
 הנחיות לרופא מומחה בגריאטריה בעת עריכת ביקור אצל נבדק
 .התובע גמלת סיעוד והסקת מסקנות



*

 בעיית אי השוויון במיצוי זכויות –מבחינת המוסד *

יש חוסר ודאות לגבי קבלת התשלום על  –מבחינת הרופא המבצע *
 .  הבדיקה שביצע



*

י  "נבדקו ע גימלהרמת 

 מעריכות

י  "נבדקו ע

 רופאים

י  "נבדקו ע כ"סה

-ב)מעריכות 

)% 

י  "נבדקו ע

 %(-ב)רופאים 

 1.6 4.1 354 49 305 אין זכאות

 25.1 38.1 3,587 767 2,820 91%גימלה 

גימלה  

150% 

2,578 690 3,268 34.9 22.6 

גימלה  

168% 

1,693 1,550 3,243 22.9 50.7 

 100.0 100.0 10,452 3,056 7,396 כ"סה



*

  גימלאותבנספחים ניתן לראות גם כי שיעור מקבלי  8מלוח "

ממקבלי   2.2ברמה הגבוהה שנבדקו על ידי רופאים גבוה פי 

ברמה הגבוהה שנבדקו על ידי מעריכות מטעם   גימלאות

נובע יש לנו קושי לקבוע האם הדבר , יחד עם זאת. המוסד

מאי התאמה בין תפיסת הרופאים את תפקידם ובין 

או מכך שמלכתחילה קשישים שמצבם , ...דרישות המוסד 

 ."התפקודי חמור יותר בממוצע פונים לרופאים



*
 :יש להמשיך בביצוע הערכות התלות באמצעות מעריכי התלות תוך1.

 שיפור הכלי•

 שינוי הנחיות לדרך הבדיקה •

 .  שינוי שיטת צבירת הנקודות•

 מחשוב הערכות התלות2.

,  המתבצעות על ידי רופאים לוקות בחוסר סטנדרטיזציהבדיקות "3.
על ידי בודקי הביטוח הלאומי בהשתמשם לבדיקה המתבצעת בניגוד 

 .יש לשאוף למזעור הפערים". של הרופאיםבכלי וותיק ושונה מזה 



*

62.9% 

98.2% 

37.1% 

1.8% 

0%
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100%

 ות/רופאים ים/מעריכות

 הומלץ לא לתת גימלה הומלץ לתת גימלה



*

 . לדבר בשפה אחת -צמצום הפערים בהבנת המושגים1.

 .  עבודה בשיתוף פעולה למיצוי הזכויות של הזקנים2.

הכרת הנהלים החדשים והטופס החדש עבור רופאים המבצעים  3.
 .הערכות תלות לתובעי גמלת סיעוד



 רמות הזכאות על פי חוק 3*

מספר יחידות  
 סיעוד

טווח ניקוד      רמת הזכאות  

9.75 

 
5.5 -2.5 נמוכה  

16 

  3תוספת של 

למי שאינו   ש"ש

 מעסיק עובד זר

8 – 6 בינונית  

18 

  4תוספת של 

למי שאינו   ש"ש

 מעסיק עובד זר

+9 גבוהה  



*

         קביעת זכאות על סמך מסמכים רפואיים ומידע  . 1*
 נוסף  

 

 י מעריך תלות"בדיקה עקביעת זכאות על סמך . 2*

 

י רופא  "בבדיקה עקביעת זכאות על סמך . 3*
 מומחה בגריאטריה



*

י רק כאשר  "הערכת התלות תתבצע ע
לא ניתן לבסס החלטה על פי המידע  

 .  הרפואי הקיים במסמכים



קביעת זכאות על  *
סמך מסמכים  

רפואיים ומידע          
 נוסף  

 



