ֵּב ִ
ית"י

בדיקת יכולת תפקודית יומיומית
נאוה אקשטין  (1) M.Sc.PT.ירון קינג  (2) MESנטע בנטור (2) PhD
) (1המכון לשיקום רב  -תחומי בקהילה ע"ש בן – יאיר ומערך שיקום
שלהב"ת שירותי בריאות כללית במחוז תל אביב  -יפו
) (2מאיירס -ג'וינט – מכון ברוקדייל ,ירושלים

ֵּב ִ
ית"י  -בדיקת יכולת תפקודית יומיומית
אציג לפניכם מבחן תפקודי כללי ,ייחודי ומותאם
לתחומי הטיפול בפיזיותרפיה.
כלי זה אינו מחליף את הכלים הבודקים את המרכיבים
הפיזיקליים )טווח ,כוח ,טונוס ,ריגידיות ,תחושה,
קואורדינציה ,אטקסיה(
הכלי אינו מחליף את הכלים הבודקים איכות ההליכה
ו  /או בדיקת שיווי משקל
2

MScPTנאוה אקשטין
MScPTנאוה

ֵּב ִ
ית"י  -בדיקת יכולת תפקודית יומיומית
התפקודים הנמדדים:
* תפקודי מיטה,
* מעברים,
* ניידות,
* תפקודי גפיים עליונות
המבחן בודק:
– את היכולת התפקודית
– את מידת העזרה שהאדם זקוק לה בביצוע
תפקודים אלה
3
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ֵּב ִ
ית"י  -בדיקת יכולת תפקודית יומיומית
מאפייני הֵּ -ב ִ
ית"י :

 .1הכלי בודק  18תפקודים מתחום התפקוד
היומיומי.
 .2הכלי בודק יכולת תפקודית – .Activity
 .3בודק את מה שהאדם מבצע בזמן הבדיקה
בפועל )צילום מצב(.
 .4הכלי לא בודק נזק לאיבר או את האובדן ,או
אי תקינות המבנה .Impairment -
 .5הכלי בודק את השפעת הליקוי על התפקוד.
4
MScPTנאוה אקשטין

הבדיקה אינה קשורה באבחנה.
ניתן להסיק מסקנות על אופן ואיכות ביצוע הפעילות.
הבדיקה קלה ללמידה ולביצוע.
הבדיקה כוללת את התחומים הבאים:
*  4תפקודי מיטה
*  5מעברים
*  7ניידות
*  2תפקודי גפיים עליונות
דרגות הניקוד הם מ1-7 -
הניקוד משתנה במרווחים שווים )בדומה ל.( FIM -

.4
.5
.6
.7

.8
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ציון  = 1הנבדק זקוק לעזרה מלאה.
ציון  = 7הנבדק עצמאי לחלוטין בכל התפקודים.
הציון  – 5מהווה את נקודת החתך בין היות החולה
זקוק להשגחה  /עזרה ובין היותו עצמאי.
הציון ניתן על הביצוע הנמוך יותר לכל משימה
הציון המרבי שנתן לצבור הוא 126

109-126
עצמאות מלאה
עצמאות עם אביזר 91- 108
73-90
זקוק להשגחה
37-72
זקוק לעזרה
תלות מלאה )סיעודי( 18-36
6
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דרגות הניקוד
דרוג

