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 היבטי� בתחו� 

 הטיפול בצורכי קשישי�

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

העלייה בתוחלת החיי� הביאה לגידול ניכר בשיעור הקשישי� בחברה 
 מיליו� �7.6שמנתה כ,  מאוכלוסיית ישראל�10% היו כ2010 בשנת �הישראלית 

, בתפקוד הפיזיחלק� סובלי� מבעיות בריאות ומירידה .  ומעלה65בני , נפש
חלק� זקוקי� להשגחה בכל שעות היממה ולעזרה , האינטלקטואלי והנפשי

 .בפעולות היו� יו� וחלק� זקוקי� לשירותי בריאות בקהילה ובבתי החולי�

 2010ספטמבר �נוכח חשיבות הנושא בדק משרד מבקר המדינה בתקופה פברואר
 :כדלקמ�, את הנושא מהיבטי� שוני�

ופות החולי� נבדקו סדרי הפעלת היחידות לטיפולי בית במשרד הבריאות ובק
קביעת תקני כוח ; של הקופות ובכלל זה נבדקו סדרי מת� השירות לקשישי�

הרשומות ; פעולות משרד הבריאות להסדרת תחו� זה; האד� ביחידות
הפעולות למניעה ולאבחו� של מחלות האופייניות לקשישי� ; הרפואיות ביחידות
 .חולי� הנוטי� למותית הב והטיפול ב,המרותקי� לבית�

הטיפול בקשישי� , בי� היתר, במשרד הבריאות ובקופות החולי� נבדקו
בקרת המשרד על הרפואה ;  שמונה תרופות או יותר�הנוטלי� תרופות רבות 

פעילות� של מרפאות להערכה גריאטרית הבודקות את ; בקהילה בנושא זה
מת� ייעו& של ;  התרופותלרבות נטילת, מצב� הרפואי של אות� קשישי�

סדרי הדיווח של קופות ; רוקחי� קליניי� לקשישי� בעניי� ריבוי נטילת תרופות
 . החולי� למשרד הבריאות על ניפוק תרופות ושימוש המשרד בדיווח זה

ממשלתיי� ובתי חולי� �בכמה בתי חולי� כלליי�, במשרדי הבריאות והאוצר
י� נבדקה סוגיית סדרי האשפוז של של שירותי בריאות כללית ובקופות החול

בכלל זה ; לרבות העומס שנוצר לעתי� וסיבותיו, חולי� במחלקות הפנימיות
נבדקו סדרי מימוש התכניות שהכי� משרד הבריאות להוספת מיטות אשפוז 

והצעדי� שאפשר לנקוט לשיפור תנאי האשפוז , בכלל ומיטות פנימיות בפרט
והשפעתו על , עקב חשיבות הנושא. יטותבמחלקות הפנימיות ג� ללא תוספת מ

 ונוכח המצב הקשה שנחש' לפני צוות הביקורת � בעיקר קשישי� �חולי� רבי� 
לפני סיו� , 2010כבר ביולי , במחלקות פנימיות בבתי חולי� ברחבי האר&

הציג משרד מבקר המדינה באופ� חריג את הסוגיות העקרוניות לפני , הביקורת
הרב יעקב , סג� שר הבריאות, מר בנימי� נתניהו, ותראש הממשלה ושר הבריא

� .ר יובל שטייני&"ד, ושר האוצר, ליצמ
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נבדקו . במוסד לביטוח לאומי נבדקו סדרי מת� גמלת הסיעוד לקשישי� בקהילה
סדרי עבודת� ; בדיקת הזכאות לגמלת סיעוד ואישורה: בעיקר הנושאי� האלה

נית הטיפול בקשיש ולפיקוח של הוועדות המקומיות בכל הנוגע לקביעת תכ
פיקוח ובקרה על הארגוני� המספקי� ; מת� שירותי סיעוד; ולבקרה על ביצועה

המצב ; "גמלה בעי�" לעומת מת�  תשלו� הגמלה ישירות לזכאי;שירותי סיעוד
האקטוארי של ענ' הסיעוד ותמיכת מערכות המחשוב בתהליכי העבודה 

 .הקשורי� ליישו� הוראות החוק בנושא זה

�ההגירה ומעברי הגבול שבמשרד הפני� נבדקו איכות , ברשות האוכלוסי
השירותי� הניתני� לקשיש לצור( העסקת עובד זר בסיעוד וסדרי העסקת� של 

, בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ובמשרד התעשייה. העובדי� הזרי�
 .המסחר והתעסוקה
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  �הקשיש בקהילה 

 קשישי�טיפולי בית שמספקות קופות החולי� ל

 תקציר

קובע כי קופת חולי� , ) החוק�להל�  (�1994ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי
אחראית כלפי מי שרשו� בה למת� מלוא שירותי הבריאות שלה� הוא זכאי בתו� זמ� 

. וכי הטיפול יינת� בי� במרפאה ובי� בבית, סביר ובמרחק סביר ממקו� מגורי המבוטח
)  טיפולי בית�להל� ( שירות של טיפולי� רפואיי� בבית ואכ� קופות החולי� נותנות

סוגי טיפולי הבית שמספקות קופות ). רוב� קשישי�( חולי� בס� הכול �29,000לכ
החולי� כוללי� בעיקר טיפולי� חלופיי� לאשפוז בבית חולי�
1

שירותי מרפאה ; 
 טיפולי שיקו� לאחר; לחולי� שאינ� מסוגלי� להגיע בכוחות עצמ� למרפאות

 טיפול בחולי� הנוטי� למות �הוספיס בית ; ניתוחי� או אירועי� בריאותיי� חריפי�
 ). חולי סרט� בעיקר(

ובה� , לטיפול הרפואי בבית יתרונות רבי� על פני אשפוז במוסד או בבית חולי�
דבר המונע מצבי� של , שהיית המטופל בסביבה מוכרת לו; מניעת חשיפה לזיהומי�

העלולי� להתלוות לאשפוז בסביבה ) אוריינטציה�דיס(התמצאות �דיכאו� ואי, בלבול
הפחתת ; מת� אפשרות תמיכה רציפה של בני המשפחה; שאינה מוכרת למטופל

העומס במחלקות האשפוז הפנימיות בבתי החולי� שברבות מה� מצוקת אשפוז 
ומחסור בכוח אד� רפואי וסיעודי
2

ככל הנראה ג� הפחתת ההוצאה הלאומית על ; 
ותי בריאותשיר

3
כדי שמער� הטיפול הרפואי הנית� בבית יאפשר את מילוי כל צורכי . 

ובי� היתר להקצות לכ� צוות רפואי הכולל , על כל קופה להיער� בהתא�, המטופלי�
 .מטפלי� במגוו� של מקצועות רפואיי�

 

 פעולות הביקורת

 הוא ציי�2006בדוח שפרס� מבקר המדינה בשנת 
4

נות החל רק בשני� האחרו" כי 
משרד הבריאות ליזו� תהלי� של פיתוח סטנדרדי� וגיבוש קריטריוני� לטיפול רפואי 

בדק משרד מבקר המדינה את הנושאי� , 2010אוגוסט �בחודשי� פברואר". בבית
סדרי הטיפול ; שמירה על עקרו� השוויו� שנקבע בחוק במת� טיפולי בית: האלה

ית מטופלי ב�להל� (בחולי� המטופלי� בבית� 
5

קביעת תקני כוח אד� ליחידות ; )
)  המשרד�להל� (הפעולות שנקטו משרד הבריאות ; ) היחידות�להל� (לטיפולי בית 

מת� תמריצי� ; תיעוד רפואי ביחידות; והקופות להמש� הסדרת תחו� טיפולי הבית

__________________ 

 . ורידי והנשמת חולי��כגו
 מת
 תרופות בעירוי תו� 1
' עמ, "מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות בבתי חולי� כלליי�"נושא זה ראו בכר� זה בפרק עוד על  2

169. 

 משרד הבריאות והדסה על מאושפזי הבית של הכללית במחוז ירושלי� שפורס� , מחקר של הכללית 3
 .  מצא כי עלות אשפוז בית היא כחמישית מעלות אשפוז בבית חולי��2007ב

 .577' עמ, "היבטי� בטיפול בקשיש הסיעודי"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ56·) 2006 „, ראו מבקר המדינה 4

 .  ומעלה65 חולי� בני �מרבית מטופלי הבית ה� קשישי�  5
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טיפולי בית וטיפול פליאטיבי; לקופות לעידוד טיפולי בית
6

;  לחולה הנוטה למות
 . בחו� של מחלות האופייניות לחולי� המטופלי� בבית�מניעה וא

 �להל� (שירותי בריאות כללית : הבדיקה נעשתה במשרד ובארבע קופות החולי�
 �להל� (קופת חולי� מאוחדת ; ) מכבי�להל� (מכבי שירותי בריאות ; )הכללית
תיקי� , בי� היתר, נבדקו).  לאומית�להל� (לאומית שירותי בריאות ; )מאוחדת

בדיקות השלמה .  מטופלי בית אשר נבחרו מכל הקופות באופ� אקראי114רפואיי� של 
נעשו במועצות הלאומיות
7

במכו� ברוקדייל, 
8

במוסד לביטוח לאומי ובאגודה למלחמה , 
בסרט�
9

. 

 

 עיקרי הממצאי�

 חשש לפגיעה בעקרו	 השוויו	 בי	 מבוטחי�

 יהא מושתת על עקרונות של ,ביטוח הבריאות הממלכתי לפי חוק זה"החוק קובע כי 
חשוב שפיתוח היחידות בכל קופה יאפשר , אשר על כ�". שוויו� ועזרה הדדית, צדק

הביקורת העלתה כי בקופות . לכל מבוטחי הקופה, בכל רחבי האר(, מת� שירות שווה
מאוחדת ולאומית קיימי� הבדלי� ניכרי� בי� מחוז למחוז מבחינת שיעור , הכללית

ונמצא כי , י� על ידי היחידות מכלל הקשישי� המבוטחי� במחוזהקשישי� המטופל
. בפריפריה שיעור הקשישי� המקבלי� שירות זה קט� משיעור� במרכז האר(
 . הבדלי� אלה ה� משמעותיי� ומשקפי� לכאורה פגיעה בעקרו� השוויו� שנקבע בחוק

 

 סדרי הטיפול בקשישי� מטופלי בית

ת י ב ל  פ ו ט מ ל  ש ת  י נ ו ש א ר ה  ק י ד ב כי ע� קליטתו של המטופל חשו :ב
הטיפול בו בביתו יהיה טיפול המש� לטיפול שקיבל במסגרת הרפואית , ביחידה

וכי בדיקה , )בדר� כלל חדר מיו� או מחלקת אשפוז בבית חולי�(הקודמת שבה שהה 
ראשונית של אותו מטופל תיעשה בתו� פרק זמ� סביר שיאפשר שמירה על הרצ* 

קבעו תק� לזמ� , למעט הכללית, אמנ� כל הקופותהביקורת העלתה ש. הטיפולי
והבדיקה , ואול� ה� לא הקפידו לעמוד בו, המרבי עד ביצוע הבדיקה הראשונית

הראשונית נעשתה לעתי� רק לאחר עשרה ימי� עד שלושה שבועות מההפניה 
חלק מהמטופלי� נבדקו , שכאמור לא קבעה תק� לכ�, עוד נמצא כי בכללית. ליחידה

ובכ� יש סכנה להידרדרות במצבו , ק יותר מחודש לאחר הפניית� ליחידהלראשונה ר
 .הרפואי של החולה

ו ע  ו צ י ב י  ד י ק פ ת  � י ב ה  ד ר פ י ה ד י ק פ ת  � י תב י ל ל כ ב ח  ו ק י  :פ
נוהלי הכללית מאפשרי� מצב שבו אותו בעל תפקיד ימלא , בניגוד לכללי מינהל תקי�

__________________ 

 . המיועד בעיקר לחולי סרט
, בעיקר להקלת כאביו של החולה, טיפול תומ� 6

 .גופי� מקצועיי� המייעצי� להנהלת המשרד בכל תחומי מערכת הבריאות 7


 ברוקדייל הוא מכו
 מחקר המבצע מחקרי� בסוגיות חברתיות לרבות נושא הזקנהמכו  8. 
 .האגודה למלחמה בסרט
 מפעילה יחידה להוספיס בית 9
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רפואי באחת המינהלות�ג� תפקיד ביצועי
10

קוח הרפואי מטע�  וג� את תפקיד הפי
 .הנהלת היחידה המחוזית על פעילותו שלו באותה מינהלה

ל ו פ י ט ת  י נ כ ת ו י  א ו פ ר ה ב  צ מ ה ל  ש ה  ר מ ו ח ה ת  ג ר ד ת  ע י ב כדי : ק
חשוב שבעת קבלת מטופל ליחידה תיקבע דרגת החומרה הרפואית , לייעל את הטיפול

, פואיי�יעדי� ר, בי� השאר, ובה יצוינו, של מצבו ותוכ� תכנית טיפול הנגזרת ממנה
אול� הבדיקה העלתה כי . תמהיל אנשי הצוות המטפל ותדירות טיפוליה� וביקוריה�

 . במחוז דרו� של לאומית לא נקבעו דרגות חומרה רפואיות ותוכניות טיפול למטופלי�

ת י ב ה י  ל פ ו ט מ ל  צ א ת  ו י ח א ו  � י א פ ו ר ל  ש  � י ר ו ק י ב ה ת  ו ר י ד  :ת
 �להל� (י� ואחיות המשרד הכיר בחשיבות קביעת מספר מזערי של ביקורי רופא

, המשרד קבע. לכל אחת מדרגות החומרה הרפואיות) הצוות המטפל או המטפלי�
כי חולה הנמצא בדרגת חומרה רפואית שהטיפול בבית מהווה , במסגרת מבחני תמיכה

 פעמי� בחודש או 6עבורו תחלי* לאשפוז יזכה לתדירות ביקורי� של רופא לפחות 
אול� המשרד לא פרס� הנחיות מחייבות בנוגע . בהתא� למצבו הרפואי, יותר מכ�

ג� בדרגות החומרה , למספר הביקורי� המזערי של הצוות המטפל לכל מטופלי הבית
 . הרפואיות האחרות

הכללית ולאומית קבעו בנוהליה� לכל דרגות החומרה תדירות אחידה של ביקורי� בלי 
ת מהתדירות שקבע תדירות הנמוכה במידה ניכר, קשר לחומרת מצבו של המטופל

כמו . המשרד במבחני התמיכה למטופלי� שהטיפול בה� בבית� הוא תחלי* אשפוז
במכבי ובלאומית נמצאו מקרי� שבה� לא נעשו ביקורי� בתדירות , כ� בכללית

 . הנדרשת על פי נוהלי הקופות עצמ�

ת  ו י א ו פ ר ת  ו ט ל ח ה ת  ל ב �ק ד ו ע י ת נוהלי הקופות קובעי� את החובה : ו
על מנת להבטיח רצ* טיפולי בי� המטפלי� , וות ואת תדירות�לקיי� ישיבות צ

העברת מידע ועדכו� תכנית הטיפול בהתא� לשינויי� במצב� של , השוני�
בניגוד לכ� נמצא כי במחוזות מרכז ודרו� של לאומית לא מתקיימות . המטופלי�

ועדו הועלה ג� כי בחלק מהיחידות בכללית ובמאוחדת ישיבות הצוות ת. ישיבות צוות
ג� בחלק . בתיקי פרוטוקולי� באופ� מרוכז ולא בתיקיה� הרפואיי� של המטופלי�

עקב כ� התיקי� . מתיקי המטופלי� שנבדקו במכבי לא נמצא תיעוד על ישיבות צוות
 . הרפואיי� של מטופלי הבית אינ� משקפי� את מלוא ההחלטות שהתקבלו בעניינ�

ת ו ד י ח י ב ב  ש ח ו מ מ י  א ו פ ר ד  ו ע י פות החולי� עדיי� לא עברו נמצא כי קו: ת
א� ה� לא , חלק מהקופות עשו פעולות בתחו� זה. למחשוב מלא של הרשומות ביחידות

וכ� נמצאו יחידות שבה� חלק מאנשי הצוות הרפואי משתמשי� בתיק , הושלמו
כ� למשל ביחידה במחוז מרכז של הכללית נמצא כי כל . ממוחשב וחלק בתיק ידני
ת בתיקי� פיזיי� שנמצאי� רק בבית המטופל בלא העתק המידע הרפואי נרש� ידני

 . ביחידה המחוזית או במחשב המרכזי של הקופה

 � ד א ח  ו כ י  נ ק ת ת  ע י ב לק י  א ו פ תר ו ד י ח חשוב לקבוע תקני כוח אד� : י
בי� השאר כדי למנוע הבדלי� בי� השירות של יחידות שונות באותה קופה , ליחידות

, ואול� בביקורת עלה כי מלבד מאוחדת. בחוקהעלולי� לפגוע בעקרו� השוויו� שנקבע 
ולאומית , הכללית ומכבי לא קבעו תקני� כאמור, שקבעה תקני כוח אד� ברורי�

__________________ 

היחידה של הכללית במחוז מרכז מאורגנת בשלוש מינהלות אזוריות הכפופות להנהלת היחידה  10
 .המחוזית
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כ� לדוגמה היחידה של . קבעה תק� א� לא עיגנה אותו בנוהל כתוב והוא אינו מיוש�
אינה עומדת בנוהלי הקופה בדבר תדירות הביקורי� המזערית , לאומית בקריית גת

בי� היתר נוכח העובדה , � לא בתק� הזמ� המרבי שקבעה הקופה לבדיקה ראשוניתוג
 . שלא נקבע נוהל כאמור

ת י ב ב ל  ו פ י ט ל ה  מ כ ס ה  � ת הטיפולי� המבוצעי� בבית כוללי� לעתי� : מ
 המליצה בטיוטת 1995ועדה של המשרד שפעלה בשנת . פעולות רפואיות מורכבות

 תהיה רק בתנאי שהוא או האפוטרופוס קוב( תקני� שכתבה כי קבלת מטופל ליחידה
למעט (הביקורת העלתה כי הקופות . שלו הביעו מראש בכתב את הסכמת� לטיפול זה

ג� כאשר , לא בחנו את הצור� בחתימת מטופלי הבית על טופסי הסכמה) הכללית
 .מדובר בטיפולי� מורכבי� או בחולי� שנמצאי� בטיפול בבית כתחלי* לאשפוז

 

 ולי הבית ובקרתו על ידי המשרד הסדרת תחו� טיפ

בייחוד נוכח מצוקת האשפוז הקשה בבתי , חשיבות תחו� טיפולי הבית הולכת וגוברת
 הקי� המשרד שלוש ועדות 1995�2008הביקורת העלתה כי א* שבשני� . החולי�

וא* שבבקרות , לצור� ביצוע עבודת מטה שתשמש להסדרת תחו� טיפולי הבית
הוא לא קבע נוהל מחייב , שאי� רבי� מחייבי� הסדרהשעשה ביחידות נמצא שנו

 . לקופות בכל הנוגע לשירות טיפולי הבית

ת י ב ה י  ל ו פ י ט ל  ע ד  י ח א ע  ד י מ ר  ד ע י  כדי לאפשר למשרד השוואה בי� :ה
, קופות החולי� מהיבטי� שוני� של שירות טיפולי הבית לש� קביעת מדיניות בנושא

של מצב� הרפואי של מטופלי  מרהעל הקופות לקבוע באופ� דומה את דרגות החו
ואול� בביקורת עלה כי יש שוני מהותי בי� הקופות בקביעת דרגת החומרה . הבית

בשל כ� המשרד אינו מקבל . ביחידות וכ� בהגדרת ייעוד� של היחידות בנוהלי הקופות
ולכ� הוא מתקשה לקיי� פיקוח ובקרה הולמי� , דיווחי� מהקופות במתכונת אחידה

לפיכ� המשרד ג� אינו יכול לתגמל את הקופות בהתא� . אותה בתחו� זהורגולציה נ
 . להישגיה� ובהתא� לעמידת� באמות המידה שקבע

 

 תמריצי� לעידוד טיפולי בית

 מיליו� �20 חילק המשרד לקופות שלושה תמריצי� בס� כולל של כ2008�2010בשני� 
א� בביקורת . יפולי הביתח שיועדו לביצוע פעולות מוגדרות ובה� פעולות בתחו� ט"ש

עלה כי חלוקת כספי התמריצי� לקופות החולי� לא תאמה את החלטות הממשלה 
כמו כ� קיי� חשש שהקופות לא עשו די . ובכ� נפגעה הסדרת הנושא, והמשרד במלוא�

 .פעולות לפיתוח נושא טיפולי הבית כפי שנדרשו בעקבות התמריצי� שקיבלו

 

 ניות לקשישי� המטופלי� בבית�מניעה ואבחו	 של מחלות אופיי

למנוע אשפוזי� וא* להשיג את , כדי לשפר את מצב� הבריאותי של מטופלי הבית
על הקופות להפנות את מטופלי הבית לבדיקות , החיסכו� הכלכלי הנובע מכ�

המיועדות למניעה ואבחו� של מחלות האופייניות לקשישי� ולתת לה� את הטיפול 
ינ� שולחות את מטופלי הבית הקשישי� לבדיקות חיוניות נמצא כי הקופות א. הנדרש

היחידות בכל , כמו כ� נמצא כי מלבד יחידה אחת של מאוחדת. של צפיפות העצ�
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הקופות אינ� מבצעות בדיקות עיניי� לחולי סוכרת בבית� כדי לאבח� בזמ� תהלי� של 
 .התעוורות

 