(  רמת זכאות גבוהה קבועה)נקודות  9. א
מחלת נפש או   ,קוגנטיביתירידה רקע על 

 .מצב רפואי מסכן חיים 
אדם שיש לו פגיעה בכושר השיפוט והתובנה ובמצבו או -1

 .בהתנהגותו מסכן עצמו או את הזולת 
 

אדם שנכנס למצב של חרדה ואי שקט משמעותיים  -2
 .כאשר משארים אותו לבדו 

 
אדם שמסכן את עצמו או האחרים בעקבות התנהגות  -3

 .אפיינה אותו בעבר שלא 
 

אדם שחולה במחלה בשלבים סופניים שהוחלט לא -4
 (בית להוספיםכ מופנה "בד)לתת טיפול או להפסיק טיפול 

 
או טיפול בקנולה ולא יכול   SUCTIONאדם הזקוק ל  -5

 .   לבצע זאת 
 

  -7-מתאים ל)אדם מרותק למיטה או לכיסא גלגלים -6
 .ואינו מסוגל לתקשר עם הזולת או להזעיק עזרה ( נקודות



ואינו  מידי קשה נזקק לחמצן נשימתית אדם הסובל מהתקפים של מצוקה  -7
 .יכול להתחבר בעצמו 

 
   :מנטאלי קשהמצב 

ומטה ובתנאי  שהרופא פרט   11שהציון בו ' מוקה'או ' מיני מנטל'קיים מבחן 
את המידע על פגיעה חמורה בתובנה ובכושר השיפוט ובכך ביסס את  

 .מסקנתו
 

נפשי או  קוגניטיבי זמני על רקע (  168%)נקודות  9 -ב
 :רפואי 

 
 ניסיון אובדני שנעשה זה עתה ויש סכנה להישנותו   -1
 

  -6-לפחות פעמיים בחודש האחרון או . של אירועי איבוד הכרה מצבים -2
 לחודש   -2-בממוצע ) אירועים לפחות בשלושת החודשים האחרונים 

אם חלה הטבה במצבו של הזקן ואין יותר איבודי הכרה החודש   -הערה
 האחרון עקב טיפול רפואי אין עילה למתן השגחה  

 
 .קשה  דיליריוםמצב מתמשך של  -3
 



 (:רמה בינונית)לזכאות קבועה נקודות   7. ג
במצב רפואי קשה וקבוע המצביע על מצב של אדם התלוי לחלוטין  

 .בניידות או בטיפול בהפרשות
 

 (:רמה בינונית)נקודות לזכאות זמנית  7.ד
המצביע על מצב של אדם התלוי לחלוטין  , במצב רפואי קשה וחולף

 (( C.V.A .בניידות או בטיפול בהפרשות
 

רפואי  על רקע מנטאלי או , לצמיתותנקודות  4. ה
 (:רמה נמוכה)
או פרוגרסיבית ובנוכחות  /על רקע מחלה קבועה ו, במצבים פיזיים -1

 .  מידע רפואי המבסס מסקנה על תפקוד לקוי
 
או ' מיני מנטל'במבחן  17כאשר קיים ציון , במצבים מנטליים -2 
שהרופא פרט את המידע על התפקוד הלקוי מבחינה  ובתנאי ' מוקה'

או תיאר פגיעה משמעותית בתובנה ובכך ביסס את  /התנהגותית ו
 .מסקנתו

 :  הערה 
או כאשר יתכן  , באחד המבחנים 12-16בכל מצב שהציון הוא 

יש לערוך ביקור בית כי יתכן שהמצב  , שהתפקוד  פיזי קשה יותר
 .אך לא יפחת מהשגחה חלקית, מתאים לניקוד גבוה יותר



  –קבועה לזכאות נקודות   2.5.   ו
  

הניתנת  והימודיאליזה  פריטוניאליתלחולי כליות המטופלים בדיאליזה 
 .לצמיתות

 

 זמניתלזכאות  –נקודות 2.5.  ח
 

 במצב התפקודיהטבה במצבים שצפויה 
חריפים ומצבים רפואיים היכולים לגרום לתלות בזולת  אירועים 

