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הקדמה
בין  והולך  גדל  מקום  הקשישים  עתה  תופסים  המפותח  בעולם 
החיים,  בתוחלת  העלייה  עם  )האלקטיביים(.  המתוכננים  המנותחים 
עולה שכיחותם של לקויי הבריאות הכרוניים, ועולה גם שיעור המצבים 
חשוב  הבריאותי  הרקע  בניתוח.  לתיקון  והניתנים  דחופים  שאינם 
הכרוכים  הסיכונים  עקב  בקשישים,  המבוצעים  בניתוחים  במיוחד 
סיכונים  ולאחריו.  בניתוח  סיבוכים  עקב  וכן  עצמו,  ובניתוח  בהרדמה 
וסיבוכים אלו גדלים והולכים עם הגיל. לכן, בגיל השלישי נדרש טיפול 

מיוחד לפני הניתוח, במהלכו ולאחריו ]1[. 

ההערכה הטרום ניתוחית המקובלת עד כה, הן בקרב קשישים ]2[ 
והן בכלל האוכלוסייה ]3,4[, היא לפי קריטריונים פיזיולוגיים שנקבעו 
על ידי מומחים ברפואה פנימית ורופאים מרדימים. עם זאת, בכירורגיה 
קיימים גם סיכונים גריאטריים ייחודיים בתר–ניתוחיים - כמו דיכאון, 
נפילות ודליריום ]6,5[, אשר שיעורם לפי הערכות עד ל–50%, וטרום 
ניתוחיים - כגון התאלמנות גברים, לדוגמה, גבר שהתאלמן בששת 
החודשים שקדמו לניתוח נמצא בסיכון גבוה יותר לתחלואה ולתמותה 
]6[. עם העלייה בתוחלת החיים, שכלול הטכניקות הניתוחיות, העלייה 
בזמינות השירותים וליברליות גוברת בהוריות לניתוח ביחס לגיל, חלה 
עלייה גם במספרם ובשיעורם של המנותחים הקשישים. למרות הקפדה 

איתור סיכונים גריאטריים ומניעתם במנותחים 
 Elective( קשישים בתחום הכירורגיה המתוכננת

Surgery( - דרך חדשה באסותא מרכזים רפואיים
הקדמה: עם העלייה בתוחלת החיים, עולה שכיחותם של לקויי הבריאות הכרוניים. במאה 
 Elective( ה־21 עלה שיעור המצבים שאינם דחופים והניתנים לתיקון בניתוח מתוכנן
surgery(. בעולם המפותח תופסים עתה הקשישים מקום גדל והולך בין המנותחים המתוכננים 
)אלקטיביים(. הרקע הבריאותי חשוב במיוחד בכירורגיה בקשישים עקב הסיכון בהרדמה, 
וכן עקב סיבוכים במהלך הניתוח ולאחריו, אשר גדלים והולכים עם הגיל. ההערכה הטרום 
ניתוחית המקובלת עד כה בצעירים ובקשישים, היא על פי קריטריונים פיזיולוגיים שנקבעו 
על ידי מומחים ברפואה פנימית ובהרדמה. עם זאת, בכירורגיה קיימים גם סיכונים גריאטריים 
ייחודיים - בתר־ניתוחים, כגון דיכאון, נפילות, הפרעות תנועה וניידות, תלות בסביבה, 
דליריום ועוד. קיים צורך בפיתוח מערכת לאיתור תסמונות גריאטריות באוכלוסייה הקשישה 
העוברת הליכי ניתוחים מתוכננים, תטפל בתסמונות אלה ו/או תמנע אותן, טרם הניתוח 
ואחריו. במצבים רבים, הקשיש העומד לפני ניתוח מתוכנן עבר תקופה ארוכה של סבל בכאב, 
בהסתגרות, ובתרופות מרובות )פוליפרמסיה( העלולות להפריע לתפקוד, לקוגניציה וליציבות.
מטרות: פיתוח כלי להערכת סיכון באוכלוסייה מבוגרת המגיעה לניתוחים מתוכננים תוך 
מתן מענה הולם לסיכוניו ולצרכיו הייחודיים של החולה הקשיש, בדגש על הצד התפקודי, 

הנפשי, הרגשי והסביבתי־תמיכתי, לצד החלק הגופני המאפיין את הזיקנה. 
שיטות: בנוסף להערכה הטרום ניתוחית בנוגע להרדמה, בוצעה הערכה גריאטרית 
סורקת מקדימה במנותחים בני 75 ומעלה כחלק מהשירות המובנה. הסריקה העלתה את 
הקשישים עם פוטנציאל לסיכון הזקוקים לביצוע הערכת עומק גריאטרית. הערכת העומק 
הופעלה בדרך אלגוריתמית פרוטוקולים לטיפול ולהתערבות. במאמרנו מדווח על הפעולה 

