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הלונגיטודינליהמשתתפים  במחקר 

,  יורם מערבי, אהרון כהן, קובס'רמי ג'ג, יוחנן שטסמן
,  דוד ליבוביץ, רוזנברג-רוברט המרמן, יקיר רוטנברג

לנדי-שטסמןאירית , מיכאל בורשטיין

בית החולים האוניברסיטאי , המכון לחקר הזקנה
ובית הספר לרפואה, הר הצופים" הדסה"

ירושלים, של האוניברסיטה העברית והדסה



70-90על מי סומך הקשיש מגיל 
נתונים מהמחקר הלונגיטודינלי בירושלים  

אליענה עין מור, קובס'רמי ג'ג, יוחנן שטסמן



נוסח חוק החולה הנוטה למות
2005ו "תשס
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מטרות המחקר האורכי

.תאור הפרופיל הרפואי והסוציאלי של אוכלוסיית המחקר1.

.לעומת התחלואה" נורמלית"תאור תהליך הזקנה ה2.

סוציאלי וקוגניטיבי על התפקוד  , מצב אפקטיבי, השפעת מחלות3.
.והבריאות

.דרכים למניעת מחלות וירידה תפקודית4.

.גורמים המשפיעים על תוחלת חיים5.

. סיוע בתכנון שרותי בריאות לקשישים6.



מתודולוגיה

1920-21ילידי –כל האוכלוסייה •

בחירה אקראית של הנבדקים ממרשם האוכלוסין•

בדיקות וראיונות בבתי הנבדקים•



מתודולוגיה

מספר דומה של גברים ונשים•

בדיקות תחלואה ותמותה גם לקבוצת ביקורת•

אפשרות להוסיף נבדקים בכל שלב מקבוצת הביקורת•

האוכלוסייה הטרוגנית מבחינת ארצות מוצא•



1990-1 Study Cohort Representative 
of Total Population

Three Groups: Control, Refusers, Participants

Three Year Follow-Up

1. Survival: C 94%, R 92%, P 93%

2. Similar Cause of Mortality

3. Same Annual Rates Hospital Admission and Length of Stay

Six Year Follow-Up

1. Survival: C 82%, R 79%, P 81%

The Study cohort was proven to be representative of  the general 
population in terms of mortality  and morbidity.

Ref: Cohen A. et al. European J Epidemiology 1995;11:685-92.



אוכלוסיית המחקר

משתתפים70605גיל 1991–1990•

משתתפים781023גיל 1998–1997•

משתתפים851222גיל 2006–2005•

משתתפים91700גיל 2011–2012•

בשלב ביצוע95500גיל 2015-2016•

All the remainder of the Jerusalem Cohort born 1920-21 

were included in the control group.



טבלת מספר משתתפי המחקר הלונגיטודינלי בירושלים
2012–1990
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Iמה נמדד בתהליך המחקר 

מצב דמוגרפי1.

שפה, מוצא, מגדר

סוציאלי2.

תנאי , מצב אישי, שואה, הגירה, עליה-דמוגרפיה •
היסטוריה  , חינוך והשכלה, מצב כלכלי, מגורים

תעסוקתית

ידידים, חברים, משפחה–תמיכה •

, תחביבים, עבודה, התנדבות, פעילות גופנית–פעילות •
נהיגה, תרבות



IIמה נמדד בתהליך המחקר 

הסטוריה רפואית3.

ביקורים  , ניתוחים, אשפוזים, שמוש בשרותי בריאות•
ימי מחלה, מרפאות, בחדר מיון

אבחנות רפואיות•

תרופות•

סקירת  , שנת צהריים, אלכוהול, עישון–הרגלים •
מערכות

סוביקטיבית ובהשוואה  –הערכה עצמית של בריאות •
לאחרים 



IIIמה נמדד בתהליך המחקר 

בדיקה גופנית4.

•BMI ,סימנים חיוניים

מהירות הליכה, שמיעה, (Snellen)ראייה –חושים •

(MMSE)מצב קוגניטיבי , מצב רוח•

מצב תפקודי  5.

•ADL (KATZ)

•IADL(LAWTON  )



IVמה נמדד בתהליך המחקר 

בדיקות מעבדה6.

פולית. ח, B12, אנדוקרינולוגיה, ביוכימיה, המטולוגיה•

סרום קפוא7.

•DNA

אקוקרדיוגרפיה8.

. 
Stessman J et al.    Eur J Epidemiol. 1995;11:675-84.

Cohen A  et al.        Eur J Epidemiol. 1995;11:685-92.

Jacobs, JM., et al    Int J.Epidemiol    2009; 38(1):53-60. 



?עם מי חי הקשיש

90גיל  85גיל  78גיל  70גיל 

674 1201 1021 605
כ"סה

27.7% 43.9% 55.3% 64.7%
זוגבן

7.3% 11.6% 11.8% 17.0%
ילדים

2.4% 5.7% 4.9% 3.3%
נכדים

30.7% 16.9%
מטפל

4.6% 4% 7.2% 5.2%
אחרים



כל כמה זמן רואה הקשיש את ילדיו

90גיל  85גיל  78גיל  70גיל 

674 1201 1021 605
כ"סה

36.1%*** 19.3% 14.3% 20.1%
יוםכל

55.6% 60.4% 57.6% 58.5%
יותר מפעם בשבוע

4.6% 10.3% 17.1% 14.4%
פעם בחודש

2.8% 8.3% 10.8% 7.9%
פחות מפעם בחודש

1.0% 1.7% 0.2% 1.4%
אף פעם

***P<0.0001



שביעות רצון מתכיפות המפגשים עם הילדים

90גיל  85גיל  78גיל  70גיל 

674 1201 1021 605
כ"סה

2.3% 0.6% 0.45 0.9%
יותר מידי

78.3% 67% 92.2% 75.1%
בסדר

19.4% 32.5% 7% 24.1%
פחות מידי



האם סומך על ילדים בשעת משבר או צרה

90גיל  85גיל  78גיל  70גיל 

674 1201 1021 605
כ"סה

92.4%** 78.3% 70.8% 71.2%

בהחלט כן

4.6% 10.4% 16.2% 14.0%
כנראה שכן

1.5% 5.6% 8.7% 5.5%
בספק

1.5%** 5.7% 4.3% 9.3%
בהחלט לא

P<0.001



האם סומך על ילדים בשעת משבר או צרה

90גיל  85גיל  78גיל  70גיל 

674 1201 1021 605
כ"סה

97.0%** 88.7% 87.0% 85.2%
כן

1.5% 5.6% 8.7% 5.5%
בספק

1.5%** 5.7% 4.3% 9.3%
בהחלט לא

P<0.001



?על מי סומך הקשיש
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?ומה עם בן הזוג
?ה/האם סומכים עליו



מסקנות

.הקשיש סומך בעת משבר או צרה על ילדיו1.

.הקשיש כמעט אינו סומך על מי שאינם ילדיו2.

בחוק החולה נוטה למות " קרוב"הגדרת 3.

.אינה מנוסחת נכון ויכולה להטעות



תודה


