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תמצית המחקר

רקע
שינוי אקוטי במצב הרפואי של זקן שנמצא במוסד סיעודי עלול להביא להחלטה להעביר אותו לבית חולים. 

שיעור ההעברות לפי מחקרים ממקומות שונים בעולם נע בין 9% לבין 59% מכלל דיירי המוסד בשנה. 

חולים  לבתי  סיעודיים  ממוסדות  זקנים  של  העברתם  את  לצמצם  המגמה  גוברת  האחרונים  בעשורים 

כלליים, ולהרחיב את הטיפול הרפואי בהם בין כותלי המוסד. מראיונות עומק שנערכו עם מנהלי מוסדות 

ומנהלים במשרד הבריאות עולה שחלק מן ההעברות מיותרות וניתנות למניעה באמצעות מתן טיפול רפואי 

מתאים, לרוב מתן אנטיביוטיקה בעירוי תוך-ורידי, בין כותלי המוסד. עד היום לא נערך בישראל מחקר 

המספק תמונה מקיפה של היקף העברות דיירי מוסדות סיעודיים לבתי חולים כלליים ולא נעשה ניסיון 

לזהות אילו ממאפייני המוסדות קשורים לכך. 

מחקר זה מספק תמונה כלל ארצית של היקף ההעברות של דיירי מוסדות סיעודיים לבתי חולים כלליים, 

ומזהה את מאפייני המוסדות שמעבירים יותר מאחרים.

שיטת המחקר 
הנתונים למחקר נשלפו ממאגר "אגף גריאטרי ממוחשב" )אג"ם( המתעדכן בקביעות במידע מנהלי ופרטני, 

בנוגע לכל דיירי המוסדות הסיעודיים שיש בהם לפחות מחלקה אחת לטיפול ממושך )סיעוד או תשושי-

)באמצעות "קוד" סיעודי(. הנתונים נאספו מאמצע שנת  נפש( שמוכרים אשפוז סיעודי למשרד הבריאות 

מורכב  משתנה  נבנה  בשנה  ההעברות  שיעור  לחישוב  מוסדות.   234 דיירי  על   2015 שנת  אמצע  עד   2014

המגלם את מספר ההעברות בשנה מן המוסד המחולק במספר המיטות בקוד סיעודי במוסד. 

ממצאים 
ממוצע העברות ממוסד לבית חולים כללי למיטה בקוד סיעודי בשנה עמד על SD=0.26( 0.42(, ונע בין  ♦

0 ל-1.69, דהיינו העברה אחת בשנה לכל 2.38 מיטות סיעודיות. 

ממוצע העברות למיטה בקוד סיעודי בשנה ממוסדות עם רישיון לעירוי תוך-ורידי נמוך לעומת ממוצע  ♦

זה במוסדות ללא רישיון לעירוי תוך-ורידי. 

החיסכון הפוטנציאלי מהרחבת הטיפול בעירוי תוך-ורידי בכל המוסדות הוא כ-1,000 העברות בשנה.  ♦

ממוצע העברות למיטה בקוד סיעודי בשנה ממוסדות שפרט למחלקות הסיעודיות יש בהם גם מחלקה  ♦

ללא  במוסדות  זה  ממוצע  לעומת  נמוך  היממה(,  שעות  כל  במשך  רופא  בה  )שיש  פעילה  לגריאטריה 

מחלקה לגריאטריה פעילה.
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סיכום 
מאחר  כללי.  חולים  לבית  סיעודיים  ממוסדות  אקוטיים  במצבים  זקנים  העברות  לצמצם  וחשוב  ניתן 

שהימצאות רופא במוסד בכל שעות היממה, מגבירה את האפשרות למתן טיפול חריף במוסד ומצמצמת 

העברות, ראוי לפעול להגדלת מספר שעות הימצאות רופא במוסדות סיעודיים ולתגמל את המוסדות על 

כך. ראוי גם לעודד מוסדות לתת עירוי תוך-ורידי במצבים חריפים. כמו כן כדאי להרחיב את המחקר הזה 

במטרה לבחון השפעות אפשריות של מאפייני הזקנים הגרים במוסד ובני משפחתם על ההעברות. 
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תמצית מנהלים

רקע
וקוגניטיבית  תפקודית  ובמוגבלות  מרובה  בתחלואה  לוקים  סיעודיים  במוסדות  הגרים  הזקנים  מן  רבים 

וזקוקים להשגחה מלאה. שינוי אקוטי במצב הרפואי של זקן שנמצא במוסד סיעודי עלול להביא להחלטה 

להעביר אותו לבית חולים, שכן הטיפול במוסד הסיעודי מתמקד בניהול מצבו של הזקן ולא בריפוי מחלות 

חריפות. מחקרים ממדינות המערב מלמדים שהעברת דיירי מוסדות סיעודיים לבתי חולים כלליים מתרחשת 

לעיתים קרובות. שיעור ההעברות לפי מחקרים שונים נע בין 9% לבין 59% מכלל דיירי המוסד בשנה. 