ועקרונותיה, אפיון החולים והבעיות, והפתרונות האישיים והמערכתיים. 
תוצאות: בקרב 18.6% מהקשישים הנסרקים התגלה צורך גם בהערכת עומק עקב גילוי 
סיכונים או בעיות להתערבות. 5.9 הוא ממוצע מספר הפרוטוקולים לטיפול ולהתערבות לנבדק 
עומק שהופעלו במערכת, אשר זכו להתייחסות טיפולית במערך הגריאטרי ובצוותי המחלקות. 
מסקנות: הפעלת המערך הגריאטרי הייחודי באסותא מצאה הד חיובי בסביבת הטיפול, 
בסביבה הניהולית וכן בקרב משפחות המנותחים, תוך טיוב הרצף הטיפולי עם הקהילה. 
ההצלחה נמדדת בהפעלה משנית של נהלי גריאטריה ייחודיים לכירורגיה המתוכננת, 

ובהכפלת הקריאות היזומות לצוות הגריאטריה במהלך חודשי ההטמעה הראשונים. 
סיכום: הפעלת מערכי סריקה וסינון באוכלוסיית הקשישים בכירורגיה הברירנית ממקדת 
משאבים בחמישית מהם הנמצאים בסיכון. מתן פתרונות לפרט, למערכת, למשפחה 

ולשירותים לאחר שחרור, משפר את המהלך באשפוז ואחריו. 

גריאטריה; כירורגיה מתוכננת )אלקטיבית(; הערכה גריאטרית; מניעה גריאטרית.
.Geriatrics; Elective Surgery; Geriatric assessment; Geriatric prevention
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על סינון הרדמה טרום ניתוחי, קיימים אירועי תחלואה, תמותה ואי 
השתקמות ואף פיתוח תלות בעקבות ניתוחים, הנובעים מהיבטים 

הקשורים לגילם של המנותחים. 
פעמים רבות, הקשיש העומד לפני ניתוח מתוכנן עבר לפני כן תקופה 
 )Polypharmacy( ארוכה של סבל בכאב, בהסתגרות, ובתרופות מרובות
העלולות לפגוע בתפקוד, בקוגניציה וביציבות, ויש להתייחס להשפעות 
זמניות אלה על סיכוניו במהלך הניתוח. כך התפתח הצורך במערכת 
שתזהה תסמונות גריאטריות באוכלוסייה הקשישה העוברת הליכי 
ניתוחים מתוכננים, תאפשר טיפול בתסמונות אלה ו/או תאפשר 
את מניעתן טרם הניתוח, במהלך האשפוז ולאחר השחרור. השיקום 
הבתר ניתוחי אינו רק שיקום גופני, אלא שיקום של האדם בכללותו: 
התנהלותו האישית וסביבתו המשפחתית, הפיזית והחברתית. חשוב 
שמתן המענה הגריאטרי טרום אשפוז ובמהלכו יהווה חלק מהרצף 
הטיפולי לאחר האשפוז, עם מערך הרפואה בקהילה כהמשך הטיפול 

בקשיש ושיקומו. 
בהערכה הטרום ניתוחית המוצגת בעבודה זו מיושמים שני כלים: 
הכלי הראשון "סורק גריאטרי" המאפשר לזהות קשישים שחיוני עבורם 
שיעברו בכלי השני "הערכת עומק גריאטרית". ה"סורק הגריאטרי" 
מאפשר לבדוק משתנים הכוללים, כישורים קוגניטיביים לקבלת החלטות 
 ,)Activities of Daily Living - ADL( יומיומיות, עצמאות בתפקוד היומי
קוצר נשימה, הערכה סובייקטיבית של הקשיש את מצבו הבריאותי, 
ובמצב הרוח, הערכה  רמות אי יציבות קוגניטיבית, התנהגותית 
סובייקטיבית של הנבדק את יציבותו הנפשית וכן את מצב הרוח בקרב 

האנשים בסביבתו הקרובה, ומערכת התמיכה שלו. 
הערכת העומק הגריאטרית נעשית באמצעות כלי הערכה שפותחו 
על ידי ארגון ה–interRAI - קונסורציום בינלאומי שלא למטרות רווח 
של חוקרים ומומחים במקצועות הבריאות מיותר מ–40 מדינות. ארגון 
זה מחויב לשיפור הטיפול ואיכות החיים של אוכלוסיות קשישים, 
מוגבלות ופגיעות. דרך הפעולה של הארגון היא באמצעות שיטות 
הערכה מובנות כוללניות ומתוקפות היטב, ופרוטוקולים טיפוליים 
משניים להערכה. במדינות שונות בעולם לרבות ארה"ב וקנדה, שיטה 

