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רקע

העלייה בגיל מלווה בעליה בשיעור הזקנים המוגבלים בתפקודם  ✓
וזקוקים לעזרת הזולת  

ביקוש גובר לשירותים תומכים בבית  עמה גם בגיל מביאה העלייה ✓
ובקהילה  

מעלים סוגיות  , הזקוקים לטיפול ממושךגידול בשיעור הזקנים ✓
יש לאמץ  והשירותים שאותם שונות לדיון ציבורי לגבי המדיניות 

ולספק  

ושונותגם הצורך לבחון תפיסות ופילוסופיות אחרות מעלים ✓

של שירותים  ודרכים  חדשים מודלים , מתן מענה לצרכים חדשים✓
לאספקתםאחרות 

(2014ס"הלמ



:העולם עם התופעההתמודדות 

עסוקות יותר ויותר סביב סוגיית אספקת שירותים קהילתיים  , מדינות מערביות רבות
:שוניםלטיפול בקשישים במצבים רפואיים 

בפיצול השירותים✓

.הזדקנות מוצלחת וקידום העצמאות התפקודית של הזקן✓

– consumerנבחנות גישות שונות להתמקדות בלקוח ✓ centered/ directed  ,"התפור  "
. למידותיהם הספציפית של המטופל והמטפל העיקרי כאחד

המבטאות גמישות והענות  , טיפול אינדיבידואלית או חבילות טיפול אישיותתכנית ✓
.  לצרכים הספציפיים של הקשישים והמטפלים העיקריים

(מתוך תכנית לאומית לטיפול בקשישים–2014יקוביץאסתר )



(2014ס"הלמ

קשישים בישראל





של הכלליתאסטרטגיה 
66%הקשישים שהם 600,000בכללית מעל  

מכלל הקשישים בישראל
זמינים ונגישים בקהילה, איכותייםפיתוח שירותים •

התמקדות באיתור וזימון קשישים בסיכון להערכה כוללנית•

קידום אורח חיים בריא•

איזון מחלות כרוניות•

:  פיתוח חלופות אשפוז לחולים במצבים שניתן לטפל בבית כגון•
'שיקומיים וכד, סיעודיים

פ עם גורמים קהילתיים"הרחבת שת•



במצבים מורכבים 
ומרותקים

מחלות כרוניות

עצמאיים

תכניות התערבות בכל רמות העצמאות והחולי
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שירותים במצבים מורכביםמעטפת 

יחידות  , יחידות גריאטריות
, אשפוז בית, לטיפולי בית
מרפאות בתי , הוספיס בית

אבות

תוכנית  -מניעת התדרדרות
זכאי חוק  , מרותקים, קשישים

סיעוד  

תכניות למניעת אשפוזים  
חוזרים ומיותרים

שיקום ותחזוקה
לאחר אירועים  , למרותקים

ואורטופדיםנוירולוגים 

טיפול כוללני  
בקהילה



שמפת בריאות  הקשי

קשיש בסיכון

בעיות  
בתפקוד  

/  בעיות קוגניטיביות
אפקטיביות

בעיות  
תזונה

בעיות יציבה
ונפילות

בעיות  
סוציאליות

בעיות  
"רפואיות"

אמדן שניוני

ADL, 
IADL

MMSE
ואומדן  
מצוקה 

נפשית

MNA  אומדן נפילות

 GETמורחב ו 

UP AND GO

כלי לבקרת  
תרופות

המלצות להתערבות

(אומדן חוזר)תוצאות ומעקב 

אמדן ראשוני

אומדן 
סביבת 
הקשיש



כלים תומכים לצוותים





אתרי מידע למטופלים ובני 
משפחותיהם



כללית לידיעתך כי מגיע לך



הרחבת סלי טיפול✓

הכשרת צוותים✓

הגברת המשאבים✓

מחשוב היחידות וחלוקת מחשבים ניידים✓

בניית כלי בקרה למעקב✓

מתן כלים תומכים✓

פורום מקצועי  ✓
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"היחידה לטיפולי בית"

עליה במספר המונשמים✓
מספר מיטות אשפוז ביתהרחבת ✓
הרחבת שרותי שיקום  ✓
צמצום  , טיפולים בחולי מורכבים✓

קודים   סיעודיים
שרותי הוספיס בית וטיפול תומךהרחבת ✓
'וכדפג /עם זונדההגדלת מספר מטופלים ✓
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5%ירידה של 





ניהול ותיאום הטיפול באמצעות  ✓
מנהל טיפול  

וגמישות בארגון ואספקת  ייעול ✓
מותאם ובזמן על פי צורכי  , שירותים

,  הזקן

בין שירותים רפואיים  תיאום ✓
וחברתיים

לאפשר לקשישים להישאר בבית ✓
ובקהילה

הנושאות בנטל  סיוע למשפחות ✓
הטיפול  

ניהול מושכל במשאבים הקיימים  ✓

עידוד לניהול אורח חיים בריא ✓
ועצמאות בתפקוד

 

I 

 

 

טיפול אינטגרטיבי



בכללית בשיתוף עם אשלדמנציה תכנית 

:פעולה בכלליתכיווני 
ברמה ארצית  ➢
פיילוט במחוז דרום➢
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תחזית מספר החולים עם  
דמנציה