מס
7

עצמאות מלאה

6

עצמאות

5

השגחה

4

עזרה מעטה

3

עזרה בינונית

2

עזרה רבה מאוד

1

עזרה מלאה

תאור
ללא עזרה ,באופן בטוח מבלי להסתכן ,מבלי להיעזר
במכשירים כלשהם ,תוך זמן סביר  ,תפקוד מלא המבוצע
עצמאית בתנועה חלקה וקואורדינטיבית )שימוש בכסא רגיל
בגובה  -45ס"מ( .
ללא עזרה ,תוך סיכון סביר ו/או תוך שימוש במכשיר עזר ו/או
במשך זמן ארוך מהמקובל ,בקואורדינציה לקויה )למשל:
שימוש במוטות תפיסה ,קרש החלקה ,מושב מיוחד(.
זקוק רק להשגחה או שכנוע או הדגמה כדי לבצע את הפעולה.
סיוע בהכנת ובהצבת אביזרים או פריטים הנחוצים לביצוע
הפעולה )למשל :סדים ,מכשירי הליכה ,קרוב כסא  /כסא
גלגלים(.
אין מגע ישיר בין המטופל לעוזר.
זקוק לעזרה מעטה ,החולה מבצע  75%או יותר מהפעולה
בכוחות עצמו.
זקוק לעזרה בינונית = זקוק לעזרת אדם אחד או יותר ,החולה
מבצע  25% - 49%מהפעולה בכוחות עצמו.
זקוק לעזרה רבה ,החולה מבצע פחות מ 25% -מהפעולה
בכוחות עצמו.
זקוק לעזרה מלאה ,התפקוד לא מבוצע ,אין ניסיון לביצוע.

תפקודי מיטה ומעברים
 .1מעבר מישיבה לשכיבה
 .2גלגול במיטה לימין
 .3גלגול במיטה לשמאל
 .4מעבר משכיבה לישיבה
 .5ישיבה ללא תמיכה
 .6מעבר מישיבה לעמידה
 .7עמידה ללא תמיכה
 .8מעבר מעמידה לישיבה
 .9מעבר ל ,-מ -כסא  /כסא גלגלים
סה"כ תפקודי מיטה ומעברים / 63

ההוראה :בבקשה
שכב במיטה
 .1מעבר מישיבה
לשכיבה
)הפעולה כוללת
גלגול לשכיבה
על הצד(
 .1עזרה מלאה
 .2עזרה רבה מאוד
 .3עזרה בינונית
 .4עזרה מעטה
 .5השגחה/עזרה
מילולית
 .6עצמאי ,עם אביזר
ו/או באיטיות
 .7עצמאי ,ללא
אביזר.

ההוראה :בבקשה
התגלגל מהגב לצד
ימין דרך הצד
ההוראה :בבקשה
התגלגל מהגב לצד
שמאל דרך הצד
 .2/3גלגול
משכיבה על הגב
לשכיבה על צד
ימין /שמאל
 .1עזרה מלאה
 .2עזרה רבה מאוד
 .3עזרה בינונית
 .4עזרה מעטה
 .5השגחה/עזרה
מילולית
 6.עצמאי ,עם
אביזר ו/או באיטיות
 7.עצמאי ,ללא
אביזר.

ההוראה :בבקשה
קום לישיבה
דרך הצד
 .4מעבר משכיבה
ל -ישיבה
)הפעולה
כוללת גלגול
לשכיבה על
הצד(
 .1עזרה מלאה
 .2עזרה רבה
מאוד
 .3עזרה בינונית
 .4עזרה מעטה
 .5השגחה/עזרה
מילולית
 .6עצמאי ,עם
אביזר ו/או
באיטיות
 .7עצמאי ,ללא
אביזר.

ההוראה :בבקשה
שב ללא תמיכת גב
–כפות רגלים על
הרצפה
 .5ישיבה ללא
תמיכה
 .1לא מסוגל לשבת
 .2עזרה או ישיבה
עד  30שנ'
 .3ישיבה עד  2דק'
בהשגחה
 .4ישיבה עד  5דק'
בהשגחה
 .5ישיבה עד 10
דק' בהשגחה
 .6ישיבה עד 15
דק'  -עצמאי
 .7ישיבה מעל 15
דק'  -עצמאי

ההוראה :בבקשה
קום לעמידה
)ללא ידיות(
 .6מעבר מישיבה ל-
עמידה
 .1עזרה מלאה
 .2עזרה רבה מאוד
 .3עזרה בינונית
 .4עזרה מעטה
 .5השגחה/עזרה
מילולית
 .6עצמאי ,עם אביזר
ו/או באיטיות
 .7עצמאי ,ללא
אביזר.

