
עמדות צוותים בקהילה בנוגע להתערבות  
בסיכוןכוללנית בקשישים 

חטיבת הקהילה, אגף הסיעוד

  

ראש אגף סיעוד בקהילה, כלנית קיי

ראש תחום זקנה ומחלות כרוניות, ראםלריסה 

רכזת גריאטריה מחוז חיפה, כץסלע פנינה 

חטיבת משאבי אנוש  , המחלקה למחקר והערכה, תמי אמבר



כרונית לפי קבוצות גילתחלואה 

2

התפלגות תחלואה כרונית בקרב מדגם מבוטחי הכללית
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2014נתוני מכון מחקר הכללית 



פיצול השירותים•

מוצלחת וקידום העצמאות התפקודית של  הזדקנות •
.הזקן

– consumerגישות שונות להתמקדות בלקוח נבחנות •
centered/ directed  ,"למידותיו הספציפיות  " התפור

. של המטופל והמטפל העיקרי כאחד

)מתוך תכנית לאומית לטיפול בקשישים–2014יקוביץאסתר (     

אתגרים בטיפול בקשישים



מיקוד באוכלוסיות בסיכון  

מודלים שונים לאיתור  -בעשור האחרון •
אוכלוסיות בסיכון

•- DM  תכנית הממוקדת באוכלוסיות בני
בריאות  בסיכון להתדרדרות במצבי +65

שוניםותפקוד 

זימון יזום של מטופלים  –מודל התערבות •
הערכת מצב  , על ידי אחות קהילה, בסיכון

כוללנית ובניית תכנית התערבות מותאמת  
.אישית





התוכנית מוטמעת במסגרת המרפאות 
ועד היום 2004הראשוניות משנת 

2015נתוני הכללית בינה אוקטובר 



משנהמטרות 
,  את שביעות רצון הצוותים והשינוי שחל בטיפול בקשישיםלהעריך •

.  במסגרת תוכנית ההתערבות המוטמעת לאורך השנים, לתפיסתם

לשפר ולייעל את תהליכי העבודה•

לשפר שביעות רצון המטפלים•

לשפר שביעות רצון המטופלים•

לבחון את שביעות הרצון ועמדות הצוותים המטפלים במרפאות הראשוניות  
.בנוגע לתכנית ההתערבות השיטתית והיזומה בקשישים בסיכון, בקהילה

מטרה



:הסקרתהליך 

עמדות ותפיסות של כל מקצועות  , ידעשאלון הבודק נבנה •
במרפאות ראשוניות  , המטפלים בקשישים, הבריאות

עובדים סוציאליים ומקצועות  , רוקחים, אחיות, רופאים(
.  לגבי תכנית קשישים בסיכון, )בריאות נוספים

התבקשו לענות כל  , )נמלה( אינטראנטיהשאלון הופץ כסקר •
.  אנשי הצוות השותפים לטיפול בקשישים במרפאות המחוז



ממצאים

עובדים 417השיבו •

ניהול במרפאהבתפקידי  33%מתוכם •

מהמשיבים עברו הכשרה כלשהי בנושא טיפול   74%•
גריאטריתבקשיש או הכשרה 

לומדהמרביתם עברו הכשרה במחוז או באמצעות •

בגריאטריהבוגרות קורס על בסיסי  12%  •



6%

83%

7%

3% 1%

רפואה
סיעוד
מקצועות הבריאות
עובדים סוציאליים
רוקחים

:משיבים לפי סקטורים

לעיתים  , מרבית המשיבים מטפלים בקשישים עם בעיות מורכבות•
קרובות עד קרובות מאד

  63% -לעומת סקטורים אחרים 72% -סיעוד•



טיפול בקשישים ברמת המרפאה

הערכה  
נמוכה  
מאוד

הערכה  
נמוכה

הערכה  
די  –בינונית 
נמוכה

הערכה  
די  –בינונית 
גבוהה

הערכה  
גבוהה

הערכה  
גבוהה מאוד

ממוצע

,  בהערכה כללית
כיצד אתה מעריך  

את איכות 
הטיפול הניתן 

לקשישים בסיכון  
במרפאתך

3%26%51%20%8.1

בהשוואה לשנה 
האם  , שעברה

לדעתך השתפר  
הטיפול  

בקשישים  
?במרפאתך

2%6%9%25%39%19%7.5

המשיבים מעריכים את איכות הטיפול הניתן לקשישים בסיכון  
ומעריכים כי בהשוואה לשנה  ) 8.1ממוצע (בהערכה גבוהה , במרפאתם

