המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
ﻲ
ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨ ّ
ﻣﺪیﺮیﺔ اﻝﻤﺨﺼّﺼﺎت

בל2620 /

בקשה לבדיקה מחדש של זכאי לגמלת סיעוד עקב טענת החמרה
ﻲ
ﻃﻠﺐ ﻓﺤﺺ ﻣﺠﺪّد ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺨﺼّﺼﺎت ﺕﻤﺮﻳﻀ ّﻴﺔ ﻋﻘﺐ اﻻدّﻋﺎء ﺑﺘﺪهﻮر اﻝﻮﺽﻊ اﻝﺼﺤ ّ
חובה לצרף לטופס זה
ﻳﺠﺐ أن ﺕﺮﻓﻖ/ي ﻝﻬﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة
© תדפיס מידע רפואי ממוחשב )תמצית תיק רפואי אבחנות ותרופות( חתום על ידי רופא מטפל רופא
המשפחה( ו/או סיכום אשפוז שהתקיים ב 3-חודשים אחרונים.
© وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺒﻴّﺔ ﻣﺤﻮﺳﺒﺔ ) ﻣﻠﺨّﺺ اﻝﻤﻠّﻒ اﻝﻄﺒﻲّ ،اﻝﺘﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﻄﺒﻴّﺔ واﻷدویﺔ( ﻣﻮﻗّﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻝﻄﺒﻴﺐ اﻝﻤﻌﺎﻝﺞ وﻃﺒﻴﺐ
اﻝﻌﺎﺋﻠﺔ ،و/أ ّو ﻣﻮﺟﺰ ﺕﻘﺮیﺮ اﻝﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺥﻼل اﻷﺵﻬﺮ اﻝﺜﻼﺛﺔ اﻷﺥﻴﺮة.

כיצד יש להגיש את הבקשה
آﻴﻔﻴﺔ ﺕﻘﺪﻳﻢ اﻝﻄﻠﺐ
© את טופס הבקשה יש לשלוח או להביא אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך.
לשאלות ובירורים יש לפנות לטלפון  *6050או .04-8812345
© یﺠﺐ إرﺳﺎل أ ّو إﺡﻀﺎر اﺳﺘﻤﺎرة اﻝﻄﻠﺐ إﻝﻰ ﻓﺮع ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨﻲ اﻝﻘﺮیﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﺎك.ﻝﻸﺳﺌﻠﺔ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات یﺠﺐ
اﻻﺕﺼﺎل ﻋﻠﻰ هﺎﺕﻒ رﻗﻢ  *6050أ ّو .04-8812345
© לצורך קבלת הסבר וסיוע במילוי טופס הבקשה ,ניתן לפנות למחלקת ייעוץ לקשיש בסניפי המוסד
לביטוח לאומי בטלפון.02-6463400 :
© ﻝﺘﻠﻘﻲ اﻝﺸﺮح واﻝﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺕﻌﺒﺌﺔ اﺳﺘﻤﺎرة اﻝﻄﻠﺐ ،ﺏﺎﻷﻣﻜﺎن اﻝﺘﻮﺟّﻪ ﻝﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻝﻠﻤﺴﻨّﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺮوع ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨﻲّ،
هﺎﺕﻒ رﻗﻢ02-6463400 :
© לפרטים נוספים אפשר להיעזר באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי .www.btl.gov.il
ﻲ www.btl.gov.il
ﻲ اﻝﺘﺎﺏﻊ ﻝﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨ ّ
© ﻝﻠﻤﺰیﺪ ﻣﻦ اﻝﺘﻔﺎﺹﻴﻞ ﺏﺈﻣﻜﺎﻥﻜﻢ ﺕﺼﻔّﺢ اﻝﻤﻮﻗﻊ اﻹﻝﻜﺘﺮوﻥ ّ

בל(08.2010) 2620 /

מי שהגיע לגיל 90
ﻦ ال 90
ﻝﻤﻦ ﺑﻠﻎ ﺳ ّ
אם מלאו לך  90שנה ,באפשרותך לבחור בביצוע הערכה תפקודית על ידי רופא מומחה בגריאטריה* )ללא
תשלום על ידי התובע( ,במקום על ידי מעריך המוסד.
ﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻝﻤﺴﻨﻴﻦ ) دون دﻓﻊ أي رﺳﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻓﻲ ﺡﺎل ﺏﻠﻮﻏﻚ ﺳﻦ ال  ،90یﻤﻜﻨﻚ اﻝﺨﻀﻮع ﻝﺘﻘﻴﻴﻢ أداﺋ ّ
ﻲ.
ﻃﺎﻝﺐ اﻝﺨﺪﻣﺔ( ،ﺏﺪﻻ ﻣﻦ اﻝﻤﻘﻴّﻢ اﻝﺘﺎﺏﻊ ﻝﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨ ّ

אם בחרת להיבדק על ידי הרופא הגריאטר ,על הרופא הגריאטר למלא את נספח ג' המצ"ב ,טופס זה יצורף
לתביעה  ,נוסף לתדפיס מידע רפואי מהרופא המטפל.
إن إﺥﺘﺮت اﻝﺨﻀﻮع اﻝﻔﺤﺺ ﻋﻠﻰ یﺪ أﺥﺼﺎﺋﻲ ﻃﺐ اﻝﻤﺴﻨﻴﻦ ،ﺳﻴﻜﻮن هﺬا اﻝﻄﺒﻴﺐ ﻣﻠﺰ ًﻣﺎ ﺏﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻠﺤﻖ ج .اﻝﻤﺮﻓﻖ ،ﺳﻴﺘﻢ إرﻓﺎق هﺬﻩ
اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻝﻠﻄﻠﺐ ،ﺏﺎﻹﺽﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻮﺛﻴﻘﺔ اﻝﻄﺒﻴّﺔ اﻝﻤﺤﻮﺳﺒﺔ واﻝﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻝﻄﺒﻴﺐ اﻝﻤﻌﺎﻝﺞ.
* על פי החוק יוכל לערוך הערכה זו רופא גריאטר המועסק ב" 'מוסד רפואי ציבורי' שבבעלות הממשלה,
קופת חולים או רשות מקומית ,או תאגיד שהוא מוסד ציבורי"...
ﻲ ﻋﺎ ّم" ﺕﺎﺏﻊ ﻝﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺹﻨﺪوق
اﻝﻄﺒﻴﺐ اﻝﻤﺨﻮّل ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺎ ﺑﺈﺝﺮاء هﺬا اﻝﺘﻘﻴﻴﻢ هﻮ اﻝﻤﺨﺘﺺ ﺑﻄﺐ اﻝﻤﺴﻨﻴﻦ واﻝﻤﻮﻇّﻒ ﻓﻲ " ﻣﺮآﺰ ﻃﺒ ّ
ﻣﺮﺽﻰ أو ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠ ّﻴﺔ ،أو ﺵﺮآﺔ ﻣﺴﺠّﻠﺔ آﻤﺆﺳّﺴﺔ ﻋﺎﻣّﺔ.