 טיפולי בית וטיפול פליאטיבי בחולה הנוטה למות

 גישת הטיפול הפליאטיבי .  חולי סרט��10,000 מתי� בכל שנה כבאר( .1

)palliative care ( בחולי� הנוטי� למות הוכרה בידי ארגו� הבריאות העולמי כטיפול
באמצעות מניעת , שמשפר את איכות החיי� של חולי� סופניי� ושל בני משפחותיה�

לרבות הסימני� , תסבל והקלת הכאב על ידי זיהוי מוקד� ואיתור הכאב והבעיו
ואול� . וטיפול בכל אלה, החברתיי� והרוחניי� שלה�, הפסיכולוגיי�, הפיזיי�
 לא גדל מספר מיטות האשפוז המיועדות לחולי� הנוטי� למות 2004�2009בשני� 

 מהדרוש לפי הצרכי� שנקבעו עוד �20% כ� בלבד 76בישראל ומספר� היה ) הוספיס(
 . שא על ידי ועדה שפעלה בנו�2005ב

הפעלת שירות פליאטיבי "ל בנושא " פרס� המשרד חוזר מנכ2009ביולי  .2
שקבע בי� השאר כי על " בבית חולי� כללי ובמוסד סיעודי, בקהילה) הוספיס(

הקופות להקי� מער� פליאטיבי ייעודי שיית� את השירות בבית המטופל ויהיה זמי� 
 .  שעות ביממה24

 ניתנו �דות במחוז דרו� שבקופות הכללית ומכבי  מלבד היחי�ואול� ברוב היחידות 
 שעות 24טיפולי הבית על ידי צוותי� שאינ� ערוכי� לתת את השירות הפליאטיבי 

כמו כ� הועלה כי היחידות אינ� די . ביממה לחולי� הנוטי� למות כנדרש בחוזר
 . מיומנות במת� טיפול פליאטיבי

 

 יידוע המבוטחי� על שירות טיפולי הבית 

יש לפרס� מידע בדבר ,  להבטיח שכל מי שזכאי לשירות טיפולי הבית יקבל אותוכדי
נמצא כי משרד הבריאות לא קבע כי מחובת� של . השירות בקרב ציבור המבוטחי�

וכי הוא אינו מפרס� בעצמו את שירותי טיפולי הבית , הקופות לפרס� מידע זה
 באתרי �י הקופות אשר לפרסו� ביד. שנותנות הקופות ואת הדרכי� לקבלת�

 .האינטרנט של הכללית ומכבי לא נמצא מידע על השירות

 

 פעולות הקופות לאיתור קשישי� הזקוקי� לטיפולי בית

נמצא כי לאומית ומאוחדת אינ� מפעילות תכנית מקיפה ושיטתית לאיתור יזו� של 
מכבי . קשישי� הזקוקי� לטיפול רפואי בבית� וא* אינ� פועלות לגיבוש תכנית כאמור

 תכנית כזו על פי נתוני� שיש בידיה על 2011מסרה שבכוונתה להפעיל בשנת 
והכללית מסרה שהיא מבצעת פעולות לאיתור קשישי� , הקשישי� המבוטחי� אצלה

 . הזקוקי� לטיפולי בית

המוסד לביטוח לאומי העביר במש� כשנה בכל רבעו� לכל אחת מהקופות מידע על 
ואול� . לק� מתאימי� לקבלת שירות טיפולי הביתקשישי� סיעודיי� שייתכ� שח

מלבד הכללית א* אחת מהקופות לא השתמשה במידע ולא פנתה ביוזמתה לקשישי� 
 .כמו כ� נמצאו טעויות בנתוני� שמעביר המוסד לביטוח לאומי לקופות. אלו
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 סיכו� והמלצות

במאוחדת , בכללית, על א* הדרישה בחוק לפעולה של הקופות על פי עקרו� השוויו�
ובלאומית נמצאו הבדלי� ניכרי� בי� מחוזות המרכז למחוזות הפריפריה בכל הנוגע 

על , לדעת משרד מבקר המדינה. לשיעור הקשישי� המטופלי� על ידי היחידות
הקופות והמשרד למצוא דרכי� לצמצ� פערי� אלו בי� הפריפריה למרכז ועל המשרד 

כמו כ� על המשרד והקופות לפעול . כ�לשקול מת� תמריצי� ייעודיי� לקופות לש� 
 . ליידוע הציבור על שירות הטיפול בבית על יתרונותיו

על קופות החולי� לבצע בקרות על סדרי פעולת� של היחידות כדי להבטיח את פעילות� 
. כמו כ� על הקופות לעג� בנהלי� את כל היבטי פעילות היחידות. על פי נוהלי הקופות

מכבי ולאומית לקבוע מפתחות תקינה ותקני כוח אד� , כלליתעל הנהלות ה, בכלל זה
 .ליחידות

על הכללית לבחו� את הצור� להוציא למחוזות וליחידות הנחיות שיבטיחו את הפרדת 
 .התפקידי� הנדרשת במבנה הארגוני ביחידות

על המשרד לקבוע תקני� לפעולת היחידות כדי להבטיח שירות מיטבי והול� 
י שיוכל לפקח על פעולות הקופות בתחו� טיפולי הבית ולעודד את וכד, למטופלי הבית

. הקופות להרחיב את השירות על בסיס נתוני� אמיני� ג� באמצעות מת� תמריצי�
על הקופות להשלי� את מחשוב� המלא של היחידות ואת הסדרת הטיפול , בכלל זה

 . ברשומה הרפואית

בוע מדיניות לאומית לפיתוח תחו� על המשרד לק, נוכח מצוקת האשפוז בבתי החולי�
טיפולי הבית שתתבסס בי� השאר על בחינת היעילות הכלכלית והרפואית של פעולות 

על המשרד והקופות לפעול להאחדת הפעילות והמידע בתחו� ; היחידות לטיפולי בית
, ובי� השאר לקביעה אחידה של דרגות החומרה הרפואיות של החולי� ביחידות, זה

וחלוקת , קיו� פיקוח ובקרה, ניתוח של המידע והשוואה בי� הקופותכדי לאפשר 
 . תמריצי� לפי מדדי� קבועי�

על הקופות לפעול לאבחו� מוקד� וטיפול במחלות אופייניות לקשישי� ג� אצל 
ג� א� הדבר כרו� בהפעלת רופאי� מומחי� בבתיה� , קשישי� המטופלי� בבית�

 .של החולי�

רות הוספיס בית על ידי יחידות ייעודיות לכ� כנדרש בחוזר על הקופות לפעול למת� שי
המשרד ולקיי� פיקוח ובקרה על היחידות שה� מפעילות ועל הגופי� החיצוניי� 

 . שמה� ה� רוכשות שירותי� בתחו� זה

על קופות החולי� לשקול לאמ( תכנית מקיפה ושיטתית לאיתור יזו� של אוכלוסיית 
ולפנות , במיוחד לקשישי� לאחר אשפוז, היחידותהקשישי� המתאימה לטיפול� של 

לש� כ� . אליה� ואל בני משפחותיה� במטרה לשלב� במער� הטיפול של היחידות
 .על מידע מהמוסד לביטוח לאומי, בי� היתר, על הקופות להתבסס

חשיבותו של הטיפול בבית הולכת וגדלה ה� עקב יתרונותיו וה� עקב מצוקת האשפוז 
� חשוב שמשרד הבריאות והקופות ישימו את נושא טיפולי הבית לכ. בבתי החולי�

 . במקו� גבוה בסדר העדיפויות שלה� ויפעלו להסדרת השירות ועידוד השימוש בו
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♦ 
 

 מבוא

קופת חולי� אחראית כלפי "קובע כי , ) החוק�להל�  (�1994ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי
בתו! זמ� סביר ובמרחק סביר ...  שלה� הוא זכאימי שרשו� בה למת� מלוא שירותי הבריאות

להל� (ואכ� כל קופות החולי� ". הטיפול יינת� בי� במרפאה ובי� בבית"וכי , "ממקו� מגורי המבוטח
 ).  טיפולי בית�להל� (נותנות שירותי בריאות למבוטחיה� ג� בבית )  הקופות�

� לטיפול �תחלי$ לאשפוז בבית חולי� .  1:   להל� סוגי טיפולי הבית שמספקות הקופות ומאפייניה
�, ובה� מניעת חשיפה לזיהומי�, הרפואי בבית יתרונות רבי� על פני אשפוז במוסד או בבית חולי

, )אוריינטציה�דיס(התמצאות �דיכאו� ואי, שהיית המטופל בסביבה מוכרת לו המונעת בלבול
במצב המטופל לאחר שחרורו מניעת הרעה ; העלולי� להתלוות לאשפוז בסביבה שאינה מוכרת

מת� ; הבנת ההוראות�קבלת הנחיות ברורות לגבי ההתנהגות בבית או בשל אי�לביתו בשל אי
הפחתת העומס במחלקות האשפוז הפנימיות בבתי ; אפשרות תמיכה רציפה של בני המשפחה

�פי וככל הנראה ועל ; 11שברבות מה� מצוקת אשפוז ומחסור בכוח אד� רפואי וסיעודי, החולי
בדיקת (שירותי מרפאה .  2.   12 ג� הפחתת ההוצאה הלאומית על שירותי בריאות�מחקר שנעשה 

לחולי� שאינ� מסוגלי� להגיע בכוחות עצמ� למרפאה בשל מצב� הבריאותי או בשל ) רופא ואחות
� . כגו� מגורי� בקומה גבוהה ללא מעלית או במרחק רב מהמרפאה, תנאי המגורי� שלה

 בישראל מתי� ממחלת הסרט� , כ! לדוגמה. 14 טיפול בחולי� הנוטי� למות�ית  ב13הוספיס.  3

 בדר! כלל � 15מקצועי�שיקו� רב.  4.    איש בכל שנה שרבי� מה� זקוקי� לטיפול כזה�10,000כ
� . כהשלמה לשיקו� בבית חולי

לעתי� אי� ומכיוו� ש, )16 מטופל בית�להל� (כדי להבטיח טיפול רפואי ראוי בקשיש המטופל בביתו 
יש לקבל כתנאי ראשוני , בבית הקשיש השגחה צמודה כפי שקיימת בבתי החולי� ובמוסדות

תנאי . והכרחי לטיפול בית את הסכמת� של החולה ומשפחתו לטיפול ואת נכונות� לשיתו$ פעולה
 �נוס$ לקיו� כל סוגי טיפולי הבית הדרושי� הוא הרכבת צוות רפואי מגוו� ובו רופאי� מומחי

, עובדי� סוציאליי�, מרפאי� בעיסוק, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטי�, אחיות, גוו� תחומי�במ
 .דיאטני� ועוד

 �להל� (כל אחת מקופות החולי� הקימה מער! של יחידות שייעוד� מת� שירות למטופלי הבית 
 מספרי ,על פי נתוני� שמסרו הקופות למשרד מבקר המדינה. 17)היחידות לטיפולי בית או היחידות

__________________ 

' עמ, "וז במחלקות הפנימיות בבתי חולי� כלליי�מצוקת האשפ"עוד על נושא זה ראו בכר� זה בפרק  11
169. 

12
 

 משרד הבריאות והדסה על מאושפזי הבית של הכללית במחוז ירושלי� שפורס� , מחקר של הכללית 

 .  מצא כי עלות אשפוז בית היא כחמישית מעלות אשפוז בבית חולי�2007�ב
 ).אב$ שוש$מילו$ (בעיקר לחולי� חשוכי מרפא ,  מוסד סיעודי�הוספיס  13
 terminally ill patient ;end of life patient;  חולה בסו' ימיו�חולה הנוטה למות  14

תהלי� זה . תהלי� שמטרתו לשפר תפקודי� מוטוריי� וקוגניטיביי� שנפגעו בעקבות מחלה או פציעה 15
יבור וריפוי ריפוי בד, פיזיותרפיה, בי$ השאר, מקצועי ועשוי לכלול�מצרי� טיפול על ידי צוות רב

 . בעיסוק

 . ומעלה65 חולי� בני �מרבית מטופלי הבית ה� קשישי�  16

תחת , בדוח זה; הקופות הגדירו באופ$ שונה את שמות היחידות ואת ייעוד$, כפי שיפורט בהמש� 17
עוד על . אלא א� כ$ צוי$ אחרת, נכללי� כל סוגי היחידות לטיפול בחולי� בבית�" יחידות"ההגדרה 

 ".הצור� במידע אחיד על טיפולי הבית"ידות כפי שכל אחת מ$ הקופות הגדירה ראו בפרק ייעוד היח
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בשירותי בריאות כללית :  היו כדלהל�2010מטופלי הבית שהיו מטופלי� ביחידות בתחילת שנת 
בלאומית ; 6,307 �)  מכבי�להל� (במכבי שירותי בריאות ;  מטופלי�18,722 �)  הכללית�להל� (

 מספר .1,565 �)  מאוחדת�להל� (בקופת חולי� מאוחדת ; 2,120 �)  לאומית�להל� (שירותי בריאות 
 . �29,000המטופלי� ביחידות בכל האר. הוא אפוא כ

רק בשני� האחרונות החל משרד הבריאות " כי 18 הוא ציי�2006בדוח שפרס� מבקר המדינה בשנת 
�בחודשי� פברואר". ליזו� תהלי! של פיתוח סטנדרדי� וגיבוש קריטריוני� לטיפול רפואי בבית

הפעולות שנקטו משרד הבריאות : ושאי� האלהבדק משרד מבקר המדינה את הנ, 2010אוגוסט 
; מת� תמריצי� לקופות לעידוד טיפולי בית; והקופות להסדרת תחו� טיפולי הבית)  המשרד�להל� (

מניעה ואבחו� של מחלות ; לחולה הנוטה למות) palliative care (19טיפולי בית וטיפול פליאטיבי
�קביעת תקני כוח אד� ; ל במטופלי הביתסדרי הטיפו; האופייניות לקשישי� המטופלי� בבית

 . תיעוד רפואי ביחידות; שמירה על עקרו� השוויו� שנקבע בחוק במת� טיפולי בית; ליחידות

; במחוז מרכז ובמחוז דרו� של הכללית: הבדיקה נעשתה במשרד ובמחוזות של ארבע הקופות
; ז מרכז של מאוחדתבמחוז ירושלי� ובמחו; במחוז ירושלי� והשפלה ובמחוז צפו� של מכבי

אשר ,  מטופלי בית114תיקי� רפואיי� של , בי� היתר, נבדקו. במחוז דרו� ובמחוז מרכז של לאומית
בדיקות השלמה נעשו במועצות . נבחרו באורח אקראי ממטופלי הבית המבוטחי� בכל הקופות

 .במוסד לביטוח לאומי ובאגודה למלחמה בסרט�, 21במכו� ברוקדייל, 20הלאומיות

 

 

 שש לפגיעה בעקרו
 השוויו
 בי
 המבוטחי�ח

שוויו� , יהא מושתת על עקרונות של צדק, ביטוח הבריאות הממלכתי לפי חוק זה"החוק קובע כי 
לרבות , לכ� על הקופות להקפיד על מת� שירות שווה למבוטחיה� ברחבי האר.". ועזרה הדדית

י� שירות זה בכל מחוז משרד מבקר כדי לעמוד על שיעור הקשישי� המקבל. ביחידות לטיפולי בית
המדינה השווה את מספר הקשישי� המטופלי� על ידי היחידות למספר הקשישי� המבוטחי� בכל 

 :להל� תרשימי� המציגי� את ניתוח הנתוני� שנאספו בכל אחת מ� הקופות. מחוז ממחוזות הקופות

    

__________________ 

 .577' עמ, "היבטי� בטיפול בקשיש הסיעודי"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„56·) 2006 , ראו מבקר המדינה 18

 .עוד על נושא זה ראו להל$. בעיקר להקלת כאביו של החולה הנוטה למות, טיפול תומ� 19

 . שהמשרד מקי� כדי שייעצו לו, ת בשילוב מומחי�ועדות מקצועיו 20
 .הוא מכו$ מחקר המבצע מחקרי� בסוגיות חברתיות לרבות בנושא הזקנה" מכו$ ברוקדייל" 21
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˙ÈÏÏÎ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,‰ ÌÈÓÈÈ˜ ˙ÈÓÂ‡ÏÂ ˙„ÁÂ‡Ó È¯ÂÚÈ˘ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈÏ„·
‰ÙÂ˜ ‰˙Â‡ Ï˘ ÌÈ�Â˘‰ ˙ÂÊÂÁÓ· ˙Â„ÈÁÈ‰ È„È ÏÚ ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÌÈ˘È˘˜‰ . ÌÈËÏÂ· „ÂÁÈÈ·

ÌÈÈ¯ÙÈ¯Ù ˙ÂÊÂÁÓ ÔÈ·Â ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó·˘ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰ .ÍÎ , Ï˙ ÊÂÁÓ· ÈÎ ‡ˆÓ�
·È·‡- ÈÙ ÏÂ„‚ ‰„ÈÁÈ‰ ÏÂÙÈËÏ ÂÎÊ˘ ÌÈ˘È˘˜‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ÂÙÈ2.5 ÊÂÁÓ· Ì¯ÂÚÈ˘Ó 
ÌÂ¯„ ÈÙÂ 1.5ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· Ì¯ÂÚÈ˘Ó  ; ÏÂÙÈËÏ ÂÎÊ˘ ˙„ÁÂ‡Ó· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ¯ÂÚÈ˘

ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ· Ì¯ÂÚÈ˘Ó ¯˙ÂÈÂ ‰Ú·¯‡ ÈÙ ÏÂ„‚ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ˙Â„ÈÁÈ‰- ‰˘ÂÏ˘ ÈÙÂ ÔÂ¯ÓÂ˘
ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ· Ì¯ÂÚÈ˘Ó-ÔÂ¯˘ ; ‡Â‰ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ Ï˘ ‰„ÈÁÈ· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙ÈÓÂ‡Ï·

 ÈÙÓ ¯˙ÂÈ3 ËÚÓÎÂ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ· Ì¯ÂÚÈ˘Ó  ÈÙ1.5ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ· Ì¯ÂÚÈ˘Ó  . ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈÏ„·‰
˜ÂÁ· Ú·˜�˘ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ‰ÚÈ‚Ù ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈÙ˜˘Ó ‰Ï‡. 

 השיבה מאוחדת כי טיפולי הבית מבוצעי� על פי תפיסת השירות של 2010בתשובתה מאוקטובר 
 וכי במחוז ירושלי� מטופלי� ביחידה ג� מבוטחי� שאינ� מרותקי� לבית� ושמצב� אינו, כל מחוז

 . שוויו��ועל כ� לא נית� להסיק מכ! על אי, מחייב טיפול בית

אחידות בפעולת היחידות �תשובת מאוחדת מאשרת כי קיימת אי, לדעת משרד מבקר המדינה
ולכ� על המשרד ומאוחדת לשוב ולבחו� את דר! , שוויו��במחוזות השוני� שא$ עלולה להוביל לאי

 . פעולתה של הקופה בעניי� זה

 מסרה מאוחדת כי היא משלימה בימי� אלו הקמת מחלקה ייעודית 2010דצמבר בתשובתה מ
ובמקביל ייבנו , לטיפול כוללני בקשישי� בקופה ה� במרפאות ייעודיות וה� ביחידות לטיפולי בית

�להערכת מאוחדת . יחידות מחוזיות שירכזו את פעולות היחידות לטיפולי בית במחוזות השוני
בנוהלי הטיפול ובאופ� הדיווח בכל מחוזות , דות במסגרות הטיפוליותמהלכי� אלו יביאו לאחי

 . הקופה

" מסייע ותומ!" השיבה הכללית כי היחידה לטיפולי בית היא גור� 2010בתשובתה מאוקטובר 
וכי מידת השימוש במשאב זה משתנה ממחוז למחוז וממרפאה , לשירות הנית� על ידי המרפאות
�ולכ� לדעתה אי� לקשר בי� מספר הקשישי� במחוז ובי� מספר , למרפאה ותלויה בגורמי� רבי

 . הקשישי� המטופלי� על ידי היחידות באותו מחוז

במקרי� רבי� היחידות לטיפולי בית אינ� רק , משרד מבקר המדינה מציי� כי לפי נוהלי הכללית
לק מה� הטיפול ולגבי ח, אלא גור� הנות� את עיקר הטיפול למטופלי� בבית�" גור� מסייע ותומ!"

