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 המחקר תמצית

 רקע מדעי

 מערכתית-רב ירידה עקב תפקודית התדרדרותתסמונת גריאטרית המתבטאת בהיא  שבריריות

, אשפוז כגון, שליליות לתוצאות מוגברת למועדות תגורמ היא .האדם של הפיזיולוגיים במאגרים

 קטנים לחץ אירועי שגם כך, הגוף מאגרי את בהדרגה מרוקנתהזו  הירידה. תמותה ואף מוגבלות

(stressor events )את מהווה זקנים בקרב שבריריות . הבריאות במצב משמעותי לשינוי לגרום עלולים 

מוקדי אחד מ. זקניםב טיפול מדיניות וקובעי שירותים ספקי כיום המעסיקים המרכזיים הנושאים אחד

 וזאת(, trajectory of frailty) השבריריות של ההתפתחות ומסלול המהלך הוא זה בנושא התעניינותה

 שנים בתוך שליליות לתוצאות בסיכון הנתונות זקנים קבוצות לזיהוי להוביל עשויה שהכרתו משום

למרות חשיבות הנושא,  הוא לא נחקר עד היום . בעבורם וטיפול התערבות לתכנון זאת ובעקבות, מעטות

 בישראל.

. שבריריות ה ולמדידה שללהגדר וכלים גישות בעולם התפתחו ,ומחקריים קליניים צרכים למלא כדי

 סיכון לאיתור המשמשים הנפוצים הכלים אחד הואVES (The Vulnerable Elders Survey ) מדד

 בהערכה, בגיל מתחשב הכלי. בקהילה זקנים בקרב ותמותה תפקודית התדרדרות ולניבוי לשבריריות

, משאות להרים בכוחו, שלו התפקודיות במוגבלויות, שלו הבריאות מצב את זקןה של סובייקטיבית

 וככל, 30-ל 3 בין נע המדד .לבית מחוץ פעולות לבצע וביכולתו שלו בניידות, שלו העדינה במוטוריקה

 כשליש מזהה VES במדד 6-מ גבוה ציון. יותר רבה שבריריות על מעיד הוא כך, יותר גבוה המדד שציון

 6 ציון לבעלי בהשוואה, הבדיקה שלאחר בשנתיים ולתמותה תפקודית לירידה, לשבריריות מהמועדים

 . 6-מ נמוך או

 המחקר מטרת

 שבריריות בין הקשר את ולבדוק שנים שש במשך זקנים בקרב השבריריות מהלך את לבחון נועד המחקר

 שניםבמהלך ה תמותה לבין שבריריות בין וכן 0035 בשנת בריאות בשירותי שימוש לבין 0008 בשנת

 . האלה

 המחקר מערך

ומעלה באחת מקופות החולים  34בקרב מבוטחים בני  0008המחקר מנצל נתונים מסקר שבוצע בשנת 

, חזרנו אל אותם 0035-הגרים בקהילה. במחקר הנוכחי, שבוצע ב איש 308 הגדולות. בסקר נכללו

 טלפון קו: אלה מסיבות נכללו לא( 05%) 355-ו( 60%) איש 386 נפטרו 0035 לשנת 0008 שנת ביןהאנשים. 

 מרשם באמצעות נעשה הנפטרים שזיהוי משום, נפטרו לא אלו שאנשים ידוע; 36%, איש 93) מנותק

 38) אחרות וסיבות(; 0%, איש 35) סיעודי למוסד עברו(; 3%, איש 63) להתראיין סירבו(; האוכלוסין

 הגיל (.53%) איש 083 הנוכחי במחקר דבר של בסופו נכללו 0008-מ היעד אוכלוסיית מתוך(. 6%, איש

 . לבד גרו 09%, נשים מהם  SD=6( ,30%) 97 היה 0008 בשנת המחקר אוכלוסיית של הממוצע
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 לא אם, משפחה בן עם או הקשיש עם, סגור מובנה שאלון פי-על טלפוני ריאיון באמצעות נערך המחקר

 אם לבחון כדי. VES במדד ציון באמצעותהמחקרים  בשני נבחנה שבריריות. עצמו זקןה את לראיין ניתן

 זקניםה 083-מ ואחד אחד כל של VES ציון בין השווינו, שנים שש במשך השבריריות התפתחה כמה ועד

 . 0035 בשנת וגם 0008 בשנת גם שרואיינו

 ממצאים

 שנסקרו האנשים 308 מקרב ,0008 בשנת : 

