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 קבלת מטופל שם הנוהל: ותהליכים טיפוליים )חולים(תנועת מטופלים  פרק:

 0.5.1 מס' נוהל: 01/07/2020 עודכן בתאריך: 1 מהדורה 01/07/2007 תאריך אישור
  

  גם למיגדר השני, הכוונה היא או נקבה בלשון זכרבכל מקום בו נכתב המסמך 
 

 

 1 עמוד   
  2 מתוך

 0     םמספר נספחי   

 חזור לתוכן נהלי רוחב רקע:   1

הוא שלב קשה ביותר הן עבור המטופל  המעבר מחיים פרטיים בקהילה לחיים במסגרת המוסדית,  1.1
 במגבלות פיזיות ומנטליות.כאשר המעבר מלווה  בפרט והן עבור בני משפחתו,

כדי להקל על המעבר והשינוי בחיי הקשיש חשוב לפעול בצורה מקצועית ואמפטית. תהליך הקליטה   1.2
 של המטופל יתבצע תוך שיתוף המשפחה וכלל הצוות הרב מקצועי.

 מטרות הנוהל:   2

 ,של המטופל סוציאליוה התפקודי, גבש תהליך קבלה שייתן תמונה רחבה לגבי מצבו הרפואיל  2.1
 כדי להתאים לו תכנית טיפול ראשונית.

 קליטה של מטופל חדש.הלהבטיח את רצף תהליך   2.2

הקליטה, של כל בעלי התפקידים השותפים  במהלךלהציג בצורה כוללנית את עיקרי הפעילות   2.3
 .של מטופל בתהליך הקליטה

 להקל על המטופל ומשפחתו את תהליך הקליטה בבית החולים הגריאטרי.  2.4

 :הגדרת מושגים   3

מי שמגיע בפעם הראשונה לבית חולים גריאטרי ואין לו בבית החולים תיק רפואי,  - מטופל חדש  3.1
לרבות מטופל שעובר ממחלקת עצמאיים / תשושים למחלקה סיעודית או למחלקה לתשושי נפש 

 .באותו בית חולים גריאטרי

מאשפוז סיעודי מורכב  מאשפוז חריף או / תשושי נפש מי שחוזר לבית החולים הגריאטרי - מטופל חוזר  3.2
  לא כולל מטופל ששוחרר לביתו לתקופה העולה על חודש ימים. ויש לו בבית החולים תיק רפואי. 

 יום, יחשב מאושפז חוזר.  30שעובר למחלקת קורונה עד  מאושפז

 יחשב מאושפז חדש. ,ממחלקה לתשושיםלבית החולים הגריאטרי מאושפז שעובר 

  :תהליך   4

 לביצוע.לוח זמנים לביצוע,  אחריות, פעילויות, קבלה שלבי  בטבלה המצ"בראה   4.1

קבלת מטופל ב"קוד" משרד הבריאות, מחייבת בדיקת קיום טופס הפניה ממוחשב בפורטל של   4.2
 .3.4.9בנוהל כמפורט משרד הבריאות  ודווח בפורטל זה על הקבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבור/י לדף פתיחה ראשי                   

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/ng/Pages/Rohav.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/ng/Pages/Rohav.aspx
http://www.health.gov.il/download/ng/3_4_9.pdf
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/ng/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/ng/Pages/default.aspx
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 2 עמוד   
  2 מתוך

 0     םמספר נספחי   

 
 תהליך קבלת מטופל. 5

  מקצוע
 שלב א'

 מועמד לקבלה
 עתוי

 שלב ב'
 קבלה ראשונית

 עתוי
 שלב ג'

 קבלה מלאה
 עתוי

 רפואה

 מנהל רפואי אחריות וסמכות

)כולל(  עד
 מועד

 הקבלה

 רופא/ בית 
 מנהל/ת רפואי

ביום 
 קבלתו

 / מנהל רפואי
 רופא בית 

 חודש
 פעולה

 עיון במסמכים 
 פקודיים.ת -רפואיים

בדיקת כל חולה מומלץ 
 לפני קבלתו

 קבלה רפואית מלאה

הערכה גריאטרית 
 כוללנית

 1.2.3 1.2.1  קישור לנוהל

 סיעוד
 

 מנהלת הסיעוד כותאחריות וסמ

 כנ"ל

אחראית 
 מחלקה/משמרת

משמרת 
 המקבלת

 אחראית מחלקה

 שבוע
 פעולה

 עיון בטופס התפקודי

 שיחה עם המשפחה

קבלה סיעודית: אנמנזה 
 ואמדן

 בניית תכנית טיפול

 2.3.2    2.2.1   ;   2.2.2 -- קישור לנוהל

מינהל 
 וכספים

 מנהל אדמיניסטרטיבי אחריות וסמכות

 כנ"ל

מנהל/ת 
 אדמיניסטרטיבית

 ש 24
 ראשונות
 לאשפוז

 