לכ� ההבדלי� הגדולי� בי� שיעורי הקשישי� הזוכי� לטיפול היחידות . הוא א$ תחלי$ לאשפוז
 . במחוזות השוני� מצביעי� על חשש לפגיעה בעקרו� השוויו�
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 סדרי הטיפול בקשישי
 מטופלי בית

  של המטופליבדיקה ראשונית

להאריכ� או לשפר , שוי להציל את חייוהטיפול בקשיש בביתו בא לעתי� כתחלי$ לאשפוז והוא ע
�על כ� חשוב להתחיל בטיפול בקשיש בביתו סמו! ככל האפשר לסיו� . במידה ניכרת את איכות

בדר! כלל חדר מיו� או מחלקת אשפוז בבית (הטיפול במסגרת הרפואית הקודמת שבה שהה 
�מקיפה בתו! פרק זמ� וכי הצוות הרפואי של היחידה יבדוק את הקשיש בדיקה ראשונית , )חולי

קיימת סכנה שא� יחלו$ זמ� רב . סביר וקצר שיאפשר שמירה על הרצ$ הטיפולי לאחר ששב לביתו
דבר , יידרדר מצבו של הקשיש והוא יזדקק לאשפוזי� נוספי�, מדי קוד� שיוחל בטיפול בבית

 והפחתת שכוללות את ייצוב המצב הבריאותי של המטופל, העומד בניגוד למטרות הטיפול בבית
� . מספר ההפניות לבתי חולי� וימי האשפוז בה

˙ÂÙÂ˜‰ ÏÎ ÈÎ ‡ˆÓ� ,˙ÈÏÏÎ‰ „·ÏÓ , ÌÂÈ˜ „Ú ÛÂÏÁÈ˘ È·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÏ Ô˜˙ ÂÚ·˜
˙È�Â˘‡¯‰ ‰˜È„·‰ ,ÂÚ·˜˘ Ô˜˙· ‰„ÈÓÚ ÏÚ Â„ÈÙ˜‰ ‡Ï Ô‰ ÌÏÂ‡ . ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï

‰Ê ÌÂÁ˙·: 

 

˙ È � Â ˘ ‡ ¯ ‰  ‰ ˜ È „ · ‰  „ Ú  ¯ · Â Ú ‰  Ô Ó Ê ‰  ˜ ¯ Ù 

˙ È Ï Ï Î ‰: Ó‡Î¯Â ,‰Ê ÔÈÈ�Ú· Ô˜˙ ‰ÈÏ‰�· ‰Ú·˜ ‡Ï ˙ÈÏÏÎ‰ . Ï˘ ˙È‡¯˜‡ ‰˜È„·· ÔÎ‡Â
 ˘„ÂÁÓ ¯˙ÂÈ ÛÏÁ Ì‰Ó ‰˘ÂÏ˘· ÈÎ ‡ˆÓ� ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ· ˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ‰„ÈÁÈ· ÌÈ˜È˙ ‰¯˘Ú

˙È�Â˘‡¯‰ ‰˜È„·‰ „ÚÂ ‰„ÈÁÈÏ ‰È�Ù‰‰Ó ÌÈÓÈ . ¯˙ÈÏ ‰‡ÂÂ˘‰· Ì‚ ¯ÎÈ� ÔÓÊ ˜¯Ù Â‰Ê
˙ÂÙÂ˜‰ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ. 

 מסרה הכללית כי לא קבעה מהו פרק הזמ� המרבי מההפניה ליחידה עד 2010בתשובתה מאוקטובר 
זמ� הבדיקה הראשונית , ולכ�, משו� שהשיקול הקובע הוא השיקול הרפואי, הבדיקה הראשונית

 . נקבע לכל מטופל בית לפי המידע הרפואי שהתקבל בהפנייתו ליחידה

הירה במצבו הרפואי של קשיש שא! משרד מבקר המדינה מציי� כי לעתי� עלולה לחול הידרדרות מ
�לפיכ! חשוב לקבוע פרק זמ� מרבי שיחלו$ מההפניה ליחידה עד הבדיקה . השתחרר מבית החולי

 .הראשונית ולעמוד בו

˙ È Ó Â ‡ Ï:  ÍÂ˙· ÏÙÂËÓ‰ Ï˘ Â˙È·Ï ÚÈ‚È ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÂˆ ÈÎ ‰ÈÏ‰�· ‰Ú·˜ ˙ÈÓÂ‡Ï24 
‰„ÈÁÈÏ ‰È�Ù‰‰Ó ˙ÂÚ˘ .¯˜ÓÏ ˙Â‡Ó‚Â„ Â‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· ÌÏÂ‡Â ÌÈ·ÂÎÈÚ ÂÈ‰ Ì‰·˘ ÌÈ

˙È�Â˘‡¯‰ ‰˜È„·‰ ÚÂˆÈ·· ; ˙‚ ˙ÈÈ¯˜· ‰„ÈÁÈ· ˙È‡¯˜‡ Â˜„·�˘ ÌÈ˜È˙‰ ˙¯˘ÚÓ „Á‡·
˙È�Â˘‡¯‰ ‰˜È„· „Ú ‰„ÈÁÈÏ ‰È�Ù‰‰Ó ÌÈÓÈ ‰¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ ÂÙÏÁ˘ ‡ˆÓ� , ¯Á‡ ˜È˙·Â- Û‡ 

˙ÂÚÂ·˘ ‰˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ . 

È · Î Ó:È · Î Ó  ÏÙÂËÓ‰ ˙È·· ¯˜·È ‰„ÈÁÈ‰ ÌÚËÓ ÈÚÂˆ˜Ó Ì¯Â‚ ÈÎ ‰ÈÏ‰�· ‰Ú·˜  ÍÂ˙· 
48 ‰„ÈÁÈÏ ‰È�Ù‰‰Ó ˙ÂÚ˘ ) ÌÈ‚ÁÂ ˙Â˙·˘·- 72˙ÂÚ˘  .( ˙Â‡Ó‚Â„ Â‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· ÌÏÂ‡Â

˙È�Â˘‡¯‰ ‰˜È„·‰ ÚÂˆÈ·· ÌÈ·ÂÎÈÚÏ ;Ó-29˙Â„ÈÁÈ È˙˘· ˙È‡¯˜‡ ‰˜È„·· Â˜„·�˘ ÌÈ˜È˙  ,
˙È�Â˘‡¯‰ ‰˜È„·‰ „Ú ‰„ÈÁÈÏ ‰È�Ù‰‰Ó ÌÈÈÚÂ·˘Ó ¯˙ÂÈ Â¯·Ú ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÈ˜È˙ ‰Ú·¯‡· . 
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˙ „ Á Â ‡ Ó:˙ „ Á Â ‡ Ó  ‰Ú·˜  ÍÂ˙· ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· ˘È˘˜‰ ˙‡ ˜Â„·È ‡ÙÂ¯ ÈÎ ‰ÈÏ‰�· 
24‰„ÈÁÈÏ Â˙ÈÈ�Ù‰Ó ˙ÂÚ˘  . ‰˜È„·‰ ÚÂˆÈ·· ÌÈ·ÂÎÈÚÏ ˙Â‡Ó‚Â„ Â‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· ÌÏÂ‡Â

˙È�Â˘‡¯‰ ,Ó „Á‡·Â-20 ÌÈÈÚÂ·˘Ó ¯˙ÂÈ ÂÙÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· Â˜„·�˘ ÌÈ˜È˙‰ 
˙È�Â˘‡¯‰ ‰˜È„·‰ „Ú. 

תדגיש ותהדק את נוהלי קבלת קשישי� לשירות טיפולי  מסרה מאוחדת כי 2010בתשובתה מדצמבר 
 . הבית

 

Â Ú · ˜ � ˘  Ì È � Ó Ê ·  ‰ „ È Ó Ú ‰  Ï Ú  ˙ Â Ù Â ˜ ‰  ˙ ¯ ˜ · 

 È˜¯Ù· ‰„ÈÓÚ‰ ÏÚ ˙Â¯˜· Â‡ ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙Â˜È„· ˙ÂÓÈÈ˜Ó Ô�È‡ ˙ÂÙÂ˜‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙È·‰ ÏÙÂËÓÏ ‰�Â˘‡¯‰ ‰˜È„·‰ „Ú ÌÈÈ·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ . ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ· ˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ‰„ÈÁÈ· ˜¯

 ˙Ï‰�Ó ˙·˘ÁÓ˙È�Â˘‡¯‰ ‰˜È„·‰ „Ú ‰È�Ù‰‰Ó ÂÙÏÁ˘ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù Ï˘ ÌÈÚˆÂÓÓ ‰„ÈÁÈ‰ ,
ÌÈ˜È˙‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙È�Ë¯Ù ‰˜È„· ˙È˘Ú� ‡Ï ÂÊ ‰„ÈÁÈ· Ì‚ ÌÏÂ‡ . 

חשוב שהבדיקה הראשונית תבוצע בהקד� האפשרי ועל קופות החולי� , לדעת משרד מבקר המדינה
 .לקיי� בקרה בנושא זה

 

˜ Ù ˙  Ô È · Â  Ú Â ˆ È ·  È „ È ˜ Ù ˙  Ô È ·  ‰ „ ¯ Ù ‰˙ È Ï Ï Î ·  Á Â ˜ È Ù  È „ È 

יש צור! בהפרדה בי� בעלי תפקידי� של פיקוח ובקרה ובי� בעלי , על פי המקובל במינהל תקי�
�זאת על מנת למנוע מצב שבו מי שהוטלו עליו משימות מסוימות ימלא ג� . תפקידי� ביצועיי

 .22תפקיד שבו עליו לקיי� פיקוח ובקרה על מילוי אות� משימות

חוז מרכז מאורגנת בשלוש מינהלות אזוריות הכפופות להנהלת היחידה היחידה של הכללית במ
, בהנהלת היחידה המחוזית עובדת מנהלת רפואית שהיא רופאה גריאטרית ותפקידיה ה�. המחוזית

ייעו. רפואי לרופאי� העוסקי� בטיפולי , ניהול כוח האד� הרפואי העוסק בטיפולי בית, בי� השאר
לכל אחת משלוש .  תהליכי הטיפול הביתי בשלוש המינהלותבית ואבטחת איכות ובקרה על

ותפקידיה ה� ליווי , אשר ג� היא רופאה, המינהלות הכפופות ליחידה המחוזית יש מנהלת אחראית
, מיו� וסיווג של המטופלי� המועמדי� לקבל את הטיפול ביחידה, והדרכה של צוותי המינהלה

 . מת� טיפול ישיר למטופלי� ועוד, אי במינהלהאבטחת איכות ובקרה על תהליכי הטיפול הרפו

נוהלי הכללית מאפשרי� מצב שבו אותו בעל תפקיד ימלא ג� תפקיד , בניגוד לכללי מינהל תקי�
רפואי באחת המינהלות וג� את תפקיד הפיקוח הרפואי מטע� הנהלת היחידה המחוזית על �ביצועי

רפואית של היחידה במחוז מרכז מכהנת ג� ואכ� נמצא כי המנהלת ה. פעילותו שלו באותה מינהלה
ועקב כ! היא אמורה לבצע , כמנהלת הרפואית של אחת משלוש מינהלות הפועלות תחת אחריותה

 .בקרת איכות על תפקודה שלה במינהלה זו

__________________ 

" הקצאת תרופות למבוטחי� בקופות החולי�"בפרק ) ב56דוח  (2006ג� דוח מבקר המדינה משנת  22
הועלה כי . � שרופאי� מכהני� בשני תפקידי�שנבע מכ, העלה מקרה של חשש לניגוד ענייני� בכללית

בכובע� כרופאי� ה� , וכ�, בקרי תרופות בהנהלות המחוזות של הכללית עובדי� ג� כרופאי� בקהילה
הכללית . נותני� מרשמי� לחולי� שבה� ה� מטפלי� ובכובע� המינהלי ה� מאשרי� מרשמי� אלה

 .השיבה אז כי תבדוק עניי$ זה ותוציא הנחיות בנדו$
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וכי המנהלת ,  כי בעקבות הערת המבקר הנושא נבדק וטופל2010הכללית מסרה בתגובתה מדצמבר 
הנת בתפקיד זה בלבד ואינה מכהנת יותר כמנהלת הרפואית של אחת הרפואית של היחידה מכ

 . משלוש המינהלות הפועלות ביחידה

על הכללית לקיי� עבודת מטה בנושא ולבחו� את הצור! במת� הנחיות , לדעת משרד מבקר המדינה
 . למחוזות וליחידות כדי למנוע חשש לניגוד ענייני� מהסוג האמור לעיל

 

 תכנית טיפול  של המצב הרפואי ודרגת החומרהקביעת 

�חשוב שבעת קבלת המטופל ליחידה , כדי לייעל את הטיפול וכדי לתא� בי� נותני השירות השוני
 ותוכ� תכנית טיפול 23) דרגת החומרה הרפואית�להל� (תיקבע דרגת החומרה של מצבו הרפואי 

 הצוות שישתתפו בתהלי! ובי� השאר ייקבעו בה יעדי� רפואיי� ויפורטו אנשי, המתאימה למצבו
� . הטיפול ותדירות טיפוליה� וביקוריה

 ‰¯ÓÂÁ‰ ˙‚¯„ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ˘È ÔÎ‡ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙„ÁÂ‡Ó·Â È·ÎÓ· Â˜„·�˘ ˙Â„ÈÁÈ·
ÏÂÙÈË ˙È�Î˙ ˙�Î‰Â ˙È‡ÂÙ¯‰ . ‰¯ÓÂÁ ˙Â‚¯„ ÂÚ·˜� ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ� ˙ÈÓÂ‡Ï Ï˘ ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ·

ÏÂÙÈË ˙ÂÈ�Î˙Â ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ . 

 

   ביתמטופלי� ואחיות אצל תדירות הביקורי� של רופאי

חשוב לקבוע לכל דרגת חומרה רפואית תדירות ביקורי� , כדי להבטיח טיפול ראוי במטופלי הבית
מזערית של רופא ואחות בבתי המטופלי� ולהקפיד על ביצוע מעקב מקצועי אחר מצבו של מטופל 

 . הבית

 קבע 2006ואכ� ביוני .  רופאניכר כי המשרד הכיר בחשיבות קביעת תדירות� המזערית של ביקורי
כי חולה הנמצא בדרגת חומרה רפואית שהטיפול בבית ,  לקופות24כחלק ממבחני התמיכה, המשרד

 פעמי� בחודש או יותר 6לפחות "מהווה עבורו תחלי$ לאשפוז יזכה לתדירות ביקורי� של רופא 
 ". בהתא� למצבו הרפואי, מכ!

ÈÁÓ ˙ÂÈÁ�‰ ÌÒ¯Ù ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÏÂ‡Â Ï˘ È¯ÚÊÓ‰ ÌÈ¯Â˜È·‰ ¯ÙÒÓÏ Ú‚Â�· ˙Â·È
˙È·‰ ÈÏÙÂËÓ Ï˘ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ‰¯ÓÂÁ‰ ˙Â‚¯„Ó ˙Á‡ ÏÎÏ È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÂˆ‰ È˘�‡ Ï˘Â ÌÈ‡ÙÂ¯. 

È·ÎÓ ËÚÓÏ , È�Á·ÓÓ ˜ÏÁÎ „¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ‰Ó¯Â�‰ ˙‡ ÂˆÓÈ‡ ‡Ï ˙ÂÙÂ˜‰ ˘ÂÏ˘ ¯‡˘
ÊÂÙ˘‡Ï ÛÈÏÁ˙ ‰ÂÂ‰Ó ˙È·· ÏÂÙÈË‰˘ ˙È‡ÂÙ¯ ‰¯ÓÂÁ ˙‚¯„ ‰˙Â‡ È·‚Ï ‰ÎÈÓ˙‰. 

� כי חלק מהקופות לא קבעו בנוהליה� תדירות ביקורי� מזערית של רופא אצל מטופל הבית נמצא ג
חלק� קבעו תדירות אחידה של ביקורי� לכל דרגות החומרה בלא קשר ; לפי דרגות חומרה רפואיות
ותדירות זו נמוכה במידה ניכרת מהתדירות שקבע המשרד במבחני , לחומרת מצבו של החולה

 :מאותלהל� דוג. התמיכה

__________________ 

 . ובה� סוג המחלה ורמת תפקודו של החולה, דרגת החומרה הרפואית נקבעת לפי כמה נתוני� 23
עוד . מבחני� שקבעו משרדי הבריאות והאוצר לתמיכה בקופות עבור פיתוח פתרונות של טיפולי בית 24

 . בנושא זה ראו להל$
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˙ È Ï Ï Î  ארבעה �הכללית קבעה בנהליה את אותו מספר מזערי של ביקורי רופא ואחות  :‰
. לפחות אחד מה� של רופא לכל החולי� שאחריות הטיפול היא של היחידה, ביקורי� בחודש

לא נקבע , למטופלי בית שה� ברמת מורכבות נמוכה יותר ואחריות הטיפול היא של צוות המרפאה
 . והביקורי� מתקיימי� לפי החלטת הרופא או האחות או לפי בקשת המשפחה, זערימספר ביקורי� מ

‰ÎÈÓ˙‰ È�Á·Ó· „¯˘Ó‰ Ú·˜˘ Ô˜˙· ˙„ÓÂÚ ‰�È‡ ˙ÈÏÏÎ‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , È·‚Ï ‡Ï Ì‚
ÊÂÙ˘‡Ï ÛÈÏÁ˙ ‰ÂÂ‰Ó˘ ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ‰¯ÓÂÁ‰ ˙‚¯„ . 

È · Î Ó: מזערית של רופא או אחות אחת לש �לושה חודשי� מכבי קבעה בנהליה תדירות ביקורי
 . הכול לפי הגדרת חמש דרגות החומרה הרפואיות האפשריות, ועד ביקור יומי

 ˙˜È„·· ÌÏÂ‡Â19 Ì�È‡ ÌÈ‡ÙÂ¯ ÈÎ ‡ˆÓ� È·ÎÓ Ï˘ ‰ÏÙ˘‰Â ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ÌÈ˜È˙ 
‰ÙÂ˜‰ ÈÏ‰Â�· ÂÚ·˜�˘ ˙�ÂÎ˙Ó·Â ˙Â¯È„˙· ˙È· È¯Â˜È· ÌÈÓÈÈ˜Ó . ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï

ÊÂÁÓ Â˙Â‡· ‰Ê ÌÂÁ˙·: 

‰¯˜Ó· ‰¯ÓÂÁ‰ ˙‚¯„ ÁÎÂ� ˘¯„�˘ ÈÙÎ ÌÂÈÏ ˙Á‡ ‰ÏÂÁ‰ ˙È·· ¯˜·Ï ÌÂ˜Ó· „Á‡ 
˙È‡ÂÙ¯‰ ,˘„ÂÁÏ ˙Á‡ Â˙È·· ‡ÙÂ¯‰ ¯˜È· . 

 È˜¯Ù· Ì˙Â‡ Â˜„· ‡ÏÂ ÌÈÏÂÁ‰ Ï˘ Ì‰È˙·· Â¯˜È· ‡Ï ÌÈ‡ÙÂ¯‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó È�˘ ÂÏÚÂ‰
‰�˘ „Ú ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙ Ï˘ ÔÓÊ ,‰ÁÙ˘Ó‰ È�· ˙˘˜·Ï Ì˘¯Ó ÂÓ˘¯ ˜¯Â . ˙‚¯„˘ ÔÈÂˆÈ

¯‰ ‰¯ÓÂÁ‰ÚÂ·˘Ï ˙Á‡ ‡ÙÂ¯ Ï˘ ˙È· ¯Â˜È· ‰·ÈÈÁ ‰Ï‡ ÌÈÏÂÁÓ „Á‡Ï ‰Ú·˜�˘ ˙È‡ÂÙ. 

 ˘„ÂÁ Ï˘ ÔÓÊ È˜¯Ù Í˘Ó· ‡ÙÂ¯ Ï˘ ˙È· È¯Â˜È·Ï ÂÎÊ ‡Ï ÌÈÏÂÁ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÈ˜È˙ ‰˘ÂÏ˘·
ÌÈÈ˙�˘ „Ú ÈˆÁÂ ,„·Ï· ÔÂÙÏË‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰È‰ ÌÓÚ ¯˘˜‰Â .ÌÈÏÂÁ Ì˙Â‡Ó ˙Á‡ , ÈÙÏ˘

˘Ï ˙Á‡ ‰˙È·· ‡ÙÂ¯ ˙˜È„·Ï ‰˜˜Ê� ‰ÙÂ˜‰ ÈÏ‰Â�˙ÂÁÙÏ ÚÂ· , Í˘Ó· ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ‰Ï·È˜
„·Ï· ÔÂÙÏË‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÈ˘„ÂÁ ËÚÓÎ . 

 Ò¯Ó· „¯˘Ó‰ ‰˘Ú˘ ‰¯˜· Ì‚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ2009 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ÊÂÁÓ Â˙Â‡· " ÌÈÏÂÁ Ì�˘È
ÌÈ˜Â˙¯ ,˙ÂÈ�Â¯Î ˙ÂÈÚ·Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ,ÌÈ�˘ ¯ÙÒÓ Í˘Ó· ‡ÙÂ¯ È„È ÏÚ Â˜„·� ‡Ï˘ , ˙‡Ê ÌÚÂ

È‡ÂÙ¯‰ Ì˜È˙· ÌÈÓÂ˘È¯ ÌÈÚˆ·˙Ó ."Ú‰ ˙¯Â˜È·‰ÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï È·ÎÓ ÈÎ ‰˙Ï. 

˙ È Ó Â ‡ Ï:  Ïˆ‡ ˙ÂÁ‡Â ‡ÙÂ¯ È¯Â˜È· Ï˘ ˙È¯ÚÊÓ‰ ˙Â¯È„˙‰ ÈÎ ‰ÈÏ‰�· ‰Ú·˜ ˙ÈÓÂ‡Ï
„·Ï· ˘„ÂÁÏ ˙Á‡ ‰È‰˙ ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰¯ÓÂÁ‰ ˙Â‚¯„ ÏÎ· ÌÈÏÙÂËÓ , Ú·˜�˘ ‰ÓÏ „Â‚È�·

ÊÂÙ˘‡Ï ÛÈÏÁ˙ ‰ÂÂ‰Ó‰ ˙È‡ÂÙ¯ ‰¯ÓÂÁ ˙‚¯„Ï ‰ÎÈÓ˙‰ È�Á·Ó· . 