זו נדרשת על פי חוק או על פי תקנות ]7[. 
ה–interRAI CHA-ES הוא כלי הערכה לכירורגיה מתוכננת המבוסס 
 interRAI Community Health( על שאלון הערכת בריאות בקהילה
Assessment - interRAI CHA(. כלי זה מאפשר הערכה קלינית מחשבית 
המבוססת על כ–250 פריטים. הכלי כולל 18 פרקים המקיפים את המצבים 
הבריאותיים הרלוונטיים בגריאטריה, המאפשרים לזהות 15 קבוצות של 
בעיות וסיכונים גריאטריים הראויים להתערבות ]8[. הקבוצות שאליהן 
Care Assessment Protocols, והן   - CAP's משתייך המטופל מכונות
מקובצות בדף אישי המועבר לתיקו הרפואי של המאושפז, לצוות המטפל, 

למשפחתו ולגורמים המטפלים בקהילה.
במאמר זה, אנו מדווחים על פעילות המערך הגריאטרי בבית החולים 
אסותא רמת החייל, כלי הסקר, יישומיהם של כלים אלה ותוצאותיו 

במערך המתוכנן )האלקטיבי( בבית החולים אסותא רמת החייל.

מטרות
לזיהוי  כלים  של  ההטמעה  הערכת  הייתה  זה  במחקר  העל  מטרת 
של  הברירנית  הכירורגיה  במערך  קשישים  בקרב  גריאטריים  סיכונים 

בית החולים אסותא רמת החייל.

מטרות משנה:
• איתור • מערך  ופיתוח  גריאטרי,  סיכון  קבוצות  של  ולמידה  אפיון 

ומעקב לתסמונות וסיכונים גריאטריים, במערכות הטרום ניתוחיות 
ובמחלקות האשפוז. 

• בניית מערך הערכות עומק גריאטריות לקבוצות הסיכון. •
• מהערכות • הנובעים  פרוטוקולים  בסיס  על  ייעוץ  מערכת  הקמת 

לאחר  והן  עצמן  במחלקות  הן  המזוהים,  במצבים  לטיפול  העומק 
שחרור החולה לקהילה. 

• פיתוח מסלולים למתן מענה ממוקד לבעיות גריאטריות המזוהות •
עצמאית על ידי רופאים ואחיות במחלקות או במירפאות הטרום 

ניתוחיות, גם מחוץ למערכות הסורק והערכת העומק.
• והגעה • משאבים  של  מושכל  ניצול  תוך  פירמידה  דמוי  כלי  בניית 

לקבוצות הנמצאות בסיכון גבוה, מבלי להתיש את הצוותים המטפלים.
• פיתוח עתידי של מדדי איכות להפחתת תחלואה ולקיצור משכי אשפוז •

משניים לסיבוכים גריאטריים, ניתנים למניעה על ידי זיהוי מוקדם.

שיטות
בין התאריכים 20 בספטמבר 2013 עד 15 באפריל 2014, התקיים 
מתוכננת  לכירורגיה  הסקר  כלי  הפעלת  של  הראשון  החלק 
לאוכלוסיית הזקנים במרכז הרפואי אסותא רמת החיל. אנו מדווחים 
על תקופה זו. התהליך כלל סריקה טרום ניתוחית בקרב 503 מבין 
שתוכנן  שנים,   70 מעל  שגילם  מתוכנן  ניתוח  לביצוע  המועמדים 
להם אשפוז של יותר מיממה אחת. כל מועמד עבר סריקה ראשונית 
"סורק  באמצעות  בוצעה  הסריקה  ניתוח.  בטרום  אחות  ידי  על 
גריאטרי" המקובל באונטריו, קנדה. מועמדים לניתוח שקיבלו ציון 
הערכת  לביצוע  הופנו  אפשריות,   22 מתוך  יותר  או  נקודות   6 של 
ידי אחיות גריאטריות מיומנות  ידי על  עומק גריאטרית מלאה על 
 5-0 ציון  עם  במטופלים   .interRAI CHA-ES של  הכלי  באמצעות 
נכללו בעבודה  בנוסף  גריאטרית.  בוצעה הערכת עומק  לא  נקודות 
של  קלינית"  "תחושה  בסיס  על  נוספים שאותרו  מאושפזים   23 זו 

הצוות המטפל במחלקות, ולא באמצעות הסורק.

