים ספציפיים כמו 
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  (N=180)) אחוזים( 1שביעות רצון מהביקור במרפאה הגריאטרית: 16 לוח
  אחוזים  השאלה
    ?יםבקשיש יםכמטפל יכםולדאגות יכםלבעיות התייחסו במרפאה הביקור בזמן האם
  68  בהחלט, כן

  32  לא כלל או מעטה או מסוימת במידה

    ?ומובנים ברורים היו הגריאטרית במרפאה מהצוות תםשקיבל והמידע ההסברים האם
  64  בהחלט ,כן
  36  לא בכלל או כך-כל לא או הדברים רוב לגבי ,כן
  17  יקיבלת ולא ישרצית הסברים או מידע יש

    ?למרפאה הגיע הקשיש שבגללן לבעיות תשובה קיבלתם האם
  47  בהחלט, כן

  23  מסוימת או מעטה  במידה
  30  לא כלל

    המרפאה מצוות מהיחס רצון שביעות
  50  מאוד מרוצה
  46   מרוצה

  4  כלל מרוצה לא או מרוצה כך-לכ לא

    במרפאה שקיבל מההערכה רצון שביעות
  78  ומרוצה מאוד מרוצה

  22  בכלל מרוצה לא או מרוצה כך-כל לא
  68  הגריאטרית למרפאה הגיע שהקשיש חשוב

    ?במרפאה העובדים של מהיעילות מרוצה היית מידה באיזו
  44  מאוד מרוצה
  50   מרוצה

  6  בכלל מרוצה לא או מרוצה כך כל לא

    ?במרפאה מהמתקנים מרוצה היית מידה באיזו
  33  מאוד מרוצה
  65  מרוצה

  2  בכלל מרוצה לא או מרוצה כך כל לא

     ?מידה היית מרוצה מיעילות תהליך ההערכה באיזו
  41  מאוד מרוצה
  49  מרוצה

  10  בכלל מרוצה לא או מרוצה כך כל לא

    ?למרפאה תור קביעת מיעילות מרוצה היית מידה באיזו
  43  מאוד מרוצה
  50  מרוצה

  7  בכלל מרוצה לא או מרוצה כך-כל לא

    ?ההערכה ממשך מרוצה היית מידה באיזו
  35  מאוד מרוצה
  51  מרוצה

  14  בכלל מרוצה לא או מרוצה כך-כל לא
  88  שלו המשפחה רופא עם קשר היה הגריאטרית במרפאה ביקר שהקשיש אחרי
   המכתב את שקיבל אחרי הקשיש של התרופתי הטיפול את שינה המשפחה רופא
  הגריאטרית מהמרפאה         

  
34  

  18  עשה משהו נוסף לאחר שקיבל את המכתב מהמרפאה הגריאטרית  הרופא
1 Mann-Whitney 4עד  0(חושב על גבי הסולם המקורי . פרמטריות לא מזווגות-להשוואות א(. 
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דיווחו כי  23%-ש בעוד, דיווחו כי קיבלו תשובה לבעיות שבגללן הקשיש הגיע למרפאה 47%, לכך בהמשך

. הקשיש הגיע למרפאה ןאמרו כי לא קיבלו מענה לבעיות שבגלל 30%-בלו תשובה רק במידה מסוימת ויק

, שכן, שלהם הרצון שביעות לבין משפחותיהם ובני המטופלים של הציפיות בין קשר שקיים נראה

 בא הדבר. מומשו שלא מציפיות נובעת המענה חוסר מתחושת חלק כי עולה לשאלההפתוחות  מהתשובות

הבעיה היא בעיה של " ;"עם המצב ובעצם זה לא קרה להיטיבבאו " :לדוגמה, בדבריהם ביטוי לידי

 78%, זאת עם". הייתי רוצה לדעת האם יש פריצת דרך לבעיה של אמא"; "ואין מה לעזור לה ,קנהיז

 מתוכם 28%( הגריאטרית במרפאה עבר שהקשיש מההערכה מרוצים הם כי אמרו המשפחה מבני

היו מרוצים מההערכה  ADL-ב תקין תפקוד בעלי קשישים של משפחה בני יותר). מאוד מרוצים

לסיכום ההתייחסות הכוללת . ADL-ד במאשר בני משפחה של קשישים בעלי תפקוד ירּו, הגריאטרית

סברו כי היה חשוב שהקשיש הגיע למרפאה  יםשני שליש יש לציין כיכה הגריאטרית כלפי ההער

  . הגריאטרית

פחות ממחצית  :בבחינת רכיבים טכניים של המרפאה הגריאטרית עולה תמונה מעט יותר ביקורתית

 41%, כמו כן). לא מרוצים 6%(והשאר היו מרוצים , היו מרוצים מאוד מיעילות העובדים במרפאה )47%(

 או כלל לא מרוציםכל כך היו לא  10%אך , מרוצים 49%, היו מרוצים מאוד מיעילות תהליך ההערכה

  . מרוצים

 לו ומסרו הגריאטרית במרפאה הביקור לאחר שלהם המשפחה רופא עם בקשר היו) 88%( הקשישים רוב

 שקיבל ההמלצות בעקבות התרופתי הטיפול את שינה הרופא כי דיווחו 34%-ו, ההערכה פרטי את

 בקשיש בטיפול נוספים שינויים עשה המשפחה רופא כי דיווחו 18% רק, זאת עם. הגריאטרית מהמרפאה

  . ההמלצות קבלת בעקבות

 להערכה הגריאטריתאת הקשיש  ווישל המשפחה ניבשמונה , בני המשפחה בשאלון הסגור לריאיוןבנוסף 

 בראיונות ןעליה לעמודניתן היה  לאאשר , תמֹוֵת מניתוח הראיונות עלו מספר . איון עומקירואיינו גם בר

 מאיששהקשיש נבדק בידי יותר  העובדה הייתההראיונות  בכל כמעט השחזר אחתה ָמ ֵת  .הסגורים

 אף כי, בחיוב לכך התייחסו המרואיינים רוב. מקצועי-רבצוות  בידי נעשתה הבדיקה וכי, אחדמקצוע 

  .אחרות דעות גם נשמעו

  : אמרה הקשישיםשל אחד  אשתו

 אנחנו... ההמלצות את ונתנו להגיד לו שיש מה אמר אחד כל. כצוות עובדים שהם מרגישים"
  ".טובה הרגשההרגשנו  ...עושים שהם מה יודעים שהם מרגישים