 ˙ÈÓÂ‡Ï Ï˘ ‰„ÈÁÈ· ‰˜È„·· È¯Â˜È· ˙Â¯È„˙· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰‚È¯Á Ì‚ ‰‡ˆÓ� ˙‚ ˙ÈÈ¯˜·
ÌÈÏÙÂËÓ‰ ˙È·· ˙ÂÁ‡‰ .˙‚ ˙ÈÈ¯˜· ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ˙ÂÈÁ‡‰ ˙Á‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ� , ˙È‡¯Á‡‰

˙È· ÈÏÂÙÈË ÚÂˆÈ·Ï ,˙È· ÈÏÂÙÈË ¯Â·Ú „·Ï· ˙ÂÈÚÂ·˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ Ú·¯‡ ‰ÙÂ˜‰ ‰˙ˆ˜‰ ,
‰ÓˆÚÏ˘Î ‰ÎÂÓ� ‰‡ˆ˜‰ . ÂÊ ˙ÂÚ˘ ˙‡ˆ˜‰ ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘‰ Ú·¯‡· ÈÎÂ ‰�ÈÚ· ‰¯˙Â�

 Ï˘ ÏÂ„È‚ ˙Â¯ÓÏ48% ˙È·‰ ÈÏÙÂËÓ ¯ÙÒÓ· )Ó-27Ï -40 .( ÂÎÊ ‡Ï ÌÈ˙ÚÏ ÍÎ ·˜Ú
 ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó· ˙ÂÁ‡ ¯Â˜È·Ï ÌÈÏÙÂËÓ)ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·˘Î „Ú( , ÌÈÚ·Â˜ ˙ÈÓÂ‡Ï ÈÏ‰Â�˘ Û‡

˙ÂÁÙÏ ˘„ÂÁÏ ˙Á‡ ¯Â˜È·Ï ‰ÎÊÈ ˙È· ÏÙÂËÓ ÏÎ ÈÎ . 

‡Ï Ï˘ ÌÈ�Â˘‰ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÔÈ· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰‡ÂÂ˘‰ ÌÈÏ„·‰ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÓÂ
˙ÂÈÁ‡Ï ˙ÂÚ˘‰ ˙‡ˆ˜‰· ;ÍÎ , ‰¯˘Ú ÏÎÏ ˙ÈÚÂ·˘ ‰Ú˘ ‰˙ˆ˜Â‰ ˙‚ ˙ÈÈ¯˜· ˙ÂÁ‡ ‰˙Â‡Ï

˙È· ÈÏÙÂËÓ , ÏÎÏ ˙ÈÚÂ·˘ ‰Ú˘ ˙ÂÁ‡Ï ‰˙ˆ˜Â‰ ‰È�˙�· ‰„ÈÁÈ· ÂÏÈ‡Â2.5 ˙È· ÈÏÙÂËÓ 
)ÏÙÂËÓÏ ˙ÂÚ˘ Ï˘ ‰Ú·¯‡ ÈÙ ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓ.( 
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מצאי הבקרות שעור! המשרד מ" כי 2010משרד הבריאות כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
ולכ� הוא שות$ לצור! הניכר בבקרה , משקפי� תמונה דומה לממצאי דוח זה של מבקר המדינה

בימי� ... ועושה ככל יכולתו במסגרת המשאבי� העומדי� לרשותו, קפדנית ומעמיקה בתחו� זה
 ". �2009 במחוזות שכבר נבדקו ב2011 נער! לסבב בקרות נוס$ בשנת ]25[אלה האג$

על המשרד לקבוע או לחייב את הקופות לקבוע בנוהל מחייב את תדירות הביקורי� בבתי 
 . ולוודא שהנוהל אכ� מקוי� על ידי הקופות, המטופלי� בהתא� למצב� הרפואי

 שחטיבת הקהילה בכללית פיתחה כלי לבקרה על פעילות 2010הכללית מסרה בתשובתה מדצמבר 
 2011והחל משנת ,  בקרה על חלק מהמחוזות כפיילוט�2009�2010ובאמצעותו הופעלה ב, היחידות

 . תקוי� בקרה על כל היחידות בכל המחוזות

 

 ותיעוד�קבלת החלטות רפואיות 

העברת מידע , על מנת להבטיח רצ$ טיפולי בי� המטפלי� השוני� בצוות הרפואי של היחידה
�י� מפע� לפע� ישיבות משותפות חשוב לקי, ועדכו� תכנית הטיפול לפי שינויי� במצב� של החולי

כמו כ� ראוי לתעד את הישיבות ולעדכ� את התיקי� . לכל אנשי הצוות המשתתפי� בטיפול
ואול� הביקורת העלתה כי אי� . הרפואיי� על הדיוני� וההחלטות שהתקבלו בישיבות הצוות

 :להל� דוגמאות. הקפדה על קיו� ישיבות משותפות ותיעוד�

˙ È Ï Ï Î ‰: ‰Ú·˜ ˙ÈÏÏÎ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î˘ ‰ÈÏ‰�· , ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰�Ó ÏÚ
ÏÙËÓ‰ ˙ÂÂˆ‰ ÏÎ Ï˘ ˙Â·È˘È ÚÂ·˜Ï . ˙Â·È˘È Â„ÚÂ˙ ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ· ‰ÙÂ˜‰ Ï˘ ‰„ÈÁÈ· ÔÎ‡Â

‰Ï‡Î ˙ÂÂˆ ,„·Ï· ÊÎÂ¯Ó ÔÙÂ‡· ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù È˜È˙· Â„ÚÂ˙ Ô‰ ÌÏÂ‡ , Ì‰È˜È˙· ‡ÏÂ
˙È·‰ ÈÏÙÂËÓ Ï˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ .ÏÙÂËÓ Ï˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˜È˙‰ ÍÎ ·˜Ú ÌÈÙ˜˘Ó Ì�È‡ ˙È·‰ È

Ì�ÈÈ�Ú· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ‡ÂÏÓ ˙‡. 

 ציינה הכללית כי היא נמצאת בעיצומו של תהלי! מחשוב תיקי 2010בתשובתה מאוקטובר 
וכי במסגרת התיעוד הממוחשב יתועדו בתיקיה� של מטופלי הבית ג� החלטות , היחידות

 . המתקבלות בישיבות הצוות

È · Î Ó:ˆ‰ ÈÎ ‰ÈÏ‰�· ‰Ú·˜ È·ÎÓ  ÁÂÂ„ÈÂ ˙ÂÙËÂ˘ ˙ÂÈÚÂ·˘ ˙Â·È˘È ÌÈÈ˜È ÏÙËÓ‰ ˙ÂÂ
˙È·‰ ÈÏÙÂËÓ ·ˆÓ ÏÚ Ô‰· . ‰ÏÙ˘‰Â ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· È·ÎÓ Ï˘ ÌÈ˜È˙ ˙˜È„· ÌÏÂ‡Â

Î·˘ ‰˙ÏÚ‰-60%˙ÂÂˆ ˙Â·È˘È Â„ÚÂ˙ ‡Ï Ì‰Ó  ; ‰„ÈÁÈ‰ ÈÏÙÂËÓ Ï˘ ÌÈ˜È˙ ˙˜È„·Ó
· ÈÎ ‰ÏÚ ‰ÈÈ¯‰�·-10%·Â ˙ÂÂˆ ˙Â·È˘È Â„ÚÂ˙ ‡Ï Ì‰Ó -40% ˙Â·È˘È Â„ÚÂ˙ Ì‰Ó 

˙È·‰ ÈÏÙÂËÓ Ì˙Â‡· ÏÙËÏ ‰ÏÁ‰ ‰„ÈÁÈ‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ ˜¯ ÂÓÈÈ˜˙‰˘ . 

˙ „ Á Â ‡ Ó: ˙Á‡ ÚÂ·˜ ÌÂÈ· ¯È„Ò ÔÙÂ‡· ÂÓÈÈ˜˙È ˙ÂÂˆ ˙Â·È˘È ÈÎ ‰ÈÏ‰�· ‰Ú·˜ ˙„ÁÂ‡Ó 
˘„ÂÁÏ . ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ÌÈÏÙÂËÓ‰ È˜È˙· ÔÎ„ÚÏ ‰È‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ÏÚ
Ì‰È·‚Ï .˙Â„ÈÁÈ· ‰˙˘Ú�˘ ˙¯Â˜È·· ÌÏÂ‡Â ÈÎ ‰ÏÚ ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ·Â ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ‰ÙÂ˜‰ 

 ÌÈ‡ˆÓ� ÏÙÂËÓ ÏÎ È·‚Ï ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈ�ÂÈ„‰ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ‰
ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ˜È˙· ,Ì‰ÈÙÏ Â�Î„ÂÚ ‡Ï ÌÈÏÙÂËÓ‰ Ï˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˜È˙‰Â. 

__________________ 

 . האג' לרפואה קהילתית במשרד הבריאות 25



 119  טיפולי בית שמספקות קופות החולי� לקשישי��הקשיש בקהילה 

˙ È Ó Â ‡ Ï: ˙·È˘È ˙ÂÁÙÏ ˘„ÂÁÏ ˙Á‡ ÌÈÈ˜È ÏÙËÓ‰ ˙ÂÂˆ‰ ÈÎ ‰ÈÏ‰�· ‰Ú·˜ ˙ÈÓÂ‡Ï 
Â˜˙ ‰Î¯Ú‰ÌÈÏÙÂËÓ‰ ·ˆÓ ÏÚ ÔÂÈ„Â ÁÂÂÈ„ Ì˘Ï ˙È˙Ù . ÊÂÁÓ· ‰ÙÂ˜‰ Ï˘ ˙Â„ÈÁÈ· ÌÏÂ‡Â

‰Ï‡ ˙Â·È˘È ÌÂÈ˜ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ·Â ÊÎ¯Ó . 

 

 È ‡ Â Ù ¯  „ Â Ú È ˙ · ˘ Á Â Ó Ó˙ Â „ È Á È · 

ציוד צוות היחידה במחשב . אחד העקרונות החשובי� ברפואה הוא תיעוד המידע הרפואי על החולה
מחשב המרכזי של הקופה דרוש כדי לאפשר עדכו� הרשומה הרפואית בזמ� נייד שאפשר לקשרו ל

 . אמת ושיתו$ מידע בי� אנשי הצוות באופ� שוט$

כ יעקב "ח,  בהשתתפות שר הבריאות דאז2008בסיכו� דיו� בנושא אשפוז בית שהתקיי� באפריל 
 כ! �מה הקלינית חשוב כי התיק הרפואי של מאושפזי הבית יהיה ממוחשב בר"צוי� כי , יזרי�ב�

שתינת� אפשרות טכנולוגית לכל רופא המטפל במאושפזי בית לתעד את הטיפולי� ברשומה 
על המחשוב לתת , בנוס$. ]26[�לפחות ברמה שקיימת בקופות לגבי חולי� אמבולטוריי, ממוחשבת

דק משרד מבקר המדינה ב". לרבות עבודת צוות רב מקצועי, מענה לסוגיות ייחודיות לאשפוז הבית
 :להל� הממצאי�. את מחשוב המידע של היחידות

 

˙ Â È ‡ Â Ù ¯ ‰  ˙ Â Ó Â ˘ ¯ ‰  · Â ˘ Á Ó 

˙Â„ÈÁÈ· ˙ÂÓÂ˘¯‰ Ï˘ ‡ÏÓ ·Â˘ÁÓÏ Â¯·Ú ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÈÎ ‡ˆÓ� . ˜ÏÁ
‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú ˙ÂÙÂ˜‰Ó ,ÂÓÏ˘Â‰ ‡Ï Ô‰ Í‡ , ˜ÏÁ Ô‰·˘ ˙Â„ÈÁÈ Â‡ˆÓ� ÍÎÂ

˙· ˜ÏÁÂ ·˘ÁÂÓÓ ˜È˙· ÌÈ˘Ó˙˘Ó È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÂˆ‰ È˘�‡ÓÈ�„È ˜È. 

˙ È Ï Ï Î ‰: ÌÈ„ÈÈ� ÌÈ·˘ÁÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰ÙÂ˜‰ ˙Â„ÈÁÈ· ‰˘Ú� ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰˜È„·‰ „ÚÂÓ· .
ÍÎÓ ‰¯˙È ,·˘ÁÂÓÓ ˜È˙· ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ· ‰„ÈÁÈ· , È‡ÂÙ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎÂ

 Â‡ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÈÁÈ· ˜˙Ú‰ ‡Ï· ÏÙÂËÓ‰ ˙È·· ˜¯ ÌÈ‡ˆÓ�˘ ÌÈÈÊÈÙ ÌÈ˜È˙· ˙È�„È Ì˘¯�
‰ÙÂ˜‰ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ·˘ÁÓ· .ˆÂ˙‰ ‰‡- ¯˘‡Î ˙ÂÂˆ‰ È˘�‡Ï ˘È‚�Â ÌÏ˘ È‡ÂÙ¯ Ú„ÈÓ ÔÈ‡ 

ÏÙÂËÓ‰ ˙È·· Ì�È‡ Ì‰ ,Ï˘ÓÏ ˙ÂÂˆ ˙·È˘È ÔÓÊ· . ˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ· ‰„ÈÁÈ·
‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ·˘ÁÂÓÓ‰ ˜È˙· Ô‰È¯Â˜È· ˙‡ Â„ÚÈ˙ ˙ÂÈÁ‡‰ , Ì‰È¯Â˜È· ˙‡ Â„ÚÈ˙ ÌÈ‡ÙÂ¯‰

ÌÈÙÈ�Ò‰ Ï˘ ·˘ÁÂÓÓ‰ ˜È˙· ,· Ì‰È¯Â˜È· ˙‡ Â„ÚÈ˙ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ¯˙ÈÂ Ì�È‡˘ ÌÈ˜È˙
È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÂˆ‰ ÏÎÏ ÌÈ˘È‚� Ì�È‡˘Â ÌÈ·˘ÁÂÓÓ . 

של ) פיילוט( מסרה הכללית כי היא נמצאת בעיצומו של תהלי! ניסיוני 2010בתשובתה מאוקטובר 
וכי על בסיס ממצאי הפיילוט ייוש� המודל , מעבר כלל בעלי התפקידי� ביחידות לתיעוד ממוחשב

 . ביתר היחידות

È · Î Ó: ˜„·�˘ ˙Â„ÈÁÈ·ÌÈ„ÈÈ� ÌÈ·˘ÁÓ· ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ‡ È·ÎÓ· Â , È¯Â˜È· ÚÂˆÈ· ¯Á‡Ï ˜¯Â
‰„ÈÁÈ·˘ ÁÈÈ�‰ ·˘ÁÓÏ È‡ÂÙ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˙ÂÂˆ‰ ˘È‡ ÔÈÊÓ ˙È·‰ . ˙¯ˆÂÈ ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Í¯„

·˘ÁÂÓÓ‰ ˜È˙‰ ÔÓ ÌÈ·Â˘Á ÌÈË¯Ù ˙ËÓ˘‰ÏÂ ˙ÂÈÂÚËÏ ˘˘Á‰ ˙‡ ‰¯È·‚ÓÂ ˙ÙÒÂ� ‰„Â·Ú . 

__________________ 
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מהאחיות העובדי� ביחידות מצוידי�  מסרה מכבי כי חלק מהרופאי� ו2010בתשובתה מאוקטובר 
� שעות 24התיק מעודכ� בתו! , וכי א� הרישו� בתיק החולה אינו נעשה בזמ� אמת, במחשבי� ניידי

 . משעת הביקור

˙ „ Á Â ‡ Ó: ˙ÂÈÁ‡ÏÂ ÌÈ‡ÙÂ¯Ï Ì˙Â‡ ‰˜ÏÈÁÂ ÌÈ„ÈÈ� ÌÈ·˘ÁÓ ‰˙�˜ Ì�Ó‡ ‰ÙÂ˜‰ 
˙Â„ÈÁÈ· ,Ó ˜ÏÁ ˜¯ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ‰„ÈÁÈ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ Í‡ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·

‰Ï‡ ÌÈ·˘ÁÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó . 

˙ È Ó Â ‡ Ï: ÌÈËÒÈÙ¯˙ÂÈÊÈÙ‰ È„È ÏÚ È‡ÂÙ¯‰ „ÂÚÈ˙‰ , È‡�ÈÏ˜Â ˜ÂÒÈÚ· ÌÈ‡Ù¯Ó‰
‰ÏÂÁ‰ Ï˘ ·˘ÁÂÓÓ‰ È‡ÂÙ¯‰ ˜È˙· Úˆ·˙Ó Â�È‡ ˙¯Â˘˜˙‰ ,„¯Ù�· ‡Ï‡ , ÌÈÈÊÈÙ ÌÈ˜È˙·

ÌÓˆÚ· ÌÈÏ‰�Ó Ì‰˘ ,ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ,ÌÏˆ‡ ÌÈ�ÒÁ‡ÓÂ .ÍÎ ·˜Ú ,·¯ È‡ÂÙ¯ Ú„ÈÓ- Í¯Ú
Â�È‡ÏÂÙÈË‰ Ï‰�ÓÏÂ ‡ÙÂ¯Ï Û‡Â È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÂˆ‰ È˘�‡ ÏÏÎÏ ˘È‚�  . ˘È‡ ‰È�˙�· ‰„ÈÁÈ·

 ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‡‰Â ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ¯Â·Ú Â˘Î¯�˘ ÌÈ„ÈÈ� ÌÈ·˘ÁÓ· ˘Ó˙˘Ó Â�È‡ ˙ÂÂˆ‰ È˘�‡Ó
‰„ÈÁÈ·. 

 

 ˙ Â ˘ È ‚ �‰ Ú „ È Ó˙ Â È � Â ˆ È Á  ˙ Â ¯ · Á  Ï ˘  Ì È ‡ Ù Â ¯ Ï 

 והשירות הרפואי למטופלי ,בלילה ובסופי שבוע, מרבית היחידות אינ� נותנות שירות בשעות הערב
לפיכ! חשוב שהמידע הרפואי העדכני .  שהקופות התקשרו עמ�27הבית נית� על ידי חברות פרטיות

 . ולפחות תמציתו יהיו זמיני� לצוותי אות� חברות כדי לאפשר עיו� בו בעת הצור!

˙„ÁÂ‡Ó Ï˘ ˙Â„ÈÁÈ‰ „·ÏÓ ÈÎ ‡ˆÓ� , Ì‚ ˙ÂÊÎ¯Ó ·˘ÁÂÓÓ‰ È‡ÂÙ¯‰ ˜È˙‰ ÏÚ ÛÒÂ�˘
ÈˆÓ˙ÏÙÂËÓ‰ ˙È·· Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ˙ ,ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ· ˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ‰„ÈÁÈ‰Â , ÌÈ˜È˙‰ ¯ÂÓ‡Î ‰·˘

 ÏÙÂËÓ‰ ˙È·· ˜¯ ÌÈ‡ˆÓ�- ˙ÈˆÓ˙ Â‡ È‡ÂÙ¯ ˜È˙ ˙Â˜ÈÊÁÓ Ô�È‡ Â˜„·�˘ ˙Â„ÈÁÈ‰ ¯‡˘ 
ÏÙÂËÓ‰ ˙È·· ÂÏ˘ , Ûˆ¯‰ ÔÂ¯˜Ú ¯Ó˘È‰Ï ‡Ï˘ ÏÂÏÚ ÏÂÙÈË‰Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ· ÍÎ ·˜ÚÂ

ÈÏÂÙÈË‰ . 

מות הרפואיות של מטופלי הבית באופ� שיבטיח את נגישות על הקופות להסדיר את ניהול הרשו
 .המידע לכל הצוות הטיפולי בכל עת

 

  ואיוש היחידותיחידותלכוח אד� קביעת תקני 

, תקני כוח אד� ליחידות: לצור! פעילות תקינה של היחידות יש להסדיר בי� השאר ג� נושאי� אלה
.  של היחידות והצוות המסייע לה�28יניהיקפי המשרה של המועסקי� בה� ותמהיל הצוות הגרע

קביעת התקני� חשובה בי� השאר כדי למנוע הבדלי� בי� השירות שנותנות היחידות השונות באותה 
בקביעת תק� כוח האד� יש להביא בחשבו� . קופה באופ� העלול לפגוע בעקרו� השוויו� לפי החוק

 . יה הזקוקה לשירותבי� השאר את תדירות הביקורי� הנדרשת ואת היק$ האוכלוסי

__________________ 
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˙„ÁÂ‡Ó „·ÏÓ ÈÎ ‡ˆÓ� ‰˜È„·· , ˙¯˘ÓÏ ˙È· ÈÏÙÂËÓ Ï˘ È·¯Ó ¯ÙÒÓ Ï‰Â�· ‰Ú·˜˘
ÌÈ¯Â˜È· Ï˘ ‰�Â˘ ¯ÙÒÓÂ ˙ÂÁ‡ ˙¯˘ÓÏÂ ‡ÙÂ¯ ,‰¯˘Ó ÏÎÏ ,ÔÈ· ÌÂÁ˙ÏÂ È�Â¯ÈÚ ÌÂÁ˙Ï-

È�Â¯ÈÚ ,ÔÂ„�· ÌÈÏ‰� ÂÚ·˜ ‡Ï ˙ÂÙÂ˜‰ ¯˙È .‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

 

Ï  È ‡ Â Ù ¯  Ì „ ‡  Á Â Î  È � ˜ ˙˙ Â „ È Á È 

˙ È Ï Ï Î ‰: ˙Â„ÈÁÈ‰ È‡ÙÂ¯Ï ‰�È˜˙ ˙ÂÁ˙ÙÓ ‰Ú·˜ ‡Ï ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Ï‰�‰ . Ï˘ ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ·
‰„ÈÁÈÏ ÌÈ‡ÙÂ¯ Â��˜Â˙ ‡Ï ‰ÙÂ˜‰ , ‡ÏÂ ‰ÙÂ˜‰ ÈÙÈ�ÒÓ ÌÈ‡ÙÂ¯ È„È· Â˘Ú� ˙È·‰ ÈÏÂÙÈËÂ

‰„ÈÁÈ‰Ó ÌÈ‡ÙÂ¯ È„È ÏÚ , Ï˘ ·˘ÁÂÓÓ‰ ˜È˙· ¯Ó˘� ‡Ï Ì‰Ï˘ È‡ÂÙ¯‰ „ÂÚÈ˙‰ ÔÎÏÂ
ÛÈ�Ò‰ Ï˘ ‡Ï‡ ‰„ÈÁÈ‰ . 

