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 19/2014חוזר מס':  כללי 
 1438סיעוד                 

 "ד כסלו, תשע"הכ 
 2014דצמבר,  11 

 הערכת תלות נושא:

 תוספת מסך נילווה - מערכת ממוחשבת –הערכת תלות  תת נושא:

 תוספת מסך נילווה שם החוזר:

 מטרת החוזר

 להסביר את הצורך במסך נלווה לתוצאות הערכת תלות, ואופן הביצוע.

  פתח דבר

התלות החדשה, ניבנה מסך נילווה שיאפשר ניתוח, והסקת מסקנות, כמו כן יינתן  כחלק מהערכת

 ביטוי למידע נוסף ולצרכים נוספים:

 .נפילות  מידע על .1

 .מקור המידע לעיוורון .2

 נקודות בהפרשות. 7תפקודי היומיום למי שצבר  .3

 .מי יזם /הציע לזקן להגיש תביעה זו  .4

 .ל לזקןהאם הערכה גריאטרית כוללת עשויה להועי .5

  גלריית רכיבים

   

 

 
 

   

 מיחשוב הוראות לביצוע
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 השלמת השדות החדשים  -תנאי לאישור מבחן התלות 
 

המידע המשני בשדות את למלא עבורו   יש ,13-17  יםקוד ניידותנקודות ב 0.5-7מי שצבר  .1
  -הבאים

 

 חובה(שדה  )לא , כן   :  האם נופל בתוך ביתו ואינו קם לבדו

 
 וך ביתו =כ (חובה להזנה אם נופל בתשדה )  נפילות תדירות

 נופל לעיתים רחוקות מאוד  -רמ     
 עיתים רחוקות ל נופל   -רח    
 עיתים קרובותל נופל  -קר    
 

 חובה(שדה  סקנה על פי: )מ               

 התרשמותך –הת                    
 מסמכים  -מס                   

 
 
 

 י:מידע משנ ש להזיןי לט(  , יוורון מוח)ע 53אם סומן סעיף  רק בסעיף אכילה .2

  : )*(המידע על העיוורון מבוסס על

 תעודת עיוור  -תע
 מסמך מרופא עיניים -מס

 

 מידע משני:יש להזין  נקודות , 7)תלות מוחלטת(  66סומן קוד   אם  רק בסעיף הפרשות. 3

 טבלה תפקודית 

 נקודות( 7יש למלא רק למי שתלוי לחלוטין בטיפול בהפרשות )

ניקוד בתפקודים )הניקוד אינו מצטבר אלא מבסס  0 0.5 1 1.5 2

 את מידת התלות(

 תלות בניידות     

 תלות בהלבשה     

 תלות ברחצה     

 

 .שדה חובה בכל הערכת תלות - )הערות המעריך ( 17סעיף  .4

 מי יזם /הציע לזקן להגיש תביעה זו 

 אחר  -ראחות , א-רופא , אח-עובד סוציאלי ,  רו-חברת סיעוד , עו-בן משפחה ,  חס-זקן , במ-זק
 חברת סיעוד יש להזין קוד נות"ש, וסניף-" אם מוזן "חס
 לא נוסיף שדה למלל. –אחר -" ראם מוזן "א

 

 הוראות לביצוע
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 חתימה

 

 ארנה זמיר

 מנהלת אגף סיעוד

 

 רשימת תפוצה
 

 : פקידי תביעות סיעודנמענים לביצוע
 , המוסד לביטוח לאומי המשנה למנכ"ל וראש מינהל הגימלאות –גב' אילנה שרייבמן     לידיעההעתק 

 מנהלי סניפים                       
 מנהלי תחום גמלאות                       

 מנהלי סניפי משנה                       
 פקידי תביעות סיעוד                       

 מרכזי דלפק קדמי                       

 .שדה חובה בכל הערכת תלות  יתווסף- ()הערות המעריך 17סעיף  .5

 כן/לא הערכה גריאטרית כוללת עשויה להועיל לזקן :           

 

 

 

 

 

 17 - נילווה למסך הגעה F  תלות מבחן הזנת ממסך  

 10 י"ע התלות מבחן אישור עם  F  - יש שגיאות שאם מסך זה ריק או )זה  למסך' אוט הגעה

 (בנתונים שהוזנו

  10 -תלות המבחן את לאשר גם ממסך זה ניתןF. 

 הנלווה במסך ההזנותה את גם יאפס – תלות אישור איפוס. 

 הנלווה במסך ההזנותה את גם תעתיק –' אוט באופן תלות מבחן העתקת. 

 הנלווה במסך ההזנה תבטל – התלות מבחן העתקת ביטול. 

 לערוך שינויים במסך.לא ניתן יהיה  אישור החלטת ועדה לאחר 

 

 מיחשוב



 
 
 
 

 המוסד לביטוח לאומי
 גמלאותנהל  ימ

 

 4 

 

 

 מנהלי מרכז מידע טלפוני                       
 סיעודבכירה מנהלת תחום  – בושם-גב' רבקה רוזנברג           
 אגף מחקרמנהלת  – שמלצרמרים  גב'           
 מחקר אגף חוקר מומחה בכיר,  - אסיסקוביץשרון  מר            

 

 חזרה
 

 

 

 

 