תוצאות
כללי:

את  והן  הסריקה  תוצאות  את  הן  מציגים  הנוכחי  במאמר  הנתונים 
תוצאות הערכת העומק מספטמבר 2013 עד אפריל 2014 - חודשי 
הפעילות הראשונים במערך בית החולים אסותא רמת החיל. בחודשיים 
הראשונים להשקת השירות, בוצע הסינון הראשוני על בסיס "תחושה 
ניתוחית ובמחלקות אשפוז.  קלינית" של האחיות במירפאה הטרום 

מה–20 בספטמבר 2013 הופעל "הסורק הגריאטרי".
בחודשי היישום הראשונים ביצעה המערכת סריקות והתערבות 
רק ב–70% מקהל היעד, שהוא סך כול הקשישים מעל גיל 70 שנים 
העוברים ניתוח מתוכנן באסותא ומתוכננים להתאשפז מעל יממה 
בבית החולים אסותא רמת החייל. שיעור זה גדל והלך באופן משמעותי 
בחודשים האחרונים של 2014, לאחר תהליך הדרכה והטמעה בקרב 
הצוותים הסיעודיים והרפואיים, וכן בעקבות תהליך יזום של מחשוב 
הסורק כחלק מהרשומה הסיעודית בכל מטופל מעל גיל 70 שנים. סך 
הכול 503 מטופלים עברו סינון ראשוני באמצעות הסורק הגריאטרי. 
מטופלים אלו היו מועמדים לניתוחים בתחום האורתופדיה, אורולוגיה, 
הכירורגיה הכללית וכירורגיית לב בית–החזה. מתוכם היו 58% גברים 

ו–42% נשים. 
תוצאות ציוני הסורק הגריאטרי מובאות בטבלה 1. רף הבדיקה 
בסורק הגריאטרי הוא מעל 6 נקודות; יחד עם זאת, בחלוקת הניקוד 
ל–4 תת קבוצות, 2 מעל הרף ו–2 מתחת לרף, נמצא כי בקבוצה עם 
ציונים 3-0, שהיא הקלה ביותר מבחינת סיכונים, נמצאים 61.4% 
מהאוכלוסייה בהשוואה לקבוצה עם הציונים 10 ומעלה, שהיא הקבוצה 

עם הסיכון הגבוה ביותר שכלולים בה 9.3% מאוכלוסיית המחקר. 
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תוצאות הסורק:
בטבלה 2 מובאות תוצאות אי יציבות במצב הנבדק ובסביבתו הקרובה 
המשקפות מורכבות קלינית, דיכאון, תחושת הבריאות הסובייקטיבית 
שחשו  דיווחו  מהנבדקים   71% המשפחה.  של  והעקה  החולה  של 
האחרונה,  בתקופה  חדה  בריאותית  בעיה  של  חוויה  או  התלקחות 
מהנבדקים  וייאוש; 1%  עצבות  דיכאון,  ביטאו תחושת  רק 24%  אך 
באי  מצויים  שהם  חשו   13% בסיכון;  שחייהם  תחושה  על  דיווחו 
יציבות תפקודית או קוגניטיבית או רגשית; 11% הגדירו את תפיסת 
הבריאות שלהם כמצוינת ו–45% הגדירו אותה כטובה; רק 8% הגדירו 
על עצמאות בתנועה  דיווחו  כלא טובה. 79%  את תפיסת הבריאות 
ו–75% על עצמאות ברחצה, היתר דיווחו על דרגות שונות של צורך 
והיתר  נשימה  קוצר  על  מתלונות  חופשיים  היו  ותלות. 88%  בעזרה 

דיווחו על קוצר נשימה בדרגות שונות של מאמץ. 

תוצאות הערכות העומק: 
 6 של  הרף  את  עברו  הנסקרים   503 מתוך   )18.6%(  95 הכול  סך 
 interRAI הנקודות, והם אלו שעבורם בוצעה הערכת עומק באמצעות
CHA-ES על ידי אחות גריאטרית. הערכות עומק התבצעו בקרב 118 
מועמדים לניתוח, 95 שאותרו על ידי הסורק הגריאטרי ו–23 שאותרו 
על סמך "תחושה קלינית" של הצוותים המטפלים. במחלקות בקבוצה 
זו, ממוצע גיל הנבדקים היה 8 ± 79 שנים, כאשר 13% מהם היו מעל 

