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יקרה, מטפלת
עשור לקראת היוצאת איכות תקני של זו מיוחדת מהדורה
בזקנים המטפלת לך במיוחד מוקדשת סיעוד ביטוח לחוק

סיעוד. חוק זכאי

הסיפול רמת את להגדיר באים הם, כשמם האיכות, תקני
בזקן, הסיפול מתחומי אחד בכל לשאוף יש אליה הרצויה
לאופן גם אלא עצמן הסיפול לפעולות רק לא ומתייחסים
זכויותיו. והבטחת האדם כבוד שמירת תוך הסיפול ביצוע

ובמצבים היומיומית בעבודתך לרשותך יעמדו האיכות תקני
עצמאי באופן להתמודד נדרשת את איתם והמורכבים המגוונים

בעבודה.

ותהווה שוטף באופן אותך תשמש זו שחוברת מקוים אנו
החשובה. עבודתך לאורך ותמיכה למידה מקור

ובהערכה, בהוקרה

^ ברגיורא מרים רייס אסתר
לזקן השירות מנהלת סיעוד תחום ומנהלת אגף ס/מנהל

והרווחה העבודה משרד לאומי לביסוח המוסד
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ברוקדייל גיוינטמכון והרווחה העבודה משרד לאומי לביטוח המוסד

לגרונטולוגיה לזקן השירות סיעוד ביטוח מחלקת
וחברה אדם והתפתחות

לעבודת איכות תקני
בזקן בית מטפלת
ביןארגונית מקצועית ועדה עלידי הוכן
ברוקדייל ג'וינטמכון של מקצועית בהנחיה

כורזים מלכה כתבו:
כאהןסטרבצ'ינסקי פאולה

1998 נובמבר ירושלים תשנ''ט חשון



בכירה, חוקרת הוועדה, ראש יושבת כורזים מלכה
ברוקדייל ג'וינטמכון

המוסד מיוחדים, מפעלים מחלקת מנהלת בייץמוראי שרית
לאומי לביטוח

העבודה משרד לזקן, השירות מנהלת ברגיורא מרים
והרווחה

יי דנאל חברת הסיעוד, שירותי מנהלת גולדשטיין עבריה
; תכניות לקידום המחלקה מקצועית, רכזת דנקונה ריבי

לאומי לביטוח המוסד סיעוד,

המוסד סיעוד, מחלקה מנהלת סגנית הומינר תמר
ו לאומי לביטוח

ברוקדייל ג'וינטמכון חוקרת, כהאן פאולה
סטרבצ'ינסקי

אשל קהילתיים, שירותים תחום מרכז כהן דוד
בקהילה, לסיעוד ארצית מנהלת סגנית לשם יעל

הכללית קופתחולים

מועד, ארוכות לגימלאות מחקר אגף מנהלת מורגנשטיין ברנדה
לאומי לביטוח המוסד

אשל כוחאדם, תחום מנהלת צוק טלי

משרד בקהילה, לזקן לתכניות ארצי מפקח צור שאול
והרווחה העבודה

בע"מ רווחה שירותי מתן חברת מנהלת קנדל יהודית

כוחאדם וקידום הכשרה חטיבת מנהלת רייזפלד מאירה
מט"ב חברת מקצועי,

המוסד וסיעוד, שיקום אגף מנהל סגנית רייס אסתר
לאומי לביטוח



ג'וינטמכון בכירה, חוקרת הוועדה, יו"ר כותים מלכה
ברוקדייל

סיעוד עזרמערכות חברת סוציאלית, עובדת אלימלך מיכל

תחום ומרכזת סיעוד לחוק וועדה מרכזת גביזון ציפי
עיריית הרווחה, אגף מערב, בלשכת זקנים

ירושלים

המוסד הסיעוד, מחלקת מנהלת סגנית הומינר תמר
לאומי לביטוח

ו

קופתחולים סיעוד, ביטוח חוק מרכזת חרמבנד רבקה
הכללית

זהב" "לב עמותת מפקחת, חורב עפרה
כווז וקידום הכשרה ארצית, ממונה אחות חיות מרים

מט"ב מקצועי,

ברוקדייל ג'וינטמכון חוקרת, כהאן פאולה
סטרבצ'ינסקי

חטיבת ארצית, ממונה סוציאלית, עובדת כץ שרה
מט"ב מקצועי, כוחאדם וקידום הכשרה

לרפואה במחלקה הסיעוד על אחראית נמרודיבוצר אביבה
הבריאות משרד קהילתית,

הכללית קופתחולים אזורית, מנהלת עוויד נאדיה

משרד בקהילה, לזקן לתכניות ארצי מפקח צור שאול
והרווחה העבודה

מ.א.מ חברת מנהלת שבתאי רבקה

גולדמן חברת הסיעוד, אגף מנהל שורץ צבי

משרד הסיעוד, מינהל מקצועיות, הנחיות ששון רחל
הבריאות



0. ומטרות רקע איכות: תקני פיתוח
0 כלליים עקרונות
0 הטיפול לתכנית איכות תקני
^ והשגחה אישי לטיפול איכות תקני
^ והנעלה הלבשה
ift אישית היג"נה
/cy nVDNn

