
 10/2011כללי  :'חוזר מס

  1375סיעוד 

 א"תשע, ניסן' ו   :תאריך

 2011, אפריל 10         

 הערכה תפקודית :נושא
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  מטרת החוזר
עד  חמור מאודלנבדק במצב רפואי מסלול מהיר להערכה תפקודית  על הפעלתהסבר מתן 

 .מעריך ל ידיעהערכת תלות ביצוע ללא ( פיזיולוגי או מנטאלי)קיצוני 
 פתח דבר

 

 גלריית רכיבים 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

  השפעות נלוות

השפעת התהליך על מספר שעות ייעוץ 

לסניף תבחן במסגרת הבדיקה הנערכת היום 

 . על ידי הנדסת ייצור

 חשוב לדעת

המסלול המהיר מתאים לכל סוגי התביעות 

 (חוזרות ובקשה לבדיקה מחדש, חדשות)

  מידע לנציגי שירות

 ובטופס התביעה, אין שינוי בנוהל הגשת התביעות

 

 

  

 הוראות לביצוע

תהליך 

 מקוון



 פתח דבר 

   במסגרת הרצון המתמיד לשפר את השירות ולהקל על אוכלוסיית הקשישים

, על משפחותיהם ועל תהליך קבלת ההחלטות במוסד לביטוח לאומי, הסיעודיים

מאוד  חמורהוחלט לבצע הערכות על רמת תפקוד של זקנים הסובלים ממצב רפואי 

. י מעריך"בית עבמסלול אשר לא יצריך ביקור ( טאלינפיזיולוגי או מ)עד קיצוני 

 .ידי פקיד תביעות לאחר קביעת מסקנות היועץ בסניף-ההחלטה תתקבל על

   

 

 ממועד קבלת החוזר :בתוקף

 

 חזרה

  

                        

 

 

 

 

יקבעו , מיון הפניות לביצוע הערכות/במסגרת תפקידם בניתוב היועצים בסניפים .1
וזאת רק לגבי תביעות " מסלול מהיר"איזה מההפניות תשארנה אצלם להערכה ב

 .שניתן לבסס לפיו מסקנות שיהא בהן מידע רפואי מפורט

 פקיד התביעות רשאי להחליט שאינו מקבל את ההערכה שנעשתה במסלול המהיר*

 (.הערכת מעריך)בר למסלול רגיל ולבקש שהתיק יוע  

 

הערכתם לגבי רמת מושכל את  באופן ,על סמך מסמכים רפואייםהיועצים יקבעו  .2
חינה פיזיולוגית במקרים הקשים והקיצוניים ביותר מבוזאת אך ורק  תפקודו של זקן

 התפקוד מתאים משמע כש, או מנטאלית
 .ולצמיתות( 861%)מקסימאלית הרמת התלות ל

 .  ADL-בסעיפי ה( ניקוד)יקבע מסקנות היועץ לא  *
 

 ,יכלול את פרטי הזקן( נמצא במערכת טפסים) 2605'  בל" הערכה במסלול מהיר"טופס  .3

 .הנימוקים לכךו  168%= רמת התלות הגבוהה היועץ לגבי  מסקנת

( 18%או  861%)החלטה במסלול זה תהא תמיד לפי רמת התלות הגבוהה ביותר 

 . ואין צורך לקבוע אם בודד וזמניות

 

 חזרה

 

 

 הוראות לביצוע



 

 

 

 (.ללא שינויעד שלב הזמנת מעריך ), תביעות חדשות יוזנו למערכת בתהליך רגיל  'שלב א

 

 

 

 מ"טופס הערכה במסלול מהיר מהיועץ יש להזין הנתונים בתהליך הרלאחר קבלת ' שלב ב

 ". מסלול מהיר: "נבנה קוד נוסף , "החלטה חריגה"שדה , במסך תנאים מקדמיים 

 .יש לסמן קוד זה

 .לבצע מבחן הכנסות

 .בלבד 168%או  84%: ולהזין זכאות 3לעבור לתחנה  

 .ואנטר*  ידי-ניתן למוחקו על, במידה וקוד זה הוזן  בטעות

 

 חזרה

 

 

 חתימה

 

 ארנה זמיר

 מנהלת אגף סיעוד

 

 רשימת תפוצה
 

 פקידי תביעות סיעוד: נמענים לביצוע
 המוסד לביטוח לאומי , ל גמלאות"סמנכ –אילנה שרייבמן '  גב:  העתק לידיעה

 מנהלי סניפים                       
 מנהלי תחום גמלאות                       

 מנהלי סניפי משנה                       
 פקידי תביעות סיעוד                       

 מרכזי דלפק קדמי                       
 מנהלי מרכז מידע טלפוני                       

 מנהלת תחום סיעוד – בושם-רבקה רוזנברג' גב           
 

 חזרה
 

תהליך 

 מקוון