גיל 85 שנים, עם התפלגות של 62% נשים ו–38% גברים. 
סך הכול הופקו באמצעות סורק העומק 15 פרוטוקולים של מצבי 
סיכון או מצבי בריאות הניתנים לתיקון; מספר המצבים בממוצע 
למטופל היה 2.1 ± 5.9. בטבלה 3 מובאות תוצאות הנבדקים ל–13 
פרוטוקולים טיפוליים של ה–interRAI. בין התחומים הבולטים 
בהערכת העומק נצפו 55% מהנבדקים עם מצב רוח רע, 13.6% עם 
מגבלה קוגניטיבית קלה או יותר )רק 1.6% היו ברמות הגבוהות(. כמו 
כן, בקרב 67% מהמטופלים עלה צורך בפעילות לשיפור או מניעת 
החמרה ביכולת התפקוד )ADL(. בקרב 15% מהנבדקים נצפה סיכון 

להתייבשות וב–7% זוהו בעיות תקשורת שניתן לתקן.
חודשיים לאחר התחלת הפרויקט זוהה צורך להתייחסות לדילריום. 

דליריום הוא מצב של בלבול חד )Acute confusion(, המהווה גורם 
סיכון גריאטרי חמור, ויש להתייחס אליו בכובד ראש בשל הסיכון 
שהוא נושא לתחלואה ותמותה. על כן, פותח והוסף לכלי העומק 
מרכיב לזיהוי דליריום. הפעלת הפרוטוקול המעודכן, בתוספת זיהוי 
דליריום, מאפשרת לאתר סיכון לפתח דליריום במהלך האשפוז 
בקרב 7% מהנבדקים. בטבלה 4 מובאת שכיחות צירופי CAPs בקרב 

המטופלים, רק עבור צירופים ששכיחותם הייתה 10% ויותר. 
בתקופת הפעילות הופעלו פרוטוקולים בסיסיים בלבד ולא מערכי 
טיפול מורכבים. במצבים רפואיים שהוערכו על ידי הצוות ככאלה 
המצריכים הפעלת מערכי טיפול מורכבים, נערכו ביקורים של הצוות 
הגריאטרי, ונרשמו המלצות קליניות של אחיות ורופאים גריאטריים. 

מסקנות
במחקר זה, אנו מציגים את ניסיוננו בהפעלת כלי לאיתור אוכלוסיות 
קשישים הנמצאות בסיכון להתפתחות סיבוכים ותחלואה מתוך כלל 
אוכלוסיית הקשישים המועמדים לניתוח מתוכנן, לצורך טיפול גריאטרי 
מקדים, תוך ובתר אשפוזי. במחקר זה נמצא, כי כחמישית מהאוכלוסייה 
המגיעה לניתוחים מתוכננים בבית החולים אסותא רמת החייל, זקוקה 
להערכת עומק גריאטרית, לאחר הפעלת כלי סקר ראשוני. מתוצאות 
מחקר זה עולה, כי הפעלת כלי סקר גריאטרי ראשוני מסייעת באיתור 
צוותים  של  ולהתערבותם  ממוקד  לטיפול  הזקוקה  בסיכון  אוכלוסייה 
רפואיים מיומנים )אחות גריאטרית, רופא מומחה בגריאטריה(. תוצא 
זה מסייע במיקוד משאבים לאוכלוסייה הנזקקת להם, ואף חוסך טיפול 
והשקעת משאבים מיותרים בקבוצה גדולה של קשישים, שחרף גילם 

המופלג אינם זקוקים להתייחסות רפואית–גריאטרית עודפת.
על סמך ניתוח מימצאי המחקר הנוכחי והמסקנות שנלמדו ממנו, 
החליטה הנהלת בית החולים לשכלל את המודל ולהעמיקו, גובשו 
נוהלי עבודה הקובעים חובת ביצוע סקר גריאטרי כתנאי לביצוע ניתוח 
מתוכנן בכל מועמד לניתוח מעל גיל 70 שנים באסותא רמת החייל 
בשלב זה. בהתאם לציון שמתקבל באמצעות הסורק הגריאטרי, כל 
מטופל עם ציון 6 ומעלה וכן מטופלים שהצוות הסיעודי מזהה בהם 
צורך קליני, עובר הערכת עומק על ידי אחות מומחית בגריאטריה, תוך 
שימוש בכלי interRAI-CHA ES. בנוסף, קיימת חובת ביצוע הערכת 
עומק גריאטרית בכל מטופל מעל גיל 87 שנים ללא תלות בציון הסורק. 
הפרוטוקולים הטיפוליים הנגזרים באמצעות הערכת עומק 
גריאטרית, מאפשרים לצוות הגריאטרי וכן לצוותים המטפלים 
ולהנהלה הרפואית להתמקד באותם סיכונים ומצבים הדורשים 
טיפול ספציפי במהלך האשפוז ולאחריו )בשיקום, בטיפול ההמשכי 
או בבית(. נוהל זה, בנוסף לצוותים המטפלים, מערב את המשפחה 
והסביבה התומכת, ובנוסף המידע מועבר לגורמים המטפלים בקהילה, 
לצורך שמירה על הרצף הטיפולי ומתן מענה לבעיות שאותרו. בכך 

