
מנהלת מצפן ורכזת תחום  -טניה יעקובובסקי
מכבי שירותי בריאות, מחוז דרום, סטומה

רצף טיפול בקשיש 
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האתגרים-רצף הטיפול 

עליה בתוחלת החיים

שינוי במאפייני התחלואה הכרונית

מיקוד הטיפול בחולה בקהילה

:הפיתרון
עיצוב המערכת  

בהתאם לאתגרים  
בניית רצף  –

הטיפול



הבטחת רצף הטיפול

שיפור איכות הטיפול

סטנדרטיזציה בתהליכי עבודה

שיפור חוויית השירות

שימוש מושכל במשאבי הקהילה

במשוחררים מבית חולים לקהילה

באוכלוסיית מטופלים מורכבים בסיכון להידרדרות  ולאשפוזים חוזרים

בטיפול במטופלים מורכבים בדגש על יחידות לטיפולי בית

למטופל ומשפחתו ולמטפל

מניעת כפילויות בתיאום ובטיפול

מטרות הפרויקט



שחרור מאשפוז

ב"קשאחות  אחות רצף

קהילה

מודל

מצפן
יוזםמגיב

טיפולי בית
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גורמים מרכזיים ברצף

מתקשרת אחות רצף 
למשוחררים הלא מורכבים  

ומתאמת בעבורם טיפול  
בקהילה בשיתוף עם רופא 

המשפחה

מאתרת את ב"קשאחות 
המטופלים המורכבים לפני  

השחרור ומפנה אותם 
ליחידת המצפן

מתאמת יחידת המצפן 
טיפול לחולים המורכבים 
בשיתוף עם רופא המשפחה



שימוש מושכל במשאבי הקהילה•
רפואה איכותית ונכונה•
יצירת סטנדרטיזציה בתהליכי הטיפול  •

באוכלוסיית החולים המורכבים
אינטגרציה בין כלל המטפלים•

הערך המוסף

רופא מטפל

מטופל

ארגון

שימוש איכות הטיפול  •
הרפואי

מניעת התדרדרות •
תפקוד/ במצב הרפואי

מניעת אשפוזים•
שיפור חווית השירות•

יצירת כתובת אחידה וברורה עבור  •
הרופא בטיפול בחולה המורכב

ייעול תהליכי עבודה•
וויסות עומסים במרפאת הרופא•
תמיכה מקצועית ברופא בקשר לטיפול  •

בחולה המורכב



חוסה במעון לאנשים בעלי מוגבלות שכלית, 72בן . ג.א
קשהספיקת כליות אי , פיגור שכלי קשה: רקע

סיפור הצלחה
מחוזימצפן 

"  וולפסון"ח "אשפוזים חוזרים בבי7
במשך חצי שנה

קשר עם המעון  יצירת ✓
מעקב , בדיקות דם שבועיות)צרכיו ביצוע אומדן של מכלול ✓

(  הבדיקות ועודמעקב קפדני אחר תוצאות , צמודרפואי 
המטופלקשר עם מנהלת המרחב שאליו משויך יצירת ✓
למטופלרופא הצמדת ✓
ליווי רופא ותיאום הטיפול✓

:התערבות אחות מצפן: מעורבות מצפןלפני 

,  מאז שמצפן נכנס לתמונה מבחינת תיאום הטיפול

!האחרונהלא אושפז אפילו פעם אחת בחצי שנה המטופל 

העתיד כבר כאן



אחות רצף
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משפחה

מומה

טיפולי בית

מצפן

!שילוב מנצח

ב"קשאחות 
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