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 רקע :המרכז הגריאטרי בנתניה מונה כ 140 -תושבים ,המאכלסים מחלקות שונות בהתאם
ליכולתם התפקודית .במוסד ארבע מחלקות תשושים ,שמונה מחלקות סיעודיות ,מחלקת
תשושי-נפש ,מחלקה שיקומית ,מחלקה פנימית ונופשון.
במוסד  140עובדים בחלקיות משרה שונה.
התושב הגריאטרי מאופיין בירידה באחת או יותר מערכות ,המערכת הלוקומוטורית,
סנסורית ,קוגניטיבית ,אפקטיביות וחברתיות ,המביאים לירידה תפקודית ומחייבים
התייחסות הוליסטית.
ירידה במשאבים אישיים מגבילה את הפעילות של האדם .האדם מתקשה להיות חיוני ונמצא
במצב של תלות בסביבה אף למילוי צרכים בסיסיים ביותר.
מעורבות חברתית והפעלה חברתית ,מזמנות אפשרות לתרום להרגשת יצירה ,שומר על
התמצאות ,מספק הנאה ואיכות חיים ומונע התדרדרות.
הצוות המטפל במוסדות גריאטריים נדרש להשיב על צרכים מגוונים של אוכלוסיית לקוחות
הטרוגנית מבחינה סוציו-אקונומית ,ובעלת צרכים רפואיים שונים.
מהות קיומו של המרכז הרפואי הגריאטרי בנתניה היא לתת תשובה לצרכים אלו.
 יחידת הריפוי בעיסוק:
ריפוי בעיסוק הינה יחידה בתחום הפרא-רפואי במרכז הגריאטרי הרפואי בנתניה.
תחומי התפקוד של הריפוי בעיסוק הם במישור המקצועי ובמישור המנהלי.
בתחום המקצועי :באחריות המרפאה בעיסוק אבחון ,תכנון וביצוע של התערבות שיקומית
ומניעתית ,להתאים סביבה ואביזרי עזר ,להתאים פעילות לתושבים
ולהדריך צוות מתחומים שונים.
בתחום המנהלי :מרפאה בעיסוק אחראית ,מפקחת על עבודתם של המרפאים בעיסוק
המוסמכים ביחידה וכן על מדריכות תעסוקה המועסקות על תקני הריפוי
בעיסוק.
במרכז  6מרפאות בעיסוק מוסמכות; אחראית העובדת בהיקף משרה מלאה ,שתי מרפאות
בעיסוק מוסמכות בהיקף של ½ משרה כל אחת וכן סייעת בהיקף של ½ משרה .במרכז הרפואי
הגריאטרי בנתניה  67מדריכות תעסוקה בהיקף של ½ משרה ,המשולבות במסגרת הריפוי
בעיסוק .מבחינה פיזית ,הריפוי בעיסוק נמצא בבניין אחד עם הפיזיותרפיה והריפוי בדיבור.

 תחומי תפקוד במחלקת הריפוי בעיסוק :שינוי המשפיע על יכולתו של האדם להחליט באופן
עצמאי ,לתכנן ולבצע פעילויות של דאגה עצמית בשל ירידה באחת מהמערכות המצוינות,
נתפש כאי תפקוד ,הדורש התערבות הריפוי בעיסוק.
המרפאה בעיסוק :מאבחנת את יכולתם של התושבים .ממצאי האבחון מאפשרים התאמת
היכולת של המטופל לתחומי הפעולה השונים על ידי מדריכת התעסוקה .דווח בכתב ובע"פ ע"י
המרפאה בעיסוק למדריכת התעסוקה משמש המלצה ובסיס להיכרות עם המטופל.
מדריכות התעסוקה :במוסד הגריאטרי אחראיות להפעלה קבוצתית ופרטנית של התושבים.
נושאי ההפעלה של הקשישים הם רבים :תחומי יצירה שונים ,שילוב פעילויות ,קבוצות שיחה,
הפעלה בתנועה ,קבוצות בישול ,קבוצות טיפוח.
מדריכת התעסוקה דואגת :לתכנים חברתיים כימי הולדת ,חגים ואירועים שונים .ייצוב
וקישוט המחלקה תוך שיתוף והפעלת התושבים ותכנון תוכנית שבועית מובנית.