בבקשה
ההוראה:
עמוד ללא תמיכה
)למשך  2דקות(
 .7עמידה ללא תמיכה
)למשך  2דקות(
 .1אינו/ה מסוגל/ת ,
לא רלוונטי
למספר
 .2זקוק
ניסיונות על מנת
להיעמד
 .3עומד עד 30
שנ' ,עם עזרה
ו/או אביזר
 .4עומד  30שנ'
ללא תמיכה.
 .5עומד עד  2דק'
בהשגחה
 .6עומד  2דק' ,עם
אביזר
 .7עומד  2דק' ללא
עזרה ,בביטחון

ההוראה :בבקשה
שב
 .8מעבר מעמידה
ל -ישיבה
 .1עזרה מלאה
 .2עזרה רבה
מאוד
 .3עזרה בינונית
 .4עזרה מעטה
 .5השגחה/עזרה
מילולית
 .6עצמאי ,עם
אביזר ו/או
באיטיות
 .7עצמאי.

ההוראה :בבקשה
עבור מהכסא /
כסא גלגלים
למיטה,
ומהמיטה לכסא
 /לכסא גלגלים
 .9מעבר ל ↔ -מ-
כסא/כסא
גלגלים /מיטה
 .1עזרה מלאה /
מנוף
 .2עזרה רבה מאוד
 .3עזרה בינונית
 .4עזרה מעטה
 .5השגחה/עזרה
מילולית
 .6עצמאי ,עם
אביזר ו/או
באיטיות
 .7עצמאי

תפקודי גפיים תחתונות
 .12הליכה )ציין אביזר עזר(
 .13מרחק הליכה בתוך המבנה
 .14הליכה מחוץ למבנה )ציין אביזר עזר(
 .15מרחק הליכה מחוץ למבנה
 .16שימוש במדרגות
 .17עליה  /ירידה ממדרכה
 .18קימה מרצפה
סה"כ תפקודי הליכה / 49
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ההוראה :בבקשה לך
בתוך המבנה
 .12הליכה
 .1אינו/ה מתהלך/ת
 .2עזרה רבה מאוד
 .3עזרה בינונית
 .4עזרה מעטה
 .5השגחה/עזרה מילולית
 .6עצמאי ,עם אביזר ו/או
בזמן ארוך מהמקובל
 .7עצמאי ,ללא אביזר

ההוראה :בבקשה לך
 .13מרחק הליכה
רציפה בתוך המבנה
 .1אינו/ה מתהלך/ת
 .2הליכה עד  3מ'
 .3הליכה עד  3-6מ '
 .4הליכה עד  6-9מ'
 .5הליכה עד  9-15מ'
 .6עד  50מ ')נוהל קבלת
מכשיר הליכה ממכון
לואיס – יכולת הליכה
עצמאית עם או בלי
אביזרי עזר למרחק
של כ  10 -מ'
לפחות(.
 .7ללא הגבלה

ההוראה :בבקשה לך מחוץ
למבנה
 .14הליכה
 .1אינו/ה מתהלך/ת
 .2עזרה רבה מאוד
 .3עזרה בינונית
 .4עזרה מעטה
 .5השגחה/עזרה מילולית
 .6עצמאי ,עם אביזר ו/או בזמן
ארוך מהמקובל
 .7עצמאי ,ללא אביזר

ההוראה :בבקשה
לך מחוץ למבנה
 .15מרחק הליכה
רציפה מחוץ למבנה
 .1אינו/ה מתהלך/ת
 .2הליכה עד  3מ'
 .3הליכה עד  3-7מ '
 .4הליכה עד  8-15מ
 .5הליכה עד 16-50
מ'
 .6עד  100מ '
 .7מתהלך/ת מעל
 100מ'