ציון בסורק הגריאטרי )N=503( שיעור הנבדקים הצורך בהערכת עומק

עד 3 61.5% אין צורך בהערכת עומק

4-5 19.9%

6-9 9.3% יש צורך בהערכת עומק

10 ≥ 9.3%

טבלה 1:
התפלגות הציונים בסורק הגריאטרי

לאכן

אובייקטיבית: האם קיימים מצבים/מחלות הגורמים לאי יציבות קוגניטיבית, ב–ADL, במצב הרוח או בתבניות התנהגות 
)תנודתיות, אי יציבות או החמרה במצב(

13%87%

71%29%סובייקטיבית: האם הנבדק חש סובייקטיבית שעובר אירוע חד או התלקחות של בעיה נשנית או כרונית

1%99%סובייקטיבית: מחלה סופנית, צפוי לחיות שישה חודשים או פחות )הנבדק מביע את דעתו(

24%76%"בשלושת הימים האחרונים האם הרגשת עצוב, מדוכא, או חסר תקווה"?

13%87%המסייע הלא רשמי מדווח על מצוקה נפשית, כעס, או דיכאון שלו

7%93%המשפחה וחברים קרובים מדווחים על קושי/עומס רגשי בהקשר למחלת הנבדק

טבלה 2:
)N=503( התפלגות אי היציבות במצב הנבדק ובסביבתו הקרובה



249

מאמרים הרפואה  •  כרך 154  •  חוב' 4  •  אפריל 2015

מתאפשרים תהליך שיקום והתאוששות מהירים יותר לאחר הניתוח, 
ומניעת סיבוכים ואשפוזים נשנים.

דיון
ייחודו של הסורק הגריאטרי בכך שהוא אינו מתבסס רק על קריטריונים 
הערכות  על  גם  אלא  אובייקטיבית,  והערכה  מוכרים  פיזיולוגיים 
סובייקטיביות של המטופל לגבי תפיסת בריאותו. ההערכה הסובייקטיבית 
של המטופל )מצב בריאות ומצבי חוסר יציבות בריאותית( אינה תואמת 
בהכרח את ההערכה הקלינית המקובלת, אשר לא מובאת בה בחשבון 
התחושה הסובייקטיבית של כל נבדק. כאמור, על פי המימצאים, שיעור 
תחושת אי היציבות הסובייקטיבית של בריאות בקרב הנבדקים נמצא 
כפול משיעור אי היציבות כפי שנמדד באופן אובייקטיבי. אירוע בריאותי, 
הבריאות  בתחושת  משמעותית  לירידה  גורמים  אשפוז,  או  ניתוח  כמו 
הסובייקטיבית של הפרט, וזאת בגלל שאירוע זה נתפס בעיני המטופל 
אין  יציבות רפואית, בעוד שבעשייה הקלינית הנהוגה  כמצב של חוסר 

מתייחסים אליו כך.
ככלל, סיכוני ההרדמה בקרב גברים גבוהים בהשוואה לנשים, 
והסיכונים הגריאטריים בקרב נשים גבוהים בהשוואה לגברים. 
שיעור הגברים באוכלוסיית המחקר היה גבוה בהשוואה לשיעורם 
באוכלוסייה בגיל זה. ייתכן שהבדל זה נובע מתמהיל הניתוחים, שכלל 
ניתוחי אורולוגיה ולב בית–החזה, שבהם שיעורי הגברים גבוהים יותר. 
למרות שיחס גברים נשים בקרב אוכלוסיית המחקר הצביע על 

רוב לגברים )כ–60%(, יחס זה התהפך ונשים הופכות לרוב )כ–60%( 
בקרב תת האוכלוסייה הזקוקה להערכת עומק גריאטרית. הדבר יכול 
לנבוע ממעמדן הכלכלי החלש יותר של נשים בחברה, במיוחד בדור 
הקשישים, ומכך שקיימת יותר בדידות ואלמנּות בקרבן בהשוואה 
לגברים. היעדר תמיכה חברתית פורמאלית ובלתי פורמאלית, פגיעה 
בתפקוד החברתי ובתפקוד היומיומי הם שלושה מצבים המדווחים 
על ידי הנבדקים, לרוב יחד בהערכת הבריאות הסובייקטיבית. שיעור 
גבוה של נבדקים דיווחו על כאב, ועל כן דרושה התייחסות מיוחדת 
לנושא הכאב, בעיקר ברמות גבוהות של כאב. בנוסף, בקרב אוכלוסיית 
הנבדקים נצפה שיעור סיכון להתפתחות דליריום של 7%, המעלה 
צורך להתייחסות ממוקדת ונקיטת צעדים לצמצום הדליריום על ידי 