  : אחרת אמרה ואישה

הרגשתי ... הרבה אנשיםכך -כך הרבה תשומת לב מכל-לא היה לנו דבר כזה שכל פעםאף "
אבל העובדת הסוציאלית טרחה להיפגש איתי עוד  ,הוא המטופל. גם לי, שמנסים לעזור לנו

  " .לעזור לי איך לטפל בו, לטובתו, פעם ולדבר איתי ולראות
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  :כך תמקצועי-רבשיגה את הגישה האחת הקשישות הְמ 

, וחסרת ישע תקווה להרגיש חסרת התחלתי. זמן באותו שהרגשתי לאיך קשור זה אולי"
כך הרבה -הייתי במרוצת השנים בכל. יש כאן גישה חדשה לגמרי להסתכל על דברים, ולפתע

כשהגענו , ואז. כך שהייתי די סקפטית ,וכלום לא עזר לי ומצבי לא השתפר ,טיפולים שונים
האדם הראשון , קודם ראינו את האחות האחראית - הם הסבירו לנו, הם ישבו איתנו, לפה
  " .מכל הקונספט ,ואנחנו התרשמנו עמוקות ,והיא הסבירה לנו איך העסק פה עובד, אינושר

  :של אחד הקשישים אמרה ִבתו, זאת עם

 ישב שהחולה עדיף. לחדר מחדר אנשים לטרטר פחות. שעות כמה לקחת זה כיהתעצבנתי "
  ".אליו ויבואו, אחד בחדר

  : קשישה אחת אמרה. המרפאה בעיסוקשערכה הבית  ביקורהיו גם שתי התייחסויות ל

 ,קיבלנו טלפון. לא ציפינו לזה. בעיסוק הגיעה אלינו הביתה המרפאה. משהו מאוד חשוב עוד"
איך אני , מה אני עושה בבית, שאני לוקחת התרופות :והיא באה והיא עברה איתי על הכול

 שלה הטלפון מספר אתואז היא נתנה לי  .עבורי בטוח שהוא לראות הביתואז עברנו על  ,חיה
  " .שוב תבוא והיא ,בבית ובעיות מכשולים אמצא אני אם, אליה להתקשר

   ,קשישה אחרת שלבת לדברי  ,מנגד

 לאחיזה ידיות יש אם, מתאים הבית אם לבדוקאפילו הביתה מרפאה בעיסוק כדי  הגיעה"
 שלי הלימוד שנות 18-ו הקומנסנס. ילפנֵ  עשיתי לוהכ. חידשה לא. ובמקלחת בשירותים
 " .לי הספיקו

 עובדהמהצוות ול קיבלו שהם ליחס נגעה אותם ווישל משפחה ובני קשישים שישה והעלמה נוספת שֵת 

   .ולא רק אל הקשיש, מתייחס אליהם וקשוב אליהם שהצוות

  :אמר הקשישים אחד

נו כולם היו מסבירי פנים והם הפגי .אצלו הסביר לנו בדיוק מה הוא עושה שעברנו אחד כל"
, שאנחנו לא סתם מספר ,הם רצו שנדע שאכפת להם מאיתנו. זה היה הדבר המרכזי -דאגה 

ישבנו  -והם העבירו את כל המידע אלינו בחזרה . ם ששמים באיזשהו תיקשאנחנו לא רק ֵש 
ה בפנינו את סוהיא פר ,עם כל המידע שנאסף מכל המטפלים שעברנו אצלם הרופאהעם 

 " .הטיפול תכנית

  : ואשתו הוסיפה

 את לך שיהיה יכול אתה. להם שאכפת אנשים פה שיש זה מוצלח כך- לכל זה את שעושה מה"
 ביחס, אחד על באחד, להם שאכפת יראו לא אנשים אם אבל ,בעולם משוכלל הכי הציוד
 ".]יעבוד לא זה, אז[ ...אישי

  :אמרהאחרת  הקשיש

 שוב ואז ,בנפרד מאיתנו אחד כל ואז, ביחד ]העובדת הסוציאליתעם [ישבנו איתה  קודם"
  " .עמוקות אותנו הרשים וזה. ביחד
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  : הוסיףובעלה 

 .וכל אחד מאיתנו עובר תהליכים ,אנחנו צוות ,וזהו ,מטופלת שאשתיזה לא  :שלהם הגישה"
  ".זה מאוד הרשים אותנו .משפיע עליי -ומה שהיא עוברת  ,עליהמשפיע  -מה שאני עובר 

 אחר חיפושל, חדשות לעובדות המשפחה ובני הקשיש חשיפתל, והסברים מידע להעברת נגע נוסף ֵממד

  .שלהם הייחודיים לצרכיםטיפול ה התאמתלו טיפול

  :אמר הקשישות אחת של בעלה

גם . יכולה לקבל עזרה בביטוח לאומי בכללשהיא , ידעתי לא שקודם במשהו עזרו, למשל, לי"
לנו שאפשר לקבל עזרה  שאמרההסוציאלית  העובדתלמשל  כמו, כמה עצות טובות נתנו

  " .הביתה

  : אחרת אמרה קשישה

 והמרפאה היום באתי אז. קיצונית לעייפות לי גרם הוא. ]טוניןאסר[ לכדוררע מאוד  הגבתי"
וגם כי אולי יחליפו לי את הכדור  –! ?לא ידעתי שיש דבר כזה –תרגילי זיכרון  לי נתנה בעיסוק

  ".ממילא שאותו הפסקתי לקחת

. עבורםב הגריאטרית המרפאה של ספציפית תרומה על להצביעהתבקשו  שלהםהמשפחה  ובני הקשישים

  :משמעותיות דוגמאות הציגו מקצתםאך , לכך לענות הצליחו לא מהם רבים, אמנם

, והם החליטו. שנה 30ויש לי בעיות שינה אולי  ,הניתוח היו לילות שלמים שלא ישנתי אחרי"
והוא רשם לי כדורים שהיו אמורים  ,שאני צריכה לראות פסיכיאטר, בית החוליםהרופאים ב

 המשפחה רופא עם ביחד ,כאן הרופאה ,עכשיו .דכאוניים-ובנוסף הם גם אנטי ,לעזור לי לישון
 אני מה בשביל מבינה הייתי לא פעם. מתאימות תרופות לי ולמצוא זה את לשנות מנסים, שלי
ואני  ,אבל עכשיו אני לוקחת את הכדורים שהם התאימו לי, האלה הכדורים את ולוקחת קונה

