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  מכבי ומאוחדת, לאומית, כללית: ח"מנהלות הסיעוד בקופ

  אביב-ירושלים ותל: אחיות מנהלות הסיעוד בבריאות הציבור בעיריות
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  כללי. 1
  

הביקור מאפשר . ביקור בית הוא אחד מדרכי הקשר בין האחות בבריאות הציבור לפרט ומשפחתו
את המארג המשפחתי והכוחות הפועלים בו ואת , להכיר את  הלקוח ומשפחתו בסביבתם הטבעית

בביקור הבית ניתן לאמוד את יכולותיהם של בני המשפחה במטרה . התנהגותם באותה סביבה
  .ם את המטרות הבריאותיות שלהםלשמר ולקד

  
  מטרות . 2

  :או משפחתו בביתם בהיבטים הבאים/ של הלקוח ואומדןביצוע  2.1
 חברתיורגשי , נפשי, פיזי.  
 מערכת יחסי הגומלין של הלקוח במסגרת המשפחתית.  
  ומשפחתושל הלקוחמערכות תמיכה .  
 הכרת הסביבה הפיזית תוך הסתכלות על התאמתה לצרכי הלקוח.  

  . תכנון תוכניות התערבות בהתאם לאומדן הצרכים  בשיתוף הלקוח2.2
  תיאום, ייעוץ, הדרכה, ביצוע טיפולים( יישום תוכנית ההתערבות בהתאם לאומדן 2.3

  ).       והפנייה לגורמי טיפול בקהילה בהתאם לצורך
  . הערכת תוצאות ההתערבות והמשך פעילות על פי הממצאים2.4

  
   עקרונות. 3
  .1996ו "שמירה על חוק זכויות החולה התשנהוג על פי כללי אתיקה מקצועית תוך לנ 3.1 

  לפי, נוספים בזמן ביקור הביתאו גורמים ה לשיתוף בני משפחה /לכבד את בקשת  הלקוח 3.2
  . הצורך ולפי מטרת הביקור      

  
  קהלי היעד. 4

  .תינוק ראשוןמשפחה לאחר לידת  4.1
  .צרכים מיוחדים עם תינוק משפחה בה נולד פג או 4.2
  . בעיות בריאותלתלמיד בעמשפחה עם  4.3
או על פי בקשת הלקוח ייתבצעו על פי שיקול דעתה המקצועי /ביקורי בית לקהלי יעד אחרים ו 4.4

  .של האחות
  
   :חלות הנוהל. 5

  .אחיות בריאות הציבור העובדות בטיפות חלב ובתי הספר
  
  : ביסוס משפטי. 6

  01/2004  - ינוק ובפעוט בתחנות לבריאות המשפחהנוהל לטיפול מונע בת
  01/2001נוהל אשה הרה 

  )08/2003(ד "נוהל מתן שירות בריאות לתלמיד בשנת הלימודים תשס
  )07/2003(תדריך לאיתור נשים נפגעות אלימות 

  
  השיטה. 7

  :  הכנה לביקור הבית7.1
  .קביעת  מטרת ויעדי הביקור �
את הנתונים ניתן לאסוף  מרשומות .   ומשפחתואיסוף נתונים רלבנטיים על הלקוח �

  . ומגורמים נוספים המטפלים במשפחהמהמשפחה, בריאות
הביקור עם מציפיות ותיאום מטרות ו הביקור מועד: תאום הביקור עם המשפחה �

  .המשפחה ככל הניתן ובהתאם לנסיבות
  .  מקצועי וחינוכי על מועד הביקור כאשר הביקור משותף-תאום עם צוות רב �
  .)1' נספח  מס (בטופס מובנה מתאיםניתן להסתייע  �
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  :  ביצוע ביקור הבית7.2
  . תפקידה תוך הצגת תג אישיאת האחות תציג את עצמה ו �
  .האחות תציג את מטרות ויעדי הביקור �
,   במהלך הביקור יוקצה  זמן מתאים לשאלות. וצרכיו הלקוחמצבהאחות תבצע אומדן  �

  .הבהרות ומידע נוסף
 וכן ואת המשך ,משפחה תוך קבלת משובהם את הביקור עם הלקוח והאחות תסכ �

  .  במידת הצורךההתערבות
  

   רישום 7.3
על פי , והמלצות להמשך התערבות בהתאם לצורך ממצאי הביקור את תתעדהאחות  �

 . עקרונות רישום ודיווח
 .         בתחנה ממוחשבת יוקלדו פרטי הביקור בשדות המתאימים

  . יש לצרפו לרשומת הבריאות-) 1' נספח מס(טופס עזר אם נעשה שימוש ב �
  .הביקור יירשם ברשומון במקומות המתאימים �

  
   דיווח7.4
 על ממצאי הביקור לגורמים הרלבנטיים בתוך המערכת ,  במידת הצורךהאחות תדווח �

ושמירה על חוק ,  תוך שמירה קפדנית על אתיקה וסודיות רפואית,למטפלים אחריםאו /ו
  . ולהזכויות הח
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   1 נספח מספר –טופס עזר לרישום ביקור בית 
  )מיועד לתיוק ברשומת בריאות המטופל(

  
  _____________. ז.ת__________ תאריך לידה ______________ : שם המטופל

  __________שם אב ___________  שם אם _______________ : תאריך הביקור
  ___________: קרבה_____  ________________שם : נכחו בעת הביקור

  
  לא/  כן  :  תיאום הביקור. 1
  ___________לפרט  , אחר/  משפחה  /  אחות  : הגורם היוזם את הביקור. 2
  
  ______________________________________________: מטרת הביקור. 3

_________________________________________________________  
  
  ):'מצב רוח וכד, לבוש, נקיון הגוף, מראה חיצוני(מהמטופל התרשמות . 4

__________________________________________________________  
__________________________________________________________  
__________________________________________________________  

  
  )'בטיחות וכד, ציוד , צפיפות דיור, מצב תברואי(פיזית תיאור הבית והסביבה ה. 5

__________________________________________________________  
__________________________________________________________  

  
  ):לא קיים, אחר, קהילתיים, חברתיים, משפחתיים(מקורות תמיכה של המשפחה . 6

__________________________________________________________  
__________________________________________________________  

  
  י המשפחה"צרכים ובעיות כפי שהוצגו ע. 7

__________________________________________________________  
__________________________________________________________  

  
  י האחות בזמן ביקור הבית"צרכים ובעיות כפי שהוגדרו ע. 8

__________________________________________________________  
__________________________________________________________  

  
  שנעשו בזמן הביקור ) תוכנית סיעודית(פעילויות והדרכה . 9

__________________________________________________________  
__________________________________________________________  

  
  ) מידע שלא בא לידי ביטוי בטופס(הערות האחות . 10

__________________________________________________________  
__________________________________________________________  

  
  המלצות להמשך התערבות. 11

__________________________________________________________  
__________________________________________________________  

  
  ________________: טיפת חלב________________   שם האחות המבצעת 


	ביקור בית הוא אחד מדרכי הקשר בין האחות בבריאות הציבור לפרט ומשפחתו. הביקור מאפשר להכיר את  הלקוח ומשפחתו בסביבתם הטבעית, את המארג המשפחתי והכוחות הפועלים בו ואת התנהגותם באותה סביבה. בביקור הבית ניתן לאמוד את יכולותיהם של בני המשפחה במטרה לשמר ולקדם את המטרות הבריאותיות שלהם.
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