 .זמניבאופן 
 דוגמאות

 .ניתוח להחלפת פרק ירך ועבר תקופת שיקום  -  
 (.כ עם פתיחת דופן הבטן"בד)ניתוחי בטן , ניתוח מעקפים  -  
 .זרוע/או כתף , שברים וגבס בגפיים תחתונות  -  
 .אחרי שחרור מאשפוזים ממושכים  -  



קביעת זכאות על *
י "סמך בדיקה ע

מעריך תלות



 (.'לא במוסד כד)בסביבתו הטבעית   -בדיקת הזקן בביתו 

*

 
 

 .תלות בזולת ולא במכשירים
 

ההדגמה (תצפית ישירה ועקיפה ) -והדגמההפעלה 
רק כאשר לא ניתן לצפות ולהקיש באופן  נדרשת 

במקרה זה הזקן מקבל הסבר לחשיבות , עקיף
 .להכריחאין , ההדגמה

 פרטיותו צניעותו , שמירה על כבודו 

 אמונותיו ומנהגיו של הנבדק



 

 מתצפיות איסוף הנתונים , מראיון הנבדק והנוכחים איסוף הנתונים 

 מסמכים , מתצפיות עקיפות וישירות בתפקוד , מראיוהנבדק והנוכחים 

 רפואיים ואחרים ואם יש צורך מגורמים נוספים רלוונטים בקהילה   

 

 אובייקטיבי, שיטתי , איסוף נתונים יסודי 

 ל"פ הנחיות הבט"וע ומקיף 

 סדר הבסיס לניקוד בהערכת התלות הוא 
 י הנבדק או מי "יום אמין שנמסר ע

 . שמכיר סדר יומו

 תהליך ודרך הבדיקה מותאמים לבעיה המרכזית של 
 שעולה מהמסמכים הרפואיים או על פי הנבדק כפי 

 .המעריךשל התרשמותו 



*

 תדריך למעריך  

 .הנחיות למעריךבו 

 – פרטי ההפניה

פרטים  
שפת , דמוגרפיים

,  שנת עליה, דיבור
,  בני משפחה
,  מטפל עיקרי

 .ועוד

מידע  ,י מידע רפוא
ס  "מאחות או עו

עם  שהעביר הזקן 
או מסר  .התביעה

 בבית בזמן הביקור

י  "איסוף מידע ע
 –ריאיון ותצפית 

,  מהזקן
מהנוכחים  

ובמידת הצורך  
מגורמים  
מטפלים 
 .בקהילה













 מילוי השאלון –ריאיון 

    סדר היממה של הנבדק  

המידע המלא בסדר היום משקף  
את תפקודו של הנבדק בדרך כלל  

לפי ראות עיניו  , בפעולות היומיום
 ובני משפחתו

סדר היום מספק פרטים חשובים  
היכולים להצביע על מצבו  

התפקודי מעבר למצב התפקודי בו  
תנודות  ) הביקורצפית בזמן 
 (תפקודיות

יש לרשום את כל המידע כפי  
.  נוכחים/ שנמסר בשפת הנבדק

השתמש  , ציין מי מסר אותו
 של מוסר המידע מדידיםבביטויים 

כאשר מתקבל מידע מנבדק עם  
ירידה קוגניטיבית יש לאמת ולחזק  

 את המידע עם הנוכחים
25 

 תלונות ומגבלות הנבדק



 מילוי השאלון –ריאיון 

 סדר היממה של הנבדק

מה עושה , תדירות: ציין
הנבדק בעצמו ומי עוזר 

 .ובמה
כיצד מתפקד בזמן שמגיש 

 ?העזרה אינו נמצא

ברר  , אם דווח על קושי מסוים  

הגרסה  מה הכוונה ורשום את 
 המלאה והסופית

26 

 תזכורת 
נבדק הסובל מירידה בזיכרון   

לתזכורת בלבד  וזקוק 
,  לביצוע פעולות היומיום

, ובהמשך מבצע אותן בעצמו
ברצף וללא צורך בשכנוע 

 והכוונה

 

