מה כולל הופי בית לחולימ בדמנציה?
עם קבלת האישור מקופת החולים ,האחריות הרפואית
עוברת לידי צוות ההוספיס.
תוכ  24שעות ייעשה ביקור ראשון בבית המשפחה.
את החולה ובני משפחתו ילווה צוות רב מקצועי קבוע
הפועל בגישה פליאטיבית ,וכולל :רופא/ה ,אח/ות,
עובד/ת סוציאלי/ת .הצוות מלווה את החולה ואת בני
המשפחה דרך ביקורי בית דירימ וזמינות טלפונית
בכל רגע נתונ ,כולל סופי שבוע וחגים.
צוות ההוספיס מדריכ את החולה ואת בני משפחתו
בכל הנדרש בטיפול היומיומי ובהכנה לקראת השלבים
הבאים.

הוספיס בית
לחולים
הפליאטיבי התומכ
עקרונות הטיפול
בדמנציה
לחולימ בדמנציה

מקל על כאב ועל תסמינים מטרידים אחרים
המאפיינים דמנציה בשלב המתקדם:
 טיפול בסוגיות הקשורות באי שקט פסיכו-מוטוריכמו ובהזנה
בהאכלה
בבית
הקשוריםאינ
בקשייםיומ –
טיפול של
בופו
 טיפול במצבי חום וחשד לזיהוםהאשפוזים בבי"ח.
מוריד את
המתקדמים מוכרת בעולם
מספרבשלביה
הדמנציה
מחלת
החיים.הנמצאים בשלב זה של
ואיכותחולים
נוחות ולכן
כמחלהעלסופנית,
דגש
הליווי
תומך.
פליאטיבי
ליווי
לקבל
וצריכים
יכולים
המחלה
לסייע
מסתמך על גישת צוות רב מקצועי על מנת
במסגרת הוספיס בית מאפשר לחולים ולבני משפחותיהם
מחלתו של
להתמודד
המטופל.ותמיכה
מתן כלים
עם בשילוב
מלא,
למשפחה רפואי
לקבל ליווי
למשפחה .מציבה בשלביה
האתגרים שהמחלה
עם
להתמודדות
מתן כלים ,הדרכה ויעוץ
המתקדמים.
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מתי ניתנ להפנות חולימ בדמנציה להופי בית?
הנחיות משרד הבריאות מגדירות כי כל אדם ,אשר רופא
מומחה מוסמך קבע כי תוחלת חייו אינה עולה על 6
חודשים ,זכאי לקבל ליווי הוספיס בביתו ללא כל עלות.
קיים קושי לאפיין את המעבר לשלב הסופני של מחלת
הדמנציה על כן הוגדרו קריטריונים לאבחון שלב זה.
הקריטריונימ לאבחונ דמנציה בשלב המתקדמ:
חומרת המחלה בדרגת  7cומעלה לפי אומדן

*FAST

*Fast: Functional Assessment Screening Tool

שמ השלב
 1הזדקנות נורמלית
 2יתכן ליקוי קוגניטיבי קל MCI
 3ליקוי קוגניטיבי קל MCI

מאפייני השלב
ללא חסכים
חסך תפקודי סובייקטיבי
חסך תפקודי אובייקטיבי המפריע
במטלות מורכבות
קיימת השפעה על ) IADLתשלום
חשבונות ,בישול ,ניקיון ונסיעות(
נזקק לסיוע בבחירת ביגוד הולם
נזקק לסיוע להתלבש
נזקק לסיוע ברחצה
נזקק לסיוע בשירותים
אי שליטה במתן שתן
אי שליטה במתן צואה

 7aדמנציה חמורה
 7bדמנציה חמורה

מדבר  5-6מילימ במהלכ יממה

 4דמנציה קלה
5
6a
6b
6c
6d
6e

דמנציה בינונית
דמנציה בינונית חמורה
דמנציה בינונית חמורה
דמנציה בינונית חמורה
דמנציה בינונית חמורה
דמנציה בינונית חמורה