 ציינה הכללית כי תקינת הרופאי� והאחיות בכל מחוז מבוססת ה� על 2010ה מאוקטובר בתשובת
 ציינה הכללית שנוס$ על 2010בתשובתה מדצמבר . משאבי המחוז וה� על מבנה היחידות ותפקיד�

 . מופעלי� ג� נותני שירותי� במסגרות העסקה שונות, הרופאי� והאחיות המועסקי� בתק�

על הכללית ליצור מפתחות תקינה ליחידות המביאות בחשבו� ג� , נהלדעת משרד מבקר המדי
 .באופ� שיאפשר מת� שירות באופ� שוויוני בי� מחוזותיה השוני�, עובדי� קבועי� וג� מיקור חו.

È · Î Ó: ˙Â„ÈÁÈ‰ È‡ÙÂ¯Ï ‰�È˜˙ ˙ÂÁ˙ÙÓ ‰Ú·˜ ‡Ï È·ÎÓ Ì‚ .ÍÎ Ï˘· , ÌÈ‡ÙÂ¯‰
˘ ‰ÏÙ˘‰Â ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ·˘ ‰„ÈÁÈ‰ ÌÚËÓ ÌÈÏÚÂÙ‰ È�ÈÚ¯‚‰ ˙ÂÂˆ‰Ó ˜ÏÁ Ì�È‡ ‰ÙÂ˜‰ Ï

‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ . ÌÈ¯Â˜È·‰ ˙Â¯È„˙Ï Ú‚Â�· ‰ÙÂ˜‰ ÈÏ‰Â� ÈÎ ‡ˆÓ� ÊÂÁÓ Â˙Â‡· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
ÌÈÓ˘ÂÈÓ Ì�È‡ ˙È�Â˘‡¯‰ ‰˜È„·‰ „Ú ¯Â·ÚÈ˘ È·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÏÂ ˙È¯ÚÊÓ‰ . 

˙ È Ó Â ‡ Ï:  ÏÈ¯Ù‡· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÁÂÂÈ„ ˙ÈÓÂ‡Ï2010 ‡Ï Ô˜˙ ‰Ú·˜ ÈÎ 
ÈÓ˘¯ , ÏÎÏ ÂÈÙÏÂ100‡ÙÂ¯ ˙¯˘ÓÂ ˙ÂÁ‡ ˙¯˘Ó ‰ˆ˜Â˙ ˙È· ÈÏÙÂËÓ  . ‡Ï ‰ÙÂ˜‰ ÌÏÂ‡Â

Ï‰Â�· ‰Ê Á˙ÙÓ ‰�‚ÈÚ .˙‚ ˙ÈÈ¯˜· ˙ÈÓÂ‡Ï Ï˘ ‰„ÈÁÈ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ,ÌÂ¯„ ÊÂÁÓÏ ˙ÎÈÈ˘‰ ,
 È·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ Ô˜˙· ‡Ï Ì‚Â ˙È¯ÚÊÓ‰ ÌÈ¯Â˜È·‰ ˙Â¯È„˙ ¯·„· ‰ÙÂ˜‰ ÈÏ‰Â�· ˙„ÓÂÚ ‰�È‡

˙È�Â˘‡¯ ‰˜È„·Ï ‰ÙÂ˜‰ ‰Ú·˜˘ ,·ÂÚ‰ ÁÎÂ� ¯˙È‰ ÔÈ·¯ÂÓ‡Î Ï‰Â� Ú·˜� ‡Ï˘ ‰„ . 

 

· Â Ï È ˘  Ì È ‡ Ù Â ¯ Ì È ¯ Ë ‡ È ¯ ‚˙ Â „ È Á È ‰  ˙ Â Â ˆ · 

מדוחות בקרה שפרס� המשרד על . לרופא גריאטר התמחות במכלול המצבי� הייחודיי� לזקנה
 כי 29המשרד העיר בדוחותיו; מחוזות הקופות עולה החשיבות של הגריאטרי� במער! טיפולי הבית

�ג� . א! לא קבע הנחיה או תק� בנושא,  בטיפול הרפואי בביתאי� די מעורבות של גריאטרי� מומחי
לא כגור� מבצע וא$ , בנוהלי הקופות לא נקבע כי יש להעסיק רופא גריאטר במער! טיפולי הבית

 . מייע. ומפקח, לא כגור� מנהל

�חלק מהקופות מעסיקות גריאטרי� ביחידות בתפקידי ניהול וחלק� מעסיקות גריאטרי� , ואול
ביחידה של הכללית במחוז מרכז מכהנת רופאה גריאטרית כמנהלת , לדוגמה. ביצועבתפקידי 

ביחידה של ; ביחידה של לאומית בנתניה מכה� גריאטר כרופא היחידה; הרפואית של היחידה

__________________ 

 שומרו$ של הכללית ופורסמו במרס �דוחות בקרה שעשה משרד הבריאות על מחוז מרכז ומחוז שרו$  29
2009. 
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�ביחידה של מכבי במחוז ירושלי� והשפלה מכה� ; מאוחדת בירושלי� מועסקי� חמישה גריאטרי
 .הרופאי� ביחידות ה� גריאטרי�גריאטר כמנהל רפואי וחלק מ

 �הביקורת העלתה כי לעומת יחידות אלו היחידות הפועלות בפריפריה מעסיקות רופאי� גריאטרי
ביחידה של , ביחידה של הכללית בבאר שבע, כ! למשל; בתפקידי ניהול בלבד בהנהלות המחוזות

 . מכבי בנהרייה וביחידה של לאומית בקריית גת

È ÏÚ ÌÈÏÙÂËÓ‰ ˙È·¯ÓÌÈ˘È˘˜ ¯ÂÓ‡Î Ì‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ È„ , ˙‡ Â�Á·È ˙ÂÙÂ˜‰˘ ·Â˘Á ÔÎÏÂ
˙Â„ÈÁÈ‰ Í¯ÚÓ· ¯Ë‡È¯‚ ‡ÙÂ¯ ·Ï˘Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ , ˙ÂÂˆÏ ıÚÈÈ˘ ¯Ë‡È¯‚ ‡ÙÂ¯ ˜ÈÒÚ‰Ï Â‡

Â˙ÂÁÓ˙‰ ÌÂÁ˙·˘ ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ÌÈÈ˜ÈÂ ÏÙËÓ‰. 

 

  מת� הסכמה לטיפול בבית

ת� טיפול רפואי למטופל אלא א� כ� נת� לכ! קובע כי לא יינ, �1996ו"התשנ, חוק זכויות החולה
מטופל בית עשוי להזדקק לטיפול . החוק אינו מחייב מסירת הסכמה בכתב; המטופל הסכמה מדעת

�לכ� חשוב שהיחידה . 30רפואי מורכב שיש בו סיכוני� הנובעי� ממת� הטיפול בבית ולא בבית חולי
ושהמטופל יית� הסכמה , פול שיינת� לותביא לפני המטופל את המידע הרפואי על מצבו ועל הטי

 קבעה בטיוטת קוב. תקני� כי 1995ועדה של המשרד שפעלה בשנת . מדעת לטיפול הרפואי בבית
 �מטופל בית יתקבל ליחידה רק בתנאי שהוא או האפוטרופוס שלו הביעו מראש ובכתב את הסכמת

 . לטיפול במסגרת היחידה

‰�· ‰Ú·˜ ˙ÈÏÏÎ‰ ˜¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÈÒÙÂË ÏÚ ˙È·‰ ÈÏÙÂËÓ ˙‡ ÌÈ˙Á‰Ï ˘È ÈÎ ÌÈÏ
¯ÂÓ‡Î ‰ÓÎÒ‰ . Ì‚ ‰ÓÎÒ‰ ÈÒÙÂË ÏÚ ÌÈÏÂÁ‰ ˙Ó˙Á‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ Â�Á· ‡Ï ˙ÂÙÂ˜‰ ¯˙È

ÊÂÙ˘‡Ï ÛÈÏÁ˙Î ˙È·· ÏÂÙÈË· ÌÈ‡ˆÓ�˘ ÌÈÏÂÁ· Â‡ ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈÏÂÙÈË· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ,
„ÂÈˆÏ „ÂÓˆ· ÌÈ‡ˆÓ� Ì�È‡ ÌÈÏÙÂËÓ‰˘ ‰Ê ÔÈ‚· ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ�ÂÎÈÒ ÌÈÓÈÈ˜ ¯˘‡ÎÂ ‰Á‚˘‰Â 

ÊÂÙ˘‡· ÌÈÓÈÈ˜˘ ÈÙÎ. 

 Ï˘ ‰„ÈÁÈ‰ ÈÏÙÂËÓÓ ‰¯˘Ú Ï˘ ÌÈ˜È˙· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙È‡¯˜‡ ‰˜È„··
 ÔÓÊ ‰ÓÎÒ‰‰ ÒÙÂË ÏÚ ÂÓ˙ÁÂ‰ ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÈÎ ÌÈ˜È˙ ‰˘ÂÏ˘· ‡ˆÓ� ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ· ˙ÈÏÏÎ‰

 ·¯)‰�˘ ÈˆÁÎ (‰„ÈÁÈÏ Ì˙Ï·˜ ¯Á‡Ï , ÏÚ ÌÈÏÙÂËÓ‰ Ï˘ ˙ÂÓÈ˙Á ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈ˜È˙ È�˘·Â
ÌÈÒÙË‰ . 

Ó�· ˘ÂÓÈ˘ ÏÏÎ ÔÈ‡ ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ· ˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ‰„ÈÁÈ· ÈÎ ‡ˆ"‰˘˜· ÒÙÂË , ‰ÓÎÒ‰
˙È˙È· ˙¯‚ÒÓ· È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË ˙Ï·˜Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰Â" ,‰ÙÂ˜‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙Â·ÈÈÁÓ˘ ÈÙÎ .

ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈÏÂÙÈË· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ˜¯ ‰ÓÎÒ‰ ÈÒÙÂË ÏÚ ÌÈÓ˙ÁÂÓ ÌÈÏÙÂËÓ‰ , ÏÂÙÈË ÔÂ‚Î
ÈÂ¯ÈÚ· È˙ÙÂ¯˙ . 

Â„ÈÁ‡ ¯ÒÂÁ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙È· ÈÏÂÙÈËÏ ‰ÓÎÒ‰ ÈÒÙÂË ÏÚ ‰Ó˙Á‰‰ ‡˘Â�· ˙
˙ÈÏÏÎ‰ ˙ÂÊÂÁÓ· .‰È˙ÂÊÂÁÓ· ‰Ê ‡˘Â�· ˙Â„ÈÁ‡ ‚È‰�‰Ï ‰ÙÂ˜‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ . ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ

‰ÓÎÒ‰ ÈÒÙÂË ÏÚ ‰Ó˙Á‰· Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ÂÏ˜˘È ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÙÂ˜‰Â „¯˘Ó‰˘. 

 הקופה  מסרה מאוחדת כי הנושא ייבח� מידית על ידי היוע. המשפטי של2010בתשובתה מדצמבר 
 . ויטופל על פי הנחיותיו

__________________ 

 . השגחה רפואית צמודה ומחסור במכשור רפואי�אי, לדוגמה 30



 123  טיפולי בית שמספקות קופות החולי� לקשישי��הקשיש בקהילה 

 הסדרת תחו� טיפולי הבית ובקרתו על ידי המשרד 

, לפיכ! היה ראוי שמשרד הבריאות. נושא טיפולי הבית לא הוזכר בסל שירותי הבריאות .1
ובי� היתר יורה לה� לקבוע , ינחה את הקופות בנושא זה, של תחו� הבריאות) רגולטור(כמאסדר 

 .מה כדי שה� יוכלו להיער! מהבחינה הארגונית למת� השירות לפי הנחיותיותכנית תקציבית מתאי
כי רק בשני� האחרונות החל המשרד לקבוע תקני� , כאמור לעיל, ב של מבקר המדינה צוי�56בדוח 

 .ולגבש אמות מידה לשירות טיפולי הבית

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÂ„‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ Ú·¯‡ Ì‚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÎÂ ÌÈÈ˙�˘
 ÌÈ�˘Ï ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙· ·Èˆ‰ „¯˘Ó‰˘ ¯Á‡Ï2009-2010 ˙ÂÙÂÏÁ ˙¯ÈˆÈ Ï˘ „ÚÈ 

È„ÒÂÓ‰ ÊÂÙ˘‡‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂÈ˙ÏÈ‰˜ , È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈËÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ÌÈ�˜˙ ÌÒ¯Ù ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‡Â‰
˙È··31 , ˙È·· ÌÂ˜È˘Â ˙È· ÒÈÙÒÂ‰ Ï˘ ÌÈ‡˘Â�· ËÚÓÏ)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

‰ ÈÏÂÙÈË ‡˘Â� ˙¯„Ò‰ Ï˘ ˙Â·È˘Á· ¯ÈÎ‰ „¯˘Ó‰ ˙Â„ÚÂ ˘ÂÏ˘ ÍÎ Ì˘Ï ÌÈ˜‰ Û‡Â ˙È·
 ÌÈ�˘· ÂÏÚÙ˘199532 ,200333Â -200534ÂÒÈ�Â  ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‡˘Â�· ÌÈ�˜˙ ı·Â˜ ÚÂ·˜Ï .

˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ , ÏÈ¯Ù‡Ó ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ˙ÈÈÁ�‰ ˙Â¯ÓÏÂ200835 , „¯˘Ó‰ Ú·˜ ‡Ï
˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÒÈÒ· ÏÚ ˙È·‰ ÊÂÙ˘‡ ‡˘Â�· ˙ÂÙÂ˜Ï ˙ÂÈÁ�‰. 

 הלי! בקרה בשירותי הבריאות בקהילה 2009במשרד מפעיל מינואר האג$ לרפואת הקהילה ש .2
�את התשתיות שה� מספקות לש� , שבי� היתר נועד לבחו� את השירות שהקופות נותנות למבוטחי

� .כ! ואת מידת מיצוי זכויות המבוטחי

 ˙ÂÈ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÈÚ· ÏÚ „¯Ù�· ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜ ÏÎÏ „¯˘Ó‰ ¯ÈÚ‰ ‰¯˜·‰ ˙ÂÁÂ„·˘ ‡ˆÓ�
„ÈÁÈÏ ˙ÂÚ‚Â�‰‰ÏÈÚÙÓ ‡È‰˘ ˙Â , Ï˘ ‰�ÚÓ ¯„ÚÈ‰ ÔÂ‚Î24 ¯„ÚÈ‰Â ˙È·‰ ÈÏÙÂËÓÏ ˙ÂÚ˘ 

·˘ÁÂÓÓ È‡ÂÙ¯ ÌÂ˘È¯Ï ˙È˙˘˙ . ˙ÂÈ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÈÁ�‰ „¯˘Ó‰ Ú·˜ ‡Ï ÈÁÎÂ�‰ ‰¯˜Ó· Ì‚ Í‡
ÂÈ˙Â¯Ú‰ ÒÈÒ· ÏÚ ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÎÏ . 

 

__________________ 

אילו טיפולי� , יבות הקופות לספק את שירות טיפולי הביתבי$ השאר המשרד לא קבע באילו מקרי� חי 31
באילו דרגות חומרה רפואיות יסווגו המטופלי� ומה רמת השירות שתינת$ למטופלי� , יינתנו בבית

עקרונות הנוגעי� לתקינה מזערית ליחידות או מפתחות להקצאת כוח אד� על פי ; המסווגי� בכל דרגה
 על �ב המטופל להיבדק על ידי רופא מומחה וכיצד יינת$ שירות זה באילו מקרי� חיי; מספר המטופלי�

 . ידי הבאת הרופא המומחה לבית המטופל או על ידי הסעת המטופל אל הרופא
 .ל המשרד דאז לקביעת עקרונות לפעולת$ של יחידות המש� טיפול"ועדה שהקי� מנכ 32

. יאטריה שמייעצת להנהלת המשרדועדה לטיפול בית ואשפוז בית שהקימה המועצה הלאומית לגר  33
 .הוועדה גיבשה מסמ� עקרונות

 . בנושא אשפוז בית ואשר גיבשה טיוטת נוהל בנושא זה2005ועדה שהקי� המשרד בשנת  34

ל "בהשתתפות מנכ, יזרי�כ יעקב ב$"ח,  אצל שר הבריאות דאז2008בישיבה שהתקיימה באפריל   35
מנהל אג' גריאטריה ובעלי תפקידי� נוספי� , הראש מינהל רפוא, ל"המשנה למנכ, המשרד דאז

לרווחת החולי� ובני משפחותיה� כחלק מהמאמ, , יש לפתח את אשפוז בית"סיכ� השר כי , במשרד
ל המשרד "באותה ישיבה סיכ� מנכ". הכולל של משרד הבריאות לשיפור איכות חייה� של האזרחי�

 ".יש לקבוע את הסטנדרט לאשפוז בית"דאז כי 
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 טיפולי ביתבחינת יעילות� הרפואית והכלכלית של  מדיניות לאומית בנוגע להיעדר

בארצות . 36ו� את היעילות הרפואית והכלכלית של טיפולי הבית בדרכי� שונותמקובל בעול� לבח
�מספר השחרורי� ומספר הפניות , הברית למשל נבחנת יעילות� על ידי בדיקת מספר האשפוזי

בקנדה מתקיימות בדיקות של עלות לעומת ; 37לחדרי מיו� של המטופלי� ביחידות לטיפולי בית
היחס והמבנה של הטיפול בבית לעומת , י חקר של התפקיד על יד38תועלת של הטיפול בבית

� . הטיפול בבתי החולי� וההשפעה של הטיפול בבית על שחרור חולי� מבתי החולי

˙È·· ÏÂÙÈË‰ ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , È˙·· ÊÂÙ˘‡‰ ˙˜ÂˆÓ ˙Â¯ÓÏÂ
ÌÈÏÂÁ‰ ,‡ÂÙ¯‰ Ô˙ÂÏÈÚÈ ˙�ÈÁ·Ï ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙Â˜È„· „¯˘Ó‰ ‚È‰�‰ ‡Ï Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰Â ˙È

˙È·‰ ÈÏÂÙÈË ˙Â¯È˘ Û˜È‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ ‰Ê ÌÂÁ˙ Á˙ÙÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÁ· ‡ÏÂ ˙Â„ÈÁÈ‰ .
˜ÂÁ¯Ó ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË È‡˘Â�· Â˙„ÓÚ ˙‡ Ú·˜ ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰39 , ˘ÂÓÈ˘· ÏÁÂ‰ ¯·Î˘

ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜· Ô‰·. 

בה� ,  נוספי�וכי הוא מכי� חוזרי�,  מסר כי פרס� חוזרי� בנושא2010המשרד בתגובתו מנובמבר 
עוד . שכבר נמצא בשלבי עריכה סופיי�, "אמות מידה להפעלת שירות רפואה מרחוק"חוזר בנושא 

שה� כאמור גופי� , מסר המשרד כי המועצה הלאומית לגריאטריה והמועצה הלאומית לקהילה
 . יקיימו דיוני� משותפי� בנושא טיפולי הבית, המייעצי� למשרד

 

  לי הביתטיפואחיד על מידע היעדר 

יש , כדי שהמשרד יוכל לקיי� פיקוח ובקרה על טיפולי הבית ופעולות אחרות שעליו לבצע כמאסדר
�בי� השאר יש צור! שקביעת דרגות החומרה הרפואיות של . צור! במידע אחיד על כל קופות החולי

י� ב, מטופלי הבית תיעשה באופ� דומה בכל הקופות כדי שיהיה אפשר לעשות השוואה ביניה�
; מספר האשפוזי� החוזרי� שלה�; השאר מבחינת העלות הכלכלית של הטיפול בבית בכל דרגה

מספר מטופלי הבית המשוחררי� מהיחידה לטיפול בסניפי הקהילה של הקופות ומספר מקרי 
משרד מבקר המדינה כאמור מצא כי יש שוני מהותי בסיווג דרגות החומרה הרפואיות . המוות

 . הקופותביחידות לפי נוהלי

˙Â„ÈÁÈ‰ „ÂÚÈÈ ˙¯„‚‰· ˙ÂÙÂ˜‰ ÔÈ· È�Â˘ ÌÈÈ˜ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‡ˆÓ „ÂÚ . ÍÎ
 Â˙ÚÈ�ÓÂ ÊÂÙ˘‡Ï ÛÈÏÁ˙Î ¯˜ÈÚ· ˙Â„ÈÁÈ‰ „ÂÚÈÈ ˙‡ ‰¯È„‚‰ ˙„ÁÂ‡Ó Ï˘ÓÏ- 

"˙Â�·Ï/ ˙ÙÂ˜˙ ¯ˆ˜Ï È„Î ˙È·· ÊÂÙ˘‡Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ó ÌÈÊÙ˘Â‡Ó ˙ÂËÏÂ˜‰ ˙Â¯‚ÒÓ „ÒÓÏ
ÌÈÏÂÁ ˙È·· ÊÂÙ˘‡‰ ,˘‡ ÚÂ�ÓÏ È„ÎÂÌÈÙÒÂ� ÌÈÊÂÙ" ; „ÂÚÈÈ ˙‡ ‰¯È„‚‰ ˙ÈÓÂ‡Ï ÂÏÈ‡Â

 ÊÂÙ˘‡Ï ÛÈÏÁ˙ Ï˘ ˘¯ÂÙÓ ¯ÂÎÊ‡ ‡ÏÏ ˙Â„ÈÁÈ‰-"  ÌÈÏÂÁÏ ˙ÏÏÂÎ ˙ÈÏÂÙÈË ˙¯‚ÒÓ
È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜Â˜ÊÂ Ì˙È·Ï ÌÈ˜Â˙¯‰ ,È„ÂÚÈÒ ,È·ÈË‡ÈÏÙÂ ÈÓÂ˜È˘ , Ì‰Ï Ô˙È� ¯˘‡

Ì˙È·· ." 