ההוראה :בבקשה
עלה ואח"כ רד
במדרגות
)ולהיפך()מעקה
אפשרי(
 .16שימוש במדרגות
)כ 13 -מדרגות,
עליה וירידה(
 .1אינו/ה מסוגל/ת
 ,לא רלוונטי
)נישא ע"י
אחרים(.
 .2עזרה רבה מאוד
 .3עזרה בינונית
 .4עזרה מעטה
 .5השגחה/עזרה
מילולית  /דרבון
 .6עצמאי ,עם
אביזר ו/או
באיטיות
 .7עצמאי ,ללא
אביזר )מעקה
אפשרי(

ההוראה :בבקשה
רד ואח"כ עלה
ממדרכה
 .17עליה  /ירידה
ממדרכה
 .1אינו/ה
מסוגל/ת  ,לא
רלוונטי
 .2עזרה רבה
מאוד
 .3עזרה בינונית
 .4עזרה מעטה
 .5השגחה /עזרה
מילולית
 .6עצמאי ,עם
אביזר ו  /או
באיטיות
 .7עצמאי  ,ללא
אביזר

ההוראה :בבקשה
קום מהרצפה
 .18יכולת קימה
מרצפה
 .1אינו/ה מסוגל/ת ,
לא רלוונטי )מורם
ע"י אחרים(.
 .2עזרה רבה מאוד .
 .3עזרה בינוני
 .4עזרה מעטה
 .5השגחה/עזרה
מילולית  /הכוונה,
 .6עצמאי ,עם אביזר
ו/או באיטיות )עם
כסא ,מיטה ,שולחן(
 .7עצמאי ,ללא
אביזר.

תפקודי גפיים עליונות
 .10תפקוד גף עליון ימין
 .11תפקוד גף עליון שמאל

סה"כ תפקודי גפיים עליונות / 14
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ההוראה :בבקשה פתח בקבוק שתייה )רצוי ( ,מזוג לכוס ריקה ושתה
)או כל פעילות תפקודית אחרת(.
 .11/ 10תפקוד גף עליון ימין  /שמאל
 .1גפה לא תפקודית ,אין תנועה אקטיבית .המטופל אינו מנסה לבצע
פעילות כלשהי.
 .2קיימת תנועתיות ,אך אין היא תפקודית.
.3מסוגל לייצב חפצים גדולים )יד עזר :לקבע בקבוק שתייה  ,לקבע ככר
לחם ,לקבע תיק על מנת לפתוח )ייצוב (.
 .4מסוגל להושיט יד ולאחוז בחפץ )בתמיכה חיצונית ,הישענות על שולחן
ו/או בעזרת היד השנייה(.
 .5מסוגל להושיט ולאחוז בחפץ בהשגחה או בעזרה מילולית.
 .6עצמאי ,מסוגל לתפקד ולהשתמש בחפצים גדולים וקטנים באיטיות ,או
בעזרת אביזר עזר ,בקואורדינציה לקויה ,או תוך ייצוב המרפק על
השולחן )לפתוח בקבוק ,למזוג לכוס ולשתות( הוצאת מטבעות מתוך
ארנק שנמצא בתוך תיק ,התיק מונח על קולב( סגירת כפתורים ,שימוש
ברוכסן ,שריכה ,צחצוח שיניים ,סגירת חגורה ,שתייה מכוס(.
 .7עצמאי ,תפקוד מלא מבצע בתנועה חלקה וקואורדינטיבית.