  דרבון קל
נבדק שיש עדות לירידה בתובנה   

ולא רק בזכרון או מחלת נפש 
לשכנוע  לנוכחותוזקוק  

בפעולה ובהמשך פועל להתחיל 
או הכוונה  /ללא צורך בדרבון ו

 נוספת

 

 

 דרבון מתמשך 

נבדק שיש עדות לירידה   
קוגניטיבית או מחלת  

וזקוק לדרבון נפש 
שלבי  בכלוהכוונה 
 הפעולה

 

 



 תיאור והתרשמות  

 שמירה על כבודו ופרטיותו של הנבדק

 מתרשמים מיכולתו להבין ולבצע את המטלות

27 

תצפית ישירה תתבקש רק כאשר לא ניתן לבסס  
 .מסקנה בתצפית יקיפה

פ  "לתאר הפעולות בשלמותן שלב אחר שלב וע
אל תשתמש  . מה שראית ללא פירושים אשים 

 ..במושגים של תוצאות ומסכנות 

פעולות בהן נעזר בזולת לתאר במי נעזר ובמה  
 .נעזר ותדירות העזרה 



 תיאור והתרשמות  

כאשר יש עדות לירידה קוגניטיבית או מחלת נפש  
למידת הצורך , תתייחס בתיאור לרצף הפעולה 

 .בדרבון או הכוונה

28 

בבצוע פעולה במאמץ בלתי סביר מתארים  
הסימנים האובייקטיביים שהופיעו בזמן ביצוע 

 .הפעולה 



 עקרונות לקביעת מסקנות תתבססנה על

 מידע שנאסף מראיון הנבדק והנוכחים

29 

 התרשמותך בתצפית ישירה ועקיפה

 המעריך מסמכים שעמדו לנגד עיני

 תדירות העזרה ביחס לתדירות ביצוע הפעולה

   מידת המאמץ בביצוע הפעולה
 

 .מידת הצורך בדרבון והכוונה 
  

אין " משתמש באביזר עזר ומתפקד באופן עצמאי 
 "להגדיר אותו כתלוי בזולת 



 עקרונות לקביעת מסקנות תתבססנה על

30 

נבדק הסובל ממחלה קשה או ממחלה המאופיינת  
פ תפקודו ברוב  "בתנודות במצב התפקודי ינוקד ע

 ימי השבוע

נבדק שסובל מירידה קוגניטיבית או מחלת נפש  
ביצוע בזמן הביקור , הניקוד יתבסס על הדיווח 

 והמסמכים

פ תפקוד מחוץ לבית  "אין לקבוע רמת תלות ע
 .למעט השגחה 

 .מסקנות בנושא השגחה תקבע לכל הנבדקים



 עקרונות לקביעת מסקנות תתבססנה על

31 

אדם שיקבל ניקוד השגחה חלקית ינוקד גם בסעיף 
 .ההשגחה וגם בסעיפי היום יום

נבדק שנמצא כתלוי לחלוטין בכל פעולות היום יום 
אין לתאר ואין לסמן                       , נקודות= 7= בסעיף הניידות

  .מסקנות בית פעולות היום יום 
נבדק שנמצא כתלוי לחלוטין בכל פעולות היום יום 

אין לתאר , נקודות= 7= בסעיף בטיפול בהפרשות
 .ואין לסמן מסקנות בית פעולות היום יום 

=  9=נבדק שנמצא כזקוק להשגחה מתמדת   
נקודות אין לתאר ואין לסמן מסקנות בפעולות  

 .היום יום למעט תיאור בסעיף הנידות 
 

 סמן רק מסקנה אחת בכל סעיף

  



