יחד עם זאת, בעשורים האחרונים גוברת המגמה לצמצם את העברתם של זקנים ממוסדות סיעודיים לבתי 

שאשפוזם  מראים  שמחקרים  מאחר  זאת  המוסד.  כותלי  בין  בהם  הטיפול  את  ולהרחיב  כלליים,  חולים 

לעיתים  לכך,  נוסף  מיותר.  קרובות  ולעיתים  יקר  הוא  כללי  חולים  בבית  סיעודיים  מוסדות  דיירי  של 

של  המיוחדים  ובצרכים  המורכבות  הרפואיות  בבעיות  לטפל  ערוכים  אינם  כלליים  חולים  בתי  קרובות 

זקנים סיעודיים ובעקבות ההעברה לאשפוז עשויה לחול הידרדרות במצבם, והם עלולים להיות מועדים 

לזיהומים, לנפילות, לירידה תפקודית וקוגניטיבית, להיווצרות פצעי לחץ ולתמותה. 

דיירי מוסד  רבות מן ההעברות של  בישראל,  ומנהלים במשרד הבריאות  דיווח של מנהלי מוסדות  פי  על 

סיעודי לבית חולים כללי מתרחשות על רקע של זיהום עם חום גבוה שנובע מדלקת ריאות או דלקת בדרכי 

השתן ובמצבי סוף חיים. העברות על רקע אחר כמו למשל נפילה וחשש לשבר, אירוע לב חריף ואירוע חריף 

למניעה  וניתנות  מיותרות  ההעברות  מן  שחלק  לתובנה  אותם  הביא  הדבר  פחות.  הרבה  שכיחות   – אחר 

באמצעות מתן טיפול רפואי מתאים, לרוב מתן אנטיביוטיקה בעירוי תוך-ורידי, בין כותלי המוסד.

על  ההעברות,  היקף  על  במידע  צורך  יש  לאשפוז  ההעברות  לצמצום  הנדרשות  הפעולות  את  לבחון  כדי 

נחקר  הנושא  לאשפוז.  דייר  להעביר  ההחלטה  על  המשפיעים  המרכזיים  הגורמים  ועל  לאשפוז  הסיבות 

מחקר  היום  עד  נעשה  לא  הנושא,  חשיבות  למרות  בישראל,  רבות.  בריאות  ובמערכות  רבות  במדינות 

ניסיון  המספק תמונה מקיפה של היקף העברות דיירי מוסדות סיעודיים לבתי חולים כלליים ולא נעשה 

לזהות אילו ממאפייני המוסדות קשורים לכך. 

מחקר זה מספק תמונה כלל ארצית של היקף ההעברות של דיירי מוסדות סיעודיים לבתי חולים כלליים, 

ומזהה את מאפייני המוסדות שמעבירים יותר מאחרים.

מערך המחקר 
הנתונים למחקר נשלפו ממאגר "אגף גריאטרי ממוחשב" )אג"ם( המתעדכן בקביעות במידע מנהלי ופרטני, 

או תשושי- )סיעוד  לטיפול ממושך  לפחות מחלקה אחת  בהם  דיירי המוסדות הסיעודיים שיש  לכל  בנוגע 

נפש(, ושהאגף לגריאטריה במשרד הבריאות קונה מהם שירותי אשפוז סיעודי. הנתונים מן המאגר נאספו 

חודש  מידי  הבריאות  ממשרד  המקבלים  מוסדות   234 דיירי  על   2015 שנת  אמצע  עד   2014 שנת  מאמצע 

)להלן מיטה בקוד( בהתאם למספר  "קוד"  בעבור "מיטה בתקן" הנקרא  על מחיר קבוע  תשלום המבוסס 
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הקשישים המאושפזים בהם. העברה ממוסד לבית חולים זוהתה באמצעות סטטוס "שמירת מיטה" במוסד 