הערה :מי שנבדק ע"י מעריך יוכל להגיש הערכה תפקודית של רופא גריאטר רק אם חלפו  6חודשים ממועד
ביצוע ההערכה הקודמת.
ﻲ ﻃﺐ اﻝﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺏﻌﺪ ﻣﺮور  6أﺵﻬﺮ ﻋﻠﻰ
ﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺥﺼﺎﺋ ّ
ﻞ ﻣﻦ ﺥﻀﻊ ﻝﻠﻔﺤﺺ ﻝﺪى اﻝﻤﻘﻴّﻢ ﺏﺴﺘﻄﻴﻊ ﺕﻘﺪیﻢ اﻝﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداﺋ ّ
ﻣﻼﺡﻈﺔ :آ ّ
ﻣﻮﻋﺪ إﺟﺮاء اﻝﺘﻘﻴﻴﻢ اﻝﺴﺎﺏﻖ.

חובה לחתום על טופס התביעה
ﻲ
اﻝﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎرة اﻝﻄﻠﺐ إﻝﺰاﻣ ّ

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺹﻴﻐﺖ ﺏﺎﻝﻤﺬآّﺮ ،ﻝﻜﻨّﻬﺎ ﻣﻮﺟّﻬﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎء واﻝﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﺡﺪ ﺳﻮاء
בל(08.2010) 2620 /
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לשימוש

המוסד לביטוח לאומי

פנימי

מינהל הגמלאות
ﻲ
ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨ ّ
ﻣﺪیﺮیﺔ اﻝﻤﺨﺼّﺼﺎت

חותמת קבלה

בלבד

ﺥﺘﻢ اﻻﺳﺘﻼم

)סריקה(

מס' זהות  /דרכון
رﻗﻢ ﺏﻄﺎﻗﺔ اﻝﻬﻮیﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴّﺔ/ﺟﻮاز اﻝﺴﻔﺮ
סוג
המסמך
דפים
ﻥﻮع
أوراق
اﻝﻤﺴﺘﻨﺪ

ﻝﻼﺳﺘﺨﺪام

בקשה לבדיקה מחדש של

ﻲ
اﻝﺪاﺥﻠ ّ

זכאי לגמלת סיעוד עקב

ﻓﻘﻂ

טענת החמרה

ﻃﻠﺐ ﻓﺤﺺ ﻣﺠﺪّد ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻣﺨﺼّﺼﺎت ﺕﻤﺮﻳﻀﻴّﺔ ﻋﻘﺐ
اﻻدّﻋﺎء ﺑﺘﺪهﻮر اﻝﻮﺽﻊ
ﻲ
اﻝﺼﺤ ّ

תאריך תביעה
ﺕﺎریﺦ اﻝﻄﻠﺐ
שנה
اﻝﺴﻨﺔ

1

תאריך קובע
اﻝﺘﺎریﺦ اﻝﻤﺤﺪﱟد
חודש
اﻝﺸﻬﺮ

שנה
اﻝﺴﻨﺔ

יום
اﻝﻴﻮم

יום
اﻝﻴﻮم

חודש
اﻝﺸﻬﺮ

פרטי התובע

ﺕﻔﺎﺹﻴﻞ ﻣﻘﺪّم اﻝﻄﻠﺐ
שם משפחה
إﺳﻢ اﻝﻌﺎﺋﻠﺔ

מספר זהות

שם פרטי
ﻲ
اﻹﺳﻢ اﻝﺸﺨﺼ ّ

ס"ב

رﻗﻢ ﺏﻄﺎﻗﺔ اﻝﻬﻮیﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴّﺔ
رﻗﻢ اﻝﻤﺮاﻗﺒﺔ

תאריך לידה
ﺕﺎریﺦ اﻝﻤﻴﻼد
שנה
اﻝﺴﻨﺔ

מצב משפחתי
اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ

מין
اﻝﺠﻨﺲ
חודש
اﻝﺸﻬﺮ

יום
اﻝﻴﻮم


 ذآﺮ

זכר

 רווק/ה


 أﻥﺜﻰ

נקבה

 أﻋﺰب/ﻋﺰﺏﺎء  أرﻣﻞ/ة
 נשוי/אה
 ﻣﺘﺰوّج/ة

כתובת )הרשומה במשרד הפנים(
اﻝﻌﻨﻮان )اﻝﻤﺴﺠّﻞ ﻓﻲ وزارة اﻝﺪاﺥﻠﻴّﺔ(
מס' בית
רחוב  /תא דואר
ﺵﺎرع/ﺹﻨﺪوق ﺏﺮیﺪ
رﻗﻢ اﻝﻤﻨﺰل