^\ הזקן והפעלת ניידות
^ הזקן של הבריאותי במצבו לשינויים עירנות
^ בתרופות טיפול
0 סביבתי לטיפול איכות תקני
^ בחדרים.. וניקיון סדר
^\ ושירותים אמבטיה ניקיון

0 כביסה
@ וקניות סידורים ליווי,

^ אוכל הכנת
^ ומשפחתו הזקן עם ואינטראקציה לתקשורת איכות תקני
$\ והתייחסות התעניינות
lfh _.__ nn'w
^ הזקן משפחת עם אינטראקציה



ליצור נועד הזקן בבית המטפלת לעבודת איכות תקני פיתוח
ניתן בית טיפול שירות בית. טיפול שירות למתן מוסכם בסיס
לשירותי זכות המקנה סיעוד ביטוח חוק במסגרת לזקנים
פעולות בעשיית אחר אדם של לעזרתו הזקוק לזקן סיעוד

סוגים מספר כולל הסיעוד שירותי סל להשגחה. או יום היום
טיפול הם ביותר הנפוצים השירותים אולם שירותים, של

הבית. בניקוי ועזרה אישי

ומעורבים מורכב הוא השירותים ותכנית הזכאות קביעת תהליך
משרד המקצועית, המקומית הוועדה לאומי, לביטוח המוסד בו
וארגונים קופותהחולים הבריאות, משרד והרווחה, העבודה
שנותן מי במערכת, ביותר החשוב הגורם אולם, שירות. נותני

המטפלים. הם אישי, ובמגע בפועל השירות את

היום עוסקים ומטפלים1 מטפלות אלף משלושים למעלה
זקנים מ70,000 ללמעלה החוק במסגרת שירותים במתן
סיעוד חברות עלידי מועסקים המטפלים בביתם. הגרים
שדואגות והן המעסיק), הארגון (להלן: וציבוריות פרטיות

והדרכה ולפיקוח עבודתן תנאי להבטחת המטפלות, לשיבוץ
מקצועיים.

תמיד לא הזקן, של בביתו מתרחשת המטפלת של עבודתה
רבה. אחריות עליה מוטלת ולכן נוספים אנשים של בנוכחותם
פיקוח אך המטפלת, עבודת על מפקח המעסיק הארגון אמנם,

^^^ ' ובמילים מטפלים, גם ישנם כי אף "מטפלת" במילה נשתמש הנוחיות לשם 1

^^8^^ מטופלות. קשישות גם יש כי אף "קשיש", "זק1",

^38



העלייה עם מוסכמים. עקרונות על מבוסס ואינו אחיד אינו זה
ברורה בקביעה הצורך גבר השירות ונותני הזקנים במספר

המטפלת. עבודת של איכות ותקני בית טיפול עקרונות של יותר

איכות את לקדם נועדה המטפלת לעבודת איכות תקני יצירת
אמנת את שיטתית בצורה להגדיר הזקן, בבית הניתן הטיפול
של אחידה הגדרה ליצור הזקן, לבין המטפלת בין השירות

הבטחת על ולפיקוח לבקרה תשתית וליצור המטפלת תפקיד
העבודה. איכות

חלוצי מעשה הוא המטפלת עבודת של איכות תקני פיתוח
הם כאן המוצגים האיכות תקני בית. טיפול בתחום וחדשני
אנשי יחד חברו בה ועדה של ממושך עבודה תהליך של תוצר
הארגונים קשת כל את המייצגים הבית, טיפול בתחום מקצוע
וציבוריות, פרטיות סיעוד חברות  השירות במתן המעורבים
סיעוד, בחוק מקצועיות ועדות ונציגי לאומי לביטוח המוסד

קופתחולים הבריאות, משרד והרווחה, העבודה משרד
 1995 (דצמבר שנה כחצי במשך עבדה זו ועדה הכללית.

מג'וינטמכון חוקרים צוות של מקצועית בהנחיה (1996 יוני
המטפלת, עבודת לאיכות קריטריונים הציעה הוועדה ברוקדייל.
להסכמה הגיעה ממושכים ובדיונים לעומק, אותם ובחנה ליבנה
הוועדה הרצויים. התקנים ועל המחייבים הקריטריונים על
בבית המטפלת של העבודה איכות של בנושא ורק אך עסקה
ארגוניים להיבטים הנוגעים איכות לתקני התייחסה ולא הזקן
שגובשו התקנים אחרות, במילים הסיעוד. חברות של וניהוליים



לזקן המטפלת בין שמתרחש מה בכל רק עוסקים בוועדה
למטפלת, המעסיק הארגון בין שקורה למה התייחסות ואין
לביטוח למוסד המעסיק הארגון בין לזקן, המעסיק הארגון בין

לאומי.

