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  דרישות תיעוד בתיק הפעוט

  
  

  ע"י חוצצים. -הפרדה בין הנושאים

  

  פרטים אישיים: של הפעוט, משפחה,  טלפונים כולל טלפון חירום, רגישות לתרופות, אלרגיות -)1(

טפסי קבלת הפעוט: הפניות, חומר רפואי, ויתור על סודיות רפואית, חוזה חתום עם ההורים, הפנייה  -)2(

  כה, טופס השמה חתום.מוועדת השמה/ הער

של הפעוט ומשפחתו, תיעוד ביקורי בית, תיעוד קשר עם המשפחה (שיחות  Intakeעבודה סוציאלית:  -)3(

  טלפון ומפגשים), תיעוד קשר עם גורמים בקהילה.

רפואי: תוצאות של בדיקות, התקשרויות עם גורמים רפואיים, דוחות שנשלחים אל גורמים רפואיים  -)4(

  .  כולל את כל ההתכתבויות של אנשי המקצוע.             ומהם למעון

ישיבות צוות הנוגעות לפעוט, הגדרת מטרות  -חינוכי: הגננת מרכזת את כל החומר הקשור בפעוט -)5(

  עבודה עם הפעוט (תוכנית עבודה אישית),שיחות עם הורים (טלפונית/ מפגש).

(פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת), הכולל  עחובה חוצץ נפרד לכל מקצומקצועות הבריאות:  -)6(

אבחון סטנדרטי ו/או הערכות שהועברו, כולל את חומרי הגלם של האבחון/ הערכה. סיכום  -את הנושאים

אבחון/ הערכה עם מטרות עבודה תפקודיות, מתוזמנות ומדידות. דוח סיכום בסוף שנה, המתייחס למהלך 

  הטיפול והמלצות. תיעוד שוטף של טיפולים, פרטני וקבוצתי, כולל תאריכים וחתימות על כל מפגש.

  * במעונות בהם ניתנים טיפולים רגשיים מעבר לתחום העבודה הסוציאלית , יש להוסיף חוצץ לכל תחום.*

  פעילויות אישיות נוספות.  -)7(

  

  : תיק קבוצות

  :הגדרת כל קבוצה שמועברת במעון, כולל

  משתתפי הקבוצה

  צוות מעביר 

  הקבוצה  מטרות

  רצף של תכנים
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   :תיק מעון

  רישוי, אישורים שונים, התכתבויות. -תיוק כל מסמכי המעון

  

  : תיעוד בכיתות

 טבלת נוכחות למילוי יומי (מאפשר מעקב הדוק אחרי הפעוטות המורדים/ מועלים להסעות). )1(

  סדר יום של התנהלות המעון.) 2(

 מערכת טיפולים אישית (לפי שמות הפעוטות). )3(

  הנחיות של צוות מקצועות הבריאות להתייחסות שוטפת עם הפעוט. )4(
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