טלפון קווי
ﻲ
اﻝﻬﺎﺕﻒ أرﺽ ّ

כניסה
ﻣﺪﺥﻞ

דירה
ﺵﻘﺔ

טלפון נייד
ي
اﻝﻬﺎﺕﻒ اﻝﺨﻠﻮ ّ

0
 أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺕﻠﻘﻲ رﺳﺎﺋﻞ ﻥﺼﻴّﺔ ﻗﺼﻴﺮة

 גרוש/ה
 ﻣﻄﻠّﻖ/ة

יישוב
اﻝﺒﻠﺪة

דואר אלקטרוני
ﻲ
ﻋﻨﻮان اﻝﺒﺮیﺪ اﻹﻝﻜﺘﺮوﻥ ّ

0
 אני מאשר קבלת הודעות SMS

בל(08.2010) 2620 /

 אלמן/ה

 פרוד/ה

 ﻣﻨﻔﺼﻞ/ة
 ידוע/ה בציבור
ﻲ/ة
 ﺹﺪیﻖ/ة ﻋﻠﻨ ّ

מיקוד
ي
اﻝﺮﻣﺰ اﻝﺒﺮیﺪ ّ

עמוד  2מתוך3
מען למכתבים )אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה(
ﻋﻨﻮان اﻝﻤﺮاﺳﻠﺔ ) إن اﺥﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻝﻌﻨﻮان اﻝﻤﺴﺠّﻞ اﻋﻼﻩ(
מס' בית
כניסה
רחוב  /תא דואר
ﻣﺪﺥﻞ
ﺵﺎرع/ﺹﻨﺪوق ﺏﺮیﺪ
رﻗﻢ اﻝﻤﻨﺰل

דירה
ﺵﻘﺔ

יישוב
اﻝﺒﻠﺪة

מיקוד
ي
اﻝﺮﻣﺰ اﻝﺒﺮیﺪ ّ

הקשיש נמצא כעת ב:
اﻝﻤﺴّﻦ ﻣﺘﻮاﺝﺪ ﺡﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ:
 בכתובת הנ"ל
 ﻓﻲ اﻝﻌﻨﻮان اﻝﻤﺴﺠّﻞ أﻋﻼﻩ.
 בבית חולים )ניתן להגיש תביעה רק כאשר יש מועד מתוכנן לשחרור מבית חולים( .פרט:
 ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ )ﺏﺎﻹﻣﻜﺎن ﺕﻘﺪیﻢ اﻝﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﺏﻮﺟﻮد ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺤﺪّد ﻝﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ( .اﻝﺮﺟﺎء اﻝﺘﻔﺼﻴﻞ:
שם בית החולים _____________________ :מחלקה ___________________ :תאריך שחרור*________________ :
إﺳﻢ اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ______________________ :اﻝﻘﺴﻢ _____________________ :ﺕﺎریﺦ اﻝﺘﺴﺮیﺢ *_________________:
 בכתובת אחרת .פרט:
 ﻓﻲ ﻋﻨﻮان ﺁﺥﺮ .اﻝﺮﺟﺎء اﻝﺘﻔﺼﻴﻞ:
אצל ____________________ :כתובת________________________________________________________ :
ﻝﺪى ____________________ :اﻝﻌﻨﻮان_________________________________________________________ :

2

בן/בת משפחה או אפוטרופוס – לתאום ביקור
ﻲ -ﻝﺘﻨﺴﻴﻖ اﻝﺰﻳﺎرة
أﺡﺪ أﻓﺮاد اﻝﻌﺎﺋﻠﺔ أ ّو وﺹ ّ
• יש לצרף אישור על מינוי אפוטרופוס
ﻲ
• یﺠﺐ إرﻓﺎق وﺛﻴﻔﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺕﻌﻴﻴﻦ وﺹ ّ
• לא ניתן לרשום בבקשה לתאום מי שאינו בן/בת משפחה או אפוטרופוס .בקשה לתאום עם גורם אחר תוגש במצורף לתביעה
ותכלול נימוקים לבקשה ותאור מפורט של הקשר עם הקשיש.
ﻲ .ﻃﻠﺐ اﻝﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻃﺮف ﺁﺥﺮ یﺮﻓﻖ ﻝﻠﻄﻠﺐ ویﺘﻀﻤّﻦ ﺕﻔﺴﻴﺮا ﻝﻠﻄﻠﺐ ووﺹﻔﺎ ﻣﻔﺼّﻼ
• ﻻ یﺤﻮز اﻝﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻝﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻦ هﻮ ﻝﻴﺲ ﻓﺮد ﻣﻦ اﻝﻌﺎﺋﻠﺔ أ ّو وﺹ ّ
ﻦ.
ﻝﻨﻮﻋﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻝﻤﺴ ّ

• נא לציין האם הינך מעוניין להיות נוכח בעת הביקור  כן  לא
 ﻧﻌﻢ  آﻼ
• أﺷﺮ إﻝﻰ رﻏﺒﺘﻚ أو ﻋﺪم رﻏﺒﺘﻚ ﺑﺎﻝﺘﻮاﺝﺪ ﺥﻼل اﻝﺰﻳﺎرة
שם משפחה
إﺳﻢ اﻝﻌﺎﺋﻠﺔ

הקשר לקשיש
ﻦ
اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻝﻤﺴ ّ

שם פרטי
ﻲ
اﻹﺳﻢ اﻝﺸﺨﺼ ّ

טלפון נייד
اﻝﻬﺎﺕﻒ اﻝﺨﻠﻮي

טלפון קווי
ﻲ
اﻝﻬﺎﺕﻒ اﻷرﺽ ّ

0

בל(08.2010) 2620 /

0

עמוד  3מתוך3

3

האנשים הגרים עם התובע
اﻷﺷﺨﺎص اﻝﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﻘﺪّم اﻝﻄﻠﺐ

מספר זהות
رﻗﻢ ﺏﻄﺎﻗﺔ اﻝﻬﻮیﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴّﺔ

1

שם משפחה
إﺳﻢ اﻝﻌﺎﺋﻠﺔ

שם פרטי
ﻲ
اﻹﺳﻢ اﻝﺸﺨﺼ ّ

יחס קרבה
ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻘﺮاﺏﺔ

שנת לידה
ﺳﻨﺔ اﻝﻮﻻدة

ציין אם קיימת הגבלה
בתפקוד ואם מקבל
גמלת סיעוד/שירותים
מיוחדים או אחרת
בשל מגבלה זו
اﻝﺮﺟﺎء إﻹﺵﺎرة إﻝﻰ
وﺟﻮد/ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻣﺤﺪودیﺔ ﻓﻲ اﻷداء وإﻝﻰ
ﺕﻠﻘﻲ/ﻋﺪم ﺕﻠﻘﻲ
ﻣﺨﺼّﺼﺎت
ﺕﻤﺮیﺾ/ﺥﺪﻣﺎت ﺥﺎﺹّﺔ أو
ﻏﻴﺮهﺎ ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬﺬﻩ
اﻝﻤﺤﺪودیﺔ