26%לא זוההפרוטוקול לצורך טיפול בכאב

30%כאב בדרגה בינונית

44%כאב בדרגה גבוהה

פרוטוקול להערכה נוספת וטיפול 
במצב רוח רע

13%לא זוהה

32%סיכון בינוני למצב רוח ירוד

55%סיכון גבוה למצב רוח ירוד

64%לא זוההפרוטוקול להפחתת סיכון נפילות

30%סיכון בינוני לנפילות בעתיד

6%סיכון גבוה לנפילות בעתיד

פרוטוקול לצורך התערבות 
בשימור יכולת קוגניטיבית, 

התפלגות לפי רמה קוגניטיבית

56%מלאה ותקינה

30.4%על גבול התקינות

12%מגבלה קלה

0.8%מגבלה בינונית

0%מגבלה בינונית–חמורה

0.8%מגבלה חמורה

0%מגבלה חמורה מאוד

פרוטוקול זיהוי צורך לפעולה 
 ADL–מתקנת/משמרת ב

33%לא זוהה

3%מניעת הידרדרות תפקודית

64%יכולת שיפור ביצוע

 פרוטוקול פעולה לטיפול 
באי נקיטת שתן

לא סומן בגלל קושי בקבלת 
החלטות יומיומיות

1%

61%לא זוהה סיכון

14%מניעת הידרדרות

24%שיפור בתפקוד

טבלה 3:
התפלגות שיעור הנבדקים )N=118( לפי פרוטוקולים לטיפול שהופעלו

פרוטוקול להערכה וטיפול בחסר 
בתמיכה לא פורמלית

62%לא זוהה

38%זוהה

85%לא זוההפרוטוקול זיהוי סיכון להתייבשות

1%סיכון ברמה נמוכה

14%סיכון ברמה גבוהה

פרוטוקול נסיגה ביחסים 
חברתיים

51%זוהה

49%לא זוהה

פרוטוקול לבדיקת סיכון 
להתעמרות/ התעללות

98.3%לא זוהה

0%סיכון בינוני

1.7%סיכון גבוה

פרוטוקול זיהוי צורך לפעולה 
 ]8[ IADL–מתקנת/משמרת ב

51%לא זוהה

49%זוהה

פרוטוקול התאמה להתערבות/ 
שיפור בעיית תקשורת

93%לא זוהה

5%פוטנציאל לשיפור

2%חשש להידרדרות

84%לא זוההפרוטוקול זיהוי דליריום

7%זוהה

 אין מידע - תקופת 
טרום–פרוטוקול

9%

שיעור המטופליםצירופי CAPs שכיחים

26%תמיכה לא פורמאלית + תפקוד חברתי1

2IADL + 23%תמיכה לא פורמאלית

3IADL + 28%תפקוד חברתי

17%תמיכה לא פורמאלית + IADL + תפקוד חברתי )כלול ב–3-1(4

12%תמיכה לא פורמלית + IADL + שליטה במתן שתן )כלול ב–2(5

10%שליטה בנקיטת שתן + מצב הרוח + כאב 6

טבלה 4:
שיעור המטופלים עבור צירופי CAPs שכיחים )כולל חפיפות בין קבוצות(
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התערבות רפואית מקדימה הולמת היכן שניתן. 
בפועל, מספר אירועי הדליריום באוכלוסייה זו היה גבוה ממספר 
האירועים שאותרו באמצעות הסורק. הסיבה העיקרית לכך היא, 
שבחודשי היישום הראשונים ביצעה המערכת סריקות והתערבות רק 
ב–70% מקהל המטרה - קשישים מעל גיל 70 שנה, העוברים ניתוח 
מתוכנן באסותא, ומתוכננים להתאשפז מעל יממה; סיבה נוספת 
 interRAI הייתה, כי סורק העומק לפרוטוקול דליריום הוכנס להערכת
CHA-ES בשלב מאוחר יותר. בנוסף, המערך הגריאטרי נקרא למחלקות 
האשפוז לצורך מתן ייעוץ כאשר במהלך האשפוז פיתח מטופל תופעות 
של דליריום. ככלל, דליריום, דיכאון, בלבול וחשד לשיטיון )דמנציה( היוו 
גורמים שכיחים בפניות היזומות של מחלקות האשפוז למערך הגריאטרי. 
 CAPs קבוצות ההשתייכות של מטופלים שזוהו במחקר זה באמצעות
יזדקקו בעתיד להתייחסות מערכתית רב מקצועית במטרה לתת פתרונות 
