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מבוגרים סיעודיים זקוקים לטיפול רב יחד עם השגחה ברוב שעות היממה .טיפול ביתי באדם סיעודי כרוך
בלא מעט אתגרים ,הכנות ,שעות עבודה וקשיים .לא כל אחד יוכל לטפל באדם סיעודי ולא בכל בית הדבר
מתאפשר .פנייה לטיפול ביתי עולה על הפרק כאשר האדם הסיעודי אינו מוכן להכניס לביתו מטפל סיעודי,
אינו מסכים לקבלת טיפול במוסד סיעודי וכאשר ישנה נכונות ויכולת לבני המשפחה לספק את הטיפול
הדרוש.

חברת כל הנוחות שבעולם מספקת למשפחות ומוסדות את כל הדרוש למתן מענה לצרכי בני הגיל
השלישי .אתר החברה מציע מוצרי ספיגה למבוגרים מסוגים שונים ,כסאות גלגלים ,כסאות רחצה ,מיטות
סיעודיות ושאר אביזרים .ניתן יהיה לעשות שימוש בכספי קצבת הסיעוד אותה מקבלים מהביטוח הלאומי על
מנת לרכוש מוצרי ספיגה למבוגרים באתר.

מה צפוי לנו במהלך טיפול סיעודי ביתי?

קשיים צפויים במהלך טיפול ביתי גם בעבור האדם הסיעודי וגם בעבור בני המשפחה המטפלים בו .חשוב
לזכור כי טיפול סיעודי כרוך בסיטואציות אינטימיות בהן נוכחות של בן משפחה אינה תמיד נעימה או רצויה.
עזרה במהלך רחצה או החלפת חיתולים למבוגרים נעים יותר יהיה לאדם הסיעודי לקבל ממטפל מקצועי.

טיפול סיעודי ביתי כרוך בעלויות גבוהות .בין אם בחרתם לשכור מטפל סיעודי ובין אם בחרתם בטיפול
עצמאי ,העלויות צפויות להיות גבוהות .שכרם של מטפלים סיעודיים כרוך בהוצאה כספית משמעותית וכך
גם רכישת מוצרי ספיגה למבוגרים ואביזרי עזר .חשוב לזכור כי קשיש סיעודי זקוק להשגחה ועזרה מסביב
לשעון ,שירותי עובד סיעודי נדרשים בכל מקרה של טיפול ביתי בהיקף חלקי או מלא.

מה מגיע לאדם סיעודי מהביטוח הלאומי?

חוק הסיעוד מקנה לאדם סיעודי זכויות לקבלת קצבה ושעות של סיוע .על מנת לממש את הזכויות יש
להגיש את מסמכי התביעה למשרדי הביטוח הלאומי באזור המגורים .היקף הסיוע ניתן לכל אדם סיעודי
בהתאם לחומרת מצבו עד לסכום המקסימלי הקבוע בחוק .כספי הביטוח הלאומי מסייעים למשפחות במימון
מוצרי ספיגה למבוגרים ושעות טיפול סיעודי .אל תוותרו על הכספים המגיעים לכם בהתאם לחוק הסיעוד,
הגישו תביעה ועשו שימוש בכספים לשיפור איכות החיים של האדם הסיעודי.
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