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 אוניברסיטת חיפה

 איחוד הצלה
   

 

 מועדון מוריה  חיפה-ר ועדת בריאות אילנה מלר"יו



"תן כבוד"פרויקט   
 תוחלת החיים בעולם הולכת

 מודרניים טיפולים , וגדלה 

 .מעניקים אריכות חיים 

 

 האוכלוסייה הבוגרת תגדל בין

 . 77%-ב 2015-35השנים  
 



 "תן כבוד "

מתוכם , אלף קשישים 800במדינת ישראל חיים כעת מעל •
 .חיים לבדם ולחלקם קושי תפקודי 25%

 

פרויקט תן כבוד בא לתת מענה רפואי תמיכתי במטרה •
 . לשפר את מצב בריאותם ורווחתם

 

פרויקט זה מאושר על ידי משרד החינוך ומשרד  •
אינטראקט  , הבריאות וניתן לגייס תלמידי רוטראקט 

 .וסטודנטים לרפואה וסיעוד,

 

  



 מטרת המיזם
 

יצירת מערכת תמיכה חברתית  •
לקשישים עריריים תוך ליווי רפואי 

 .על מנת למזער תחלואה

 

זיהוי של פרמטרים חיוניים וטיפול 
מוקדם יכול למנוע הדרדרות במצב  

 .הקשישים



 מטרת המיזם
• 

 הדרדרות קיצונית במצבם הבריאותי  אבחון ומניעת 
 :באמצעות בדיקות של מדדים בסיסיים כגון     

 
 ,INRתפקודי קרישה , לחץ דם, סוכר•

 
 (.כמות החמצן בדם) תפקודי נשימה  סטורציה•

 
 עצם הביקורים עשויים )הפגת הבדידות של הקשיש •

 
 לשפר את בריאותו הנפשית של הקשיש הבודד    •

 
 .להיות גורם מסייע לגורמי הבריאות והרווחה בקהילה•



 אופן הפעלת המיזם

המתנדבים יבצעו מעקב בסיסי אצל  •
 .הקשישים העריריים

 מנטלי-במידה ויהיו פערים במצב הבריאותי  
 יערבו גורמים רלוונטיים להמשך טיפול  
 .מקצועי  

 

תן "הפעלת המתנדבים תתבצע באמצעות אגף 
 .של ארגון איחוד הצלה"  כבוד

 



 אופן הפעלת המיזם

לפני המפגש אנשי קשר מציגים לקשישים  •
 .את המיזם על מנת לקבל את הסכמתם

 
המפגש הראשון מתבצע בין המתנדב לקשיש יחד  •

עם איש רפואה בכיר לבניית תיק נתונים 
 .רפואיים

 
מתקבלת התראה , במקרה של חריגה במדדים•

 . למייל של מנהל המיזם
 



 אופן הפעלת המיזם 
 

 גיוס צעירים בעלי הכשרה רפואית ושאינם בעלי הכשרה  

 (.אשר יעברו קורס מגישי עזרה ראשונה)רפואית    

 
 

 לאחר ההכשרה המתנדבים מצוידים בתיק הכולל    

 : מיכשור   

 ,    לבדיקת לחץ דם   

    PULSE OXYOMETER-   לבדיקת חמצן בדם 

   GLUCOMETER – לבדיקת סוכר 

 .  לבדיקת תפקודי קרישה  INRומכשיר  

 
 
 
 



"תן כבוד"  
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

כאשר יש נסיגה בבריאותו של הקשיש  •
מעדכנים את הקופה אליה שייך ואת בני 

 .משפחתו
יש קשר הדוק בין המתנדבים והקשישים •

והנהלת הפרויקט על מנת לבצע בקרה 
 .ומעקב אחר ביצועים

 

 'המתנדבים מבוטחים בביטוחים צד ג   •



מתן מלגות למתנדבים מאוניברסיטת חיפה  
 במועדון מוריה חיפה  
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