ס" ב
رﻗﻢ اﻝﻤﺮاﻗﺒﺔ

ס" ב
رﻗﻢ اﻝﻤﺮاﻗﺒﺔ

2

4

ויתור סודיות
ﺕﻨﺎزل ﻋﻦ اﻝﺴﺮﻳّﺔ
ויתור סודיות ייחתם על ידי התובע או אפוטרופוס )אם מונה לו כזה(.
وﺛﻴﻘﺔ اﻝﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻝﺴﺮیّﺔ ﺕﻮﻗّﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪّم اﻝﻄﻠﺐ أو اﻝﻮﺹﻲ ﻋﻨﻪ ) إن ﺕﻢ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺵﺨﺺ ﻣﺎ ﻝﻬﺬﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ(
הויתור מהווה תנאי הכרחי לטיפול בתביעה.
اﻝﺘﻨﺎزل یﻌﺘﺒﺮ ﺵﺮﻃﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻝﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻝﻄﻠﺐ.
אני _____________________________ הח"מ ,מס' ת.ז.
أﻥﺎ ______________________________ اﻝﻤﻮﻗّﻊ أدﻥﺎﻩ ،ﺡﺎﻣﻞ ﺏﻄﺎﻗﺔ هﻮیﺔ رﻗﻢ
מבקש בזה למסור למוסד לביטוח לאומי או לבא כוחו כל מידע בקשר למחלתי ,מצבי הרפואי ,הטיפול שניתן לי,
תוצאותיו ו/או כל מידע אחר שיידרש על ידם ו/או כל מסמך רפואי אודותיי.
ﻲ أ ّو اﻝﻤﻨﺪوب ﻋﻨﻬﺎ یﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘّﺔ ﺏﻤﺮﺽﻲ ،ﺡﺎﻝﺘﻲ اﻝﺼﺤﻴّﺔ ،اﻝﻌﻼج اﻝﺬي ﺕﻠﻘﻴﺘﻪ،
أﻃﺎﻝﺐ ﺏﻬﺬا ﺕﺰویﺪ ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨ ّ
ﻲ ﺁﺥﺮ.
ي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺥﺮى ﺕﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ  ،و/أ ّو ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒ ّ
ﻥﺘﺎﺋﺠﻪ و/أ ّو ا ّ
אני _____________________________ הח"מ ,מס' ת.ז.
أﻥﺎ ______________________________ اﻝﻤﻮﻗّﻊ أدﻥﺎﻩ ،ﺡﺎﻣﻞ ﺏﻄﺎﻗﺔ هﻮیﺔ رﻗﻢ
נותן בזה את הסכמתי למוסד לביטוח לאומי למסור מידע רפואי וסוציאלי אודותיי ,הדרוש למתן טיפול במסגרת
חוק ביטוח סיעוד ,לחברי הועדה המקומית ועובדים הפועלים מטעמם וכן לנותן השירותים שיספק לי את שירותי
הסיעוד.
אני מאשר בזה כי ידוע לי שמידע על מחלה מדבקת )אם קיימת( יימסר לנותן השירותים ולמטפלת מטעמו.
ﻲ ﺏﺘﻘﺪیﻢ اﻝﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻝﻄﺒﻴّﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ اﻝﺨﺎﺹّﺔ ﺏﻲ ،اﻝﻼزﻣﺔ ﻝﺘﻘﺪیﻢ اﻝﻌﻼج ﺽﻤﻦ إﻃﺎر ﻗﺎﻥﻮن اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ
أﺕﻴﺢ ﺏﻬﺬا ﻝﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨ ّ
اﻝﺘﻤﺮیﻀﻲّ ،ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴّﺔ واﻝﻤﻮﻇّﻔﻴﻦ اﻝﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﻢ ،إﺽﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻣﺰوّد اﻝﺨﺪﻣﺎت اﻝﺬي ﺳﻴﻮﻗّﺮ ﺥﺪﻣﺎت اﻝﺘﻤﺮیﺾ..
ﻋﺪة واﻝﻤﻮﻇّﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ.
ن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺡﻮل ﻣﺮض ﻣﻌﺪي ) إن وﺟﺪ( یﺠﺐ أن ﺕﻘﺪّم ﻝﻤﺰوّد اﻝﺨﺪﻣﺎت وﻝﻠﻤﺴﺎ ِ
أﺹﺮّح ﺏﻬﺬا ﺏﺄﻥّﻲ أﻋﻠﻢ أ ّ
תאריך_________________
اﻝﺘﺎریﺦ_________________:
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אם החותם אינו הזקן ,יש לצרף צילום צו אפוטרופוס.
إن آﺎن ﺹﺎﺡﺐ اﻝﺘﻮﻗﻴﻊ ﺵﺨﺼًﺎ ﺁﺥﺮا ﻏﻴﺮ اﻝﻤﺴﻦّ ،یﺠﺐ إرﻓﺎق ﻥﺴﺨﺔ ﻋﻦ أﻣﺮ اﻝﺘﻮﺹﻴﺔ