__________________ 

מצוקת האשפוז " עוד בנושא זה ראו בכר� זה בדוח , ת טיפולי הבית עולה נוכח מצוקת האשפוזחשיבו 36
 ".במחלקות פנימיות בבתי חולי� כלליי�

 U.S department of health & human services - centers for medicareמפורס� על ידי  37
& Medicaid servicesבאתר אינטרנט ממשלתי רשמי  :www.cms.gov. 

 באתר The national evaluation of the cost-effectiveness of home careמפורס� על ידי  38
 .www.homecarestudy.comהאינטרנט 

למשל על ידי שליחת , באמצעות מערכות טלפו$ ומחשבי� נית$ לעקוב אחרי מצב החולי� בבית� 39
 . י� לחולי� וא' לצוות הרפואיג למוקדי� מקצועיי� שמייעצ"תמונות של פצעי לח, ושידור אק
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ת אינ� מאפשרי� למשרד לקבל הבדלי� אלה והשוני המהותי בנוהלי העבודה של היחידות בי� קופו
�על המשרד . מהקופות דיווחי� במתכונת אחידה ולכ� מקשי� עליו לקיי� פיקוח ובקרה הולמי

� . אפוא לקבוע נהלי� בנושא ולחייב את כל הקופות לפעול לפיה

 ÌÈ�˘· ÌÈ˜‰ „¯˘Ó‰˘ Û‡1995-2008 ‰ËÓ ˙„Â·Ú Â¯Â·Ú Â˘ÚÈ˘ È„Î ˙Â„ÚÂ ˘ÂÏ˘ 
˙È·‰ ÈÏÂÙÈË ÌÂÁ˙ ˙¯„Ò‰Ï, ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ·¯ ÌÈ‡˘Â�˘ ‡ˆÓ� ˙Â„ÈÁÈ· ‰˘Ú˘ ˙Â¯˜··˘ Û‡Â 

‰¯„Ò‰ ,˙È·‰ ÈÏÂÙÈË ˙Â¯È˘Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ˙ÂÙÂ˜Ï ·ÈÈÁÓ Ï‰Â� Ú·˜ ‡Ï ‡Â‰ . ¯„ÚÈ‰·
 ÌÈÏ„·‰ Â‡ˆÓ�Â ‰È�ÈÚ ˙Â‡¯Î ‰Ï˘ ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙‡ ‰ÙÂ˜ ÏÎ ‰ÏÈÚÙ‰ „¯˘Ó‰ ÌÚËÓ ‰¯„Ò‰

‰Ê ‡˘Â�· ˙ÂÙÂ˜‰ ÔÈ· ÌÈÈ˙Â‰Ó ;‰ ÔÈ· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÏ„·‰ Ì‚ Â‡ˆÓ� ‰ÙÂ˜ ‰˙Â‡· ˙Â„ÈÁÈ
‰ÈÁËÂ·Ó ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á Â· ˘È˘ ÔÙÂ‡· . 

 מסר כי הוא סבור שהדרישה לשירות אחיד במסגרת קופות 2010המשרד בתגובתו מאוקטובר 
דרכי הפעלת� ואופי , מאחר שקיימת שונות מובנית בי� הקופות, החולי� אי� לה על מה להסתמ!

 . השירותי� שה� נותנות

 ¯˜·Ó „¯˘Ó „Â„ÈÚ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰Â ˙ÂÙÂ˜‰ ÔÈ· ˙È�·ÂÓ‰ ˙Â�Â˘‰ ˙Â¯ÓÏ˘ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰
Ô‰È�È· ˙Â¯Á˙‰ , ‡˘Â�· ÂÏ ÌÈ‡ÎÊ ÌÈÁËÂ·Ó‰˘ ˙Â¯È˘Ï ÌÈÈ¯ÚÊÓ ÌÈ�˜˙ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

È‡ Ï˘ ÌÈ·ˆÓ ¯˘Ù‡Ï ‡Ï ÔÎÂ ˙È·‰ ÈÏÂÙÈË-ÔÂÈÂÂ˘ ,‰¯Â‡ÎÏ ,˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó· , ˙ÂÊÂÁÓ ÔÈ·
‰ÙÂ˜ ‰˙Â‡ Ï˘ ÌÈ�Â˘ . „¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡È Ì‚ ¯·„‰ ˙ÂÙÂ˜‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï

‰Ê ‡˘Â�· . 

 

 

 תמריצי� לעידוד טיפולי בית

�אלא ג� לתרו� לשיפור , פיתוח שירות טיפולי הבית עשוי לא רק לשפר את מצב� של המטופלי
. ובי� היתר להקל על מצוקת האשפוז, מערכת הבריאות בכלל ולייעול הקצאת המשאבי� הלאומית

לקופות החולי� כדי )  תמריצי��להל� (שתי החלטות על מת� תמיכות לפיכ! קיבלה הממשלה 
 : כדלקמ�, בי� היתר כחלופה לאשפוז, לקד� את טיפולי הבית

ח לקופות " מיליו� ש5להקצות תמיכה חד פעמית בס! " החליטה הממשלה 2003במרס )  א( .1
 . 40"החולי� לרכישת ציוד לש� פיתוח פתרונות אשפוז בית

פרס� שר הבריאות מבחני� לחלוקת כספי� לצור! תמיכה בקופות החולי� לשנות  2006בינואר 
כי חלוקת התמרי. תיעשה לפי דיווחי� שיידרשו מ� , בי� היתר, שקבעו, 2005�200741התקציב 

 � ".אשפוז בית"הקופות על פיתוח תחו

‰ÎÈÓ˙‰ È�Á·Ó ˙‡ ÌÒ¯Ù „¯˘Ó‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ42 ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘ ËÚÓÎ 
Ï ‰Ï˘ÓÓ‰˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙‡ ˜È�Ú‰. 

__________________ 

 .126' החלטה מס 40
 .1200' עמ, 12.1.06, ו"ילקוט הפרסומי� התשס 41

 . תנאי� לקבלת התמיכה שקבע המשרד באישור משרד המשפטי� 42
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שה� מעניקות למטופליה� על " אשפוז בית" ביקש המשרד מהקופות דיווח על 2006ביוני  )ב(
�השקעה לפיתוח פתרונות "לבקשתו זו ציר$ המשרד הגדרות לנושא . מנת לחלק לה� את התמריצי

. כפי שהוא קבע בהתא� להחלטת הממשלה ובהתא� למבחני� שהוא פרס� לפני כ�" אשפוז בית
כל המטופלי� : בשירות אשפוז בית יתקיימו לפחות שלושה תנאי� בסיסיי�, לפי אות� הגדרות

על כל ; צריכי� להיכלל בתכנית ייעודית לאשפוז בית, שייכללו בדיווח לצור! קבלת התמרי.
השירות יספק ; מטופל בשירות להיבדק על ידי רופא שיבקר בביתו לפחות שש פעמי� בחודש

 .  שעות ביממה24ופא בעצמו כוננות ר

˙ÈÏÏÎÏ ÌÈˆÈ¯Ó˙‰ ˙‡ Ô˙� „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ� , ˜ÏÁ· ˜¯ Â„ÓÚ Ô‰˘ Û‡ È·ÎÓÏÂ ˙ÈÓÂ‡ÏÏ
ÌÈ�Á·Ó‰Ó43Ú·˜˘  : Â˜„·� ÔÎ‡ ˙ÂÙÂ˜‰ ÂÁÂÂÈ„ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÏÙÂËÓ‰ Ì‡ ˜„· ‡Ï „¯˘Ó‰

‡ÙÂ¯ È„È· ˘„ÂÁ· ÌÈÓÚÙ ˘˘ ˙ÂÁÙÏ ; ˙Â��ÂÎ ˙Â¯È˘ ÔÓˆÚ· ˙Â˜ÙÒÓ Ô�È‡ ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙È·¯Ó
 ‡ÙÂ¯ Ï˘24ÂÚ˘ ‰ÎÈÓ˙‰ È�Á·Ó· ˘¯„�˘ ÈÙÎ ‰ÓÓÈ· ˙. 

אושר התמרי. ,  בהשתתפות חברי ועדת התמיכות של המשרד�11.12.06לפי סיכו� שיחת ועידה מ
לפיכ! כל . �31.3.07בכפו$ לנתוני� שנתיי� מלאי� שיימסרו למשרד על ידי הקופות לא יאוחר מ

נה עומדת באמות המידה כי היא אי) בסו$ השנה(קופה התחייבה בכתב כי א� יתברר בדיעבד 
לפי (תחזיר הקופה חלק מסכו� התמיכה או כולו , לקבלת סכו� התמיכה על פי הדיווח הסופי

 .שהועבר לה בגי� שנה זו) דרישת המשרד

 אלא רק על המחצית הראשונה 2006לאומית ומכבי לא מסרו דיווח על פעולותיה� בכל שנת , כללית
רד לא וידא שהקופות הוציאו את הכס$ שהקצה למטרות המש; והמשרד א$ לא דרש זאת מה�, שלה

עקב כ! לא נית� לדעת א� הושג היעד של פיתוח פתרונות אשפוז בית שקבעה הממשלה . שנקבעו
 . בהקצותה את התמרי.

 כי סירבה להשתת$ בתכנית התמריצי� מכיוו� שלדעתה 2010מאוחדת ציינה בתשובתה מאוקטובר 
 �וכי אמות המידה אינ� מבטיחות שיפור מהותי בטיב , צור! אמיתיהמבחני� מוטי� ואינ� משקפי

 . השירות

 קיבלה הממשלה החלטה לתת תמריצי� לקופות החולי� על מנת לפתח את 2008באוגוסט  .2
השירות הרפואי לאוכלוסיית הקשישי� ולשפר את איכות הטיפול באוכלוסייה זו מחו. למוסדות 

כי חלוקת מחצית מסכו� התמרי. תלויה , בי� היתר, קבעבהחלטה נ. 44 בקהילה ובבית�האשפוז 
ביצוע הערכה גריאטרית , עמידה של הקופה באמות מידה כמותיות בתחומי שירותי השיקו�"ב

 . 45)ההדגשה אינה במקור" ( ואמות מידה נוספותÈ·· È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË˙, כוללנית

 ÈÏÂÈ·2009 ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ‰�˘Ó ˙ÂÁÙ ,�ÈÓ ˘‡¯ ·˙Î ‰‡ÂÙ¯ Ï‰
„¯˘Ó· ,„"ÈÂÏ ÈÊÁ ¯ , ˙ÂÙÂ˜‰ ˙Â˘˜·Ï Â�Ú� ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÈÎ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï

 ÌÈ‡�˙‰Â ÌÈ�Á·Ó‰ ÈÙÏ ÁÂÂ„Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ Â˘¯„� Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ‡˘Â�‰ ˙‡ ÂÓˆÓˆÂ
Ì‰· ÌÈÏÂÏÎ Ì�È‡ ˙È·‰ ÈÏÂÙÈË ÈÎÂ ÂÓÒ¯ÂÙ˘ . ‰ÈÙÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï „Â‚È�·˘ Ô‡ÎÓ

 ˙ÂÓ‡· „ÂÓÚÏ ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÚ ‰È‰ ˙È·· È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· Ì‚ ˙ÂÈ˙ÂÓÎ ‰„ÈÓ- ˘¯„ ‡Ï 
˙È·· È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡· „ÂÓÚÏ „¯˘Ó‰ Ô‰Ó . 

__________________ 

 .מאוחדת לא מסרה דיווחי� למשרד ולא קיבלה תמריצי� 43
 . 3988' החלטה מס 44

כחצי מסכו� זה נועד לחלוקה ללא תנאי והוא : ח" ש מיליו20$�כ הסכו� שנועד לתמריצי� היה כ"סה 45
חלוקה המחצית השנייה של הסכו� מותנה בדיווח הקופות וה$ ; 2010נית$ לקופות במהל� שנת 

 . 2011אמורות לקבל אותו במהל� שנת 
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 יידרשו הקופות לדווח ג� על פעילות� 2011 עולה כי בשנת 2010מתגובת המשרד מאוקטובר 
� המשרד את  טר� סיי2011ג� לגבי שנת , 2010ואול� נמצא שנכו� לדצמבר . בתחו� טיפולי הבית

 . תהלי! קבלת ההחלטות בעניי� הדיווחי� שידרוש מהקופות

3.  �החליט המשרד לתת , 2009 שפורסמו בפברואר 2008�2010לפי מבחני התמיכה לשני
ח כדי לעודד " מיליו� ש5 תמרי. נוס$ של �2009 ו2008לקופות החולי� בכל אחת משנות התקציב 

 � 2008 במבחני התמיכה לקופות החולי� לשנות התקציב והדבר פורס�, 46"מונשמי הבית"את תחו
 . 2010עד 

 ˙�˘ ÌÂ˙ „Ú˘ ‰ÏÚÂ‰2008˙È·‰ ÈÓ˘�ÂÓÏ Ú‚Â�· „¯˘ÓÏ ˙ÂÙÂ˜‰ ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï  , ÌÂÎÒÂ
ÌÏÈ‚Â Ô‰Ï˘ ÌÈÁËÂ·Ó‰ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ ¯˜ÈÚ· ˙ÂÙÂ˜‰ ÔÈ· ˜ÏÂÁ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰�˘Ï ıÈ¯Ó˙‰47 .

 Á˙ÙÏ ˙ÂÙÂ˜‰ ˙‡ „„ÂÚÏ Â„ÚÈ ˙‡ ‚È˘‰ ‡Ï ıÈ¯Ó˙‰˘ ‡ÂÙ‡ ¯Â¯·˙È·‰ ÈÓ˘�ÂÓ ÌÂÁ˙ ˙‡. 

 ÌÈ�˘· ˜ÏÈÁ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó2008-2010Î ÏÎ‰ ÍÒ· -20˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á
ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈˆÈ¯Ó˙‰ ˙˘ÂÏ˘ ÈÙÒÎÓ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰Ï ‰‡ÏÓ ‰Ó‡˙‰· ‡Ï˘ . 

 

 

 מניעה ואבחו� של מחלות אופייניות לקשישי� המטופלי� בבית�

להיות צמצו� מספר הפניות לחדרי מיו� וצמצו� אחת התוצאות החיוביות של טיפול בית אמורה 
וכדי לייעל את השירות הרפואי כ! שיתרו� לשיפור מצב� , כדי להשיג מטרה זו. מספר ימי האשפוז

�להפנות את מטופלי הבית : ובה�, על הקופות לעשות פעולות אחדות, הבריאותי של הקשישי
חלק מהטיפולי� .  ולפעול למניעת�לאבח� בעוד מועד מחלות האופייניות לקשישי�; לבדיקות

 �והבדיקות הללו לא נית� לעשות באורח שגרתי בבית המטופל ועל הקופות לדאוג לכ! שהמטופלי
�נמצא כי חלק ממטופלי הבית לא . יקבלו טיפולי� ובדיקות אלה א$ על פי שה� מטופלי� בבית

 :להל� דוגמאות. קיבלו שירותי� אלה

 ¯ Â ˙ È ‡ Ï  ˙ Â ˜ È „ · Ï Â „ Ï „Ì ˆ Ú שישי� עלולי� לחלות במחלת דלדול העצ� ק :‰
הבדיקה נכללת בסל . אבחו� מחלה זו נעשה בבדיקת רנטג� במכו� ייעודי). סאוסטאופורוזי(

 .ורצוי לבצעה פע� בחמש שני� לפחות, הבריאות

 ˙˜È„··114ÌÈÏÙÂËÓ Ï˘ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˜È˙‰  , ÈÏÙÂËÓÓ È‡¯˜‡ Á¯Â‡· Â¯Á·� ¯ÂÓ‡Î˘
˙ÂÙÂ˜‰ ÏÎ· ÌÈÁËÂ·Ó‰ ˙È·‰ ,‰Ê ÁÂ„ ˙ËÂÈË ÏÚ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÏÎ ˙Â·Â‚˙Ó ÔÎÂ , ÈÎ ‡ˆÓ�

 Û‡ ÌˆÚ‰ ˙ÂÙÈÙˆ ˙˜È„·Ï Ì˙È·· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÌÈ˘È˘˜‰ ˙‡ ˙ÂÁÏÂ˘ Ô�È‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜
‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ ˙Â„ÈÁÈ· ÌÈÏÙÂËÓ Ì‰ Ì‡ . 

˙ ¯ Î Â Ò  È Ï Â Á Ï  Ì È È � È Ú  ˙ Â ˜ È „ , אחת המחלות האופייניות לקשישי� היא הסוכרת :·
על חולה הסוכרת לעבור , על מנת למנוע מחלה זו. גרו� לעיוורו�ובהיעדר טיפול היא עלולה ל

__________________ 

חולי� שסובלי� מקשיי נשימה או אינ� מסוגלי� לנשו� בכוחות עצמ� וה� מקבלי� בבית� תמיכה  46
 . ולכ$ למעשה מדובר בתחלי' לאשפוז בבית חולי�, ל שעות היממה או בחלק$נשימתית בכ

בהתא� למספר המבוטחי� : על פי הנוסחה המשמשת לחלוקת כספי ביטוח הבריאות לקופות החולי� 47
 .בכל קופה בכל קבוצת גיל ותו� הקצאה מיוחדת על פי מספר החולי� במחלות קשות



 ב61דוח שנתי  128

נית� לבצע בדיקה כזו בבתי . 48בדיקת סקר של קרקעית העיניי� בידי רופא עיניי� אחת לשנה לפחות
�יש לעשות בדיקות וטיפולי� משלימי� במרפאות , וא� ממצאי הבדיקה מחייבי� זאת, המבוטחי

� . ובמכוני

˙ÈÏÏÎ‰ ,ÈÓÂ‡ÏÂ È·ÎÓ ËÒÂ‚Â‡· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ�Ï Â¯ÒÓ ˙2010 ˙Â„ÈÁÈ‰ ÈÎ 
Ì˙È·· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ˙¯ÎÂÒ ÈÏÂÁÏ ·˜ÚÓ ˙Â˜È„· ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÈ�ÈÚ ‡ÙÂ¯ ˙ÂÁÏÂ˘ Ô�È‡ Ô‰Ï˘ .

 ÈÏÂÁ È˙·Ï ÌÈÈ�ÈÚ È‡ÙÂ¯ ÁÂÏ˘Ï ˙‚‰Â� ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ˙„ÁÂ‡Ó Ï˘ ‰„ÈÁÈ‰ Ô˙ÓÂÚÏ
ÌÈÈ�ÈÚ ˙Â˜È„· ÚÂˆÈ·Ï ‰· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ˙¯ÎÂÒ‰ ,‡ ˙Â„ÈÁÈ Í‡ È·Á¯· ˙„ÁÂ‡Ó Ï˘ ˙Â¯Á

ÍÎ ˙Â‚‰Â� Ô�È‡ ı¯‡‰. 

 מסרה מאוחדת כי בכוונתה להרחיב את בדיקות קרקעית העי� בבית 2010בתשובתה מדצמבר 
�וכי היא תחיל אות� על כל היחידות לטיפולי בית , באורח תקופתי, החולה על ידי רופא עיניי

 .בקופה

˘È‚� ‰˙Â‡Ï ÌÈÎÂÊ Ì�È‡ ˙È·‰ ÈÏÙÂËÓ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ‰Ï ÌÈÎÂÊ˘ ÈÙÎ È‡ÂÙ¯ ˙Â¯È˘Ï ˙Â
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘È˘˜ .Ì‡˙‰· ˙ÂÙÂ˜‰ ˙‡ ˙ÂÁ�‰ÏÂ ‰Ê ‡˘Â� ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ . 