משתתפיה, של והניסיון המומחיות על נשענה הוועדה עבודת
ברוקדייל מכון צוות עלידי לוועדה שהובא רקע חומר ועל
מקיפה ספרות סקירת ביצע המכון צוות לעבודתה. רקע כחומר
מסגרת ליצירת תשתית ששימשה בית טיפול איכות נושא על
בפורומים מפגשים המכון צוות קיים בנוסף התקנים. לפיתוח
עבודת איכות לנושא הרלוונטיים הנושאים לזיהוי שונים

כוללים: אלה פורומים בארץ. בית טיפול בשירותי המטפלת
המכון; צוות של בהנחיה בית מטפלות של דיון קבוצות (ו)
עם דיון קבוצת (3) בביתם; זקנים עם עומק ראיונות (2)

אצל בית בביקורי העוסקים לאומי לביטוח מהמוסד מתנדבים
בנושא דיון (4) סיעוד; ביטוח חוק שירותי מקבלי זקנים

באשל; מנהלים קורס במסגרת סיעוד חברות מנהלי עם איכות
בסוגייה העוסקים ברוקדייל במכון חוקרים עם התייעצויות (5)

איכות. ובקרת השירותים איכות של

לדיון והובאו ביןארגונית מקצועית בוועדה גובשו התקנים
חברי כי לציין חשוב ולאישורה. התכנית של ההיגוי בוועדת

היו התהליך, בכל ומלאים פעילים שותפים היו הוועדות
ממומחיותם מניסיונם, והשקיעו הוועדה לעבודת מסורים

התקנים. בפיתוח ומזמנם



הטיפול עקרונות את מייצגים זה במסמך המוצגים התקנים
אלה תקנים המטפלת. לעבודת מנחים קווים להוות ונועדו

והגורמים המעסיק הארגון הזקן, המטפלת, את לשמש נועדו
ופיקוח, לבקרה בסיס מהווים הם השירות. בהספקת המעורבים
של והן הזקן של הן הציפיות של יותר טובה להבנה ובסיס

בית. טיפול משירותי המטפלת

1

י*



אישי טיפול כולל סיעוד ביטוח חוק במסגרת בית טיפול א.
ואינטראקציה. תקשורת סביבתי, טיפול והשגחה,

היגיינה והנעלה, הלבשה כוללים: והשגחה" אישי "טיפול
במצב לשינויים עירנות והפעלה, ניידות האכלה, אישית,
המהווה זקן על והשגחה בתרופות, טיפול הבריאותי,

לעצמו. סכנה
(חדר הזקן בסביבת וניקיון סדר כולל סביבת*" "טיפול
זמנו, רוב את מבלה הזקן בו החדר הזקן, של השינה

הנ"ל), החדרים בין והמעבר מטבח, ואמבטיה, שירותים
מומלץ וקניות. סידורים ליווי, אוכל, הכנת כביסה,

מחצית עד יהווה מרכיביו כל על הסביבתי" ש"הטיפול
זקן. באותו לטיפול שמוקדש הזמן מסךכל בממוצע

והתייחסות התעניינות כוללות ואינטראקציה" "תקשורת
הזקן. משפחת עם ואינטראקציה שיחה, לזקן,

מפורטות ובה מקצועית בוועדה נקבעת הטיפול תכנית ב.
לצרכים בהתאם המטפלת על המוטלות המשימות

הזקן. של הייחודיים

המטפלת על המעסיק, הארגון על חלים האיכות תקני ג.
ומשפחתו. הזקן ועל

על ולפיקוח להעסקה האחריות הסיעוד חוק במסגרת ד.
בעלת המעסיקה, החברה בידי היא המטפלת עבודת

בית. טיפול של השירות להפעלת הרישוי

לבוש ומכובדת, נקייה הופעה על להקפיד צריכה המטפלת ה.
הזקן. למנהגי כבוד מתן תוך וצנוע הולם

■ A/rto A



הסביבתי, האישי,  הטיפול תחומי בכל המטפלת עבודת ו.
התחשבות תוך להתבצע צריכה  ואינטראקציה תקשורת

מנחים: עקרונות בשבעה
במתן הזקן של ובצרכים בהרגלים ברצונות, התחשבות ו.