5

הצהרת התובע ו/או מגיש התביעה
ﺕﺼﺮﻳﺢ اﻝﻤﺪّﻋﻲ أ ّو ﻣﻘﺪّم اﻝﻄﻠﺐ
אני החתום מטה מצהיר בזה כי כל הפרטים בבקשה לבדיקה מחדש שנמסרו על ידי בתביעה ובנספחיה הם
נכונים ומלאים .ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים ,הן עבירה על החוק וכי אדם אשר גורם
במרמה או ביודעין למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה ע"י העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין ,דינו קנס
כספי או מאסר.
ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו או בנספחיה ,יש בו כדי להשפיע על זכאותי לגמלה או על
יצירת חוב ,ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך  30יום.
כמו כן אני מתחייב להודיע למוסד על כל יציאה מהארץ לתקופה העולה על  3חודשים.
ידוע לי כי המוסד רשאי להחליט על שיעור הזכאות ,השארת שיעור הזכאות בעינה ,הפחתה בשיעור הזכאות
או שלילת הכאות .הכל בהתאם לתוצאות ההערכה התפקודית.
ن ﺟﻤﻴﻊ اﻝﺘﻔﺎﺹﻴﻞ اﻝﻤﺪوّﻥﺔ ﻓﻲ اﻝﻄﻠﺐ اﻝﻤﺠﺪّد ،واﻝﺘﻲ ﻗﺪّﻣﺘﻬﺎ ﺽﻤﻦ اﺳﺘﻤﺎرة اﻝﻄﻠﺐ وﻣﻼﺡﻘﻬﺎ ،آﺎﻣﻠﺔ
أﻥﺎ اﻝﻤﻮﻗّﻊ أدﻥﺎﻩ أﺹﺮّح ﺏﻬﺬا ﺏﺄ ّ
ن اﻝﺸﺨﺺ اﻝﺬي یﺆدي ،ﺏﺎﻝﻌﻠﻢ او اﻻﺡﺘﻴﺎل،
ن ﺕﻘﺪیﻢ ﺕﻔﺎﺹﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺹﺤﻴﺤﺔ وإﺥﻔﺎء اﻝﻤﻌﻄﻴﺎت یﺨﺎﻝﻔﺎن اﻝﻘﺎﻥﻮن ،وﺏﺄ ّ
وﺹﺤﻴﺤﺔ .أﻋﻠﻢ ﺏﺄ ّ
ﻝﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻝﻤﺨﺼّﺼﺎت وﻓﻖ هﺬا اﻝﻘﺎﻥﻮن ،أو زیﺎدﺕﻬﺎ ،ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ إﺥﻔﺎء ﺕﻔﺎﺹﻴﻞ ذات أهﻤﻴﺔ ،ﺳﻴﻌﺎﻗﺐ ﺏﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ أ ّو ﺏﺎﻝﺴﺠﻦ.
ي ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ أﺡﺪ اﻝﺘﻔﺎﺹﻴﻞ اﻝﻤﺪوّﻥﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻝﻄﻠﺐ أ ّو ﻣﻼﺡﻘﻪ یﺆﺛّﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻝﻠﻤﺨﺼّﺼﺎت أو إﻝﻰ ﺕﺮاآﻢ اﻝﺪیﻦ ،وﻝﻬﺬا ﻓﺈﻥّﻲ
نأ ّ
أﻋﻠﻢ ﺏﺄ ّ
ي ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺥﻼل  30یﻮم.
اﻝﺘﺰم ﺏﺈﻋﻼﻣﻜﻢ ﺏﺄ ّ
آﻤﺎ وأﻥﻲ اﻝﺘﺰم ﺏﺈﻋﻼم ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ أي ﺳﻔﺮ ﻝﺨﺎرج اﻝﺒﻼد ﻝﻔﺘﺮة ﺕﺰیﺪ ﻋﻦ  3أﺵﻬﺮ.

أﻋﻠﻢ ﺑﺄﻧّﻪ ﻳﺠﻮز ﻝﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨﻲ اﺕﺨﺎذ اﻝﻘﺮار ﺑﺸﺄن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝﻚ ﻋﺪم ﺕﻐﻴﻴﺮهﺎ ،ﺕﺨﻔﻴﻀﻬﺎ أ ّو إﻝﻐﺎءهﺎ .وذﻝﻚ
وﻓﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻝﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹداﺋﻲ.
_______________
תאריך
اﻝﺘﺎریﺦ

____________________________
שם פרטי ומשפחה
ﻲ وإﺳﻢ اﻝﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻹﺳﻢ اﻝﺸﺨﺼ ّ
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____________________________
חתימת התובע  /מקבל הגמלה  /מגיש התביעה
ﺕﻮﻗﻴﻊ اﻝﻤﺪّﻋﻲ/ﻣﺘﻠّﻘﻲ اﻝﻤﺨﺼّﺼﺎت/ﻣﻘﺪّم اﻝﻄﻠﺐ

למלא אם מגיש התביעה אינו התובע:
ﻳﺠﺐ ﺕﻌﺒﺌﺔ هﺬﻩ اﻝﺘﻔﺎﺹﻴﻞ إن آﺎن ﻣﻘﺪّم اﻝﻄﻠﺐ ﺷﺨﺼﺎ ﺁﺥﺮا ﻏﻴﺮ اﻝﻤﺪّﻋﻲ
טלפון קווי
הקשר לתובע
ﻲ
اﻝﻬﺎﺕﻒ اﻷرﺽ ّ
ﻦ
اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻝﻤﺴ ّ

טלפון נייד
ي
اﻝﻬﺎﺕﻒ اﻝﺨﻠﻮ ّ

0
רחוב  /תא דואר
ﺵﺎرع/ﺹﻨﺪوق ﺏﺮیﺪ
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מס' בית
رﻗﻢ اﻝﻤﻨﺰل

כניסה
ﻣﺪﺥﻞ

דירה
ﺵﻘﺔ

0
יישוב
اﻝﺒﻠﺪة

מיקוד
ي
اﻝﺮﻣﺰ اﻝﺒﺮیﺪ ّ
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נספח א
ﻣﻠﺤﻖ أ

המוסד לביטוח לאומי
ﻲ
ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨ ّ
ﻣﺪیﺮیﺔ اﻝﻤﺨﺼّﺼﺎت

לשימוש
פנימי בלבד
)סריקה(

שם הנבדק__________________ :
إﺳﻢ اﻝﺨﺎﺽﻊ ﻝﻠﻔﺤﺺ:
שנת לידה___________________ :
ﺕﺎریﺦ اﻝﻤﻴﻼد
ת.ז .رﻗﻢ ﺏﻄﺎﺛﺔ اﻝﻬﻮیﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴّﺔ

מס' זהות  /דרכון
رﻗﻢ ﺏﻄﺎﻗﺔ اﻝﻬﻮیﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ/ﺟﻮاز اﻝﺴﻔﺮ
סוג
דפים
המסמך
ﻥﻮع اﻝﻤﺴﺘﻨﺪ 8
أوراق