ציון סופי:
עצמאות מלאה – ,109-126
עצמאות עם אביזר – ,91-108
זקוק להשגחה ,90-73
זקוק לעזרה ,37 – 72
תלות מלאה )סיעודי( 18 – 36
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הערות :מטופל בכסא גלגלים :ציון  7עצמאות
מלאה כאשר סוגר מעצורים ,מרים רגליות ומסיר
ידיות.
תנועתיות במיטה – מזרן רך מידי מקשה על
התנועה.
מעבר מישיבה לעמידה  /מעבר מעמידה לישיבה
– שימוש בכסא בגובה רגיל ,לשים לב האם
נוחת אל הכסא.
MScPTנאוה אקשטין
MScPTנאוה
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הליכה – יש לשים לב לשיווי המשקל,
לתנועות גפיים עליונות וגוף תוך
הליכה בנתיב ישר או בסיבוב .כמו כן,
יש להתייחס למשטח ההליכה גם
במבנה )שטיחים ,ריצוף( להליכה עם
מכשולים וגם לנטייה של המשטח,
עליה או ירידה.
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 .5ישיבה ללא תמיכה
 .6מעבר מישיבה לעמידה
 .7עמידה ללא תמיכה
 .8מעבר מעמידה לישיבה
מטלה מספר  – 5ישיבה ללא תמיכה )עצמאי מעל 15
דקות( – משך הזמן שעורך הראיון למטופל )אינו גוזל
זמן נוסף(
מטלה מספר  - 13מרחק הליכה רציפה בתוך המבנה
מכוונת את המטפל להחלטה האם ניתן להמליץ על
אביזר עזר להליכה
 .18קימה מרצפה
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יתרונות השימוש בכלי
אוכלוסיית יעד :מתאים למטופלים מבוגרים
משך הבדיקה :כ 25-30 -דקות
אין תוספת עלות :זמן ביצוע הבדיקה
הכשרה :כל בודק חייב להשתמש בתדריך
לביצוע הבדיקה
20
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הוראות כלליות
הנבדק חייב להבין את הנדרש ממנו )בזמן
ומרחק(
חלק מהמשימות נמדדות בזמן ומרחק
הציון פוחת כאשר נדרש אדם נוסף או
שימוש באביזר עזר
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תוצאות :תקפות ומהימנות
נמצאה בבדיקת מהימנות כעקביות פנימית גבוהה
)אלפא של קרונבך כולל = .(0.97
בבדיקת תוקף קריטריון באמצעות בחינת הקשר בין
ציוני בית"י לבין ציוני FIMו BBS -בקבלה ובשחרור
מהטיפול נמצא קשר חיובי חזק ומובהק בין ציון
בית"י לבין ציוני ) FIMמתאמי פירסון
= 0.81ו 0.86-בהתאמה(
בין ציון בית"י לבין ציוני ) BBSמתאמי פירסון
= 0.85ו 0.86-בהתאמה(.
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תאריך סיום