ותקשורת סביבתי אישי,  התחומים בכל הטיפול
הטיפול תכנית מסגרת על שמירה תוך  ואינטראקציה
הזקן לבקשות קשובה תהיה שהמטפלת חשוב וגבולותיה.
הטיפול את תתאים והמותר האפשר ובמידת ולצרכיו,

אלה. להעדפות

כדי הטיפול במתן הזקן של העצמאות ועידוד שמירה .2
חשוב הידרדרות. ולמנוע הקיים תפקודו את לשמר

שהוא הפעילויות את לבצע לזקן תאפשר שהמטפלת
יכולתו של מרבי לניצול אותו ותעודד בעצמו, לבצע יכול

האישית. בטיחותו הבטחת תוך התפקודית
ועירנות הטיפול מתן בתהליך הזקן בטיחות על שמירה .3

על תקפיד שהמטפלת חשוב בביתו. הבטיחות לתנאי
מפגעים על ותתריע בזקן בטיפול הבטיחות הנחיות

הזקן. בבית בטיחותיים

המטפלת בין והוגנות כבוד אמינות, של יחסים יצירת .4
יחסים תיצור שהמטפלת חשוב ומשפחתו. הזקן לבין

מכובדת. מקצועית ואווירה הוגנים ביןאישיים

ההנחיות לפי המטלות וביצוע הטיפול תנאי הבטחת .5

תדע שהמטפלת חשוב המקובלים. והנהלים המקצועיות
המטלות לביצוע הנהלים ואת המקצועיות הדרישות את

המקצועיים לעקרונות בהתאם אותן לבצע ותקפיד
הנדרשים.

י*



סוגי מבחינת המטפלת תפקיד גבולות על שמירה .6

הטיפול. תכנית במסגרת הביצוע ותדירות הניתנים העזרה
ולזקן למטפלת ידועים יהיו התפקיד שגבולות חשוב

חריגות. בקשות בפני המטפלת על להגן כדי משפחתו ובני

הזקן, של האישי בתפקודו לבעיות או לשינויים עירנות .7

משפחתו עם וביחסיו משקביתו בניהול בריאותו, במצב
ולבעיות לצרכים ערה תהיה שהמטפלת חשוב וסביבתו.
שוטפת בצורה המידע את ותעביר הזקן אצל שיתעוררו

המשפחה. לבני ו/או המעסיק לארגון



המטפלת: על
ובשעות) (בימים טיפול תכנית פי על עבודה על להקפיד ו.

המעסיק: הארגון עלידי שנקבעה כפי
הטיפול. תכנית לפי שנקבע בזמן להגיע ■

במלואה. השעות מכסת את למלא ■

או שנקבע הזמן לפני הזקן בית את לעזוב לא להקפיד ■

לאחריו.
המטפלת בהם במקרים המעסיק הארגון עם לתאם ■

שנקבע. לזמן מעבר להישאר מחליטה
/ האיחור זמן את להחזיר עליה מאחרת והמטפלת במידה ■

המעסיק. לארגון כך על ולדווח
לארגון האפשר, ככל ומוקדם מראש, לדווח חובה מוטלת .2

פעמי חד שינוי או היעדרות איחור, על ולזקן המעסיק
העבודה. ביום או בשעות

במקרה לעבודה איהגעה על המעסיק לארגון להודיע .3

כלשהי. בריאותית בעיה למטפלת שיש
זמני על ומדויק מהימן באופן המעסיק לארגון לדווח .4

( יומן את איתה לשאת המטפלת על יומן). (דיווח עבודתה
> והיציאה הכניסה שעת את למלא יום, בכל העבודה

בשבוע. פעם משפחתו או הזקן את ולהחתים
שנקבעה הטיפול תכנית לפי עבודות ביצוע על להקפיד .5

זקן. לאותו
תכנית לפי לבצע צריכה שמטפלת הפעילויות את לארגן .6

"* ובצרכיו. הזקן של ברצונו בהתחשב הטיפול
■ר



במידה המעסיק הארגון של הסכמתו את ולקבל ליידע .7
ופעילויות) שעות (ימים התכנית בשינוי צורך שיש
מיוחדת בעיה בגלל או והמשפחה, הזקן צורכי פי על

המטפלת. של
ימים של השבועית הטיפול תכנית פירוט לפי לעבוד .8

זקן. לאותו והתמנה שנקבעה ושעות



והנעלה הלבשה
המטפלת: על

לפי החלפתם וליזום הבגדים ניקיון בשמירת לזקן לסייע .1

הצורך.
ההלבשה. בזמן הזקן וצניעות פרטיות על לשמור .2

לרקע בהתאם הזקן של הלבוש לצורכי ערה להיות .3

התיפקודיות, למגבלות לגיל, להרגלים, והדתי, התרבותי
הזקן. של האישי ולטעם

לעונה האוויר, למזג הזקן של ונעליו בגדיו את להתאים .4
ולמקום.

הרפואי למצבו בהתאם ובהנעלה בלבוש לזקן לסייע .5
והתפקודי.

