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סקר של המוסדות הסיעודיים במחוז ירושלים 
(n=28/30)



שיטות המחקר

איכותני

ראיונות מובנים  
למחצה

(n=95)

כמותי

שאלונים

(n=207)



בעלי תפקידים שהשתתפו בסקר

סוגי המוסדות הסיעודיים
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ות/אח
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אחר (95)ראיונות 

(207)שאלונים 

מספר מוסדותסוג מוסד

10סיעודי

9מחלקה סיעודית בתוך דיור מוגן

4סיעודי מורכב

5מוסד משולב



ידוע מה , באיזה אחוז מהמטופלים שלכם
?העדפותיהם לטיפול בסוף החיים

העדפות החולים לטיפול בסוף החיים אינן ידועות  
ברוב המוסדות

'באוכלוסייה החרדית רובם תומכים בטיפול אינסופי': מנהל רפואי

'וזה דורש זמן, הרופאים עובדים לפי שעות': אחות ראשית
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אחוז המטופלים עם העדפות ידועות לטיפול בסוף החיים



בן  או מטופלכמה פעמים בשנה האחרונה שוחחת עם 

?על העדפות לטיפול בסוף החייםמשפחה

'!הם יחשבו שאנחנו רוצים להרוג אותם': אחות ראשית

'אנחנו צריכים איזה כלים כדי לנהל שיחות כאלה': אחות ראשית

ברוב המקרים לא מבררים את העדפות החולים  

לטיפול בסוף החיים
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אחוז המטופלים שמינו אפוטרופוס או מיופה כוח

לעיתים נדירות ממונה מיופה כוח , ברוב המוסדות

להחלטות סוף החיים

'רוב האנשים משנים את דעתם': מנהל רפואי



הועבר לבית לאכמה פעמים בשנה האחרונה מטופל מידרדר 

?או נפטר במוסד הסיעודי על פי בקשה מפורשת/החולים ו

'הציפייה היא שהמטופל ימות בבית החולים': אחות

'!זה קשה כי יש עוד מישהו בחדר': ס"עו

לעתים קרובות  , גם כאשר העדפות החולה ידועות

ן מכובדותאינהן 
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'אסור לרשום כאלה דברים': אחות

לעתים  , גם כאשר העדפות המטופל ידועות

קרובות הן אינן מועברות עם החולה
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לרוב כן לפעמים לרוב לא

האם העדפות המטופל לטיפול בסוף החיים מועברות לבית  
(n=207)? החולים



?איזה אחוז מוזנים דרך צינור, בין חולי הדמנציה שבטיפולך

צינורות הזנה מוכנסות לעיתים קרובות

לא רעב ולא  , יש הרבה סיבות לגיטימיות לעזוב את העולם': מנהל רפואי

'צימאון הן אחת מהן

5-20%: מוסדות סיעודיים•

20%<: מוסדות סיעוד מורכב•



הסופי של מחלה בצינור בשלב האם לדעתך יש תועלת בהזנה 

?(דמנציה או מחלה אחרת, סרטן)

'אף אחד לא מתלונן עליך, אם אתה מטפל': מנהל רפואי

בצינור התועלת שבהזנה , בקרב אנשי הצוות

בספקמוטלת 
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40%

במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה



?אלו שיקולים מנחים אותך בהחלטה על התקנת צינור הזנה

'פעם הייתה מלחמה עם משפחה שהגיעה עד בית המשפט': אחות ראשית

-צינורות הזנה מוכנסים בגלל אספירציות או תת

לעתים קרובות נגד רצון המשפחה, תזונה
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100%
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בינונית

במידה 
מועטה



האם לדעתך היה ניתן  , בתנאים של כוח עבודה גדול יותר

?להמשיך בהזנה דרך הפה בחולים אלו

'לצוות אין חצי שעה להאכלה': ס"עו

צינורות הזנה מוכנסים לעיתים קרובות בשל 

מחסור במטפלים

0%
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40%

ברוב המקרים במיעוט המקרים לא

(n=207)? האם החלטה על הזנה תלויה בכוח אדם



האם היית רוצה בהזנה  , לו היית במצב של דמנציה מתקדמת

?דרך צינור

'תוציאו אותי לגינה ותירו בי': ס"עו

רוב אנשי הצוות לא היו רוצים בעצמם באמצעי 

הארכת החיים שהם נותנים למטופלים שלהם
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, הערכה של כאב-הצוות המטפל לוקה בתת