המופיע במאגר, הכולל כל יציאה לבית חולים ומשכה. "העברה לאשפוז בבית חולים כללי" הוגדרה כשמירת 

נכללו במחקר 18,219 מיטות אשפוז  7 ימים, ללא פטירה חודש לאחר החזרה למוסד. סך הכול  מיטה עד 

שיעור ההעברות  לחישוב  פרטית.  בבעלות  סיעודיות(, 60%  מיטות  )להלן  נפש  ולתשושי  לסיעוד  המיועדות 

בשנה נבנה משתנה מורכב המגלם את מספר ההעברות בשנה המחולק במספר המיטות בקוד במוסד. 

עיקרי הממצאים 
ממוצע ההעברות ממוסד לבית חולים כללי למיטה בקוד בשנה עמד על SD=0.26( 0.42(, ונע בין 0 ל-1.69, 

ממשרד  מימון  שמקבלים  המוסדות  מן  ל-31%  סיעודיות.  מיטות   2.38 לכל  בשנה  אחת  העברה  דהיינו 

בו.  משתמשים   63% ומתוכם  גדולים(  מוסדות  )רובם  תוך-ורידי  בעירוי  טיפול  לתת  רישיון  יש  הבריאות 

זה  ממוצע  לעומת  נמוך  תוך-ורידי  עירוי  למתן  רישיון  עם  ממוסדות  בשנה  בקוד  למיטה  העברות  ממוצע 

במוסדות ללא רישיון )0.392 לעומת 0.439 בהתאמה, לא מובהק(. החיסכון הפוטנציאלי מהרחבת הטיפול 

בעירוי תוך-ורידי בכל המוסדות הוא כאלף העברות בשנה. 

מבין כלל המוסדות הסיעודיים, ב-15 מוסדות יש גם מחלקה לגריאטריה פעילה. במחלקות אלה הרופאים 

נמצאים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע – עובדה שמקלה מאוד על מתן עירוי תוך-ורידי במוסד. ממוצע 

העברות למיטה בקוד בשנה ממוסדות עם מחלקה לגריאטריה פעילה נמוך לעומת ממוצע זה במוסדות ללא 

משתנים  מרובת  לינארית  ברגרסיה  מובהק(.  בהתאמה,   0.435 לעומת   0.267( פעילה  לגריאטריה  מחלקה 

נמצא שלקיום מחלקה לגריאטריה פעילה במוסד סיעודי יש קשר עצמאי מובהק עם פחות העברות, ואילו 

בנוגע לקיום רישיון למתן טיפול תוך-ורידי לא נמצא קשר סטטיסטי. בחינת מאפייני המוסדות לימדה כי 

אין קשר בין העברות לבין היקף מצבת כוח האדם במוסד וכי אין קשר בין העברות לבין המחוז שבו נמצא 

המוסד. 

השלכות לקובעי מדיניות 
הימצאות  כללי.  חולים  לבית  סיעודיים  ממוסדות  אקוטיים  במצבים  זקנים  העברות  לצמצם  וחשוב  ניתן 

רופא במוסד בכל שעות היממה מגבירה את האפשרות למתן טיפול חריף במוסד ומצמצמת את ההעברות. 

מספר  להגדלת  לפעול  ראוי  לפיכך,  העברות.  מצמצם  המוסד  כותלי  בין  תוך-ורידי  בעירוי  טיפול  מתן  גם 

שעות הימצאות רופא במוסדות סיעודיים ולתגמל את המוסדות על כך. ראוי גם לעודד מוסדות לתת עירוי 

תוך-ורידי במצבים חריפים. פעולות אלה ישפרו את איכות הטיפול בזקנים שבמוסדות, יפחיתו סבל העלול 

להרחיב  כדאי  כן  כמו  לבריאות.  בהוצאות  ויצמצמו  האשפוז  עקב  במצבם  מהידרדרות  לזקנים  להיגרם 

על  משפחתם  ובני  במוסד  הגרים  הזקנים  מאפייני  של  אפשריות  השפעות  לבחון  במטרה  הזה  המחקר  את 

ההעברות. שכן, לא רק הסיבות המבניות של המוסד עשויות להשפיע על העברת דיירים לבית חולים, אלא גם 

העדפת הזקנים ובני משפחתם להישאר במוסד כדי למנוע שינוי שעשוי לסכן את הזקן ולגרום לו סבל מיותר. 
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