לבד. ולהתפשט להתלבש לכך, המסוגל זקן, לעודד .6
של התאמה והנעלה: בלבוש הזקן בטיחות על לשמור .7

אותן לנעול שקל נוחות, נעליים ונוחות; לגודל הבגד
להליכה. ומתאימות

כאשר המעסיק ולארגון למשפחה לדווח חובה מוטלת .8

(לא הולם בלתי לבוש על זמן לאורך מתעקש הזקן
/. נקי, לא העונה), מבחינת מתאים לא או בטיחותי
/ בסיסיים. והנעלה לבוש פריטי חסרים בהם ובמקרים



אישית היגיינה
המטפלת: על

פעילויות לו ולאפשר הזקן עצמאות את ולחזק לעודד ו.
אישית. להיגיינה הקשור בכל בעצמו לעשות מסוגל שהוא
לצרכיו בהתאם הזקן, של אישית היגיינה על ולהקפיד לשמור .2
התחתונים בגדיו נעים, לא ריח אין  נקי שהזקן (לוודא

נקיים). והעליונים
בעצמו (רחיצה הרחצה בעת הזקן וצניעות פרטיות על לשמור .3

הזקן). יכולת פי על אינטימיים, גוף חלקי של
ועל בשבוע, פעם לפחות הזקן, ראש חפיפת על להקפיד .4

הצורך. לפי גילוח
ציפורני גזירת הצורך. לפי הידיים ציפורני את לזקן לגזור .5

את ליידע יש המטפלת. עלידי תיעשה לא הרגליים
ציפורני את שיגזור מי אין אם והמשפחה המעסיק הארגון
או חודרת בציפורן נתקלת שהמטפלת במידה הרגליים.
הארגון את ליידע עליה ברגליים) או (בידיים פטרייה

המשפחה. ואת המעסיק
לרצונו. בהתאם הזקן שיער את לסרק .6

הזקן. רצון לפי בקרם ולמרוח יבש לעור ערה להיות .7
של במקרה מתנגד. שהוא במידה לרחצה הזקן את לדרבן .8

ולארגון למשפחה לדווח המטפלת על מוחלט, סירוב
המעסיק.

המים, חום לוויסות בחורף, האמבטיה חדר לחימום לדאוג .9

הזקן. הרגלי לפי
להשתמש מסרב שהזקן במידה המעסיק הארגון את ליידע .10
שחסר במידה או האמבטיה, את לחמם או חמים במים

חימום. תנור

4



בהישג יהיו ולאחריה לרחצה הדרושים שהאבזרים להקפיד ו. 1
להחלפה. ובגדים מגב שמפו, סבון, מגבת, הרחצה: לקראת יד
בישיבה רחצה כולל: הרחצה, בפעולת בטיחות על לשמור .12

ניגוב גמיש; בצינור רחצה רחצה); מדף או כיסא (על
יבש. משטח על בעמידה או בישיבה המטופל

למניעת גומי ידיות, כגון נחוצים אבזרים שיש לוודא .13
במידה אלה באבזרים להצטייד לזקן ולהציע החלקה;

במידה המעסיק והארגון המשפחה את ליידע שחסרים.
הדרושים. האבזרים את להשיג/לרכוש מתקשה שהזקן
שהות בזמן עצמו, בכוחות שמתרחץ זקן על להשגיח .14

הזקן עם דיבור או עין קשר באמצעות בביתו, המטפלת
הדלת. אינעילת על והקפדה הרחצה בזמן

עור בקפלי ובמיוחד הזקן של הגוף ייבוש על להקפיד .15
וכדומה). לביתהשחי מתחת הרגליים, אצבעות (בין

לבוש. או במגבת עטוף הרחצה לאחר יצא שהזקן להקפיד .16
המטפלת על צרכיו על שולט שאינו בזקן טיפול של במקרה .17

הגוף חצי רחצת או יומיומית רחצה (א) על: להקפיד
לצורך; בהתאם ספיגה מוצרי החלפת (ב) התחתון;

פנרוז עם לזקן הצורך, לפי השתן, שקיות החלפת (ג)
במקרה המעסיק לארגון ודיווח עירנות (ד) קטטר; או
פצעים העור, ובצבע בצורה שינוי אודם, הופעת של

בגוף. אינטימיים באזורים וכדומה,
השירותים בחדר הנחוצים ולציוד לאבזרים ערה להיות .18
טואלט נייר בקירות, תמיכה ידית האסלה, של הגבהה כגון,
במידה המעסיק לארגון או למשפחה להודיע יש יד. בהישג

חסרים. זקוק, הזקן להם הציוד ו/או שהאבזרים

0J



האכלה
המטפלת: על

פעילויות לבצע לו ולאפשר הזקן, עצמאות את ולחזק לעודד ו.
יש לאכילה. הקשור בכל בעצמו לעשות מסוגל שהוא
מעבר ולא הצורך במידת בהאכלה עזרה על להקפיד

לצורך.
ובהגשת בהאכלה הזקן ובצורכי ברצונות להתחשב .1

הארוחות.