ﻝﻼﺳﺘﺨﺪام
ﻲ ﻓﻘﻂ(
اﻝﺪاﺥﻠ ّ
) ﻝﻠﻔﺤﺺ(

0

הערכת תפקוד בפעולות היום יום על ידי רופא מומחה בגריאטריה למי שמלאו לו  90שנה ויותר

ﺕﻘﻴﻴﻢ أداء اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻴﻮﻣﻴّﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻝﻤﺴﻨﻴﻦ ﻝﻸﺷﺨﺎص اﻝﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا ﺳﻦ ال  90ﻋﺎم.
לרופא – נא הקף בעיגול בכל סעיף בשורה העליונה ,במקום המתאים על פני הרצף .על הציון לבטא צורך בעזרה שהנבדק זקוק לה
בדרך כלל הן מסיבות של מגבלה מוטורית והן מסיבות של מגבלה מנטאלית.
ﻞ ﺏﻨﺪ ﺡﻮل اﻝﺮﻗﻢ اﻝﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻝﺴﻄﺮ اﻝﻌﻠﻮي .اﻝﺘﺪریﺞ یﺠﺐ أن یﺸﻴﺮ إﻝﻰ ﻣﺪى اﺡﺘﻴﺎج اﻝﺸﺨﺺ اﻝﺨﺎﺽﻊ
ﻝﻠﻄﺒﻴﺐ -اﻝﺮﺟﺎء وﺽﻊ داﺋﺮة ﻓﻲ آ ّ
ﻝﻠﻔﺤﺺ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋﺪة ﺏﺴﺒﺐ ﻣﺤﺪودیﺔ ﺡﺮآﻴﺔ أ ّو ﻣﺤﺪودیﺔ ﻋﻘﻠﻴّﺔ
 .1ניידות – יש להתייחס לתנועה בתוך הבית בלבד
اﻝﺘﻨﻔّﻞ -ﻳﺠﺐ اﻝﺘﻄﺮّق إﻝﻰ اﻝﺘﻨﻘّﻞ ﻓﻘﻂ داﺥﻞ اﻝﻤﻨﺰل.
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עצמאי בניידות בעזרת
מכשיר או בלעדיו ,ללא
מאמץ או במאמץ קל

נייד בעזרת מכשיר או בלעדיו ,אך זקוק לעזרת אדם
אחר ,או זקוק להכוונה בשל חוסר תובנה או עיוורון ,או
עצמאי בשימוש בכסא גלגלים כולל מעברים

מרותק לכסא/למיטה ,תלוי לחלוטין באדם אחר

یﺘﻨﻔّﻞ ﺏﺎﺳﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺏﺎﺳﺘﺨﺪام/دون
اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز ﻣﺎ ،دون ﺟﻬﺪ أ ّو
ﺏﺒﺬل ﺟﻬﺪ ﻗﻠﻴﻞ

یﺘﻨﻘّﻞ ﺏﺎﺳﺘﺨﺪام/دون اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز ﻣﺎ /ﻝﻜﻨﻪ یﺤﺘﺎج ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺵﺨﺺ ﺁﺥﺮ ،أ ّو یﺤﺘﺎج ﻝﻠﺘﻮﺟﻴﻪ ﺏﺴﺒﺐ اﻝﻤﺤﺪودیﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ أو
اﻝﻌﻤﻰ /أ ّو ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺏﻮاﺳﻄﺔ اﺳﺘﺨﺪام آﺮﺳﻲ ﻣﺘﺤﺮّك واﻝﺘﻨﻘّﻞ ﺏﻴﻦ
اﻝﻤﻌﺎﺏﺮ

ﻣﻘﻌﺪ وداﺋﻢ اﻝﺠﻠﻮس ﻓﻲ اﻝﻜﺮﺳﻲ اﻝﻤﺘﺤﺮّك /اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء ﻓﻲ
اﻝﺴﺮیﺮ وﻣﺘﻌﻠّﻖ آﻠﻴّﺎ ﺏﺸﺨﺺ ﺁﺥﺮ

 .2נפילות
ﺳﻘﻮط
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אינו נופל ,או נופל לעיתים
רחוקות ,או נופל וקם ללא
עזרה

נופל בתדירות נמוכה כפעם בחודש בממוצע בשלושת
החודשים האחרונים ואינו קם לבדו ,או נפל פעמיים
בחודש האחרון ואינו קם לבדו

נופל בתדירות גבוהה לפחות אחת לשבוע ואינו
קם לבדו

ﻻ یﺴﻘﻂ ،أ ّو یﺴﻘﻂ ﺏﻔﺘﺮات
ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ،أو یﺴﻘﻂ ویﻨﻬﺾ دون
ﻣﺴﺎﻋﺪة
 .3הלבשה
ارﺕﺪاء اﻝﻤﻼﺑﺲ

یﺴﻘﻂ ﺏﻮﺕﻴﺮة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﺏﻤﻌﺪّل ﻣﺮّة واﺡﺪة ﻓﻲ اﻝﺸﻬﺮ ﺥﻼل اﻷﺵﻬﺮ
اﻝﺜﻼﺛﺔ اﻷﺥﻴﺮة وﻻ یﺴﺘﻄﻴﻊ اﻝﻨﻬﻮض ﺏﻘﻮاﻩ اﻝﺬاﺕﻴّﺔ ،أو ﺳﻘﻂ ﻣﺮﺕﻴﻦ
ﺥﻼل اﻝﺸﻬﺮ اﻷﺥﻴﺮ وﻝﻢ یﻨﻬﺾ ﺏﻘﻮاﻩ اﻝﺬاﺕﻴّﺔ

ﻞ
یﺴﻘﻂ آﺜﻴﺮا ،ﺏﻤﻌﺪّل ﻣﺮّة واﺡﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّ
وﻻ یﻨﻬﺾ ﺏﻘﻮاﻩ اﻝﺬاﺕﻴﺔ
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מתלבש ללא עזרה ,ללא
מאמץ או במאמץ קל