  " .ישנה מצוין

  :ובעלה של חולה אחרת אמר

 זה. בהליכה ביטחון יותר הרבה מרגישה ]החולה[היא שעכשיו אמרנו לפיזיותרפיסטית  רק"
  ".השתפר המצב, ללכת יכולה היא לפחות אבל ,100% של מצב לא

ה בקשישים ובבני כהיא תחושת הביטחון שההערכה הגריאטרית נס, הקשורה לקודמתה ,נוספת מהֵת 

 . משפחתם

  : קשיש אמר

 מישהו. שצריך כמו, בסדר הכול עושה הוא אם לו יגיד שמישהו צריך הוא, מזדקן שכאדם..."
 " .אותו ולהנחות לכוון שיידע מקצועי

  : ואחרת אמרה

ואנחנו לא זוכרים  ,חוזרים מרופא] בן זוגי ואני[אנחנו  ,לפעמים -ככה זה , מזדקן כשאתה"
חלק מהבעיה של הזדקנות היא שאתה לא רוצה להודות בפני בן הזוג שלך ... מה הרופא אמר
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. שאתה לא שולט תמיד במה שקורה לך, או בפני עצמך שאתה לא מתפקד כמו שתפקדת בעבר
לא תופס כל מה שקורה או מקבל אבל אתה מרגיש טיפש בגלל שאתה  ,זה לא שנהיית טיפש

מקל , שעוזר לך בבעיות שלך, זה שיש מקום כמו זה, ולכן .את ההחלטות הנכונות בכל מצב
 " .אני חושבת שזה דבר חשוב מאוד. מוריד מעליך את הנטל והלחץ, מאוד

  :כך זאת ביטאה שישותתה של אחת הקוב

של [ הקמתה עצם. המקומות בכל שעושים כמו ,לזבל הקשישים את לזרוק צריך לא"
מרפאה  ,חושבת שחשוב כמו מרפאה לבריאות האישה. זה התייחסות לקשיש -] המרפאה

  ".ריוןילסיכונים בה

  בקשישים התומכים המשפחה לבני שיש עומס תחושת 5.4
שלהם אשר עם שינויים בתפקוד הפיזי הקוגניטיבי והנפשי בקשישים מתמודדים בני המשפחה המטפלים 

נבדקה הקשישים בני המשפחה בשתי קבוצות שחשים ידת העומס מ. םתחושת עומס בקרבלגרום לעלול 

עומס רגשי : רכיביםני חלק לשנהכולל ציון כולל ה) Modified Burden Interview  )MBIבאמצעות מדד 

 0.66מתאם גבוה הנע בין בחינת המהימנות הפנימית בכל אחד משני הרכיבים לימדה על . ועומס תפקידי

בני משפחה  23יש לתת את הדעת לכך שבקבוצת הביקורת רואיינו  ,בטרם נציג הממצאים. 0.93לבין 

אל להתייחס ראוי , לפיכך. משום שרובם לא גרים עם הקשישים והראיונות נערכו בביתם, בלבד

ואת הציון תחושת העומס במציג את הציון הממוצע הכולל  17לוח  .בזהירות הנדרשתהבאים ממצאים ה

וכעבור הגריאטרית בקרב התומכים בשתי הקבוצות לפני ההערכה , הרכיביםשני כל אחד מהממוצע ב

שלושה  -די יעומס תפקרכיב הרגשי כולל תשעה פריטים והעומס מרכיב השמאחר יצוין כי . חצי שנה

כולל בקבוצת הניסוי היה העומס ההציון הממוצע בתחושת  .100-נרמלנו את הציון הממוצע ל, פריטים

בבחינת עומס . בהתאמה ,29.38-ו 34.94יקורת ובקבוצת הב, כעבור חצי שנה 27.38-ולפני ההערכה  31.1

בעוד שבקבוצת  ,)29.2-ל 37.2מציון ממוצע (חלה ירידה גדולה ומובהקת  בקבוצת הניסוי, תפקידי

בקבוצת הניסוי לאחר השינויים שחלו כי עשוי לרמז הממצא . חלה ירידה מועטה ולא מובהקת הביקורת

סייעה , מטפלת או ביקור אצל פסיכולוג או פסיכוגריאטרהעסקת כמו למשל , הערכה הגריאטרית

  . לתומכים לאזן את מטלות הטיפול בקשישים

   )מנורמל(ציון ממוצע מהימנות לסולם העומס של בני משפחה בקבוצת ניסוי ובקרה : 17 לוח
  ביקורתקבוצת   קבוצת ניסוי  
   ריאיון שני   ריאיון ראשון   ריאיון שני    ריאיון ראשון  

    
ממוצע 

   חציון  )ת"ס(
ממוצע 

   חציון  )ת"ס(
ממוצע 

   חציון  )ת"ס(
ממוצע 

 חציון  )ת"ס(
Total  0.90 31.1 

)22.23( 
27.08 0.89 27.38 

)24.55( 
22.91 0.93 34.93 

)22.69( 
31.25 0.93 29.38 

)22.36( 
27.08 

Emotional 0.92 28.79 
)24.53( 

22.22 0.90 28.57 
)27.62( 

19.44 0.93 35.61 
)24.04( 

36.11 0.92 30.99 
)25.17( 

29.16 

Role0.66 38.92 
)26.17( 

41.66 0.73 23.08 
)28.15( 

16.66 0.84 32.9 
)25.4(  

33.33 0.76 24.56 
)22.17( 

20.83 
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מאפייני התומכים לפי משתני -ערכנו ניתוח דו, תחושת עומסלבמטרה לבחון אלו מאפיינים קשורים 

הקשר למאפייני את לא ניתן היה לבחון הביקורת בקבוצת . הניסויהקשישים בקבוצת ומאפייני 

העומס הכולל , לפני ההערכה הגריאטריתנמצא כי . אודותיהםעל משום שלא היה בידינו מידע התומכים 

 בני המשפחהבקרב  25.2ציון ממוצע (שאר לבד בבית ייכולת הקשיש לה-אילעל בן המשפחה היה קשור 

 םאינ יםשהקשישאלה בקרב  37.4שאר לבד בבית לעומת ילה יםיכול םימטפלהם  הםשב יםשהקשיש

יכולת הקשיש בנוסף להעומס הכולל היה קשור , חצי שנה לאחר מכן). שאר לבד בביתילה יםיכול

יכולת -אילעומס רגשי גבוה היה קשור . לעומת גברים ,להיות התומכים נשיםשאר לבד בבית גם ילה

לעומת  ,זוגבת /הקשיש עם בן קוגניטיבי ירוד של הקשיש ומגורימצב לו שאר לבד בביתיהקשיש לה