 
 
 
 

 חודשי

 פעולה

בדיקת  - ועמד בקודמ
 הפניה ממוחשב"פס וט"

 חתום ע"י הגזבר
 

קבלה  - מועמד פרטי
 מינהלית ומסמכיה

קבלה פורמלית, עדכון 
פרטים, פתיחת רשומה 

 רפואית

דווח בפורטל על 
 מאושפז בקודקבלת 

קבלת דווח בפורטל על 
 מאושפז בקוד

  )קוד( 3.4.9          ; 3.2.1 -- קישור לנוהל

עבודה 
 סוציאלית

 עו"ס אחראית אחריות וסמכות
 כנ"ל

 עו"ס המחלקה
 ש' 48

 

 עו"ס המחלקה
 חודשיים

 תהליך ההסתגלות תהליך קבלת מטופל  פעולה

 4.0.2 4.0.2  קישור לנוהל

 תזונה

 - אחריות וסמכות

 כנ"ל

 דיאטנ/ית המחלקה

 שבוע

 דיאטנית המחלקה
 חודש

 הערכת מצב תזונתי - פעולה 
הערכת צריכה 

 תזונתית והמלצות

 5.0.2 5.0.2 - קישור לנוהל

 יהפיזיותרפ

 - אחריות וסמכות

 כנ"ל

יסט/ית פיזיותרפ
 המחלקה

ימי  5
 עבודה

יזיותרפיסט/ית פ
 המחלקה

3 
 חודשים

 - פעולה

אבחון פיזיקלי ראשוני 
 וקביעת תוכנית טיפול

 3מעקב תפקודי כל 
 שלאחודשים למי 

 מקבל טיפול

 6.0.2   6.0.2  - קישור לנוהל

ריפוי 
 בעיסוק

 - אחריות וסמכות

 כנ"ל

מרפא בעיסוק או 
 עובד/ת תעסוקה

 שבוע

 ריפוי בעיסוק

 שבועיים
 - פעולה

קבלה, איתור צרכים 
 וקביעת תוכנית טיפול

קבלה וקביעת תוכנית 
 טיפול

 7.0.2   7.0.3      ;7.0.2  - קישור לנוהל

 

 

הערכה גריאטרית 
 כוללנית

 עיון במסמכים 
 תפקודיים. -רפואיים

 בדיקת כל חולה מומלץ 
 בלתולפני ק

קבלה סיעודית: אנמנזה 
 ואמדן

 

 

 

 

 דווח בפורטל על 
 מאושפז בקודקבלת 

קבלה פורמלית, עדכון 
פרטים, פתיחת רשומה 

 רפואית
 

דווח בפורטל על קבלת 
 ושפז בקודמא

בדיקת  - מועמד בקוד
 הפניה ממוחשב"פס וט"

 חתום ע"י הגזבר
 

קבלה  - מועמד פרטי
 מינהלית ומסמכיה

הערכת צריכה 
 תזונתית והמלצות

 3מעקב תפקודי כל 
 שלאחודשים למי 

 מקבל טיפול

קבלה וקביעת תוכנית 
 טיפול

קבלה, איתור צרכים 
 וקביעת תוכנית טיפול

אבחון פיזיקלי ראשוני 
 וקביעת תוכנית טיפול

http://www.health.gov.il/download/ng/1_2_1.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/1_2_3.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/2_2_2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/2_2_1.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/2_3_2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/3_2_1.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/3_4_9.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/3_4_9.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/4_0_2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/4_0_2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/5_0_2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/5_0_2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/6_0_2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/6_0_2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/7_0_2.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/7_0_3.pdf
http://www.health.gov.il/download/ng/7_0_2.pdf