זקוק לסיוע או דרבון קל בהלבשה )לכפתר ,לגרוב
גרביים ,לבחור בגד,אביזר אורטופדי(

זקוק לעזרה בהלבשת מכנס/חולצה ,פרוטזה,
הכוונה צמודה בשל חוסר תובנה

یﺮﺕﺪي ﻣﻼﺏﺴﻪ دون ﻣﺴﺎﻋﺪة،
دون ﺟﻬﺪ أ ّو ﺏﺒﺬل ﺟﻬﺪ ﻗﻠﻴﻞ

یﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻝﻤﺴﺎﻋﺪة أ ّو اﻝﺘﺤﻔﻴﺰ ﻻرﺕﺪاء ﻣﻼﺏﺴﻪ )
اﻝﺘﺰیﺮ ،ارﺕﺪاء اﻝﺠﻮارب ،اﺥﺘﻴﺎر اﻝﻤﻼﺏﺲ ،وﺽﻊ ﻣﻌﺪّات ﻣﺘﻌﻠّﻘﺔ
ﻲ(
ﺏﺎﻝﻌﻼج اﻝﻌﻈﻤ ّ

یﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ارﺕﺪاء اﻝﺒﻨﻄﻠﻮن/اﻝﻘﻤﻴﺺ ،وﺽﻊ
أﺡﺪ اﻷﻃﺮاف اﻹﺹﻄﻨﺎﻋﻴّﺔ ) ذراع/رﺟﻞ( ،ﺕﻮﺟﻴﻪ داﺋﻢ
ﺏﺴﺒﺐ ﻣﺤﺪودیﺔ ﻋﻔﻠﻴّﺔ

 .4רחצה
اﻏﺘﺴﺎل
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מתרחץ ללא עזרה ,ללא
מאמץ או במאמץ קל

זקוק לסיוע  /דרבון קל ברחצה
)כניסה למתקן הרחצה ,נוכחות,
חפיפת ראש ,רחצת כפות רגלים(

עצמאי ברחצת פנים אך זקוק לעזרה
פעילה או הכוונה צמודה ברחצת פלג גוף
עליון/תחתון

זקוק לעזרה מלאה כולל
רחצת פנים ,או מסרב
בשל חוסר תובנה

یﻐﺘﺴﻞ دون ﻣﺴﺎﻋﺪة ،دون ﺟﻬﺪ
أ ّو ﺏﺒﺬل ﺟﻬﺪ ﻗﻠﻴﻞ

یﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻝﻤﺴﺎﻋﺪة أو
اﻝﺘﺤﻔﻴﺰ ﻝﻼﻏﺘﺴﺎل ) إدﺥﺎﻝﻪ إﻝﻰ ﺡﻮض
اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم ،اﻝﺘﻮاﺟﺪ ﺏﺮﻓﻘﺘﻪ ،ﻏﺴﻞ
اﻝﺮأس ،ﻏﺴﻞ اﻝﻘﺪﻣﻴﻦ(

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻏﺴﻞ اﻝﻮﺟﻪ ﻝﻜﻨﻪ یﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻝﻔﻌّﺎﻝﺔ أو اﻝﺘﻮﺟﻴﻪ اﻝﺪاﺋﻢ ﻝﻐﺴﻞ اﻝﻘﺴﻢ اﻝﻌﻠﻮي/اﻝﺴﻔﻠﻲ
ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻩ

یﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة آﺎﻣﻠﺔ ﺏﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻝﻚ ﻏﺴﻞ اﻝﻮﺟﻪ ،أ ّو
یﺮﻓﺾ ﺏﺴﺒﺐ اﻝﻤﺤﺪودیﺔ
اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ

.5

אכילה ושתייה
ﺕﻨﺎول اﻝﻄﻌﺎم واﻝﺸﺮاب
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בל(08.2010) 2620 /
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עמוד  6מתוך3
אוכל ושותה ללא עזרה
כולל חימום והגשת מנת
מזון ,ללא מאמץ או
במאמץ קל

זקוק לסיוע בנטילת תרופות,
עיוורון מוחלט ,אינו מחמם או
מגיש לעצמו מנת מזון

זקוק לעזרה בהאכלה )או שתייה( ,או
מסרב בשל חוסר תובנה

תלוי לחלוטין בכל
פעולות האכילה כולל
שתייה

یﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺕﻨﺎول اﻷدویﺔ،
آﻔﻴﻒ ،ﻻ یﻘﻮم ﺏﺘﺴﺨﻴﻦ وﺕﻘﺪیﻢ وﺟﺒﺔ
اﻝﻄﻌﺎم ﻝﻨﻔﺴﻪ

یﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺕﻨﺎول اﻝﻄﻌﺎم ) أو
اﻝﺸﺮاب( ،او یﺮﻓﺾ ﺏﺴﺒﺐ ﻣﺤﺪودیﺔ ﻋﻔﻠﻴّﺔ

ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺕﻤﺎﻣﺎ ﺏﺎﻵﺥﺮیﻦ ﻷداء
ﺟﻤﻴﻊ اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺏﺎﻝﻄﻌﺎم،
ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝﻚ اﻝﺸﺮاب

یﺘﻨﺎول اﻝﻄﻌﺎم واﻝﺸﺮاب دون
ﻣﺴﺎﻋﺪة ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝﻚ ﺕﺴﺨﻴﻦ
وﺕﻘﺪیﻢ وﺟﺒﺔ ﻃﻌﺎم ،دون ﺟﻬﺪ
أ ّو ﺏﺒﺬل ﺟﻬﺪ ﻗﻠﻴﻞ
 .6הפרשות – סיוע לטיפול בהפרשות
اﻹﻓﺮازات -ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﻓﺮازات
1