 ; שבריריים היו לא דהיינו, VES במדד 6-מ נמוך ציון או 6 הציון את קיבלו 05% -

 . שבריריים היו דהיינו, 6-מ גבוה ציון קיבלו 95% -

 0035 לבין 0008 בין השבריריות במצב שינויים 

 0008 בשנת שבריריים הלא מקרב ,0035 בשנת: 

 ; שבריריים לא נשארו 60% -

 ;לשבריריים הפכו 67% -

 ;נפטרו 35% -

 . אותרו לא 39% -

 0008 בשנת השבריריים מקרב 0035 בשנת: 

 מידת עלאז  שהשפיעה 0008 בשנת אקוטית ממחלה סבלו כי ייתכן) שבריריים היו לא 3% -

 (;שבריריותם

 ;שבריריים היו 69% -

 ;נפטרו 63% -

 .  אותרו לא 05% -
 

  (trajectory of frailty) השבריריות מהלך

 : לימדה 0035 ובשנת 0008 בשנת שרואיינו האנשים 083-מ ואחד אחד כל של VES ציון בין השוואה

 37% הסקרים בשני שבריריים היו לא מהאנשים; 

 00% 0035 בשנת לשבריריים הפכו אך 0008 בשנת שבריריים היו לא; 

 00% דומה במידה או מידה באותה הסקרים בשני שבריריים היו; 

 69% 0035 בשנת יותר עוד שבריריים ונהיו 0008 בשנת שבריריים היו . 

 השבריריות מהלך לפי בריאות בשירותי שימוש

 :הראשון המחקר לאחר שנים שש כי מלמד משתני-רב ניתוח

 פי גבוה  האחרונים החודשים 30-ב מאושפז להיות הסיכוי, שבריריים לא שנשארו למי בהשוואה 

 שמצב בין, שבריריים ונשארו שהיו מי ובקרב לשבריריים והפכו שבריריים היו שלא מי בקרב 6

 . שהורע ובין יציב נשאר שבריריותם
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 היו שלא מי בקרב 3 פי גבוה בית טיפול לקבל הסיכוי, םישברירי לא שנשארו למי בהשוואה 

 נשאר שבריריותם שמצב בין, שבריריים ונשארו שהיו מי בקרב 34 ופי לשבריריים והפכו שבריריים

 .שהורע ובין יציב

 היו שלא מי בקרב 30 פי גבוה מטפלתלהם  שתהיה הסיכוי, שברירים לא שנשארו למי בהשוואה 

 שמצב מי בקרב 63 ופי שבריריים ונשארו שהיו מי בקרב 39 פי, לשבריריים והפכו שבריריים

 .הורע שבריריותם

 השבריריות מהלך לפי תמותה

. 0035 לשנת 0008 שנת בין נפטרו למחקר היעד באוכלוסיית האנשים 308 מקרב( 60%) איש 386, כאמור

 הגברים ושיעור, שבריריים הלא משיעור גבוה בקרבם השבריריים שיעור כי מלמד משתני-דו ניתוח

 Cox הישרדות ניתוח. אחרים דמוגרפיים למאפיינים קשר נמצא לא אך, הנשים משיעור גבוה בקרבם

proportional ratio) )40% לעומת, שנים שש כעבור בחיים היו 0008-ב שבריריים מהלא 83%-ש למדמ 

 .(CI 0.0.-4.5) 6.4 על עמד( hazard ratio) והסיכון, שבריריים שהיו ממי

  למדיניות כיווניםו מסקנות

הם שכיחים, וכל  זקניםשינויים במצב השבריריות בקרב בישראל, שממצאי המחקר מראים, לראשונה 

זאת  לנוכחהן את השימוש בשירותי הבריאות והן את שיעור התמותה.  השבריריות מגבירהחמרה ב

להתמודד עם נושא מורכב זה מרמת קובעי המדיניות, דרך ספקי השירותים ועד רמת הרופא  חשוב

 הבודד. לשם כך: 

כדי , בקהילה במיוחד, הרפואית במערכת מדיניות קובעיהצגה של הנושא בפני ראוי להרחיב את ה .א

 לשםההתייחסות אליו.  הרחבת אתוהשלכותיו ויעודדו  חשיבותו, משמעותושיכירו אותו, יבינו את 

 . להטמעתו והשיטות בכלים ולדון רבים בפורומים הנושא את להציג צורך יש כך

 זה ובכלל, בקהילה רופאים בקרב אתה ולהתמודדות שבריריות לאיתור הפעילות את להרחיב ראוי .ב

 . ולטיפול להתייחסות ואמצעים שבריריות לזיהוי כלים יכירו משפחה שרופאי לדאוג

 המטפליםשונים  ממקצועות קלינאים של בפורומים לדיוןנושא ולהעלותו הלהציג את  חשוב .ג

כלים פשוטים ופדיה, נוירולוגיה, שיקום ואף טיפול נמרץ, ולהביא בפניהם ת, ובכלל זה אורזקניםב

 וקלים לבדיקת שבריריות. 