ההאכלה. בעת הזקן בגדי על להגן .3

התזונה לתכנית בהתאם מגוונות ארוחות מתן על להקפיד .4

הזקן. של
בכלים הזקן, צורכי לפי מרוסק, או חתוך אוכל להגיש .5

להגשה. מתאימים
לתת הזקן, של לצרכים המתאים האכלה קצב להבטיח .6

הטמפרטורה על ולהקפיד ורצונו, יכולתו לפי מזון כמויות
(חום/קור). המאכלים של

מוחלט סירוב על המעסיק והארגון המשפחה את ליידע .7

הזקן סירוב על המשפחה את וליידע לאכול, הזקן של
למענו. שהוכן/שמיועד אוכל לאכול

הארגון את וליידע הזקן של האכילה למנהגי לב לשים .8

שאסורים מאכלים לאכול מרבה שהזקן במקרה המעסיק
סוכרת). לחולה ממתקים (לדוגמה, עליו



הזקן והפעלת ניידות
המטפלת: על

המעסיק הארגון של המקצועיות להנחיות בהתאם לפעול .1

והפעלה. ניידות בנושא
פי על רק טיפול על להקפיד יש למיטה מרותק הזקן אם .2
בשינוי סיוע (כולל המעסיק הארגון של מקצועיות הנחיות
וכדומה). מהמיטה הורדה לחץ, פצעי למניעת תנוחות

מהזקן בקשות על אישור לקבלת המעסיק לארגון לפנות .3

ומהניידות מההפעלה שחורגת להפעלה מהמשפחה ו/או
(כגון הזקן גוף של מיוחדת להפעלה ו/או המוסכמות,

וכדומה). פיזיותרפיה תרגילי עיסוי,
שהמטפלת במידה המעסיק ולארגון למשפחה להודיע .4

ההנחיות. לפי מהמיטה הזקן את להוריד מתקשה
שהמטפלת לפני בטוחה בתנוחה נשאר שהזקן לוודא .5

ביתו. את עוזבת
לו ומחוצה בבית ולפעילות לניידות הזקן את לעודד .6

ליכולתו. בהתאם
מחוץ לטייל יכול אינו הזקן אם הבית בתוך הליכה לעודד .7

לבית.
בזמן צרכיו, לפי הזקן עם ותמיכה עין קשר על לשמור .8

לו. ומחוצה בבית ההליכה
שמעודדת שבועית או יומית פעילות תכנית זקן לכל לקבוע .9

הזקן. של וצרכיו מסוגלותו מידת לפי לבית מחוץ טיול
חמות, שעות  האוויר למזג (בהתאם הטיול וזמני התכנית

תוך המטפלת לבין המעסיק הארגון בין ייקבעו וכדומה)
הזקן. שיתוף



במכשולים התחשבות תוך הטיול מסלולי את לבחור .10
הזקן. ובבטיחות

סוכם אם אלא יציאה כל לאחר לביתו הזקן את להחזיר וו.
לארגון לדווח יש זה במקרה משפחה. בן עם אחרת

המעסיק.
טיול על מראש המעסיק הארגון הסכמת ולקבל לדווח ו. 2
הסכמה יש עליו המסלול או הקרובה מהסביבה החורג

מראש.

בבית, הזקן של ההליכה ממסלול מכשולים להסיר להקפיד 3ו.
חשמל, חוטי שטיחים, (כגון והמשפחה הזקן שיתוף תוך

וכדומה). רהיטים
ומחוצה בבית להליכה עזר ובאבזרי בעזרים צורך לזהות 4ו.

הצורך על ולהודיע ולמשפחה לזקן אותם להציע לו,

המעסיק. לארגון
מסרב שהזקן במידה המעסיק ולארגון למשפחה לדווח ו. 5
לצאת מתנגד או ניידות, של פעילות לכל זמן לאורך

מהמיטה.
התפקודי במצבו ולשינויים בניידות לשינויים ערה להיות .16

לקבל עלמנת המעסיק הארגון את וליידע הזקן, של
ולניידות. להפעלה חדשות הנחיות



הזקן של הבריאותי במצבו לשינויים עירנות
המטפלת: על

חוסר חום, כגון הזקן של הפיזי במצבו לשינויים לב לשים ו.
אייציבות חולשה, בעור, פצעים או גירוי פריחה, תיאבון,

1 וכדומה.
אדישות, כגון הזקן של הנפשי במצבו לשינויים לב לשים .2

וכדומה. שכחה עצבות, תוקפנות, בכי, בלבול,
שינוי על המעסיק ולארגון למשפחה מיידית להודיע .3