2

עצמאי
בכל
הקשור
לטיפול
בהפרשות

זקוק לסיוע
קל )ריקון
בקבוק,
החתלה או
ליווי בלילה(

یﺤﺘﺎج إﻝﻰ
ﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺏﻜ ّ
اﻝﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ﻣﺎ یﺘﻌﻠّﻖ
ﺏﺎﻝﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻝﻤﺴﺎﻋﺪة )
ﺕﻔﺮیﻎ اﻝﻌﺒﻮة،
اﻹﻓﺮازات
وﺽﻊ
اﻝﺤﻔﺎﻇﺎت أو
اﻝﻤﺮاﻓﻘﺔ ﺥﻼل
اﻝﻠﻴﻞ(
 .7השגחה
اﻹﺷﺮاف/اﻝﻤﺮاﻗﺒﺔ
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משתמש בשירותים/אביזרים אך
זקוק לעזרה באחת מהפעולות:
ניידות ,הלבשת חלק תחתון,
היגיינה אישית

משתמש
בשירותים/
אביזרים אך זקוק
לעזרה בשתיים
מהפעולות

משתמש
בשירותים/
אביזרים אך זקוק
לעזרה בשלושת
הפעולות

אינו שולט בשני הסוגרים
ותלוי לחלוטין בכל
הפעולות )ניידות,
הלבשה וטיפול בהיגיינה
אישית(

یﺴﺘﺨﺪم اﻝﺤﻤﺎم/اﻝﻮﺳﺎﺋﻞ اﻝﺒﺪیﻠﺔ ﻝﻜﻨﻪ
یﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﺡﺪى اﻝﻤﻬﺎم:
اﻝﺘﻨﻘّﻞ ،ارﺕﺪاء اﻝﻠﺒﺎس اﻝﺪاﺥﻠﻲّ ،اﻝﻨﻈﺎﻓﺔ
اﻝﺸﺨﺼﻴّﺔ

یﺴﺘﺨﺪم
اﻝﺤﻤّﺎم/اﻝﻮﺳﺎﺋﻞ اﻝﺒﺪیﻠﺔ
ﻝﻜﻨﻪ یﺤﺘﺎج إﻝﻰ
اﻝﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إداء
ﻣﻬ ّﻤﺘﻴﻦ

یﺴﺘﺨﺪم اﻝﺤﻤّﺎم/اﻝﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻝﺒﺪیﻠﺔ ﻝﻜﻨﻪ یﺤﺘﺎج إﻝﻰ
اﻝﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إداء ﺛﻼث
ﻣﻬﺎم

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻜّﻢ ﺏﺎﻝﻌﻀﻠﺘﺎن
اﻝﻌﺎﺹﺮﺕﺎن وﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺕﻤﺎﻣﺎ
ﺏﺎﻵﺥﺮیﻦ ﻷداء ﺟﻤﻴﻊ اﻝﻤﻬﺎم )
اﻝﺘﻨﻘّﻞ /ارﺕﺪاء اﻝﻤﻼﺏﺲ
واﻻهﺘﻤﺎم ﺏﺎﻝﻨﻈﺎﻓﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ(
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אינו מסכן את עצמו או
את סביבתו

זקוק להשגחה בביצוע פעולות היום יום ויש ירידה
בתובנה ובזיכרון ,אך ניתן להשאירו לבדו לפרקי זמן
מסוימים

מסכן את עצמו או את סביבתו ולא ניתן לתכנן
להשאירו לבד לפרקי זמן קצרים

ﻻ یﻌﺮّض ﻥﻔﺴﻪ واﻝﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺏﻪ
ﻝﻠﺨﻄﺮ
פרטי מוסר המידע
ﺕﻔﺎﺹﻴﻞ ﻣﻘﺪّم اﻝﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

یﺤﺘﺎج ﻹﺵﺮاف ﺥﻼل ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻴﻮﻣﻴّﺔ ،ﻗﻠﺔ اﻝﻮﻋﻲ وﺽﻌﻒ
اﻝﺬاآﺮة ،وﻝﻜﻦ ﺏﺎﻹﻣﺎآﻦ ﺕﺮآﻪ وﺡﻴﺪا ﻝﻔﺘﺮات ﻣﺤﺪّدة

یﻌ ّﺮض ﻥﻔﺴﻪ أ ّو اﻝﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺏﻪ ﻝﻠﺨﻄﺮ وﻻ یﺠﻮز ﺕﺮآﻪ
وﺡﻴﺪا ﺡﺘﻰ ﻝﻔﺘﺮات زﻣﻨﻴّﺔ ﻗﺼﻴﺮة

בחר באחת מהאפשרויות
إﺥﺘﺮ إﺡﺪى اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 מילאתי טופס זה ע"ס בדיקתי והערכה גריאטרית שערכתי ,במוסד הרפואי/מרפאה _________________ בתאריך_______
ﻲ __________________ ﻓﻲ ﺕﺎریﺦ
ﻲ ﻃﺐ اﻝﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻝﻤﺮآﺰ اﻝﻄﺒ ّ
 ﻗﻤﺖ ﺏﺘﻌﺒﺌﺔ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺤﺺ واﻝﺘﻘﻴﻴﻢ اﻝﺬي أﺟﺮیﺘﻪ  ،آﺄﺥﺼﺎﺋ ّ
__________
 מילאתי טופס זה ע"ס הערכה גריאטרית של ד"ר ______________ בתאריך _______ובדיקה שלי בתאריך_______
 ﻗﻤﺖ ﺏﺘﻌﺒﺌﺔ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺕﻘﻴﻴﻢ أﺥﺼﺎﺋﻲ ﻃﺐ اﻝﻤﺴﻨﻴﻦ __________________ ﻓﻲ ﺕﺎریﺦ __________ واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺤﺺ اﻝﺬي
أﺟﺮیﺘﻪ ﻓﻲ ﺕﺎریﺦ __________________
שם הרופא ________________ תחום ההתמחות ________________שם מוסד הרפואי/מרפאה ___________________
ﻲ /اﻝﻌﻴﺎدة اﻝﻄﺒﻴّﺔ ________________
إﺳﻢ اﻝﻄﺒﻴﺐ _________________ ﻣﺠﺎل اﻝﺘﺨﺼّﺺ __________________ إﺳﻢ اﻝﻤﺮآﺰ اﻝﻄﺒ ّ

חתימה 8
اﻝﺘﻮﻗﻴﻊ________________________8 :

_________________________חותמת__________________

בל(08.2010) 2620 /

اﻝﺨﺘﻢ ____________________