את  ולהנהיג, שהוא כלי מתוקף, פשוט וקל לזיהוי שבריריות, VES במדדלשקול שימוש  ניתן .ד

 בו בקרב רופאי משפחה. זאת כדי לאתר שבריריות מוקדם ככל האפשר ולהציע השימוש

 ולמניעת התדרדרות הקשיש.  התסמיניםהתערבויות להתמודדות עם 

 נוספיםבהרחבה בקופות החולים, במועצה הלאומית לגריאטריה ובפורומים  כיוםמופצים  םממצאיה

הנושא ומקיים  בחשיבות הכרהוזוכים להתעניינות רבה. גם האגף לגריאטריה במשרד הבריאות הביע 

 . זקניםהעם שבריריות בקרב  ההתמודדותשפר את דיאלוג עם אנשי המקצוע במטרה ל

 . למחקר מכבי קרן באמצעות מומן המחקר
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 תודה דברי

 אנו. שנים שש לפני ברוקדייל במכון שנערך קודם מחקר במסגרת שנאספו נתונים על מבוסס המחקר

, על העידוד להמשיך ולהעמיק למברגרבמחקר הקודם, ובמיוחד ליונתן  נוילשותפ תודה מכירים

 . זקניםבהסתכלות באותם ה

הם של הדוח על הערותיהם והארותי השונותגרסאות ה אתאנו מכירים תודה לאנשים שקראו 

 המועילות. 

כהן  לרעיהתודה לכל חברינו במכון ברוקדייל אשר סייעו במהלך העבודה בעצות ובהערות. תודה חמה 

על הערותיה  הפרסומים יחידת ג'ני רוזנפלד, מנהלתל חמה תודה, רבה מסירותשערכה את הדוח ב

 וללסליעל הכנת התרשימים  בוביסלסו בל על התרגום לאנגלית, יא לאווליןוהארותיה המועילות, 

 על ההפקה וההבאה לדפוס. קליינמן



 

 העניינים תוכן

 3           מבוא. 3
 0          המחקר מטרות 3.3

 6          המחקר מערך. 0
 6         המחקר אוכלוסיית 0.3
 5        הנתונים לאיסוף השיטות 0.0
 5         במחקר המשתנים 0.6

 4           ממצאים. 6
 4         האוכלוסייה מאפייני 6.3
 8        השבריריות מהלך לפי תמותה 6.0
 7         השבריריות התפתחות 6.6
 33     0008 בשנת שבריריים היו שלא מי את מאפיין מה 6.5
 30      השבריריות מהלך לפי בריאות בשירותי שימוש 6.4

 VES     35 מדד לפי בריאות בשירותי לשימוש הניבוי תוקף 6.3

 33           ומסקנות דיון. 5

 00           המקורות רשימת

 הלוחות רשימת

 ממצאים: 3 פרק

 9       0008 בשנת המחקר אוכלוסיית מאפייני: 3 לוח

 33   השבריריות מהלך לפי לקבוצות בחלוקה המחקר אוכלוסיית מאפייני: 0 לוח

 30     תהשבריריו קבוצות לפי בריאות בשירותי שימוש: 6 לוח

 35   לוגיסטית רגרסיה ניתוח – השבריריות מהלך לפי בריאות בשירותי שימוש: 5 לוח

 34  0008 בשנת שבריריות לפי 0035 בשנת בריאות בשירותי ושימוש מאפיינים: 4 לוח

  – 0008 בשנת השבריריות מצב לפי 0035 בשנת בריאות בשירותי שימוש: 3 לוח
 33        לוגיסטית רגרסיה ניתוח            

 התרשימים רשימת

 המחקר מערך: 2 פרק

 5        למחקר היעד אוכלוסיית: 3 תרשים

 ממצאים: 3 פרק

 3     0035 לשנת 0008 שנת בין זקניםה במצב שינויים: 0 תרשים

 8    0008 בשנת VES ציון לפי שנים שש במשך הישרדות עקומת: 6 תרשים

 30      0035 לשנת 0008 שנת בין השבריריות מהלך: 5 תרשים

 




