
התוכנית למניעת נפילות
דיאמנט  -צפי הלל

RN BSN MPA

מומחית במנהל ומדיניות בסיעוד

ממונה ארצית על יישום הסטנדרטים  

האגף לגריאטריה

משרד הבריאות
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I 5ענקי הגריאטריה 

Impaired intellect 

/Incompetence

תכנית לדמנציה Incontinence

שליטה על הסוגרים-אי

Iatrogenic

, שימוש מושכל בתרופות
זיהומים עמידים ועוד 

תוכנית למחלות זיהומיות  

Incurability

מחלות חשוכות מרפא

תכנית לטיפול פליאטיבי 
וסוף החיים

Instability 

Immobility 

הגבלה תפקודית , נפילות

מניעת נפילות ושיקום
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EPIDEMIOLOGY OF FALLS

זקנים נופלים בישראל כל שנה350,000

מזקנים הגרים בקהילה  30%

נופלים השוהים במחלקות סיעודיות 50%
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תמותה ותחלואה
מהנפילות התוצאה היא נזק משמעותי  10-15%-ב •

נפילות הן הגורם השישי למוות בקשישים•

מוגבלות•
ירידה במצב התפקודי•
(בית אבות)מיסוד •
אשפוז, מיון–שימוש יתר בשירותים רפואיים •
פחד מנפילה•
דיכאון•



מכלל הקשישים  25%•
ששברו את צוואר הירך  

.ימותו בטווח של חצי שנה

15%-10%ירידה של •
באורך החיים וירידה  

,  משמעותית באיכות החיים
ובתפקוד

שבר בצוואר הירך
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העלות הכלכלית הכוללת למשק הישראלי הנובעת •

מיליארד  1.1משברי צוואר הירך בזקנים נאמדת על 

לשנהשקלים 

משברי צוואר הירך נגרמים על ידי נפילה  95%•
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התוכנית למניעת נפילות

2015קמפיין •

2020תוכנית אסטרטגית לעתיד בריא •

עם  01.2016הפורום הארצי למניעת נפילות בקשישים •
שוקי שמר' תוכנית אופרטיבית פרופ
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מטרות-התוכנית למניעת נפילות 

הגברת מודעות בקרב הקהל הרחב והעוסקים בבריאות•

יוזמה  בתקשורת•

הצגות בפני מועצות הלאומיות ובכנסים•

חזרה על שבוע פיזיותרפיה•

הפצת הנחיות קליניות בשיתוף פעולה עם אירגונים מקצועיים•

מניעה ראשונית•
ואשל" אפשרי בריא"–הכנת תשתיות לאורח חיים בריא •

STEADIהכשרה אינטרנטית לקשישים ובני משפחה בסגנון •
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מטרות-התוכנית למניעת נפילות 

והעוסקים בבריאות  הרחב הגברת מודעות בקרב הקהל •

מניעה ראשונית•

שירותי בריאותהנגשת•

בטיחות הסביבה•

קידום המחקר•
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מטרות-התוכנית למניעת נפילות 

:שירותי בריאותהנגשת

התערבות  תוכניותזיהוי רמת מסוכנות לנפילות ובניית 1.
2018ח "מבחן תמיכה לקופ–בהתאם 

קביעת מדד איכות2.

ל"פ עם אש"שיקום למניעת הנפילה הבאה בשת3.
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סיכום

נפילות הינו גורם קטלני  •

.  לאוכלוסייה הקשישה•

העצמה•

מודעות  •

מניעה•
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