לא נמצאו הבדלים במאפייני התומכים החשים תחושת  חצי שנה לאחר מכן. הרכבי משק בית אחרים

עובדה לדי גבוה נמצא קשור לפני ההערכה הגריאטרית עומס תפקי. יותר מאחריםומס רגשי גבוה ע

לעומת מגורים עם התומך  ,עובדה שהקשיש גר לבדלגם , ולאחר ההערכה, כאונייבמצב דנמצא שהקשיש 

  . או עם אחרים/ו

  ת של הערכה גריאטרית כוללנית לרופאי משפחהסהתרומה הנתפ 5.5
סייעה להם לטפל היא ערכה הגריאטרית לרופאי המשפחה ועד כמה הלמוד על תרומתה של הבמטרה ל

שהפנו חמישה או יותר רופאי משפחה רואיינו באמצעות שאלון למילוי עצמי מאתיים , בקשישים

   .תוהגריאטרי ותמרפאלאחת הקשישים 

  הרופאים  מאפייני 5.5.1
 )24.6(רבע  :ים היאגילההתפלגות ו, 51.2 עומד עלגילם הממוצע  .אחוזים מהרופאים הם גברים שישים

, סיימו לימודי רפואה בישראל) 34%(שליש . ומעלה 56והיתר בני  55עד  46הם בני  40%-כ, 45הם עד גיל 

כמעט כל הרופאים הצעירים . מערבהבמדינות  -במזרח אירופה והשאר  - 20%, לשעבר מ"בבריה - 29%

בקרב . מ לשעבר"הימודיהם בישראל או בבריומעלה סיימו את ל 46 איוכמחצית הרופאים גיל) 45עד גיל (

 :רוב הרופאים עובדים במקצועם שנים רבות. כשליש הם בוגרי מזרח אירופה, ומעלה 46רופאים בני ה

סיימו התמחות ברפואת  48%, התמחותםלגבי . הסיימו לימודיהם לפני למעלה מעשרים שנ 68%

רופאים כלליים הם  21%-ו, בעיקר ברפואה פנימית, סיימו התמחות במקצועות אחרים 31%, המשפחה

מהרופאים הכלליים למדו  8%ורק ) 45עד גיל (מהרופאים הכלליים הם צעירים  3%רק . ללא התמחות

בוגרי ברית המועצות לשעבר ) 80%-כ(ורובם , ומעלה 45שאר הרופאים הכלליים הם בגיל . בישראל

והשאר , ה עיקריהעבודה כרופא משפחה מהווה מקום עבוד) 85%(עבור רוב הרופאים . ומזרח אירופה

הם שכירים  27%, הם רופאים עצמאיים) 633%( יםשני שליש. עובדים גם בבי חולים או במינהל רפואי

 הלפיו כשלוש, נמצא קשר בין ותק לבין תנאי ההעסקה .הם בעלי סטטוס תעסוקתי משולב 10%-בקופה ו

לעומת כשליש מהרופאים  ,הם עצמאייםויותר שנים  16מהרופאים המבוגרים שהם בעלי ותק של  םרבעי

  . כשליש הם עצמאייםמיותר  ,הרופאים הצעירים ביןמ. הצעירים יותר

רואיינו באמצעות שאלון למילוי עצמי שנשלח אליהם בדואר בצירוף מעטפה מבוילת לדואר  הרופאים

ר לקש בנוגעלהלן יוצגו הממצאים העקריים . השאלון כלל שאלות פתוחות וסגורות ומשפטי עמדה. חוזר

שביעות הרצון בנוגע לעמדותיהם כלפיה ובנוגע ל, בין רופאי המשפחה לבין המרפאה להערכה גריאטרית

  . שלהם מתפקודה
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  תמקצועי-רבפניה למרפאה להערכה גריאטרית הל סיבות 5.5.2
הסיבות העיקריות שבגללן הם מפנים  לציין אתבשאלה פתוחה הרופאים נתבקשו  הריאיון בפתיחת

כי למעלה הממצאים מגלים . תשובותיהם קובצו לקטגוריות. להערכה גריאטריתקשישים למרפאה 

. כרוןילאחר שזיהו ירידה קוגניטיבית והפרעה בז, להערכה קוגניטיביתמפנים קשישים ) 55%(ממחציתם 

צורך : סיבות שכיחות נוספות שצוינו היו. מפנים עקב ירידה כללית בתפקודמהרופאים  55% ,על כך נוסף

" לא הגעתי לאיזון"ו) polypharmacy( טיפול מרובה תרופות ,תרופתית עקב חוסר איזון תרופתיהערכה ב

בירור צורך בהשמה במוסד סיעודי , )8%( דיכאוןחשד ל, )10%(הערכה פסיכוגריאטרית צורך ב, )16%(

וסר ועקב סיכון לנפילות וח) 10%(או הקשיש  המשפחה תבקשלפי , )7%(וקבלת עזרה מהביטוח הלאומי 

, ריבוי מחלות כרוניות, שליטה- אי :כגון ,שיעורים בודדים של רופאים ציינו סיבות נוספות). 4%(יציבות 

  ".מבוי סתום"נדודי שינה ו, התנהגות מסכנת ואלימות, כאבים

שליש . הם נשאלו מהם הקשיים העקריים שיש להם באבחון ובטיפול בקשישים במרפאה שלהם, בנוסף

 15% :וסיבה זו גם הצטרפה לסיבות אחרות, נו את מגבלת הזמן כסיבה הראשונהמהרופאים ציי) 33%(

את בעיית הניידות של חולים כרוניים וקשישים ואת הקשיים שלהם להגיע למרפאה העלו מהרופאים 

 הייתהמהרופאים  15%-כ ביטויים שונים בקרב הקיבלסיבה נוספת אשר . לבדיקות ולטיפולים שונים

 פעולה שיתוף חוסר, כןו, שלו המשפחה בני ועם) לו להסביר כדי הדרושוהזמן ( הקשיש עם תקשורת קשיי

 טיפולבו ובדמנטיה קוגניטיבית בירידה ובטיפול באבחון הקושי את ציינו מהרופאים כעשירית. מצדם

  .סוציאליים לשירותים ובהפניה בקשר קשיים להם יש כי ציינו 5%-וכ, אחרות כרוניות במחלות

  עמדות הרופאים כלפי המרפאה הגריאטרית 5.5.3
מחציתם השיבו . המרפאה הגריאטרית עוזרת להםבאיזה אופן נשאלו בשאלה פתוחה נוספת  הרופאים