*

המעריך יבדוק את 
יכולתו לקום  
ממצב שכיבה 
 .לעמידה והליכה

  –אם אינו עצמאי 

יציין במי נעזר  
 .במה וכיצד, כ"בד

 אין התרשמות

נבדק  
המדווח על  

קשיים  
בקימה  
 מהמיטה

 :בפעולה זו יש לבדוק ולתאר
 .הליכה

 .מהכיסאקימה 

 .ישיבה

 .יציבות

 .שימוש במכשירי עזר לניידות

 
אם המעריך משוכנע  אלא , לערוך תצפית על אופן הניידותחובה 

 .שהנבדק מרותק ותלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל הקשור בניידות
 



 :שאלות העשויות לעזור

 תאריך האירוע• 

 ?היכן נפל• 

 ?כיצד קם• 

 ?במי נעזר• 

 ?האם נחבל• 

 ?האם נצפו סימני חבלה• 

 ?האם נזקק לעזרה רפואית• 

הבירור יעשה לגבי  
הנפילות בתוך  

 :הבית

תדירות הנפילות  
. והסיבות להן
 4יפורטו  עד 

נפילות אחרונות  
 .אם היו

נבדק מדווח על  
  3-נפילות ב

החודשים  
 .האחרונים

        

*



 ניקוד ניידות ונפילות*
תגדיר אותו  :וגם :כאשר הנבדק ניידות ונפילות

 ..כ
 הניקוד

 מתהלך בעצמו ללא עזרה כלשהי

 או

 מתהלך באופן עצמאי בעזרת מכשיר
 ( 'מקל וכו, הליכון)

 
   נופל  אינו 

 או  
 נופל וקם בכוחות עצמו

 או
נפילה חד פעמית ולא 
הצליח לקום בכוחות  

 .עצמו

  
 עצמאי

  
 נקודות 0

עובר ומסיע בעצמו את   גלגלים בתוך הביתבכיסא משתמש 
 הגלגליםכיסא 

עצמאי עם כסא  
 גלגלים

 נקודה 0.5

  
 עצמאי בניידות בעזרת מכשיר או בלעדיו  

  
  

זקוק לסיוע בקימה 
משכיבה  משנת לילה 

 ממנוחה  

 או/ו

 נקודה 0.5 זקוק לסיוע

  
  
  

זקוק לעזרת הזולת או  נקודה 0.5
במעבר בין ,  למעלון

 מפלסי הבית
 או/ו 
 

שלוש  /פעמיים נפל 
בחודש האחרון בתוך  

ולא הצליח לקום  , ביתו 
 בכוחות עצמו

 או
לפחות  , נפל בתוך ביתו 

אחת לחודש בממוצע 
החודשים   3-ב

האחרונים ואינו קם  
 בכוחות עצמו

כיסא עצמאי בהסעת   גלגלים  לכיסא בהעברה זקוק לעזרת הזולת בקביעות  
 הגלגלים בתוך הבית

  
 זקוק לעזרה

  

  
 נקודה 1

בקימה או הכוונה   אובהליכה או זקוק לעזרת הזולת  בקביעות במשך היממה 
 עיוורון/ פיזיות/מוטוריות: מסיבות 

   זקוק לעזרה  
 נקודה 1



 ניידות ונפילות*

 

 הניקוד ..תגדיר אותו כ :וגם :כאשר הנבדק

זקוק לעזרת הזולת  בקביעות במשך 
  אובקימה  אובהליכה  אוהיממה 

 /פיזיות/מוטוריות: הכוונה מסיבות 
 עיוורון

  

