דף שאלון לבחירת סידור מוסדי
שם בית האבות

שם בית האבות

הערות

שאלות כלליות
האם בית האבות קרוב למקום המגורים של
המשפחה?
איזו השגחה רפואית יש במוסד?
האם יש במוסד סידור של לחצן מצוקה?
האם יש טיפולים פארא רפואיים במוסד? (ריפוי
בעיסוק  /פיזיותרפיה)
האם בית האבות נעים למראה?
האם יחידת המגורים מרווחת ונעימה
האם התפריט במוסד מגוון ,עשיר וטעים
האם בית האבות מתאים לתרבות/מסורת של הזקן
האם יש במקום שירותי כביסה ,מספרה ,דואר וכו'
האם יש תרבות פנאי ותעסוקה?
אם יש מוגבלות שפה ,האם יש אנשי צוות דוברי
השפה של הזקן?
האם תנאי התשלום נוחים והוגנים?
לזקן עצמאי
האם בית האבות/הדיור המוגן פועל ברישיון משרד
הרווחה?
האם המוסד מאפשר רצף טיפולי במידה ומצבו של
הזקן מדרדר
האם יש תחבורה ציבורית נוחה ליד המוסד?
לזקן תשוש
האם בית האבות פועל ברישיון משרד הרווחה?
במידה ויש קוד ממשרד הרווחה -האם המוסד עובד
עם משרד הרווחה
האם החדרים מיועדים למספר אנשים או לדייר אחד?
האם בכל חדר שירותים ומקלחת צמודים?
מהם סידורי ההשגחה בלילה?
האם המוסד אחראי לרכישת תרופות/מוצרי ספיגה
במידת הצורך?
לזקן סיעודי
האם המוסד פועל ברישיון משרד הבריאות?
במידה ויש לזקן "קוד" האם המוסד עובד עם משרד
הבריאות?
איזו השגחה רפואית יש במוסד?
כמה אנשים גרים בחדר?
האם יש מקלחת ושירותים מאובזרים לסיעודיים
צמודים לכל חדר?
כמה אנשי צוות עובדים במשמרת?
כמה דיירים גרים במחלקה?
מהם סידורי ההשגחה בשעות הלילה?
האם יש סיוע בשינוי תנוחות שינה במהלך הלילה?
האם המוסד אחראי על רכישת מוצרי ספיגה ותרופות?
האם מאפשרים לזקנים סיעודיים לגשת לשירותים
במידה והם שולטים בסוגרים?
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האם יש תעסוקה טיפולית במוסד?
האם מקימים את כל הדיירים מהמיטות כל בוקר
ואחה"צ?
מהי מדיניות ההאכלה בחדר האוכל (האם מאפשרים
לדיירים לשמור על עצמאותם)
לזקן תשוש נפש
האם המוסד פועל ברישיון משרד הבריאות?
במידה ויש לזקן "קוד" האם המוסד עובד עם משרד
הבריאות?
איזו השגחה רפואית יש במוסד?
כמה אנשים גרים בחדר?
כמה אנשי צוות עובדים במשמרת?
כמה דיירים גרים במחלקה?
מהם סידורי ההשגחה בשעות הלילה?
האם המוסד אחראי על רכישת מוצרי ספיגה ותרופות?
האם יש תעסוקה טיפולית מתאימה במוסד?
האם המחלקה לתשושי נפש נעולה ומחוברת
לאינטרקום
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