   ;איזון תרופתילגבי התאמת תרופות ולגבי , כי המרפאה עוזרת בייעוץ ובאישור לגבי טיפול בתרופות

אמרו כי המרפאה נותנת עזרה  12% ;וגי הטיפולהיא עוזרת במתן המלצות לטיפול ללא פירוט ס 35%-ל

המרפאה עוזרת בהדרכה , מהרופאים 6%לדברי . אחרת כמו גיבוי ותמיכה לרופא או עידוד המשפחה

 3%-ו, בהערכה פסיכוגריאטרית - 4%, בקבלת מטפלת לבית וקבלת חוק סיעודציינו עזרה  9%, למשפחה

  . פולאמרו כי המרפאה נותנת להם רעיונות חדשים לטי

שור אבחנות שהם יבא, בשאלה סגורה באיזו מידה הייעוץ עזר להם באבחוןהרופאים נשאלו  ,מכן לאחר

 הייעוץכי מתשובות הרופאים עולה . ממדים נוספיםבהחולים ו היענותשיפור ב, ה תרופתיתויבהתו, זיהו

  וכי , ה ואלצהיימרדמנטי, לירידה קוגניטיבית תרופתימהרופאים במתן טיפול  76%- עזר במידה רבה ל

מהרופאים אמרו כי  58%, בנוסף. דמנטיה ומחלת אלצהיימר, הוא עזר באבחון ירידה קוגניטיבית 67%-ל

הגריאטרי תרומה  לייעוץנראה כי , לפיכך. עזר להם באישור האבחנות שהם כבר זיהו קודם לכן הייעוץ

מהרופאים אמרו כי  44%, נוסףב. בקרב קשישיםובטיפול בה משמעותית בזיהוי ירידה קוגניטיבית 

עזר להם במידה רבה להרגיע ולתמוך בחולה ובבני משפחתו ובשיפור שביעות הרצון שלהם מכך  הייעוץ

עזר להם מאוד להדריך  הייעוץשליש מהרופאים אמרו כי , כמו כן .שהוא עושה כל מה שאפשר בשבילם

בין רבע לחמישית  .השגחה ושירותים סוציאליים בבית, ולהשפיע על החולה ובני משפחתו לקבל עזרה

עזר להם מאוד בהתאמה תרופתית והתמודדות עם אינטראקציות בין  הייעוץמהרופאים אמרו כי 

הגריאטרי עזר  הייעוץשפחות מעשירית מהרופאים סוברים כי  ראוי לתת הדעת לכך, עם זאת. תרופות

  . מאוד בביצוע בדיקות נוספות
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 Varimaxנערך ניתוח גורמים בשיטת , הגריאטרי לרופאים הייעוץהבחינה של תרומת את להעמיק  כדי

תשעה " נפלו"הראשון  ֵממדב .)1.0-גבוה מ eigen-value(ים ֵממדאשר הניב שלושה , פריטים 17של 

חמישה פריטים  -השני  ֵממדב ;הוי אבחנות והתאמת תרופותיז ןכגוהרפואי  טיפולפריטים המתייחסים ל

שלושה פריטים המתייחסים  -השלישי  ֵממדוב ;אישי-וקשר בין מנטאליהמתייחסים לטיפול אינסטרו

שיפור הטיפול  ֵממדהמהימנות הפנימית של תשעת פריטי . )18לוח (לזיהוי וטיפול בירידה קוגניטיבית 

)Cronbach's Alpha ( בעוד , 0.82על  -הקשר האינסטורמטלי  ֵממדשל חמשת פריטי , 0.87על עמדה

  . 0.48הנמוכה ביותר ועמדה על  הייתהשהמהימנות הפנימית של שלושת פריטי הטיפול הקוגניטיבי 

   לרופא עזר הגריאטרית המרפאה של הייעוץ בהםש התחומים דירוג לסולם הגורמים ניתוח  :18 לוח
    

  טיפול
 רפואי

  טיפול
  מנטאליאינסטרו

 וקשר אישי

  טיפול
  בירידה

 קוגניטיבית
 0.173 0.111 0.725אליהםשהפניתהחולים אצל חדשות אבחנותזיהוי

 0.110 0.073 0.753  דיכאוןשלאבחון

לדיכאוןתרופותהחלפת,לדיכאון מתאימות תרופותמתן
 0.084 0.157 0.744  ומהוכד

 0.221 0.237 0.621מהןסובלשהקשישולבעיות למחלות תרופותהתאמת

 0.019 0.167 0.686תרופותביןאינטראקציה עםהתמודדות

ובעיותבסוגריםשליטה-אי, חוזרות נפילות עםהתמודדות
 0.118 0.405 0.516  ובליםס הם מהןש אחרות

 0.000 0.261 0.635כןלפנילחולהעשיתלא שעוד בדיקותעלהמלצה

רפוי  הפיזיותרפיכמונלווהרפואי טיפול לקשיש לספקיכולת
 0.111 0.432 0.480  ומהבעסוק וכד

 0.439 0.298 0.451  בקשישיםולטיפוללאבחון ביחס ניסיון ולצבורללמוד

 0.022 0.630 0.396  להןזקוקשהואהתרופותאת לקחת החולה היענותשיפור

אובביתעזרהלקבלהחולהעל להשפיע או/ו להדריךיכולת
 0.002- 0.740 0.261 השגחה

הקשיששלהמשפחהבניעל להשפיע או/ו להדריךיכולת
 0.024- 0.746 0.259ומהוכד זר עובד, סוציאליים שירותים ,והשגחה עזרה לו שתהיה

שאתהמכך,המשפחהובניהחולים של הרצון שביעותשיפור
 0.351 0.631 0.117 בשבילם שאפשר מה כל עושה

 0.326 0.698 0.014שלוהמשפחהובבני בחולה ולתמוךלהרגיע

  0.587 0.208 0.144-  החוליםאצלזיהיתכבר שאתה האבחנותאישור

 0.686 0.059 0.201אלצהיימרומחלתדמנטיה,קוגניטיבית ירידהשלאבחון

 0.657 0.017- 0.265ואלצהיימרדמנטיה, קוגניטיבית לירידה תרופתיטיפולמתן
  

נמצאו , בבחינת הקשר בין תרומת הייעוץ הגריאטרי בכל אחד משלושת הממדים לבין מאפייני הרופאים

יותר רופאי משפחה העובדים . לפי תנאי ההעסקה של הרופאים, אך לא מובהקים, הבדלים משמעותיים