 
שלוש בחודש האחרון  /פעמיים נפל 

ולא הצליח לקום  , בתוך ביתו 
 בכוחות עצמו

 או
לפחות אחת  , נפל בתוך ביתו 

החודשים   3-לחודש בממוצע ב
 האחרונים ואינו קם בכוחות עצמו

  
 זקוק לעזרה רבה

  
1.5 

 נקודות

זקוק לעזרת הזולת בקביעות במשך 
 בקימה וגםהיממה בהליכה 

    
 זקוק לעזרה רבה

  
1.5 

 נקודות

זקוק לעזרת הזולת בקביעות במשך 
 בקימהוגם היממה בהליכה 

 
, שלוש בתוך ביתו /פעמיים נפל 

בחודש האחרון ולא הצליח לקום 
 בכוחות עצמו

 או
לפחות אחת  , נפל בתוך ביתו 

החודשים   3-לחודש בממוצע ב
 האחרונים ואינו קם בכוחות עצמו

  
 זקוק לעזרה רבה מאוד

  
נקודות 2  

מרותק לכיסא גלגלים וזקוק לעזרה  
 קבועה במעברים ובניוד בתוך הבית

 או

מרותק למיטה או הליכתו אינה   
זקוק לעזרה קבועה / פונקציונאלית

 של שני אנשים בקימה והליכה

 או

(  שברירי)מצב של תשישות קשה 
שנופל לפחות פעם בשבוע בתוך  

נפילות בחודש   4-ביתו ולא פחות מ
ואינו מסוגל לקום בכוחות  , האחרון

 .עצמו

  
  

תלוי לחלוטין בעזרת  
הזולת בכל פעולות  

 היום יום

  
  
 נקודות 7

  
  



בדיקת פעולות  
הלבשה בישיבה על 

בדיקת בגד  , המיטה
 .על בגד

 תצפית ישירה אין התרשמות

וגריבת  ( חלוק/חולצה)בודקים לבישה והפשטה של פריט לבוש עליון 
 .  גרביים

מכנסיים  )לבדוק לבישת פריט לבוש יש  -דעת פי שיקול ועל  במידת הצורך
 .על גבי הבגדים שהנבדק כבר לובש( חצאית, נוחים

*

 .ניתן להסתפק בהתרשמות מהדיווח ומתצפית עקיפה



שאלות  
 :לעזורהעשויות 

 ?כ"במי נעזר בד

 ?במה וכיצד 

האם זקוק  
לדרבון  

 ?מתמשך/קל

מדווח  
שנעזר  

 .באדם אחר

האם מסוגל  
לרחוץ חלק  
גוף עליון  

,  ותחתון
חפיפת ראש  

 .וגילוח

התרשמות  
מתצפית עקיפה  
  והסקה מפעולות

 .'וכוההלבשה 
רחיצת : הדגמה 

ידיים במים  
 .  וניגובם

 (.מקלחת/אמבטיהמתבצעת הכניסה והיציאה ממתקן הרחצה הרחיצה וכיצד מקום ברר היכן  

*



שאלות 
העשויות 

 :לעזור

במי נעזר 
 ?כ"בד

 ?במה וכיצד 

האם זקוק 
לדרבון  

 ?מתמשך/קל

מדווח 
שנעזר  
באדם 
 אחר

בדיקת הדגמת 
אכילה בכף 

לא )של מזון 
מתפריט ( נוזלי

הארוחה  
שהנבדק אוכל  

 .ושתייה מכוס

טוען כי אינו 
יכול 

לשתו/לאכול
ת בעצמו ולא 
נמצאה עדות 
לכך בפעולות 

 אחרות

בירור ובמידת הצורך 
בדיקת העברת סיר קטן  

הדלקה , למתקן חימום
וכיבוי של מכשירי 

הכנת , חימום שבשימוש
שתיה חמה או חימום 

מנת מזון והעברתו 
 .לשולחן האוכל

*



 

יש לברר במי   -אם נעזר 
 .והתדירותכיצד , במה, נעזר

מדווח כי  
נעזר באדם  

 .אחר

בירור אופן תפקודו של הנבדק  
,  לגבי שליטה בסוגרים

התייחסות למידת העצמאות  
בשימוש בשירותים כולל  

היגיינה  , הלבשה, ניידות
 .עזר-אישית ושימוש באביזרי

   
 .בהפרשות הכרוכות הפעולות ביצוע של הדגמה לבקש אין  

*



 טבלה תפקודית  

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

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

 (התלות

 תלות בניידות

 תלות בהלבשה

 תלות ברחצה

 הפרשות.   2

 

 
 