תאריך קבלה
27.12.06

RT.TKR

24.1.07

 .1מעבר מישיבה לשכיבה

3

11טיפולים

6

 .2גלגול במיטה לימין

1

בבית

6

 .3גלגול במיטה לשמאל

3

6

 .4מעבר משכיבה לישיבה

3

6

 .5ישיבה ללא תמיכה

5

7

 .6מעבר מישיבה לעמידה

4

6

 .7עמידה ללא תמיכה

1

6

 .8מעבר מעמידה לישיבה

4

5

 .9מעבר ממיטה לכיסא

4

5

28

52

 .10תפקוד גף עליון ימין

6

6

 .11תפקוד גף עליון שמאל

6

6

12

12

סה"כ תפקודי מיטה ומעברים /63

סה"כ תפקוד גפיים עליונות /14
 .12הליכה )ציין אביזר עזר(

3

 .13מרחק הליכה בתוך המבנה

4

6

 .14הליכה מחוץ למבנה )ציין אביזר עזר(

1

4

 .15מרחק הליכה מחוץ למבנה

1

5

 .16שימוש במדרגות

1

5

 .17עליה  /ירידה ממדרכה

1

4

 .18קימה מרצפה

1

1

סה"כ תפקוד הליכה וניידות / 42

12

31

סה"כ יכולת תפקודית /119

52

97

23

סיכום :זקוק לעזרה
סיכום :עצמאית עם אביזר

הליכון

6
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זקוקה לעזרה

עצמאית עם אביזר

תאריך סיום

תאריך קבלה
31.08.06

REC CVA

8.11.06

 .1מעבר מישיבה לשכיבה

5

 16טיפולים במכון

6

 .2גלגול במיטה לימין

5

בת 70

6

 .3גלגול במיטה לשמאל

5

6

 .4מעבר משכיבה לישיבה

5

6

 .5ישיבה ללא תמיכה

5

7

 .6מעבר מישיבה לעמידה

5

6

 .7עמידה ללא תמיכה

3

6

 .8מעבר מעמידה לישיבה

5

5

 .9מעבר ממיטה לכיסא

5

5

43

52

 .10תפקוד גף עליון ימין

4

6

 .11תפקוד גף עליון שמאל

6

6

10

12

 .12הליכה )ציין אביזר עזר(

4

5

 .13מרחק הליכה בתוך מבנה

5

7

 .14הליכה מחוץ למבנה )ציין אביזר עזר(

4

6

 .15מרחק הליכה מחוץ למבנה

4

7

 .16שימוש במדרגות

4

4

 .17עליה  /ירידה ממדרכה

2

4

 .18קימה מרצפה

1

3

סה"כ תפקוד הליכה וניידות / 42

24

36

סה"כ יכולת תפקודית /119

77

99

REC CVA Rt. Hemi paresis

סה"כ תפקודי מיטה ומעברים /63

סה"כ תפקוד גפיים עליונות /14

סיכום24 :
זקוק להשגחה

סיכום :עצמאית עם אביזר

MScPTנאוה אקשטין
נאוה
MScPT
להשגחה
זקוקה

עצמאית עם אביזר

יתרונות הכלי
כלי דומה לכלים באשפוז
 5דרגות לתיאור המצב התפקודי
בדיקה מורחבת לתפקודי מיטה ,ביצוע מעברים ,ניידות בתוך ומחוץ
למבנה )עליה  /ירידה ממדרכה( וקימה מרצפה ,הבדיקה כוללת
התייחסות:
– לשני צדדי גלגול
– לצד ממנו קמים לישיבה
– הערכת תפקוד גף עליון – כל צד בנפרד
מטלה מספר  – 5ישיבה ללא תמיכה )עצמאי מעל  15דקות( – משך
הזמן שעורך הראיון למטופל )אינו גוזל זמן נוסף(
25
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יתרונות הכלי )המשך(
מטלה מספר  13מרחק הליכה רציפה בתוך המבנה– מכוונת את המטפל
להחלטה האם ניתן להמליץ על אביזר עזר להליכה

 4מטלות מרמזות על מצב שיווי משקל בדומה לBBS -
)מטלות מספר) 5 :ישיבה ללא תמיכה() 6 ,מעבר מישיבה לעמידה(,
)7עמידה ללא תמיכה( ו) 8 -מעבר מעמידה לישיבה(

מטלה מספר  - 18קימה מרצפה – חשוב לאור הנפילות הרבות
השכיחות בקרב קשישים רבים

26
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סיכום
"מבחן ֵּב ִ
ית"י" נמצא:
– מתאים להערכת התפקוד היומיומי של מטופלים מבוגרים.
– במתאם גבוה עם כלי מדידה סטנדרטיים אחרים להערכת
המצב התפקודי של מטופלים בפיזיותרפיה.

משך הבדיקה קצר כאשר הראיון מהווה חלק
מהבדיקה.
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סיכום )המשך(
הכלי משקף את תוצאות הטיפול הפיזיותרפי ומתאים
מאוד לשימוש בקהילה וביחידות הטיפול השונות.

יש בו התייחסות מפורטת למטרות הטיפול של
הפיזיותרפיסט ,הוא מרמז על איכות התפקוד ,על
שיווי המשקל ,על יכולת הליכה ומאפשר הסקת
מסקנות לגבי מטרות טיפול ותכנית טיפול למטופל
אורטופדי ,נוירולוגי וגריאטרי.
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תודה מיוחדת לפיזיותרפיסטים במערך השיקום במחוז תל אביב  -יפו
לפיזיותרפיסטים במכון לשיקום ע"ש בן יאיר
לפיזיותרפיסטים במערך שיקום שלהב"ת
תודה רבה למכון ברוקדייל
navaec@clalit.org.il