 24%, כך. כשכירים בקופה מדווחים על תרומה רבה של המרפאה הגריאטרית מאשר רופאים עצמאיים

לעומת , מהרופאים השכירים אמרו כי הייעוץ עזר להם במידה רבה בזיהוי אבחנות ובהתאמת תרופות

מהשכירים אמרו שהיעוץ עזר להם במידה רבה בטיפול  41%-ו, מהרופאים העצמאיים 14%
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מהרופאים  30%לעומת , ובאמון של הקשיש ומשפחתו בטיפול שהוא נותן לקשיש מנטאליאינסטרו

מהרופאים השכירים אמרו כי הייעוץ עזר  74%, חינת זיהוי וטיפול בירידה קוגניטיביתבב. העצמאיים

לא ניתן ללמוד מההבדלים האלה האם הרופאים השכירים . מהעצמאיים 66%לעומת , להם במידה רבה

יודעים פחות מהעצמאיים על טיפול בתסמינים ובעיות של קשישים או שמא הם יותר מודעים לקשיים 

לא נמצאו הבדלים בתרומת המרפאה . הטיפול בהם ויותר מעוניינים להעמיק בהבנתם ולמורכבות

פחות קשישים להערכה /הגריאטרית לרופאים בעלי התמחויות שונות או לרופאים המפנים יותר

לא ניתן להמשיך ולהעמיק , ולכן, לא היו בידינו מאפיינים נוספים של הרופאים, בנוסף. גריאטרית

   .בבחינת ההבדלים

לעמדותיהם השווינו אותן , הבחינה של עמדות הרופאים כלפי המרפאה הגריאטריתאת להעמיק  כדי

לעומת מסכימים (מסכימים בהחלט ) 69%(נמצא כי רוב הרופאים . )19לוח ( אחרות ייעוץכלפי מרפאות 

, הנפשי ,כי המרפאה הגריאטרית מתייחסת למצב הפיזי) במידה בינונית או מועטה או כלל לא מסכימים

מחציתם מסכימים בהחלט כי ההמלצות  .החברתי והמשפחתי של החולה יותר ממרפאות ייעוץ אחרת

התרופתיות שהם מקבלים מהמרפאה הגריאטרית מתחשבות במצב הכללי של החולה יותר מאשר 

מהרופאים הסכימו  41%, בנוסף. מפורטות יותר ןכי הוההמלצות התרופתיות של מרפאות ייעוץ אחרות 

בקשישים יותר מאשר בעזרת ייעוץ  טפלהחלט כי בעזרת הייעוץ הגריאטרי הם לומדים לאבחן ולב

מהרופאים מסכימים בהחלט כי ההמלצות מבוצעות בידי  15%רק , עם זאת. ממרפאות אחרות

בין עשרת משפטי העמדה  הנמצאה מהימנות פנימית גבוה. הקשישים יותר מהמלצות ממרפאות אחרת

)Cronbach's alpha=0.80 .(  

 ברפואת מומחים ורופאים מומחיות ללא משפחה רופאי יותר כי מלמדת הרופאים יניימאפ בין השוואה

 כי עולה 19 מלוח. הגריאטרית המרפאה כלפי חיוביות עמדות הביעו ,בפנימית מומחים לעומת ,משפחה

 קשישים יותר מפניםרופאים ה בין השוואה. מובהקים הקבוצות שתי בין ההבדלים ,הפריטים במחצית

 בין השוואה. הראשונים לטובת, מאוד קטנים הבדלים הניבה פחות שמפנים למי גריאטרית להערכה

 בהשוואה חיובית עמדה יש שכירים רופאים יותר למעט כי לימדה עצמאיים לבין בקופה שכירים רופאים

  .עצמאיים רופאים פחות למעט
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 )מסכים בהחלט(להערכה גריאטרית לפי מומחיות הרופאים עמדות רופאים כלפי המרפאה   : 19 לוח
  ) באחוזים(

    
  

  כ"סה

  
רופאים 
  כלליים

מומחים 
ברפואת 
  משפחה

מומחים 
בפנימית 

  ואחר
 החברתי, הנפשי, המרפאה הגריאטרית מתייחסת למצב הפיזי

  62  71  70  69  יותר ממרפאות ייעוץ אחרת  ,והמשפחתי של החולה

המרפאה הגריאטרית מתחשבות במצב ההמלצות התרופתיות של 
יותר מאשר ההמלצות התרופתיות של מרפאות  ,הכללי של החולה

  33  59  54  50   *ייעוץ אחרות

ההמלצות שאני מקבל מהמרפאה הגריאטרית מפורטות יותר 
  39  55  46  48   *מההמלצות ממרפאות ייעוץ אחרות

וטיפול בעזרת הייעוץ של המרפאה הגריאטרית אני לומד על אבחון 
 31 44 49 41  *יותר מאשר בעזרת ייעוץ ממרפאות אחרות ,בקשישים

ההמלצות שהחולים ובני המשפחה שלהם מקבלים מהמרפאה 
  35  40  49  40  הגריאטרית משפרות את איכות החיים של הקשישים 

יותר מאשר  ,המרפאה הגריאטריות מתחשבת ברצונות של החולה
  18  24  32  24  מרפאות אחרות 

התקשורת שלי עם המרפאה הגריאטרית טובה יותר מאשר עם 
  9  26  22  20   *מרפאות אחרות

 ,החולים מוכנים לבצע את ההמלצות של המרפאה הגריאטרית
  9  15  22  15  *יותר מאשר את ההמלצות שהם מקבלים במרפאות ייעוץ אחרות

המרפאה הגריאטרית נותנת המלצות לביצוע בדיקות נוספות יותר 
  11  27  12  ממרפאות ייעוץ אחרות 

4  
  

 מובהק בין רופאי משפחה כלליים ורופאי משפחה מומחים לבין רופאים מומחים בפנימית ומקצועות אחרים* 
(p<0.05)     

  

- על-אף. יםֵממד שמונה לגבי נבחנה הגריאטרית המרפאה עילותמּפְ  הרופאים של הכללית הרצון שביעות

 המרוצים בשיעור הבדלים נמצאו ,)cronbach's alpha( 0.89 על עמדה ביניהם הפנימית מהימנותהשפי 

 כך-כל לא או מרוציםלעומת ( מאוד מרוצים) 54%( חציתםממ יותר כי עולה 20 מלוח. השונים יםֵממדמה

 עודב. משפחתם ולבני לחולים שלהם מהיחס - 49%-ו במרפאה הצוות של המקצועית מהרמה) מרוצים