 

 

 טיפולי בית וטיפול פליאטיבי בחולה הנוטה למות

והחולי� בה� צפויי� למות בתו! זמ� קצר כתוצאה ממחלות אלו או , מחלות רבות ה� חשוכות מרפא
גישת הטיפול הפליאטיבי בחולי� הנוטי� ). 49י� הנוטי� למות חול�להל� (מסיבוכי� הנגרמי� מה� 

 �למות הוכרה בידי ארגו� הבריאות העולמי כטיפול שמשפר את איכות החיי� של חולי� סופניי
, ושל בני משפחותיה� באמצעות מניעה והקלה של הסבל על ידי זיהוי מוקד� של הכאב והבעיות

� . 50וטיפול בכל אלה, החברתיי� והרוחניי� שלה�, הפסיכולוגיי�, לרבות התסמיני� הפיזיי

ועל ,  קובע כי השירות הפליאטיבי הוא חלק מסל שירותי הבריאות2009חוזר משרד הבריאות מיולי 
 24הזמי� , קופות החולי� לקיי� מער! פליאטיבי ייעודי שיאפשר מת� שירות כזה בבית המטופל

השירות נית� ג� .  מחוז של קופות החולי�ולקיי� שירותי� מייעצי� בתחו� בכל, שעות ביממה
באשפוז בבתי חולי� וכ� על ידי יחידות פרטיות שמפעילי� גופי� כמו האגודה למלחמה בסרט� 

, ואול� בביקורת עלה כי קיי� מחסור חמור בשירות הפליאטיבי". הגליל המערבי"ועמותות כמו 
 :כמפורט להל�

 

 

__________________ 

  .2004אוגוסט , אג' רפואה,  אבחו$ וטיפול של חולי סוכרת�אומית כ� למשל על פי הנחיה קלינית של ל 48

 .חולי הוספיס; חולי� טרמינליי�; חולי� סופניי�: חולי� הנוטי� למות נקראי� ג� 49
נובמבר , ·ÌÈÈÊÂÙ˘‡‰ ÌÈÒÈÙÒÂ‰‰ Í¯ÚÓ)ÍÓÂ˙ ÏÂÙÈË ÊÂÙ˘‡ (Ï‡¯˘È ,  מרכז המחקר והמידע�הכנסת  50

2009. 
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הוספיסאשפוז מיטות  פעולות המשרד להקמת
51

 

,  הקי� המשרד ועדה לקביעת קווי� מנחי� לפיתוח מת� שירותי� פליאטיביי� בישראל�2004ב
בדוח ועדת ). 52 דוח ועדת שורצמ��להל�  (2005והיא הגישה את מסקנותיה והמלצותיה בפברואר 

�לפי : שורצמ� הובא מידע על תקני� בעול� בדבר היחס בי� מספר מיטות ההוספיס למספר התושבי
ולפי התק� של שירות ,  תושבי��100,000 מיטות ל5היחס הרצוי הוא , 53ע בבריטניהתק� שנקב

 היו 2009בשנת .  תושבי��100,000 מיטות ל6.7היחס הרצוי הוא , הטיפול הפליאטיבי האוסטרלי
יוצא אפוא שדוח ועדת שורצמ� הצביע על .  תושבי��100,000 מיטות הוספיס ל1.02בישראל 

במחוז צפו� ובמחוז דרו� אי� א$ מיטת אשפוז , 2009נכו� לנובמבר . וספיסמחסור קריטי במיטות ה
 . 54הוספיס

Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ , ÏÂÙÈË‰ ‡˘Â�· ¯ÊÂÁ „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ˙Â·˜Ú·
È·ÈË‡ÈÏÙ‰ . Ì‡˙‰· ÒÈÙÒÂ‰‰ ˙ÂËÈÓ ˙Ó˜‰ „Â„ÈÚÏ ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ‰ÏÚÂ‰ ÌÏÂ‡Â

‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ï . ÌÈ�˘·2004-2009Ó ¯ÙÒÓ ¯˙Â� Â�ÈÚ· Ï‡¯˘È· ÒÈÙÒÂ‰‰ ˙ÂËÈ55 - 76 
„·Ï· ˙ÂËÈÓ ,Î Ô‰˘-20%· ¯·Î ÔÓˆ¯Â˘ ˙„ÚÂ ‰Ú·˜˘ ¯ÙÒÓ‰Ó „·Ï· -2005 . 

 

 הנחיות המשרד להפעלת שירות פליאטיבי בבית החולה הנוטה למות

דוח . המחסור במיטות אשפוז הוספיס מגביר את החשיבות של פיתוח השירות הפליאטיבי בבית
טיפול פליאטיבי כוללני הנו חלק אינטגראלי "ושא הוספיס הבית וקבע כי ועדת שורצמ� עסק ג� בנ

�ועל מדינת ישראל לדאוג לשילובו ולהבטיח את הנגישות , של שירותי הבריאות המודרניי
על פיתוח שירותי� פליאטיביי� שוני� נוס$ על השירות , בי� היתר, בדוח המליצה הוועדה". לטיפול

הקמת שירות בטווח ; ת הוספיס הבית ומספר המטופלי� בכל יחידההגדלת מספר יחידו; האשפוזי
הקמת צוות פליאטיבי הנות� ייעו. ומטפל במקרי� ;  שעות ביממה24גיאוגרפי סביר שיהיה זמי� 
; הגדרת מצבת כוח אד� להוספיס בית ולמחלקת אשפוז פליאטיבית; מורכבי� בכל מוסד אשפוז

� . הפליאטיביי�קביעת ההכשרה הבסיסית הנדרשת לצוותי

בבית , בקהילה) הוספיס(הפעלת שירות פליאטיבי "ל בנושא " פרס� המשרד חוזר מנכ2009ביולי 
 ).ל" חוזר המנכ�להל� (המבוסס על דוח ועדת שוורצמ� , "חולי� כללי ובמוסד סיעודי

Î�Ó‰ ¯ÊÂÁ· ÔÂÈÚÓ"È·ÈË‡ÈÏÙ ˙Â¯È˘ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙ÂÈÁ�‰ È„ Â· ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ï , ‡Ï ¯˙È‰ ÔÈ·Â
·˜�Ì˙È·· ÌÈÈ�ÙÂÒ ÌÈÏÂÁ Ï˘ ˙ÂÈ�ÙÏ ‰�ÚÓÏ È·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù Ú , ¯·„ Â· Ú·˜� ‡Ï ÔÎÂ

‰„ÈÁÈ· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ¯ÙÒÓÓ ˙¯Ê‚�‰ ‰„ÈÁÈ ÏÎ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓÏ Ú‚Â�· . Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ
Í˘Ó‰· , ÏÂÙÈËÏ ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙Á‡ Ï˘ ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈÏ‰�· ˙ÂÚÈÙÂÓ ‰Ï‡ ÌÈ�ÈÈ�Ú· ˙ÂÈÁ�‰

˙È·· È·ÈË‡ÈÏÙ. 

__________________ 

 .ולי� הנוטי� למות הזקוקי� בעיקר לטיפול פליאטיבימיטות אשפוז ייעודיות לח 51
שהוקמה כדי לבחו$ את השירות הזה בישראל ולגבש המלצות , פסח שורצמ$' ועדה בראשות פרופ 52

המלצות הוועדה הוגשו ה$ . שישמשו בסיס לתכנו$ שירותי� פליאטיביי� בהתא� לצורכי האוכלוסייה
; אבחו$ וטיפול במחלות ממאירות, למניעה;  הקהילהלבריאות: למשרד וה$ לארבע מועצות לאומיות

 .לבריאות הילד ופדיאטריה; לגריאטריה
 .Oxford Textbook of Palliative Medicine� שפורס� ב1998תק$ משנת  53

 .50ראו הערה  54

 .הרווחה והבריאות של הכנסת,  לוועדת העבודה2009לפי דוח שהוגש בשנת  55
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È ‰  ˙ Ó ˜ ‰  Ï Ú  ˙ Â Ù Â ˜ ‰  Á Â Â È „˙ Â ¯ È ˘ ‰  Ô ˙ Ó Ï  ˙ Â Î ¯ Ú È ‰ ‰ Â  ˙ Â „ È Á:  חוזר
ל קבע כי על קופות החולי� להיער! לאספקת השירותי� על פיו בתו! ארבע שני� מיו� "המנכ

דהיינו , הוצאתו ולדווח לראש מינהל הרפואה על ההתקדמות ביישומו בתו! שנה ממועד הוצאתו
 . 2010עד יולי 

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡Â , ËÒÂ‚Â‡2010 ,ÂÂÈ„ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ „¯˘ÓÏ ˙ÈÏÏÎ‰ ˜¯ ‰Á
Î�Ó‰ ¯ÊÂÁ ÈÙÏ ‰È˙ÂÏÂÚÙ"Ï56. 

 שלח לקופות בקשה לדווח על היערכות� 2010 ציי� המשרד כי ביולי 2010בתגובתו מאוקטובר 
בתגובתו מדצמבר . אול� ה� עדיי� לא דיווחו על הקמת השירות הפליאטיבי, ל"ליישו� חוזר המנכ

 .  דיווחי� מכל קופות החולי� ציי� המשרד כי בינתיי� התקבלו2010

מסרה מאוחדת למשרד מבקר המדינה כי , כחצי שנה לאחר המועד שקבע המשרד, 2010בדצמבר 
 . היא דיווחה למשרד על התקשרות ע� חברה פרטית למת� שירות פליאטיבי לחולי הקופה

˙ Â „ È Á È ‰  È ˙ Â Â ˆ  ˙ ¯ ˘ Î  הקלה �כדי שהשירות הפליאטיבי ישיג את מטרתו העיקרית  :‰
חלק מהשירות נית� על . צרי! הצוות הרפואי שנות� את השירות לקבל הכשרה מיוחדת,  החולהעל

 .ידי יחידות שאינ� ייעודיות אלא על ידי היחידות לטיפולי בית

È·ÈË‡ÈÏÙ‰ ÌÂÁ˙· ‰¯˘Î‰ ÂÏ·È˜ ‡Ï ˙Â¯È˘‰ È�˙Â�Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ ÈÎ Ì‚ ‡ˆÓ� , Ë¯ÂÙÓÎ
ÔÏ‰Ï: 

˙ È Ï Ï Î ‰: ¯„ ÊÂÁÓ· ˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ‰„ÈÁÈ‰ „·ÏÓ‡ÙÂ¯ ÌÈ˜ÒÚÂÓ ‰·˘ ÌÂ , ˙„·ÂÚÂ ˙ÂÁ‡
˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ,ÊÂÁÓ‰Ó ˜ÏÁÏ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ˙˜ÙÒÓ ¯˘‡Â , ‰ÙÂ˜‰ Ï˘ ˙Â„ÈÁÈ‰ ¯˙È· ÌÈ˙ÂÂˆ‰

ÌÂÁ˙· ‰¯˘Î‰ ÂÏ·È˜ ‡Ï ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó· ÌÈ˜ÒÂÚ˘ . 

היא , 2010�2011 מסרה הכללית כי במסגרת תכניות העבודה לשני� 2010בתשובתה מאוקטובר 
כמו כ� דיווחה . כלל זה להכשרת הצוותי� ושיפור המודעות לנושאל וב"פועלת ליישו� חוזר המנכ

,  שעות ביממה24כי חתמה על הסכמי� ע� ספקי� פרטיי� ברחבי האר. אשר יספקו את השירות 
 �וכי הוק� מוקד אחיות אונקולוגי הפעיל בכל שעות היממה ונות� מענה מקצועי לחולי

� .ולמשפחותיה

ת י מ ו א ל ו י  ב כ , רופאי�( אנשי מקצוע �60 מסרה מכבי ש2010ר בתשובתה מאוקטוב :מ
הפועלי� ביחידות לטיפול בית קיבלו עד כה את ההכשרה של ) עובדי� סוציאליי� ואחרי�, אחיות

גוריו� �ג� לאומית התקשרה ע� אוניברסיטת ב�. גוריו� בנגב בטיפול פליאטיבי�אוניברסיטת ב�
 .ית החלו בקורס בנושא הטיפול הפליאטיביוכל הרופאי� והאחיות של היחידות לטיפולי ב, בנגב

˙ „ Á Â ‡ Ó: ÌÂÁ˙· ‰¯˘Î‰ ÂÏ·È˜ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ· ‰„ÈÁÈ· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÔÓ ˜ÏÁ , ¯‡˘ Í‡
ÂÊ ‰¯˘Î‰ ÂÏ·È˜ ‡Ï ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó· ÌÈ˜ÒÂÚ˘ ‰ÙÂ˜‰ ˙Â„ÈÁÈ ¯˙È· ÌÈ˙ÂÂˆ‰ . 

__________________ 

,  המחוזות קיי� שירות פליאטיבי שמפעילות היחידות להמש� טיפולהכללית מסרה בדיווחה כי בכל 56
כמו כ$ דיווחה . וכי לאחרונה חתמה על הסכ� ע� ספקי� פרטיי� אשר מתמחי� במת$ שירות זה

הכללית כי היא מקיימת מעקב אחר יישו� ההכשרה במחוזות וכי ברוב המחוזות החלו בתכניות הכשרה 
 . לצוותי היחידות
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, מהבדיקה עולה שלאחרונה חלה התקדמות בהכשרת הצוותי� הרפואיי� בקופות בטיפול פליאטיבי
 .והדבר נכו� במיוחד לגבי מאוחדת, אול� נראה כי הדר! להכשרת כל הצוותי� עוד ארוכה

‰ ¯ ˜ ·  Í ¯ Ú Ó: מאחר , לפיקוח ולבקרה על פעילות היחידות להוספיס בית חשיבות מיוחדת
שאי� זה , שבדר! כלל השירות לחולי� סופניי� נית� על ידי חברות חיצוניות או על ידי היחידות

בדיקה של תיקי� רפואיי� וסקרי שביעות , בי� היתר,  הפיקוח והבקרה לכלולעל. ייעוד� העיקרי
 . רצו�

˙ÈÓÂ‡Ï „·ÏÓ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ÌÈ�Â�‚�Ó ˙ÂÓÈÈ˜Ó Ô�È‡ ˙ÂÙÂ˜‰
˙ÂÈ�ÂˆÈÁ‰ ˙Â¯·Á‰ Ï˘Â Ô‰È˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ . 

‰ Ï˘ ‰¯˜· ¯„ÚÈ‰·Â ‰ÏÂÁ‰ ˙È·· ˙Â¯È˘‰ Ô˙ÓÏ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙Â„ÈÁÈ ¯„ÚÈ‰· ÏÚ ˙ÂÙÂ˜
ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚Ó ˙˘ÎÂ¯ Ô‰˘ ˙Â¯È˘‰ , ˙Â�˙Â�˘ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ‰ÏÂÚ

ÌÈÈ�ÙÂÒ‰ ÌÈÏÂÁ‰ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÌÈÎ¯ˆ· ·˘Á˙‰· ˙ÂÙÂ˜‰ . 

 ˙ÂÙÂ˜‰ È„È ÏÚ ˙ÂÏÚÙÂÓ‰ ˙È· ÒÈÙÒÂ‰Ï ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙Â„ÈÁÈ· ¯ÎÈ�‰ ¯ÂÒÁÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰·
˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰ÏÂ , ˙ËÏÂ· „ÁÂÈÓ ÔÂÈˆÏ ‰ÈÂ‡¯Â ‰·ÂËÏ

˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ· ˙È· ÒÈÙÒÂ‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ,„ ˙Â˘‡¯·"¯‚�ÈÊ Ì¯Â‰È ¯ . ˙�˙Â� ‰„ÈÁÈ‰
·‚�·˘ ˙È‡Â„·‰ ‰¯ÂÊÙ· ˙ÂÓÏ ÌÈËÂ�‰ ÌÈÏÂÁÏ ˙Â¯È˘ ¯‡˘‰ ÔÈ· . ÌÈÚ·Â˜ ‰„ÈÁÈ‰ ÈÏ‰Â�

˙ÂÓÏ ÌÈËÂ�‰ ÌÈÏÂÁ‰ ÈÎ¯Âˆ ÈÂÏÈÓÏ ÌÈ�˜˙ , Ï˘ È·¯Ó ÔÓÊ ÔÂ‚Î20ÂÂˆ ˙Ú‚‰Ï „Ú ˙Â˜„  ˙
ÂÏ˘ ‰‡È¯˜ ˙Â·˜Ú· ÏÙÂËÓ Ï˘ Â˙È·Ï . ˙�˘ È�Â˙�Ó200957 ,· ‰„ÈÁÈ‰ ‰ÏÙÈË ‰·˘-108 

ÌÈÏÂÁ , ÈÎ ‰ÏÂÚ64Ó -80 Â¯ËÙ�˘ ÌÈÏÂÁ‰ )80% (Ì˙È·· Â¯ËÙ� . Ï˘ ÏÂ„‚‰ ¯ÂÚÈ˘‰
‰˙¯ËÓ ˙‡ ‰‚È˘Ó ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙ˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÚÓ Ì˙È·· ‰ÂÂÏ˘· Â¯ËÙ�˘ ÌÈÏÂÁ. 

 

✯ 

 

‰ ÈÓ¯Â‚·Â ‰‡ÂÏÁ˙‰ ÈÒÂÙ„· ÌÈÈÂ�È˘ ·˜Ú‰˙ÂÓ˙58 , ˙ÂÈ�ÙÂÒ ˙ÂÏÁÓÓ ÌÈÏ·ÂÒ ÌÈ·¯ ÌÈ˘�‡
ÌÈ·‡Î ÌÚ ÌÈ„„ÂÓ˙ÓÂ ,ÌÈÈÊÈÙ ÌÈÈ˘˜ ,Ì‰Ï˘ ‰�Â¯Á‡‰ ÌÈÈÁ‰ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÈ˘Ù� .

 ÌÈÏÂÁ·Â Ë¯Ù· ˙ÂÓÏ ÌÈËÂ�˘ ÌÈÏÂÁ· ‰ÎÈÓ˙Ï ‡ÂÙ‡ ‰Á˙Ù˙‰ È·ÈË‡ÈÏÙ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙ËÈ˘
ÏÏÎ·. 

·˘Á˙‰· „Â‡Ó ÔË˜ ˙ÂÙÂ˜‰ ˙Â�˙Â�˘ ˙È·‰ ÒÈÙÒÂ‰ ˙Â¯È˘ Û˜È‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÈÎ¯ˆ· 
ÌÈÈ�ÙÂÒ‰ ÌÈÏÂÁ‰ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ , Û˜È‰ ˙�ÈÁ·Ó Ô‰Â ÂÓ˜Â‰˘ ˙Â„ÈÁÈ‰ ¯ÙÒÓ ˙�ÈÁ·Ó Ô‰

Ô˙ÂÏÈÚÙ .˘¯„�‰Ó ‰·¯‰· ÔË˜ Ï‡¯˘È· ÒÈÙÒÂ‰‰ ˙ÂËÈÓ ¯ÙÒÓ , ÔÈ‡ ı¯‡‰ È¯ÂÊ‡Ó ˜ÏÁ·Â
‰Ï‡Î ˙ÂËÈÓ ÏÏÎ ,˙È·· ÒÈÙÒÂ‰‰ ˙Â¯È˘ ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ ¯È·‚Ó ¯·„‰Â . ˙�Ó ÏÚ

ÂÁ „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù ˙‡Ê Ì„˜ÏÈ·ÈË‡ÈÏÙ‰ ˙Â¯È˘‰ ‡˘Â�· ˙ÂÙÂ˜Ï ˙ÂÈÁ�‰ Â·Â ¯Ê . ÌÏÂ‡
ÂÏ‡‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó˘ ÌÈ‡˘Â�· ˙ÂÈÁ�‰ ˙Â¯ÒÁ ¯ÊÂÁ·. 

__________________ 

 . למשרד מבקר המדינה על ידי מנהל היחידהכפי שנמסר  57

בעוד שכיו� , עד לפני חמישי� שני� אנשי� רבי� בעול� המערבי נפטרו ממחלות זיהומיות ודרמטיות 58
רוב מקרי המוות בשל מחלות נגרמי� עקב מחלות כרוניות המלוות בהתמוטטות של מערכות הגו' או 

˘Â�· ¯˜ÁÓ ÁÂ„  È˙Â¯È˘Â ÌÈÈ·ÈË‡ÈÏÙ ÌÈ˙Â¯È˘‡, נורש' י, רזניצקי' ש, בנטור' מתו� נ. מחלת הסרט$
Ï‡¯˘È· ÒÈÙÒÂ‰ ,מאיירס�וינט'ג�1' עמ, )ה"התשס(מכו$ ברוקדייל . 
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זמ� מרבי , בי� השאר, על המשרד להרחיב את ההוראות ולקבוע בה�, לדעת משרד מבקר המדינה
�דות הוספיס בית או וכ� לקבוע מפתח לקביעת כוח האד� ביחי, למענה לפניות של חולי� בבית

� . לקבוע יעדי שירות שהקופות יוכלו לתרגמ� לכוח אד

 ˘¯„�˘ ÈÙÎ ˙È·‰ ÒÈÙÒÂ‰ ˙Â¯È˘ ÁÂ˙ÈÙÏ Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Ì„˜‰· „¯˘ÓÏ ÁÂÂ„Ï ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÚ
Î�Ó‰ ¯ÊÂÁ·"Ï ,˙È· ÒÈÙÒÂ‰Ï ˙Â„ÈÁÈ‰ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚÂ , Á˜ÙÏÂ

Â˜· ÌÈÈ˜Ó ‡Â‰˘ ˙Â¯˜·‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â¯È˘‰ ÏÚ˙ÂÙ . ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜ÏÂ Á˜ÙÏ ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÚ
‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÈ˘Î¯� Ì‰Ó˘ ÌÈÙÂ‚‰ , ˙Â„ÈÁÈ‰ ÏÚ Ì‚ Á˜ÙÏ È·ÎÓÂ ˙ÈÏÏÎ‰ ÏÚÂ

ÂÓÈ˜‰˘. 