מיטבי-והטיפול בכאב נראה תת

מטפלים ומרפאים בעיסוק מעריכים שכיחות •

גבוהה יותר של כאב כרוני בדיירי מוסדות  
.סיעודיים מאשר רופאים או אחיות

מטפלים ומרפאים בעיסוק מרגישים כי הטיפול  •
.לכאב לעתים קרובות אינו מספק

צוות סיעודי נרתע מטיפול באופיאטים•

'נרקוטיקהאני לא אוהבת ': אחות ראשית



?מהי הצורה הנכונה לטיפול בכאב קבוע

לצוות המטפל ידע מוגבל בטיפול הנכון לכאב
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–טיפול במדבקות 
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:  טיפול לא תרופתי
שינוי  , פיזיותרפיה

'דיבור וכו, תנוחה

זמינות של טיפול  
לכאב לפי הצורך

טיפול בסיס קבוע  
עם תוספות לכאב 
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מקור הנתונים מדיווח עצמי•

לא היו תצפיות ישירות•

לא רואיינו מטופלים או בני משפחה•

אין נתונים כמותיים על העברות והתערבויות מכבידות•

המחקר מוגבל למחוז ירושלים אולם הממצאים דומים  •
(אנגליה, אירופה, ב"ארה)ל "למתואר במחקרים בחו

מגבלות



לרוב היא אינה מכובדת או מועברת  , כשהעדפה ידועה•
.עם אשפוז מטופל

תזונה ומחסור  -תת, צינור הזנה מוכנס בשל אספירציה•
לרוב נגד רצון המשפחה ולמרות תועלת  , במטפלים

.המוטלת בספק

ידע הצוות לוקה בחסר  , מיטבי-הטיפול בכאב נראה תת•
.מוגבלבאופיאטיםוהשימוש 

אינן מבוררות  החיים לסוף העדפות דיירים•

.נדירכוח ומינוי מיופה , בבתי אבות בירושלים

סיכום



כוח אדם  , הצוותים מודים כי קיים מחסור בתשתית•
.והכשרה לטיפול בסוף החיים

רוב אנשי הצוות לא היו רוצים לעצמם באמצעי הארכת •
.  החיים שהם נותנים למטופלים שלהם

(המשך)סיכום 

,  כוללים חשש מדמורליזציה של דייריםמחסומים •
ספקות על ערך הנחיות  , דעות קדומות על עמדות

וחשש מפני תביעות  , הבנת הרגולציה-אי, מקדימות
.דייריםאובדן או 



מילאו הוראות מקדימות1.1%רק •

העברות רבות ומיותרות לבית חולים•

העדפות החולים לטיפול בסוף החיים אינם ברורות•

כמות הצוות והכשרתו אינם מספקים•

חשש מתביעות ומהפיקוח•

חשש מתפיסה של בית האבות כמקום שבאים למות בו•

ארצות הברית: אתגר עולמי



לא שאלו אף אחד מקרובי המשפחה על רצונותיו של החולה•

שיחות עם משפחות התקיימו מיוזמתן או כשהחולה הדרדר•

בלי לידע את המשפחות, מהחולים אושפזו לפני מותם50%•

הצוות והמשפחה לא התייחסו, גם כשדייר יכול להביע דעתו•

סקנדינביה: אתגר עולמי



חסמים לאיכות הטיפול בסוף החיים בבתי אבות 

חסמים  
לאיכות טיפול 

בסוף החיים

חסמים  

פסיכולוגיים

חסמים בטיפול  

המיידי

תוצאות לא רצויות  

של רגולציה
חסמים כלכליים 

ותפעוליים

פערים

בהכשרה



שיפור יכולת תקשורת, שיפור ידע:הכשרה•

דרישה לבירור העדפות לכל מטופל תוך חודש  :רגולציה•

שיווק הנחיות מקדימות, מקבלתו

יצירת מסגרת פליאטיבית בתוך מוסדות  :מבנית•

סיעודיים

שיפור הטיפול ההמשכי בין מוסדות  :טיפול מיידי•

א ובתי החולים"מד, סיעודיים

?פתרונות אצלנו



ויזרע יצחקועבה'גבית אבות 

גילהקארלבינגטנדר רוכליןש "בית אבות ע

מוסד לחולים כרוניים תל חיאליסיהבית 

מעון הרופאבאיירבית 

מרכז משולב לקשיש עידן הזהבבית בלב

נוה הדרבית האלה

נוה עמיתמוזסש "בית הורים ע

נוה שמחהבית חולים הצרפתי סנט לואיס

נופי ירושליםבית חולים הרצוג

נופיםבית טובי ונאמני ירושלים

(הוד אדומים)עמל ירושלים סבאבאבית 

פנינת שלושת האבותבית ראובן 

שומרי החומותגני אורה

שיבה טובה(הוד ירושלים)הוד החדשה 

תודות