כוללניים לבעיות שזוהו, ביניהן, דליריום, דיכאון, כאב וסכנת התייבשות. 
על בסיס תוצאות מחקר זה, הוגדרו והוטמעו נהלים והנחיות, יחד 
עם שיטות להערכת גורמי סיכון למנותחים מעל גיל 70 שנים בבית 
החולים אסותא רמת החייל. מדד חשוב בהערכת ההשפעה של הטמעת 
השיטה במערך האשפוז הוא תגובת קבוצות ההתערבות השונות בבית 
החולים. במרבית יחידות הסיעוד והרפואה בבית החולים הוכפל 
שיעור הקריאות היזומות לצוות הגריאטרי בתקופה שלאחר הטמעת 
הכלי. בנוסף, אופיינו ארבעה מימשקים של שיתוף פעולה בין המערך 
הגריאטרי לבין הרפואה, הסיעוד ומקצועות הבריאות בבית החולים. 
מימצאים אלה תומכים בצורך בהטמעת כלי סינון לזיהוי אוכלוסיות 
קשישים בסיכון ולהתמקדות בהן במערך האשפוז המתוכנן )אלקטיבי(. 

לסיכום
מתוכנן  לניתוח  האשפוז  במהלך  הגריאטרית  ההערכה  כלי  הטמעת 
מאפשרת להתאים את הטיפול אישית למטופל, לא רק בהיבט הניתוחי 
לרבות   - הגריאטריים   - יותר  הרחבים  בהיבטים  גם  אלא  והרפואי, 
ואיתור  סקר  לביצוע  תהליך  נבנה  והסביבתיים.  החברתיים  הנפשיים, 
מכוונים  ההתערבות  ותוכניות  שהמשאבים  כך  בסיכון,  אוכלוסייה 
מתוכנן  ניתוח  לאחר  הקשיש  החולה  להם.  הזקוקים  חולים  לאותם 
וסיעוד,  תמיכה  לפחות  להזדקק  עשוי  גריאטרית,  התערבות  ולאחר 
יש צורך במחקר עתידי לבדיקת  יותר.  ותהליך השיקום יתחיל מוקדם 

והעמקת ההשלכות והתועלות. 
אנו נוטלים חלק באופן רציף בשיתוף פעולה בינלאומי במסגרת 

ה–interRAI לשיפור תהליך הערכות העומק ולהרחבת ההטמעה.• 

שלמי תודות: ד"ר יהושע בן ישראל, ראש המועצה הלאומית לגריאטריה 
במשרד הבריאות; רופאים ואחיות במחלקות הכירורגיות, אחיות מירפאת 

טרום ניתוח, עובדות סוציאליות במחלקות הכירורגיות, משרד אחות ראשית 
בבית החולים אסותא רמת החי"ל; אחות גריאטרית נטלי אהרונוביץ'; צוות 

 ,HSL ,פאזלסופט בע"מ, זכיינית תוכנת אינטראי בישראל; ד"ר ג'ון מוריס
בוסטון ארה"ב, ייעוץ ומתודולוגיה. 
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ביבליוגרפיה

אלרגיה לבוטנים ניתנת למיתון באמצעות מדבקת עור

כרוניקה

בניסוי שלב II שנערך מארה"ב, קנדה, הולנד, פולין וצרפת, נבדקו 
221 נכללים בגילים 55-6 שנים, רובם מתחת לגיל 12 שנים, שהיו 
אלרגיים לבוטנים. תחילה קבעו החוקרים את כמות הבוטנים 
הגורמת לתגובה אלרגית בנכללים, ואחר כך הוצמדו להם מדבקות 
מכילות חלבון בוטנים במינונים של 250, 100 ו־50 מק"ג. כעבור 
שנה נבדקו הנכללים בשנית, ונמצא כי כמות הבוטנים הדרושה 
לעורר אלרגיה עלתה לפחות פי עשרה ב־53% מהנכללים, בעוד 

שבקבוצת הבקרה שטופלה במדבקות אינבו, הגיבו לטיפול רק 
20% מהנכללים. לא נרשמו השפעות לוואי והנכללים לא נזקקו 
לזריקות אפינפרין. הצעד הבא הוא ניסוי שלב III ולאחריו יוגש 
המוצר לאישור רשות המזון והתרופות. אם המחקר והאישור 
יתקדמו כהלכה, יש לצפות שהמוצר יהיה זמין לציבור בשנת 
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