 צוות של מהיחס מאוד מרוצים מומחיות ללא משפחה ורופאי משפחהה ברפואת המומחים שמחצית

. כלפיהם מהיחס מאוד מרוצים פנימיתברפואה  המומחים המשפחה מרופאי 31% רק, כלפיהם המרפאה

, מהאבחון, עמם לשוחח והיכולת המרפאה צוות עם מהתקשורת מאוד מרוצים מהרופאים כשליש

 מרוצים 15% רק, זאת עם. המשפחה לבני שלהם ומההדרכה, נותנים שהם ומהשירותים מההמלצות

 לא כלל 7%-ו מרוצים כך כל לא 28%, מרוצים 51%( למרפאה תור לקבלת ההמתנה ממשך מאוד

 וללא ברפואת משפחהעם התמחות  משפחה רופאי של יותר הגבוה השיעור בולט כאן גם). מרוצים

 מומחים משפחה רופאי של יותר נמוך לשיעור בהשוואה ,המרפאה מתפקוד מאוד שמרוצים התמחות

 מפניםה אלה לעומת ,גריאטרית להערכה קשישים יותר מפניםה הרופאים בין ואהוהש. אחרים בתחומים

 עצמאיים לבין בקופה שכירים רופאים בין השוואה. הקבוצות בין הבדלים הניבה לא קשישים פחות

 התפקוד פריטי ברוב רצון שבעירופאים עצמאיים  מאשר שכירים רופאים של יותר גבוה שיעור כי לימדה

  .מובהק ההבדל הפריטים וברוב, הגריאטרית המרפאה של
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מהפעילות של המרפאה הגריאטרית לפי מומחיות הרופאים של הרופאים שביעות רצון כללית   : 20 לוח
   )באחוזים() מרוצה מאוד(

  

  כ"סה
רופאים 
  כלליים

מומחים 
ברפואת 
  משפחה

מומחים 
בפנימית 

  ואחר
  46  59  55  54  הרמה המקצועית של הצוות במרפאה 

  40  52  53  49  היחס של הצוות במרפאה לחולים ולבני משפחתם 

  31  50  56  46   *היחס של הרופאים והצוות במרפאה אליך באופן אישי

היכולת שלך , והצוות במרפאה התקשורת שלך עם הרופאים
  22  39  48  36  *לשוחח איתם במקרה הצורך

טיפולים ל, ההמלצות שלהם לתרופות, האבחון שהם נותנים
  28  42  32  36  שירותי עזרה סוציאלית לו

בטיחות , השגחה, לחוק סיעוד לגביהדרכה לבני המשפחה 
  29  40  39  36  חשובים לרווחת הזקןהבבית ונושאים אחרים 

ההמלצות וההדרכה שהם נותנים לקשישים ולמשפחה מבחינת 
  24  34  24  29  פעילות פנאי ושימוש בשירותי רווחה כמו חוק סיעוד , תפקוד

  13  15  16  15  *משך ההמתנה לקבל תור
 ם מומחים בפנימית ומקצועות אחריםמובהק בין רופאי משפחה כלליים ורופאי משפחה מומחים לבין רופאי *

(p<0.05)      

מוצגים משפטי עמדה  21בלוח . ציפיותיהם מהמרפאה להערכה גריאטריתגבי נשאלו הרופאים ל, לבסוף

גבי תן לקשישים הדרכה ליכי המרפאה הגריאטרית תמצפים מכלל הרופאים  62%וממנו עולה כי 

עובדה , ןקשר עם מועדולגבי ביטוח לאומי או מוסד לללגבי אופן הפנייה שירותים סוציאליים כמו הסבר 

שיעור הרבה יותר נמוך של רופאי משפחה , לעומת זאת. בתחום זה הקשיים שלהםשעשויה לרמז על 

אחר מצבו  תההמלצבוצעו בנהל את המעקב אחרי תוצאות הבדיקות שתמצפים כי המרפאה הגריאטרית 

 ,מרפאהמהרופאים מעוניינים לקבל את המלצות ה יםלמעלה משני שליש. הכללי של הקשיש ותרופותיו

פנימית מעוניינים רפואה מהמומחים ב 15%מעניין להיווכח כי רק . ולהמשיך לטפל בקשיש בעצמם

לעומת שיעור הרבה יותר גבוה של רופאי , התרופתי לעקוב אחר הטיפולשהמרפאה הגריאטרית תמשיך 

  ). מובהקהבדל , בהתאמה ,26%-ו 35%(משפחה מומחים וללא מומחיות 

תיתן שהמרפאה הגריאטרית ) לעומת לא כל כך חיוני או לא חיוני כלל(חיוני שסברו שרופאים   : 21 לוח
אחרות מרפאות ייעוץ מקצועיות כמו  לבדיקות ולטיפולים אחרים, המלצות לטיפול תרופתי

   )באחוזים(

 כ"סה  
רופאים 
  כלליים

מומחים 
ברפואת 
  משפחה

מומחים 
בפנימית 

  ואחר
תיתן הדרכה לגבי לשירותים סוציאליים כמו הסבר איך פונים 

  61  60  67  62  קשר עם מועדון וכדומה , לביטוח לאומי

  28  45  40  39 ידה -תנהל מעקב אחרי התוצאות של הבדיקות הנוספות שהומלצו על

  39  20  39  29  תנהל מעקב אחרי מצבו הכללי של הקשיש

  35  23  32  28  תפנה את הקשיש לטיפולים כמו פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק 

  15  35  26  27  * ידה-תנהל מעקב אחרי הטיפול התרופתי שהומלץ על
  (p<0.05)מובהק בין רופאי משפחה כלליים ורופאי משפחה מומחים לבין רופאים מומחים בפנימית ומקצועות אחרים * 
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מהרופאים מסכימים במידה רבה  73%, םלפיה, אלה עולים בקנה אחד עם ממצאי שאלה אחרת ממצאים

וכי עליו לרכז את ההמלצות , לגבי המטופלים שלוהגורם המחליט כי רופא המשפחה צריך להיות 

מהרופאים מסכימים בהחלט כי המרפאה  31%רק  .לקבל ןמה לוממרפאות הייעוץ ולהחליט אי

  . יותר מאשר מרפאת ייעוץ אחרת ,המשיך לעשות מעקב אחרי החוליםהגריאטרית צריכה ל

  ההחלטות  למקבלהמלצות ומדיניות ל השלכות ,מסקנות. 6

הקשישים עוברים בדיקות ומבחנים במשך מספר שעות בידי צוות  ,גריאטרית כוללנית במהלך הערכה