Source: Alzheimer’s Disease 
International, 

World Alzheimer Report, 2010
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מבוססים ברוקדיילמכון ונט'ג-אומדנים של מאיירס: מקור
Wertman:על et al., 2007Feldman et al., 2006   ו  תחזית

ס"הלמשל אוכלוסיה

21%
מכלל  

הזקנים
(349,000)

19.5%
מכלל  
הזקנים

(149,000)



:מטרות התוכנית של הכללית

:יעדים
העלאת המודעות בקרב הצוותים המטפלים✓

שימוש בכלי אומדן הקיימים✓

י הצוות המטפל ושימוש בהם  "הכרות עם המשאבים הקיימים בקהילה ע✓
לצורכךבהתאם 

בניית ממשקים עם גורמים קהילתיים✓

/  להכיר בכל אפשרויות הטיפול פרט לטיפול התרופתי במסגרת הקהילה✓
עמותות

שיפור איכות החיים של המטופלים ובני משפחותיהם



חודש הקשיש 
הבין לאומי



' מסנושאי הפעילות
פעילויות

' מס

משתתפים

?, שלבקת חוגרת מהי, ראיה חיובית ומימוש פוטנציאל בחיים

,  אורח חיים בריא, הוסף חיים לשנים, תזונה נבונה, מחלות חורף

שימור הזיכרון חשיבה , שימוש מושכל בתרופות, חיסונים

חשיבות הפעילות  , מניעת נפילות שיפור היציבה,בכושר

?, דמנציה מהי,  התמודדות עם מחלות כרוניות, הגופנית

מחלת , חשיבות לתזונה מאוזנת ומגוונת

תופעת האלימות  , התמודדות עם שעות פנאי,האוסטיאופורוזיס

פעילות משותפת  רווחה  ,  בטיחות בדרכים,בחברה ובפרט

ימי בריאות  ,, תלמידי תיכון והכללית למען הבודדים בכפר

.....ועוד,עירוניים 

,  ברמת מועדונים52-כ

,מרכזי יום לקשיש

הפנינג בריאות 

מפגשים רבי 

משתתפים

.  במהלך כל השנה ליוזמות ושיתופי פעולה עם גורמים בקהילה לרווחת הקשישיםשותפה הכללית 
,צעדות, ימי בריאות, התעמלות, הפעלה, הרצאההפעילויות מגוונות כמו 

העלאת  , מניעת נפילות, שיפור הזיכרון, מגוונים ובעלי אופי של שמירה על אורח חיים בריאהנושאים 
ושיפור איכות  , תרופות נבונהנטילת , מניעהדגש על , מודעות  לטיפול נכון יותר בבעיות  בריאות

.  החיים



:נפילות בקרב קשישים

+  80וכמחצית מבני + 65כשליש מבני •

לפחות פעם אחת בשנה נופלים 

מהנפילות מסתיימות בחבלה בדרגת  20%-30%•
חבלות ראש קשה או חומרה בינונית עד 

מהנפילות מסתיימות בשברים או מחייבות  5%-כ•
. אשפוז מסיבה אחרת

רק מחצית מאלה שאושפזו בעקבות הנפילה יישארו  •
מכןבחיים במהלך השנה שלאחר 
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תכנית לצמצום נפילות

פ אוכלוסיות היעד"זימון מטופלים ע✓

,  כולל גורמים רפואיים, גורם הנפילהבזיהוי אומדן נפילות תוך התמקדות ✓
סביבת המטופל , איזון ייתר של מחלות כרוניות , תרופות מיישנות, תרופתיים

'וכד

שיכולה להוביל לשיפור  ( חולשת שרירים)הערכה ומזעור תופעת הסרקופניה ✓
.  באיכות חיי הקשיש ולשמור על עצמאותו

התערבותמשאבים אישיים ומשפחתיים שיתמכו ביישום תכנית בחינת ✓

בניית תכנית התערבות בהתאם לגורם הנפילה✓

מיקוד  , תוך הכוונה להתנהגות בריאותית נכונהאו קבוצתית /ואישית הדרכה ✓
תרופות מיישנות, ריבוי תרופות, הקשב

ובכללה גם הליכה וגם תרגול , הקשישים להמשיך בפעילות גופנית סדירהעידוד ✓
או  / קבוצות הליכה נורדית ו , ס"מתנ, חדר כושר. שרירים כנגד התנגדות

.  קבוצות הפעלה למניעת נפילות ובמכוני הפיזיותרפיה

התאמת סביבת הקשיש✓

תיעוד גורם הנפילה וסוג ההתערבות✓



תרופות מיישנות
קיים סיכון מוגבר לנפילות  ✓

ושברים במתן  
כולל מתן  , בנזודיאזפינים

בנזודיאזפינים עם זמן  
. מחצית חיים קצר

גבוהים של  מינונים ✓
ותקופה  בנזודיאזפינים 

ראשונית של נטילת  
את  מעלים התרופות 

.הסיכון לשברים
הנפילות גבוהה ב שכיחות ✓

. מזו שלא משתמשים44%
תרופות בעלי זמן מחצית  ✓

חיים קצר מעלים סיכון  
לנפילות בשעות לילה  

.במיוחד

:תכנית פעולה

הקמת צוות מומחים לחשיבה ✓
חיפוש ספרות✓
הכנת המלצות לצוותים המטפלים✓
הכנת חוברת מידע למטופלים✓
מרשם מידע למטופלים✓
הכשרת צוותים–בהמשך ✓
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