 מסקנה

     0______________________________________        עצמאי בכל הקשור בטיפול בהפרשות (  61

 0.5________________________      אך זקוק לסיוע מועט  , או באביזרים/משתמש בשירותים ו(  62

     1____________________________          אך זקוק לעזרה , או באביזרים/משתמש בשירותים ו ( 63

 אך זקוק לסיוע בלילה וגם לעזרה ביום שאינה קשורה  , או באביזרים/משתמש בשירותים ו(  64

 1.5__________________________________________________________     לבעיית הלילה 

  2_________________________        אך זקוק לעזרה רבה , או באביזרים/משתמש בשירותים ו 65)

  7___________       תלוי לחלוטין בעזרת הזולת  או אינו שולט בשני הסוגרים וזקוק לעזרה רבה   ( 66

הפרשות 



  הצורך מידת על ההחלטה
  עיבוד על תסתמך ,בהשגחה
  ממסמכים שנצברו הנתונים
  הביקור כל לאורך ,רפואיים
  בני מראיון ,הנבדק מראיון ,בתצפית
  ,הצורך ובמידת והנוכחים משפחה

 מטפלים מגורמים מידע מהשלמת
 .נוספים

 מסקנה בהשגחה

          אינו מסכן את עצמו או את אחרים כאשר נשאר לבדו  (  71

כולל   אך ניתן להשאירו לבד לפרקי זמן קצרים , של אדם אחר חלקית( נוכחות)להשגחה זקוק 73)

 .מצבים של חרדה ואי שקט משמעותי בחלק משעות היום

 בשל מחלה בעלת אופי התקדמות קשה וסוער, של אדם אחר חלקית( נוכחות)זקוק להשגחה  74)

   או אחרים כאשר נשאר לבדו  /מסכן את עצמו ו, של אדם אחר מתמדת( נוכחות)זקוק להשגחה (  72

    מצב הרפואי קשהמסוכן להשאירו לבדו בשל , של אדם אחר מתמדת( נוכחות)זקוק להשגחה  ( 75

 

0   

4            

 

4 

9 

9 



*

 ADL -השגחה בזמן ביצוע פעולות ה*

 השגחה חלקית*

   השגחה מלאה*



 

 ADL -השגחה בפעולות ה

 

זקוקים לנוכחות והשגחה בפעולות  מצבם הפיזי נבדקים אשר עקב *
 .אך משסופקו צרכיהם הפיזיים ניתן להשאירם לבד, בלבד ADL -ה

 

 . בלבד ADL -הניקוד יבוא לידי ביטוי בסעיפי ה*

 

 

 השגחה

51 



 השגחה חלקית

 :כאשרחלקית  נבדק יוגדר כזקוק להשגחה 

ניתן להשאירו לבד לפרקי זמן מסוימים  
 מבלי שיסכן את עצמו או האחרים

ובהיעדר השגחה ונוכחות של אדם אחר  
עלול הנבדק להגיע למצב הזנחה קיצונית  

 או חרדה ואי שקט משמעותיים

התיאור והניקוד יבוא לידי ביטוי בסעיף  
 :  ההשגחה כ

 נקודות 4" = השגחה חלקית"•
 ADL -בסעיפי ה וגם•
 52 



 :חלקיתדוגמאות למצבים המצריכים מתן השגחה 

 המשך השגחה חלקית

 קשהדיכאון / מחלת נפש, קוגניטיביתירידה 
 

זקוק לנוכחות של אדם אחר לניהול   וגם ירידה בתובנה ובזיכרוןכאשר אדם סובל מ1.
 .וגם לנוכחות בפועל לצורך דרבון לביצוע פעולות היום יוםסדר יומו 

 

בשעות  ) בחלק מהיממה ברוב ימות השבוע  משמעותיכאשר אדם נכנס לאי שקט 2.
 .של אדם אחר ומשנרגע ניתן להשאירו לבד  לנוכחות בפועלוזקוק ( שניתן לצפות מראש 

 