קופות . אחרת ייעוץניתן במרפאת השירות יותר מזהו שירות עתיר כוח אדם ויקר  ,ולכן, מקצועי-רב

מושכל ויעיל ככל האפשר ולהבטיח כי רופאי המשפחה יפנו להערכה  שימושהחולים מעוניינות לעשות בו 

כדי , זאת. שהם עצמם מתקשים להתמודד עמם ותרב ותגריאטריבתסמונות לוקים קשישים הכזו רק 

המחקר הנוכחי הציג תמונה . להמלצותשהקשישים ורופא המשפחה יוכלו להפיק תועלת ולפעול בהתאם 

 ועל, להערכה גריאטרית כוללנית במכבי שירותי בריאות ותמקיפה על דפוסי העבודה ותפוקות המרפא

  . לשיפור הטיפול בקשישים ןתרומת

עד כמה מופנים אל המרפאות הגריאטריות ונבדקים בהן קשישים  -שאלת המחקר הראשונה בבחינת 

. ותרבבתסמונות גריאטריות ור גבוה מהקשישים שנבדקו בהן אכן לוקים עולה כי שיע -" מועדים"

-איממנפילות ו יםבלוושיעור גבוה ס, מירידה תפקודית וקוגניטיבית ברמות שונות יםבלוכמחציתם ס

הם הרבו , בנוסף. זמנית-בותסמונות  6-5-מכשליש מהקשישים סבלו , זאת ועוד. סוגר השתןעל שליטה 

נראה כי המרפאות , לפיכך. ושליש היו מאושפזים בשנה האחרונה, המשפחה ובמיוןלבקר אצל רופא 

  .האלה אכן מטפלות באוכלוסיית יעד רלוונטית ומתאימה להן

 לעומת ,גריאטרית הערכה שעברוהקשישים  של במצבם שינוי חל האם הייתהה שנבדקה יהשני הסוגיה

 ברוב הקבוצות בשתי יציבות נשמרה כללי באופן כי מלמדים הממצאים. כזו הערכה עברו שלא אלה

 בעוד, תסמונות 6-5-ב הלוקים בשיעור עלייה חלה ביקורתה בקבוצת אך, התסמונות הגריאטריות

 במצב פוריש חל לא אם שגם משום, חשיבות זו לעובדה יש כי נראה. יציבות הייתה הניסוי שבקבוצת

 גם. מצבם התייצבות - ובעקבותיה התדרדרותםבבלימת  סייעה הגריאטרית הערכההייתכן ש, הקשישים

 שיעור, שכן. זו תמונה מחזקים לבריאות הקשורה חייםה ואיכות הבריאות מצב תפיסתלגבי  הממצאים

, כן כמו. ביקורתה בקבוצת יציבות לעומת, הניסוי בקבוצת עלה תקין בריאות מצב על שדיווחו הקשישים

השני חל שיפור מסוים באיכות החיים  הריאיון לבין הגריאטרית ההערכה שבין השנה חצי במהלך

. יציבותנרשמה  ביקורתבקרב קבוצת הואילו , הקשורה לבריאות בקרב הקשישים בקבוצת הניסוי

גם כאשר מצבם הפיזי של הקשישים מכאן ש .חייםהשל מדד איכות  מנטאליפור התבטא ברכיב היהש

. תחושת איכות החיים הקשורה לבריאותבו חל שיפור בתחושה הסובייקטיבית שלהם, נותר בעינו

עשוי לרמז על תרומת ההערכה הגריאטרית להרגשה של הקשישים וליכולת ההתמודדות שלהם  הממצא

בשיעור השימוש בחלק משירותי  עלייהחלה  ,לאחר ההערכה, בנוסף. לא חל בו שיפוראף ש, עם מצבם

מטרות ההשיגה ההערכה את אחת , ובכך, ביקורתלעומת יציבות בקבוצת ה, הבריאות והרווחה

  . שלה החשובות
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 זוןבבחינת תרומת ההערכה הגריאטרית לרופאי המשפחה נמצא כי היא סייעה להם בהתאמה ובאי

 מכךהביעו שביעות רצון  משפחתם ובני הקשישים גם .קוגניטיבית ירידה עם התמודדותבו תרופות

, זאת עם. הרופאיםוכך גם  ,מההמלצות משמעותי חלקהם מבצעים  כי ונראה, הזו ההערכה את שעברו

 אכזבה על להצביע שעשויה עובדה, חלקית רצון שביעות הביעו הקבוצות בכל מהמשתתפים חלק

  .מציאותיות לא ציפיות על גם אולי אך, מסוימת

. מרפאות להערכה גריאטריתראוי לשקול בחיוב את הפעלתן והרחבת פעילותן של הנראה כי , לאור זאת

גם אם לא חל שינוי  ,הממצאים מלמדים על שיפור באיכות החיים וביכולת ההתמודדות של הקשישים

בשיעור המשתמשים  עלייהגם ל. שלהם ותהגריאטרי ותנוסמתבמצבם התפקודי והקוגניטיבי וב

יש חשיבות  ,וכדומה קשר עם פסיכוגריאטר ,כמו מטפלת ,התמודדותללסייע שיש ביכולתם בשירותים 

גם אם קיים , שרדותםיהללכל אלה עשויה להיות תרומה משמעותית להמשך איכות חייהם ו. זהבהקשר 

  .קושי לבחון זאת באופן אמפירי

 תועלת להפיק עשוייםקשישים הו "מועדים" קשישים גריאטרית להערכה להפנות להקפיד חשוב, בנוסף

 ,אולם. לכך המתאימים קשישיםלזהות  השכילו במכבי הרופאים כי נראה. המלצותיהמו מההערכה

 ולהפיץ כזו להערכה המתאימים הקשישים של והגדרות מובנים סטנדרטים לנסחיש צורך , במקביל

, ואחרון. המתאימים את שיפנו כדי והן לקיומה שלהם המודעות להגביר כדי הן, הרופאים בין אותם

 להערכה מרפאותה של העבודה נוהליאת ו הפעולה דפוסיולבחון גם את  הבדיקהאת  להעמיק צורך קיים

 ראוי  ,ולכן , יותר וחסכוניות יעילות חלקן, שונות עבודה דרכי על מלמדים ביניהן ההבדלים. גריאטרית

 מבלי, פעילותן והיקף מספרן את להרחיב יהיה שניתן כדי, אלה מרפאות של העבודה מדפוסי חלק לאמץ

  .המשאבים של ניכרת בהרחבה כרוך יהיה שהדבר
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