יכולת דיבור של מילה בודדת בברור
אינ יכולת להתהלכ

 7cדמנציה חמורה
 7dדמנציה חמורה

אינ יכולת להתיישב

 7eדמנציה חמורה

אינ יכולת לחייכ

חוסר יכולת לזהות את הסביבה  /קרובי המשפחה
הפרעות בבליעה /אכילה /אספירציות
שני אשפוזים בטווח של חצי שנה

מה כולל הופי בית לחולימ בדמנציה?
עם קבלת האישור מקופת החולים ,האחריות הרפואית
עוברת לידי צוות ההוספיס.
תוכ  24שעות ייעשה ביקור ראשון בבית המשפחה.
את החולה ובני משפחתו ילווה צוות רב מקצועי קבוע
הפועל בגישה פליאטיבית ,וכולל :רופא/ה ,אח/ות,
עובד/ת סוציאלי/ת .הצוות מלווה את החולה ואת בני
המשפחה דרך ביקורי בית דירימ וזמינות טלפונית
בכל רגע נתונ ,כולל סופי שבוע וחגים.
צוות ההוספיס מדריכ את החולה ואת בני משפחתו
בכל הנדרש בטיפול היומיומי ובהכנה לקראת השלבים
הבאים.

עקרונות הטיפול הפליאטיבי התומכ
לחולימ בדמנציה
מקל על כאב ועל תסמינים מטרידים אחרים
המאפיינים דמנציה בשלב המתקדם:
 טיפול בסוגיות הקשורות באי שקט פסיכו-מוטורי טיפול בקשיים הקשורים בהאכלה ובהזנה טיפול במצבי חום וחשד לזיהוםמוריד את מספר האשפוזים בבי"ח.
דגש על נוחות ואיכות החיים.
מסתמך על גישת צוות רב מקצועי על מנת לסייע
למשפחה להתמודד עם מחלתו של המטופל.
מתן כלים ,הדרכה ויעוץ למשפחה.

אודות צבר רפואה
צבר רפואה פועלת מתוך אמונה שהמרחב הביתי הוא
המרחב הטיפולי המיטבי לאדם ,כאשר מצבו הרפואי
מאפשר זאת ,וכאשר הוא מעוניין להישאר בביתו .מערך
האשפוז בבית של 'צבר' פועל בזמינות מלאה למטופל
 ,24/7וכולל צוותים רב מקצועיים בתחומים שונים
)רופאים/ות ,אחים/ות ,עו"ס ,מקצועות בריאות משלימים(,
הפועלים בפריסה ארצית מלאה.
'צבר' פועלת מעל  10שנים במהלכן טיפלה בעשרות אלפי
אנשים בביתם.

לטפל בפצע
כרוני קשה ריפוי,
בבית שלך.

מחלקות השירות ב'צבר':
הופי בבית
ליווי בגישה פליאטיבית של חולים הנוטים למות
שיקומ בבית
טיפול שיקומי אינטנסיבי למטופלים בשלב האקוטי
פנימית בבית
לאיזון חולים כרוניים מורכבים ומניעת אשפוזים חוזרים
emotive

צוות קשרי קהילה
הצוות אמון על הקשר השוטף בין 'צבר' לבין
הגורמים השונים בקהילה ובבתי החולים ,ועומד
לרשותכם לכל דבר ועניין.
מחוז צפונ נאוה קלינברגר
| 055-6629729
מחוז מרכז קהילה גילה שובל
gilash@sabarhealth.co.il | 050-8807306
מחוז מרכז בי"ח ורד קירשנבאומ
veredki@sabarhealth.co.il | 052-2440999
מחוז דרומ עידנ שפירא
idansh@sabarhealth.co.il | 052-8801868
מחוז ירושלימ גלית גלעדי
galitgi@sabarhealth.co.il | 054-6458394
מנהלת צוות קשרי קהילה נורית לבנונ
nuritle@sabarhealth.co.il | 050-2056076
navakl@sabarhealth.co.il
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