
שיקום בית בדגש לרצף טיפולי 

בין בית חולים לקהילה

RN,MA, אלונה פרלוב 



תוחלת החיים הממוצעת בעולם



תחזית לעשורים הקרובים



אתגרי הגיל השלישי

.מכלל האוכלוסייה14%ומעלה תהווה 65-אוכלוסיית בני ה•

.מיליון איש1.5ומעלה 65-יהוו בני ה2040הצפי הוא כי עד שנת –בארץ •

.מאוכלוסיית הזקנים50%ומעלה יהוו 75-רובד בני ה•

שירותי בריאות וטיפול לטווח ארוך  , מקבלי פנסיה' מס–יחס תלות משתנה •

. משלמי המיסים האמורים לממן שירותים אלה קטן' גדל ואילו מס



זקנים...העתיד שייך ל



רשת בית בלב מרכזים רפואיים

.להעניק איכות חיים וכבוד לאדם המבוגר➢

.להקנות שביעות רצון גבוהה➢

להוות מופת במקצועיות ומומחיות בתחום הזקנה➢



הבטחת רצף הטיפול

בעת חילופי מטפלים או מסגרות טיפול, שמירה על רצף בשירות הרפואי הניתן למטופל•

בשל ריבוי מטפלים ומסגרות טיפול צורך בתיעוד מידע עדכני ובהעברתו בין המטפלים•

רצף בתוך היחידה  •

רצף בצומתי החלפת משמרות  •

רצף טיפולי במעבר בין היחידות  תיאום•

בין מחלקות ומתקנים בבית החולים  , רצף בין קופת חולים לבית החולים•

רצף במעבר מאשפוז לשחרור ולהפך  •





שיקום בית 

ומטרתו היא להחזיר את הנפגע לתפקוד מרבי  , שלב חשוב בתהליך הריפוי•

ולסגנון חיים פעיל ובריא

שיקום בסביבת הבית יתרום להבראה מהירה ושיקום טוב יותר•



מטרות הפרויקט

הבטחת רצף טיפולי אינטגרטיבי שיקומי החל משלב האשפוז ועד לשחרור לקהילה•

מניעת עומסים בבית החולים•

שיפור השירות למטופל•

עמידה בסטנדרטים מקצועיים  •

הסדרת היבטים כלכליים•

הסדרת גבולות אחריות מקצועית•



אוכלוסיית היעד

:הזקוקים ל16כלל המטופלים מעל גיל •

/  קטיעות גפיים/ עמוד שדרה , אגן, גפיים, שברים במפרק הירך)שיקום אורתופדי •
(הפרעות תפקודיות במפרקים ועוד

(דלקת במוח ועוד, כריתת גידול מוחי, אירוע מוחי)שיקום נוירולוגי •

(או מחלה חריפה/ירידה תפקודית בעקבות ריתוק ממושך למיטה ו)קימום•



הרכב היחידה

מנהל רפואי•

פיזוטרפיסת–מנהל היחידה •

•Case Manager’s

מזכירת היחידה•

צוות פרא רפואי•



Case Management

שיטה המבוססת על ראיה מערכתית רחבה על מנת להעניק  ➢

וליווי מקצועיים רב תחומיים לאנשים הזקוקים לטיפול-טיפול 

ניהול רב תחומי מטרתו לייצב את המצב עד כמה שניתן באותם  ➢

.אנשים הזקוקים לטיפול מורכב ממושך

,  אחות, -רופא : צוות רב מקצועי צוות המופקד על טיפול במטופל➢

.אחר,מרפאה בעיסוק, עובדת סוציאלית, פסיכולוג

מנהל מקרה איש צוות שהינו בעל רישיון באחד ממקצועות  ➢

.מנהל מקרה-הבריאות שמונה על ידי מנהל המחלקהלהיות 



סיפור הצלחה

ייייייי➢



תודה רבה