הזקן. של והתפקודי הנפשי הפיזי, במצבו כלשהו
המעסיק לארגון ולדווח ביציאות לאיסדירות ערה להיות .4

וכדומה). שלשולים (עצירות, בעיות שיש במידה
צבע) כמות, תדירות, (שליטה, שתן למתן ערה להיות .5

שינוי. כל על ולמשפחה המעסיק לארגון ולדווח
לחצן (מד"א, חירום לשירותי לפנות יש חירום במצבי .6

המעסיק. לארגון ולהודיע שח"ל) מצוקה,

בתרופות טיפול
המטפלת: על

שהוכנו כפי שנקבע, במועד תרופות ייטול שהזקן להשגיח .1

תרופות נטילת על האחריות ההוראות. ועלפי מראש
המטפלת. על ולא המשפחה ועל הזקן על בלעדית מוטלת
לנטילת להתנגדות או בתרופות יתר לשימוש ערה להיות .2

לארגון כך על ולדווח הרופא עלידי שנרשמו תרופות
המעסיק.

כאשר המעסיק לארגון ו/או למשפחה מיידית לדווח .3

/ לקבלת מרשם חסר כאשר או הקבועות התרופות אוזלות
1 תרופות.



בחדרים וניקיון סדר
המטפלת: על

מהשטיחים, אבק ולשאוב אבק לנקות לשטוף, לטאטא, .1

פעמיים זמנו, רוב את מבלה הזקן בו ובחדר השינה בחדר
ביקור. בכל החדרים את לאוורר בשבוע:

הצורך. לפי אשפה לרוקן .2

המצעים סידור כולל: הזקן, של המיטה את לסדר ביקור בכל .3

ורצון הצורך לפי מצעים ולהחליף והציפיות) הסדין (יישור
הזקן.

הזקן רצון לפי הצורך, במידת הזקן של הארון את לארגן .4

ובנוכחותו.

חלונות. ניקוי כגון יסודי ניקיון מקרה בשום לבצע אין .5

ניקוי שטיחים, וחביטת והרמת חרסינות, תריסים, קירות,
בתים. וחצרות מדרגות חדר

בהרגלים בהתחשב הזקן של בביתו למקומם חפצים להחזיר .6

הזקן. של
ולקירור לחימום ציוד בהפעלת בטיחות תנאי על להקפיד .7

ובשירותים. ובאמבטיה הזקן שוהה בהם חדרים
(חימום/קירור) הזקן בסביבת מתאימה לטמפרטורה לדאוג .8

חריגים. במקרים המעסיק לארגון ולדווח
מפגעים על המעסיק לארגון ו/או למשפחה מיידית לדווח .9

הביתי. ובמכשור הבית במבנה
קבוע מחסור על המעסיק לארגון ו/או למשפחה לדווח .10

משקהבית. לניהול מזון) ניקוי, חומרי (כגון במשאבים



ושירותים אמבטיה ניקיון
המטפלת: על

ולהשאיר הזקן רחצת לאחר האמבטיה חדר את לנקות .1

יבשה. רצפה

ולנקות בשירותים, האסלה ניקיון את פעם בכל לבדוק .2
! עם או לבד גר שהזקן במידה בשבוע, פעמיים לפחות
■ בלבד. בןזוג
( שטיחים (כגון ובאמבטיה בשירותים מכשולים להסיר .3

/ והמשפחה. הזקן שיתוף תוך מודבקים) שאינם

כביסה

המטפלת: על
והמצעים הבגדים את הצורך לפי לקפל לתלות, לכבס, ו.

הזקן. בבית כביסה מכונת יש אם הזקן, של
ומגבות). מצעים כולל (לא הצורך לפי הזקן בגדי את לגהץ .2

חיצוני כביסה בשירות צורך על המעסיק לארגון לדווח .3

הזקן. בבית כביסה מכונת אין אם
הזקן. של בודדים אישיים פריטים רק ביד לכבס .4

י וקניות סידורים ליווי,
המטפלת: על

לא שהליווי ובלבד רצונו ולפי הצורך לפי הזקן את ללוות ו.
לסידורים, לחברים, לבדיקות, (ליווי הטיפול משעות יחרוג

וכדומה). יום למרכז
של במקרים המעסיק הארגון ועם המשפחה עם לתאם .2

השעות. למכסת מעבר רפואיות לבדיקות הזקן ליווי

CD J
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שאין (במידה המעסיק לארגון ו/או למשפחה לדווח .3

הטיפול. המשך ועל הבדיקה תוצאות על משפחה)
בקשת לפי ו/או לצורך בהתאם בזמן, תרופות להביא .4