אינו יוזם פעולות  , שהתפרצה שוב או  מדיכאון קשהממחלת נפש כרונית נבדק הסובל  3.
 .יום יום            ואינו מנהל סדר יומו

 

 נבדק הסובל ממחלה קשה עם אופי התקדמות סוער עם אשפוזים חוזרים בחצי השנה          .       4

 .וצפויה התדרדרות   קשה בתפקודו     ADL- האחרונה שצבר ניקוד מזכה ב           

 

 

 

53 



 השגחה מתמדת

 :כאשרמתמדת  נבדק יוגדר כזקוק להשגחה 

אפילו , לא ניתן להשאירו לבדועקב מצבו  
מאחר שבמצבו או  לפרקי זמן קצרים

מצבים  בהתנהגותו עלולים להתרחש 
ויש להשגיח עליו באופן צמוד   בלתי צפויים

 על מנת למנוע סכנה לעצמו או לאחרים

 :  הניקוד יבוא לידי ביטוי בסעיף ההשגחה כ
 נקודות 9" = השגחה מתמדת"•

למעט  A.D.L-אין לתאר ולנקד את סעיפי ה
 .התיאור בסעיף הניידות 

54 



 הגדרת אופי המגבלה בנושא השגחה
 

 אופי זמני מגבלה בעלת . 1
 ראשוןבהתקף  נפשיתבעיה . א
 ניסיון אובדני. ב
 

 אופי קבועמגבלה בעלת . 2
 .בעיה על רקע דמנטי. א
 .בעיה נפשית שהשתפרה וחזרה בפרק זמן עד שנה. ב
לנבדק שהייתה לו זכאות קבועה על רקע נפשי או קוגניטיבי  . ג

 ובבדיקה  
 .יש לשקול המשך זכאות -חוזרת לא צבר ניקוד מזכה      
 .לנבדק מגבלה על רקע מחלה פרוגרסיבית שאין סיכוי לשיפור. ד

 

 השגחה
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*

 90בדיקת מידת התלות בעזרת הזולת לגבי מבוטח שמלאו לו 
בידי רופא מומחה  , לפי בחירת המבוטח, שנים יכול שתיערך

ובלבד שהמבוטח לא נדרש לשלם  , במסגרת עבודתו במוסד רפואי
לרופא המומחה או למוסד  , תשלום כלשהו בעבור הבדיקה

למעט השתתפות  , במישרין או בעקיפין, הרפואי שבו הוא מועסק
,  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 8עצמית כמשמעותה בסעיף 

 -ד"התשנ



*

 90הגעה לגיל 

   רופא מומחה באפשרותך לבחור בביצוע הערכה תפקודית על ידי, שנה 90מלאו לך אם         
 .  במקום על ידי מעריך המוסד  בגריאטריה        

 על פי החוק יוכל לערוך הערכה זו רופא מומחה בגריאטריה במסגרת עבודתו         

 או תאגיד שהוא  , קופת חולים או רשות מקומית, הממשלהשבבעלות במוסד רפואי ציבורי "       

 ..."ציבורימוסד         

 או במסגרת פרטית ואין  ( ן"שב)אין למלא טופס זה במסגרת הביטוח המשלים , למען הסר ספק        

 .נספח לבדיקה שנעשתה במסגרות אלולראות בו          
 ואין לבצעה בזמן   ללא עלות עבור התובע הרופא מומחה בגריאטריה הינהבדיקת         

 .אשפוז        
         
 . ב"המצ' על הרופא המומחה בגריאטריה למלא את נספח ב, אם בחרת בבדיקה זו        

 יש לצרף לתביעה בנוסף לתדפיס מידע רפואי מהרופא , את הטופס שמילא הרופא        

 .  המטפל        

  
 



*

 

 

רופאים  <סיעוד<חוזרים<המוסד לביטוח לאומיאתר 
 .מומחים בגריאטריה

 

http://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/

siudsite/Pages/default.aspx 



דוגמה למידע רפואי  
 .לא מספק