 

 

 יידוע המבוטחי� על שירות טיפולי בית 

יש ליידע את ציבור המבוטחי� על עצ� קיומו של , כדי להבטיח שכל מי שזכאי לשירות יקבל אותו
 . כלול בו וכיצד אפשר לקבל אותולהסביר מה, השירות

˙È·‰ ÈÏÂÙÈË ˙Â¯È˘ ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÒ¯ÙÏ ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÚ ÏÈË‰ ‡Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ� , ÈÎÂ
Ì˙Ï·˜Ï ÌÈÎ¯„‰ ÏÚÂ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÒ¯ÙÓ Â�È‡ ‡Â‰ Ì‚ . Â‡ˆÓ� ÔÎ ÂÓÎ

È·ÎÓ·Â ˙ÈÏÏÎ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ , Ì¯˜ÈÚÂ- ˙Â¯È˘ ÏÚ Ú„ÈÓ ÏÏÎ ÔÈ‡ Ô‰Ï˘ Ë�¯Ë�È‡‰ È¯˙‡· 
Ë˙È·‰ ÈÏÂÙÈ .ÍÎ ,˙ÂÙÂ˜‰ ÈÓÂÒ¯Ù· Ú„ÈÓ‰ ¯„ÚÈ‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î , Ï·˜Ï ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ È˘Â˜‰Â

˙È·‰ ÈÏÂÙÈË ˙Â¯È˘ ÏÚ Ú„ÈÓ ,˙ÈÏÏÎ‰ ¯˙‡· ÏÚÂÙ‰ ÌÂ¯ÂÙ· ÈÎ Ì‚ ‡ˆÓ� , ÌÈÁËÂ·Ó
 È„Î ˙Â�ÙÏ ÈÓÏÂ „ˆÈÎ ¯¯·Ï ÂÒÈ� Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È�· Â‡ ˙È·Ï ÌÈ˜˙Â¯Ó Ì‰˘ ·ˆÓÏ ÂÚÏ˜�˘

˙Â¯È˘‰ ˙‡ Ï·˜Ï ,‡‰ È¯˙‡· ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÈÈ˜ ˙ÈÓÂ‡ÏÂ ˙„ÁÂ‡Ó Ï˘ Ë�¯Ë�È
‰Ê ˙Â¯È˘ . 

 ÏÏÎ· ÌÈÁËÂ·ÓÏ ¯ÒÓÈÈ ÔÈÓ‡Â Ë¯ÂÙÓ Ú„ÈÓ˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ë¯Ù· ‰˘È˘˜‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ÏÂ ,ÌÈÎ¯„ ‰ÓÎ· ‰˘ÚÈÈ ¯·„‰ ÈÎÂ , ·Â˙Î ÌÂÒ¯Ù· ‰Ê ÏÏÎ·Â

Ë�¯Ë�È‡·Â ,ÙÏÂ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˙Ú„Ï Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È�·ÏÂ ÌÈ˘È˘˜Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ÏÂÚ
Ô˘ÂÓÈÓÏ. 

 ציינה מכבי כי היא ערה להיעדר המידע באתר האינטרנט ופועלת 2010בתשובתה מאוקטובר 
הכללית ציינה בתשובתה מאותו חודש כי בעקבות הערת משרד מבקר המדינה יוש� . לתיקו� הליקוי

 .דגש על ריכוז המידע בנושא טיפולי בית ופרסומו באתר האינטרנט

 

 

  קשישי� הזקוקי� לטיפולי ביתפעולות הקופות לאיתור

על ידי אחיות : הפניה של קשישי� ליחידות לטיפולי בית יכולה להיעשות בעיקר בדרכי� האלה
�פנייה ; הפניה מטע� רופאי המשפחה בקהילה; הקשר של קופות החולי� המוצבות בבתי החולי

�חשוב ,  ביתכדי להבטיח שכל קשיש הזקוק לכ! יקבל טיפולי. יזומה של משפחות הקשישי
במיוחד נכו� ; שהקופות יפעלו באופ� יזו� לאיתור קשישי� שזקוקי� לטיפול זה ולא פנו אליה�



 133  טיפולי בית שמספקות קופות החולי� לקשישי��הקשיש בקהילה 

על הקופות להפנות� במידת הצור! ליחידות . הדבר לגבי קשישי� המשתחררי� מאשפוז במוסדות
 .לטיפולי בית ולקבוע לה� מוקד� ככל האפשר תכנית טיפול המתאימה למצב� הרפואי

 לאומית ומאוחדת אינ� מפעילות תכנית מקיפה ושיטתית לאיתור יזו� של קשישי� הזקוקי� נמצא כי
 .לטיפול רפואי בבית� וא$ אינ� פועלות לגיבוש תכנית כאמור

 כי היא נמצאת בעיצומה של הכנת תכנית כוללת 2010מכבי דיווחה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
אשפוז במוסד ותפנה אותו במידת הצור! ליחידות שלפיה היא תאתר כל קשיש העומד להשתחרר מ

כגו� , אופי האיתור והליווי של הקשיש ייקבעו על פי ניתוח של נתוני� שוני�. לטיפולי בית
 . ההיסטוריה הרפואית של הקשיש ושל משפחתו

על שאר קופות החולי� לשקול לאמ. תכנית מקיפה ושיטתית לאיתור , לדעת משרד מבקר המדינה
וכלוסיית הקשישי� המתאימה לטיפול� של היחידות לטיפולי בית לש� שילוב� במער! יזו� של א

 . הטיפול של היחידות

 

È Ó Â ‡ Ï  Á Â Ë È · Ï  „ Ò Â Ó ‰  Ú Â È Ò ·  Ì ˙ È · Ï  Ì È ˜ ˙ Â ¯ Ó ‰  Ì È ˘ È ˘ ˜  ¯ Â ˙ È ‡ 

ובה� , קשישי� המרותקי� לבית� עשויי� להזדקק לשירותי� נוספי� מלבד שירות רפואי .1
 השירותי� האלה נותני� גופי� שוני� ובה� המוסד לביטוח את. שירות סוציאלי ועזרה סיעודית

כל אחד מהגופי� מחזיק בבסיס נתוני� על הקשיש ועל מצבו הרפואי . לאומי והרשויות המקומיות
המידע שבידי המוסד לביטוח לאומי על דירוג הסיעוד של קשישי� מלמד על קשישי� . והסוציאלי

לכ� חשוב .  להקשות עליה� את ההגעה למרפאהמוגבלי� פיזית שמצב� עלול למנוע מה� או
שהקופות יפנו לקשישי� אלה ויבדקו א� ה� מתאימי� למער! טיפולי הבית ג� א� ה� לא ביקשו 

 סיכ� המשרד ע� המוסד לביטוח לאומי כי א$ שמדובר במידע רפואי 2009ואכ� בשנת . זאת
 על דירוג הסיעוד של המבוטחי� המוסד יעביר בכל רבעו� לכל קופת חולי� מידע, וסוציאלי רגיש

 . שלה

 ¯·Ó·Â�·2010 ˙¯·Ú‰Ï ¯Â˘È‡‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÚÈ„Â‰ 
„·Ï· ‰�˘Ï ‰È‰ Ú„ÈÓ‰ ,„¯˘Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÙÂ˜Ï Ú„ÈÓ ¯È·Ú‰Ï ˜ÈÒÙÓ ‡Â‰. 

על המוסד לביטוח לאומי לשקול לחדש את העברת המידע כדי , לדעת משרד מבקר המדינה
 . ת יוכלו להיעזר בו לאיתור קשישי� הזקוקי� לטיפול היחידותשהקופו

˙ÈÏÏÎ‰ „·ÏÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , „ÂÚÈÒ‰ ‚Â¯È„ ÏÚ ÌÈ�Â˙�· ˙Â˘Ó˙˘Ó Ô�È‡ ˙ÂÙÂ˜‰ ¯˙È
ÌÈ˘È˘˜Ï Ô˙ÓÊÈ· ˙Â�ÂÙ Ô�È‡Â . Ï˘ ÛÂ˙È˘Ó ¯˜ÈÚ· ˙Ú·Â� ‰·ÂËÏ ˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ‰˙‚È¯Á

˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ· ˙ÈÏÏÎ‰ ˙ÂÈÁ‡59 ÌÂÏ˘˙ ˙‡ ˙ÂÚ·Â˜‰ „ÂÚÈÒ‰ ˙Â‡ÏÓ‚60 . 

 כי חלק ממחוזותיה כבר ביצעו פעולות ראשוניות 2010מכבי ציינה בתשובתה מאוקטובר 
 פעולות 2011המבוססות על נתוני המוסד לביטוח לאומי וחלק� הציגו בתכניות העבודה לשנת 

 . נקודתיות לאיתור קשישי� מקבלי גמלת סיעוד שאינ� מטופלי� בידי היחידות לטיפולי בית

__________________ 

את נות$ השירות ולפקח על אופ$ יישו� , שמתפקידה לקבוע את סל השירותי�ועדה ועדה מחוזית היא  59
 . תכנית הטיפול לזכאי לגמלת סיעוד על פי החוק

 .221' עמ, " בקהילהלקשישי�מת$ שירותי סיעוד "או בכר� זה בדוח עוד בנושא זה ר 60
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באמצעות היחידות ,  היא פיתחה2009�2010 כי בשני� 2010כללית ציינה בתשובתה מדצמבר ה
תהליכי� לאיתור קשישי� הזקוקי� לטיפול היחידות ולפנייה יזומה אליה� על ידי צוותי , במחוזות
 . היחידות

על מנת לעמוד על השימוש שעושות הקופות במידע המתקבל מהמוסד לביטוח לאומי בדק  .2
 התגוררו 2010 מבקר המדינה את נתוני אג$ הסיעוד במוסד לגבי תשעה קשישי� שביולי משרד

 . ושלפי נתוני אג$ הסיעוד היו מבוטחי לאומית, בקריית גת

È·ÎÓ È¯·Á ÂÈ‰ Ì‰Ó ‰˘ÂÏ˘ ÈÎ ¯¯·˙‰ , Ï˘ „ÂÚÈÒ‰ Û‚‡ Ï˘ ÌÈ�Â˙�‰ ı·Â˜· ÌÓÂ˘È¯Â
ÈÂ‚˘ ‰È‰ ˙ÈÓÂ‡Ï È¯·ÁÎ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ .�Â˙�‰ ¯ÂÚÈ˘ ‰˜È„·· ÌÈÈÂ‚˘‰ ÌÈ

 ˙È‡¯˜‡‰)33% ( ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ¯È·ÚÓ˘ ÌÈ�Â˙�· ˙ÂÈÂÚË Ï˘ ‰ÓÂ„ ¯ÂÚÈ˘Ï ˘˘Á ‰ÏÚÓ
˙ÂÙÂ˜Ï ÈÓÂ‡Ï61 . 

 כי בעקבות ממצאי הביקורת החל 2010לית המוסד לביטוח לאומי מסרה בתשובתה מספטמבר "מנכ
ב. הסיעוד אג$ הסיעוד בביצוע בדיקות ממוחשבות שמטרת� לאתר ולתק� את כל המקרי� בקו

 .התאמה לקוב. המעודכ� שקיי� במוסד לביטוח לאומי�שבה� יש אי

בי� השאר על ידי , על הקופות ליצור מער! יעיל לאיתור יזו� של קשישי� הזקוקי� לטיפולי בית
 .שימוש בנתוני� של המוסד לביטוח לאומי

 

 

 סיכו� 

‰ÏÈ‰˜· È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË ˙Â„„ÂÚÓ ˙ÂÓ„˜˙Ó ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙ÂÒÈÙ˙ ,·· ·Â¯ÏÏÙÂËÓ‰ Ï˘ Â˙È ,
ÌÈÏÂÁ ˙È·· ÊÂÙ˘‡· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ‰¯ËÓ· . ÏÚ ÌÈ·¯ ˙Â�Â¯˙È ˙È·· È‡ÂÙ¯‰ ÏÂÙÈËÏ

ÌÈÏÂÁ ˙È·· Â‡ „ÒÂÓ· ÊÂÙ˘‡ ,Ì‰·Â :ÂÏ ˙¯ÎÂÓ‰ ‰·È·Ò· ‰ÏÂÁ‰ ˙¯‡˘‰ , ÌÈÓÂ‰ÈÊ ˙ÚÈ�Ó
ÊÂÙ˘‡‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ‰Ï˜‰Â ,·¯ ÒÓÂÚÓÂ Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓÓ ˙Ï·ÂÒ‰ . 

˙ÈÏÏÎÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ,‡ÏÏÂ ˙„ÁÂ‡ÓÏ ¯ÂÚÈ˘ ˙�ÈÁ·Ó ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰ ÌÈÓÈÈ˜ ˙ÈÓÂ
Ì‰· ˙ÂÏÙËÓ ˙È· ÈÏÂÙÈËÏ ˙Â„ÈÁÈ‰˘ ÌÈ˘È˘˜‰ , ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ˘È ÍÎ·Â

˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ;˙È·‰ ÈÏÂÙÈË ˙Â¯È˘ ÏÚ ÌÈÏÂÁÏ Ú„ÈÓ‰ ˙¯ÈÒÓ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ� ; ‰‡ˆÓ�
„Ú ‰„ÈÁÈÏ ‰ÏÂÁ‰ ˙ÈÈ�Ù‰Ó ¯·ÂÚ‰ È·¯Ó‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ¯·„· ÌÈ�˜˙‰Ó ‰‚È¯Á ‰˜È„· ÚÂˆÈ· 

ÌÈÏÂÁ‰ Ïˆ‡ ÌÈ¯Â˜È·‰ ˙Â¯È„˙ ¯·„· ÔÎÂ ˙È�Â˘‡¯ ; Ï˘ ˙Â„ÚÂ˙ÓÂ ˙Â¯Â¯· ˙ÂÚÈ·˜ ÔÈ‡
˙È· ÈÏÂÙÈËÏ ˙Â„ÈÁÈÏ È„ÂÚÈÒÂ È‡ÂÙ¯ Ì„‡ ÁÂÎ ˙�È˜˙ ˙ÂÁ˙ÙÓ ; „ÂÚÈ˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‚ ÂÏÚ

˙Â„ÈÁÈ‰ È„È ÏÚ ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÏÚ È‡ÂÙ¯‰ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ; ÏÚ ¯„ÒÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙È·‰ ÈÏÂÙÈË ‡˘Â�
„¯˘Ó‰ È„È ,‡˘Â�· ˙Â„ÚÂ ˘ÂÏ˘ Ï˘ Ô˙ÏÂÚÙ ˙Â¯ÓÏ ; ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÏÂÚÙ ‰˘Ú ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰

˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ÊÂÙ˘‡‰ ˙˜ÂˆÓ ÁÎÂ� ˙È·‰ ÈÏÂÙÈË ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈ�˜˙ ; „Â„ÈÚÏ ÌÈˆÈ¯Ó˙
ÌÂÁ˙‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÙÂ˜‰ ˙‡ „„ÂÚÈ˘ ÔÙÂ‡· Â˜ÏÂÁ ‡Ï ˙È·‰ ÈÏÂÙÈË ÁÂ˙ÈÙ ; ˙ÂÙÂ˜‰

 Ì˙È·· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÌÈ˘È˘˜˘ ÍÎÏ ˙ÂÏÚÂÙ Ô�È‡ ˙ÂÏÁÓ Ï˘ ÔÂÁ·‡Â ‰ÚÈ�Ó ˙ÂÏÂÚÙÏ ÂÎÊÈ
ÌÈ˘È˘˜Ï ˙ÂÈ�ÈÈÙÂ‡ ; ·˘Á˙‰· ˙Â�˙Â� ˙ÂÙÂ˜‰˘ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ‰ÏÂÚ

ÌÈÈ�ÙÂÒ‰ ÌÈÏÂÁ‰ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÌÈÎ¯ˆ· ; È„È·˘ Ú„ÈÓ· ˙Â˘Ó˙˘Ó Ô�È‡ ˙ÂÙÂ˜‰ ·Â¯
Ì˙È·· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈ˘È˘˜ ¯˙‡Ï È„Î ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰. 

__________________ 
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�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ , ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏ „¯˘Ó‰Â ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÚ
˙È· ÈÏÂÙÈËÏ ˙Â„ÈÁÈ‰ È„È ÏÚ ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÌÈ˘È˘˜‰ ¯ÂÚÈ˘Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ÊÎ¯ÓÏ ‰È¯ÙÈ¯Ù‰ .

˙ÈÏÏÎ‰ ˙ÂÏ‰�‰ ÏÚ , È„Î ˙Â„ÈÁÈÏ Ì„‡ ÁÂÎ È�˜˙Â ‰�È˜˙ ˙ÂÁ˙ÙÓ ÚÂ·˜Ï ˙ÈÓÂ‡ÏÂ È·ÎÓ
ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ‰ Ô‰È˙ÂÊÂÁÓ· ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÓ¯ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰ ÚÂ�ÓÏÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú·  . „¯˘Ó‰ ÏÚ

˙È·· ÏÂÙÈË‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ ¯Â·Èˆ‰ ÚÂ„ÈÈÏ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÙÂ˜‰Â. 

 ‰ÓÂ˘¯· ÏÂÙÈË‰ ˙¯„Ò‰ ˙‡Â ˙Â„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‡ÏÓ‰ Ô·Â˘ÁÓ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÚ
˙È‡ÂÙ¯‰ . 

 ‰�·Ó· ˙˘¯„�‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙„¯Ù‰ ˙‡ ÂÁÈË·È˘ ˙ÂÈÁ�‰ ‰È˙ÂÊÂÁÓÏ ‡ÈˆÂ‰Ï ˙ÈÏÏÎ‰ ÏÚ
˙Â„ÈÁÈ· È�Â‚¯‡‰ . 

‰ ˙˜ÂˆÓ ÁÎÂ�ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÊÂÙ˘‡ , ÈÏÂÙÈË ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ�È„Ó ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
 ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ˙È‡ÂÙ¯‰Â ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙�ÈÁ· ÏÚ ¯‡˘‰ ÔÈ· ÒÒ·˙˙˘ ˙È·‰

˙È· ÈÏÂÙÈËÏ ;‰Ê ÌÂÁ˙· Ú„ÈÓ‰Â ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙„Á‡‰Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÂÙÂ˜‰Â „¯˘Ó‰ ÏÚ , ÔÈ·Â
‰ Ï˘ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ‰¯ÓÂÁ‰ ˙Â‚¯„ Ï˘ ‰„ÈÁ‡ ‰ÚÈ·˜Ï ¯‡˘‰˙Â„ÈÁÈ· ÌÈÏÂÁ , ¯˘Ù‡Ï È„Î

˙ÂÙÂ˜‰ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰Â Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ÁÂ˙È� ,‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ , ÌÈ„„Ó ÈÙÏ ÌÈˆÈ¯Ó˙ ˙˜ÂÏÁÂ
ÌÈÚÂ·˜ . È·ËÈÓ ˙Â¯È˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙ÏÂÚÙÏ ÌÈÈ¯ÚÊÓ ÌÈ�˜˙ ÚÂ·˜Ï Ì‚ „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÌÈÏÂÁÏ ÌÏÂ‰Â . 

˙È·‰ ÈÏÂÙÈË „Â„ÈÚÏ ÌÈˆÈ¯Ó˙ ˙˜ÂÏÁ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,ÂËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙
˙ÂËÏÁ‰ Ô˙Â‡ ÒÈÒ· ÏÚ ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÌÈ�Á·ÓÏ Ì‡˙‰·Â , ˙ÂÙÂ˜‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ „„ÂÚÏ È„Î

ÊÂÙ˘‡‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÒÓÂÚ‰ ˙‡ Ï˜‰ÏÂ ‰Ê ÌÂÁ˙· . 

Ì˙È·· ÌÈÏÙÂËÓ‰ ÌÈ˘È˘˜Ï ˙ÂÈ�ÈÈÙÂ‡ ˙ÂÏÁÓ· ÏÙËÏÂ ÔÁ·‡Ï ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÚ , ¯·„‰ Ì‡ Ì‚
ÌÈÏÂÁ‰ Ï˘ Ì‰È˙·· ÌÈÁÓÂÓ ÌÈ‡ÙÂ¯ ˙ÏÚÙ‰· ÍÂ¯Î . 

Ï ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÚ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜ÏÂ ÍÎÏ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙Â„ÈÁÈ È„È ÏÚ ˙È· ÒÈÙÒÂ‰ ˙Â¯È˘ ˙˙
‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈ˙Â¯È˘ ˙Â˘ÎÂ¯ Ô‰ Ì‰Ó˘ ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÌÈÙÂ‚ ÏÚ ÔÎÂ ÂÏ‡ ˙Â„ÈÁÈ. 

 ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ÌÂÊÈ ¯Â˙È‡Ï ˙È˙ËÈ˘Â ‰ÙÈ˜Ó ˙È�Î˙ ıÓ‡Ï ÏÂ˜˘Ï ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÏÚ
˙È· ÈÏÂÙÈËÏ ˙Â„ÈÁÈ‰ Ï˘ ÔÏÂÙÈËÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ˘È˘˜‰ ,Â ÊÂÙ˘‡ ¯Á‡Ï ÌÈ˘È˘˜Ï „ÁÂÈÓ·

˙Â„ÈÁÈ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ Í¯ÚÓ· Ì·Ï˘Ï ‰¯ËÓ· Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó È�· Ï‡Â Ì‰ÈÏ‡ ˙Â�ÙÏÂ . ÍÎ Ì˘Ï
ÒÒ·˙‰Ï ˙ÂÙÂ˜‰ ÏÚ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Ó Ú„ÈÓ ÏÚ . 

 ˙ÎÏÂ‰‰ ‰˜ÂˆÓ‰ ·˜Ú Ô‰Â ÂÈ˙Â�Â¯˙È ·˜Ú Ô‰ ‰Ï„‚Â ˙ÎÏÂ‰ ˙È·· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ Â˙Â·È˘Á
˙·· ÊÂÙ˘‡‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï„‚ÂÌÈÏÂÁ‰ È . ˙‡ ÂÓÈ˘È ˙ÂÙÂ˜‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ·Â˘Á ÔÎÏ

Â· ˘ÂÓÈ˘‰ „Â„ÈÚÂ ÌÂÁ˙‰ ˙¯„Ò‰Ï ÂÏÚÙÈÂ Ì‰Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò· ‰Â·‚ ÌÂ˜Ó· ‡˘Â�‰ ,
Â· ÚÈÈ˙Ò‰Ï ÌÈÏÂÎÈ˘ ÌÈ˘È˘˜‰ ÏÎÏ ÌÏÂ‰ È‡ÂÙ¯ ‰�ÚÓ Ô˙ÈÈ ˙È·· ˙Â¯È˘‰˘ È„Î . 

 



 