הזקן.
הבאת תשלומים, דואר, (בנק, וסידורים קניות לערוך .5

ולהביא וצרכיו, בקשותיו עלפי הזקן, בשביל תרופות)
שנרכשו. הקניות על קבלות

הצורך. לפי הקניות, בתכנון לזקן לסייע .6

של המגורים בשכונת יומיומיים מצרכים של קניות לבצע .7

הזקן.
הקניות במהלך אישיים וסידורים קניות לבצע אין .8

לזקן, והסידורים
לכל הזקן של האשראי בכרטיס להשתמש איסור חל .9

שהיא. מטרה

אוכל הכנת
המטפלת: על

בהתאם בבישול) עזרה או בישול (כולל אוכל להכין .1

הרפואיות ולמגבלות הפה למצב התזונה, להרגלי לרצונו,
הזקן. של

המתאימה. בטמפרטורה האוכל את להגיש .2

אסתטית. בצורה ארוחה להגשת לדאוג .3

ליכולת בהתאם האוכל בהכנת הזקן את ולשתף לעודד .4

הזקן. עצמאות על שמירה ותוך
אוכל, שולחן ולהשאיר הכיור ואת האוכל כלי את לשטוף .5

והגשתן. הארוחות הכנת אחרי נקיים ורצפה שיש



והתייחסות התעניינות
המטפלת: על

ובכבוד. עליו המועדף בשם לזקן לפנות .1

לביתו. כניסתה עם הזקן בשלום להתעניין .2

עם התקשורת במסגרת ותומכת מקובלת אווירה ליצור .3

ומנומס, אדיב סגנון על שמירה כולל והמשפחה, הזקן
מחנך. לא מוכיח, לא

לצרכים ערה ולהיות ובסבלנות בסובלנות להקשיב .4

הזקן. ולמנהגי לאמונות ולהרגלים,
ו

שיחה

המטפלת: על
הזקן עם לשיחה דקות מספר העבודה בתחילת להקדיש .1

על הזקן את לדובב יש יום. באותו העבודה תכנית על
בבית. עבודתה על אותו וליידע צרכיו

דקות 15 לפחות היום במשך העבודה במהלך להקדיש .2

j לשיחה שלו לצורך עירנות תוך הזקן, עם חברתית לשיחה
* יום. באותו

בתוכן, לבחור בשיחה, לפתוח אותו ולעודד לזקן לאפשר .3

השיחה. קצב את ולקבוע
ולשבת הזקן עם עין קשר על לשמור בנינוחות, להקשיב .4

' ובהירה. ברורה בשפה לשוחח מולו,
לא ופניות מצעקות להימנע נעימה, שפה על להקפיד .5

מנומסות. _



של האישיים/הפרטיים בחיים הזקן את מלשתף להימנע .6

מניסיונה דוגמאות או אישיות בעיות כולל המטפלת
האישי.

עבודה בתנאי ומשפחתו הזקן את לשתף/לערב איסור חל .7

ושכר.

הטיפול שעות על כסף לקבל ו/או לבקש איסור חל .8

סיעוד. בחוק הכלולות
הימנעות כולל: הזקן של האישיים בחייו מלהתערב להימנע .9

משפחתו. עם ביחסים מלהתערב הימנעות עצות, מלתת
ורכוש ממון בענייני ולהתערב לייעץ להתעניין, איסור חל 0ו.

ומשפחתו. הזקן של
של פרטיות לשיחות הזקן של בטלפון משימוש להימנע וו.

המטפלת.
בעיות של חריגים במקרים המעסיק לארגון לדווח .12

והתנגדות. דחייה משותפת, שפה היעדר כגון בתקשורת,
כל בפני ומשפחתו הזקן אודות המידע סודיות על לשמור .13

המעסיק. לארגון לדיווח פרט אדם,

הזקן משפחת עם אינסראקציה
המטפלת: על

לקבלת העיקרי המטפל עלידי היזומות לפניות להיענות ו.

הזקן. עם בתיאום הזקן, מצב ועל עבודתה על דיווח
המשפחה של חריגות פניות על המעסיק לארגון לדווח .2

התפקיד). להגדרת (מעבר
לצורך אחר, עיקרי מטפל או משפחה בן עם קשר ליצור .3

תדירות (מבחינת המעסיק הארגון הנחיית ועלפי ^|עדכון ^ ואופן).
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המשפחה. בני עם בעיות על המעסיק לארגון לדווח .4

והזנחה התעללות לניצול, חשד על המעסיק לארגון לדווח .5

אחרים. או המשפחה עלידי הזקן של
שהזקן במידה משפחה, בני עם לפעם מפעם קשר ליצור .6

לבד. גר
עבודתה על פעם מדי להם ולדווח המשפחה לבני להסביר .7

הזקן. בבית
הזקן. בבית העבודה סדר בארגון המשפחה בני את לשתף .8

ובני הזקן של מנוגדים צרכים על המעסיק לארגון לדווח .9

משפחתו.


