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סידור מוסדי לקשישים -ייעוץ והכוונה לבתי אבות
רב הקשישים מעדיפים להישאר בביתם עם סיוע של מטפלת חלקית או עובדת זרה ל -24-שעות.
או גמלת סיעוד או מרכזי יום לקשיש או קהילה תומכת או שילוב ביניהם.
אוכלוסיית הקשישים בישראל מונה כ 800,000איש ואישה .מעל גיל .65
היא מתחלקת ל:
עצמאים ,תשושים ,סיעודיים ,תשושי נפש וסיעודי מורכב .
ישנם מקרים בהם לא ניתן יותר לטפל בקשישים בביתם ונוצר צורך למצוא להם סידור מוסדי.
הסיבות למעבר לבית אבות יכולות להיות שונות ומגוונות:
הקשיש הפך לסיעודי גר בקומה גבוהה ללא מעלית ולא ניתן לנייד אותו מחוץ לבית.
1
עד אתמול הקשיש תפקד באופן עצמאי לחלוטין ולפתע ללא הודעה מוקדמת קבל אירוע
2
מוחי ,נפל ,אושפז בבית חולים ולא ניתן להחזירו לביתו כי הבית אינו ערוך לקלוט אותו.
הקשיש הינו תשוש נפש קשה  .מתקשים להתאים לו מטפל (הייתה תחלופה גבוהה של
3
מטפלים).
לקשיש אין כסף למטפל ל 24-שעות .
4
קשיש ערירי ללא אמצעים לממן מטפל.
5
קשיש שגר עם המשפחה והופך לסיעודי או תשוש נפש ומהווה עומס כבד על המשפחה.
6
קשיש עצמאי או תשוש גוף ערירי או חסר אמצעים שאינו יכול לתפקד יותר בביתו וזקוק
7
למסגרת מוגנת.
קשיש שאיבד את בן הזוג ומתקשה לתפקד בביתו לבד.
8
הרצון של הקשיש לעבור למסגרת חברתית על מנת שלא יחוש בדידות.
9
סידור מוסדי עולה כסף והרבה כסף.
עלות אשפוז במוסד סיעודי נעה מ ₪13,000ל.₪20,000
מהם מקורות המימון לסידור מוסדי ?
מקורות פרטיים הנובעים בדרך כלל מביטוח לאומי  ,פנסיה ,שכר דירה של דירת המגורים ביטוחים
סיעודיים אחרים ועוד.
במידה ואין באפשרות הקשיש לממן את אשפוזו במוסד סיעודי מכספו ,ניתן לפנות לסיוע למשרד
הבריאות.
משרד הבריאות לקבלת קוד עלות מיטה של משרד הבריאות היא כ.₪ 12,000-13,000-
הקוד מיועד לקשישים סיעודיים ,או תשושי נפש ,הנאלצים לעבור למסגרת מחוץ לבית ,ואין ביכולתם
לממן את האשפוז בבית אבות מכספם .משרד הבריאות מסייע עם קוד אשפוז.
מי זכאי לסיוע ממשרד הבריאות?
קשיש המוגדר על ידי הגורמים הרפואיים כסיעודי או כתשוש נפש (דמנציה אלצהיימר וכדומה ) .
תשושי נפש הם אלה אשר רופא מומחה בתחום הגריאטריה או הפסיכוגריאטריה קבע שהינם לוקים
בשיטיון ואינם ברי שיפוט.
משרד הבריאות יסייע רק לקשישים שאין ברשותם אמצעים לממן באופן עצמאי את עלות האשפוז.
קשישים שיש להם חסכונות מעל-כ  -30,000ש"ח בבנק ידרשו טרם קבלת הקוד להשתמש בכסף העומד
לרשותם ורק לאחר מכן לפנות למשרד הבריאות.
תהליך קבלת הקוד:

שלב א':
מילוי טפסים לגבי מצבו הרפואי והתפקודי של הקשיש .טופס זה ימולא על ידי רופא ,אחות ועו"ס.
שלב ב'
מילוי טפסים לגבי מצבו הכספי של הקשיש והכנסות בן הזוג וילדיו של הקשיש המתגוררים
בישראל.
מה תהיה השתתפות המשפחה במימון האשפוז של הקשיש?
 80%מדמי הביטוח הלאומי של הקשיש .יש להביא אישורים מביטוח לאומי על קצבת
.1
זקנה.
שכר דירה מדירה שבבעלות הקשיש .במידה ולקשיש דירה רשומה על שמו .יש ערכה של
.2
שלושה חודשים מיום קבלת הקוד להשכרת הדירה.
פנסיה של הקשיש ביטוחים סיעודיים במידה ויש.
.3
קצבת שארים במידה ויש.
.4
כל הכנסה אחרת של הקשיש .
.5
במידה ולקשיש אין דירה יש צורך להביא חוזה שכירות .או לציין מה מקום המגורים.
.6
במידה ואחד הילדים גר עם הקשיש יש להביא מסמכים המעידים על הסיבה שהבן גר עם
.7
אחד מהוריו(מסמכים רפואיים דו"ח סוציאלי וכדומה).
מה תהיה השתתפות בן הזוג של הקשיש/ה?
בן זוג הקשיש יצטרך להצהיר על ההכנסות שלו .לעיתים נדרשת ממנו השתתפות בדמי האשפוז.
משרד הבריאות מתחשב בהוצאות מחיה לבן הזוג הנשאר בבית .במידה ולבן הזוג של המאושפז יש
הוצאות חריגות כגון תרופות טיפולים וכדומה ,יש להביא מסמכים.
זוג פרוד נחשב כזוג נשוי לכול דבר ועניין.
במידה וההשתתפות העצמית של המתאשפז ובן הזוג לא מגיעה למלוא סכום התשלום ,נערכת בדיקת
זכאות גם לבניו ובנותיו .הבגירים.
מה תהיה השתתפות הבנים של הקשיש/ה?
משרד הבריאות יבדוק את הנתונים הבאים:
לגבי שכיר ,גובה המשכורת  3חודשים אחורנית .לגבי עצמאי –שומת מס אחרונה .הכנסות בן הזוג של
בן הקשיש אינן נלקחות בחשבון.
מהן ההקלות בדמי השתתפות הבנים של הקשיש?
משרד הבריאות נותן נקודות זיכוי לבנים המטופלים ב -קטינים ,חיילים ,סטודנטים וכאלה שיש להם
משכנתא הלוואה ,טיפולי שיניים  ,טיפולים או שימוש בתרופות שאינן בסל הבריאות
קשיים בתשלום שכר דירה.
החוק מחייב את כל הילדים להשתתף באשפוז.
משרד הבריאות בודק כול פניה להקלה לגופה ומחליט מה תהיה גובה ההשתתפות של בן או בת הקשיש.
משרד הבריאות ישלים את ההפרש לכיסוי גובה התשלום המועבר לבית האבות.
עם תום מילוי המסמכים יש להעביר תצהיר לאישור חתימה בפני עו"ד או בפני מזכיר בית המשפט .יש
לשלם אגרה של . ₪ 47
קבלת הקוד ודמי כניסה
עם קבלת הקוד מחויבת המשפחה לשלם למשרד הבריאות דמי כניסה בגובה של חודשיים התשלום שעל
הקשיש להעביר לאשפוזו למשרד הבריא .כמו כן יש להביא שני ערבים שיערבו לכסף שהמשפחה
מחויבת למשרד הבריאות .
עם קבלת הקוד אין כל מחויבות כספית של המשפחה מול בית האבות אלא רק מול משרד הבריאות.
משרד הבריאות מצדו מכסה את כל הוצאות האשפוז כולל אמבולנס תרופות שבסל וחיתולים.
מה עושים עד קבלת הקוד?
 .1ממתינים בבית עד קבלת הקוד.
 .2מאשפזים באופן פרטי בתשלום סמלי או בתשלום מלא תלוי בבית האבות.
לא כל המוסדות עובדים בהסדר קודים עם משרד הבריאות
סידור מוסדי פרטי.
מקורות המימון מגיעות מהמשפחה בלבד( .ביטוחים סיעודיים שכר דירה פנסיה ביטוח לאומי ועוד).

היתרון-הבחירה מגוונת יותר.

שביל הזהב לשירות המשפחות
בשביל הזהב אנשי מקצוע שיכוונו אתכם במציאת המוסד המתאים ביותר להוריכם  .בהתאם למצבם
הרפואי והתפקודי בהתאם ליכולת הכספית שלכם .ובאזור הגיאוגרפי הרצוי לכם.

הרבה בריאות
השירות שלנו ללא תשלום התקשרו  1800-35-12-35אתר www.shvilhazahav.co.il