).7.5ממוצע (שעברה השתפר הטיפול בקשישים במידה בינונית די רבה 



:עמדות
כלל לא  
מסכים

לא  
מסכים

לא כל כך  
מסכים

מסכים  מסכיםדי מסכים
מאוד

ממוצע

אני מרגיש בטוח ביכולתי   
לטפל בקשישים עם בעיות  
מורכבות ברמה מקצועית  

טובה
1%11%24%38%26%7.9

מטופליי הקשישים מביעים  
הערכה לגבי טיב הטיפול  

3%22%40%34%8.4בהם

  איתור והזמנתתהליך 
קשישים בסיכון למרפאה  

תורם לאיכות חייהם ומסייע  
למניעת החמרת תחלואה

1%1%7%21%34%35%8.2

אחר   במעקבחל שיפור 
קשיש אשר השתחרר  

1%2%7%21%41%26%8.0מהאשפוז לקהילה



:  מקורות תמיכה וייעוץ

אחוז מהמשיבים 
לשאלה N

15137%גריאטריתאחות 

11929%הגריאטריתיחידה 

10726%מומחה מהמחוזה /רופא

9623%אחרת שהשתלמה בטיפול בקשישיםאחות 

7218%ה המשפחה/רופא/המטפלה /רופא

7418%*אחר

154%אין למי לפנות



:תהליך איתור ובניית התוכנית 

אחוז מהמשיבים 
לשאלה N

ביצוע   לאחר ם הרופאהתערבות עתכנית מתכנן 
24059%האומדן

21352%ביצוע אומדן לקשיש לאחרמעדכן את הרופא 
אחות מרכזת הטיפול  בשיתוףמתכנן התערבות 

7919%בקשיש

7318%התערבותתכנית  לבדמתכנן 
  לפניהמטפל  עם הרופאמתכנן את זימון הקשיש 

6516%ביצוע אומדן לקשיש

4010%*אחר



:תהליך ההתערבות



:גורמים מרכזים לשיפור השרות
מורכביםזמן ייעודי לטיפול בקשישים הקצאת  -
במחוזהגריאטריים  היעוציםזמינות  -

אחוז מהמשיבים 
לשאלה N

29973%הקצאת זמן ייעודי לטיפול בקשישים מורכבים

21252%זמינות הייעוצים הגריאטריים במחוז במצבים מורכבים

19347%אפוטרופוס/ מעורבות של בני משפחה 

17543%שיתופי פעולה בין  צוות המרפאה

17042%שיתופי פעולה עם גורמים קהילתיים

13132%הכשרת צוותים לשיפור התקשורת עם הקשישים



:לסיכום

חיובית וגבוהה של צוותי המרפאות לתהליך הערכה •
במרפאתם בקשישיםהטיפול 

מרבית המשיבים מטפלים בקשישים עם בעיות •
  -סיעוד(מאד לעיתים קרובות עד קרובות , מורכבות

) 63% -לעומת סקטורים אחרים 72%

הערכה נמוכה לשיתוף הפעולה עם גורמי הרווחה  •
והסעד מחוץ לכללית

הודגש הצורך להקצאת זמן ייעודי לטיפול בקשישים  •
מורכבים



:המלצות
שיפור זמינות הייעוץ הגריאטרי•

במטרה , בקהילהבסיעוד גריאטרי קידום מומחיות •
להתמקד במטופלים מורכבים במיוחד

שיפור בשיתוף פעולה בין ארגוניים המטפלים  •
בקשישים בדגש על רצף הטיפול

המשך הכשרה והתערבות במטפלים העיקריים•

הגברת מעורבות הרוקחים בתהליכי המעקב והטיפול•

הרחבת המעקב החוזר•




