יולי 2020
לחברים שלום,
תקופה מרובת אתגרים עוברת עלינו והיא מחייבת אותנו להסתגל ולהיערך למציאות חיים שלא הכרנו .באשכול
אנחנו עוסקים כל העת בהיערכות להוויה החדשה ובמקביל לא מפסיקים להסתכל קדימה ,ממשיכים לפתח
ולקדם תוכניות לנען של העתיד .במכתב זה נשתף אתכם במעט מהעשייה המרובה בשטח ,עם "הצצה" לעתיד.
אני ממשיכה להיפגש כל העת עם חברים ושמחה תמיד להכיר ,לשמוע ולחלוק מחשבות .מוזמנים ליצור קשר.
כאן בשבילכם ,בברכת בריאות שלמה,
דפנה גונר (שילה)

צוות אשכול בריאות ,סיעוד ורווחה
תפקיד

שם האחראית

נייד

דואר אלקטרוני

מנהלת אשכול

דפנה גונר

052-4204788

briut@naan.co.il

מזכירת אשכול

יעל שריד שבירו

052-5792127

brevaha@naan.co.il

בית הדרים

הדס פוקס

052-4572056

hadarim@naan.co.il

מטפלת שטח

ג'ניה קוצ'ירנקו

054-6741391

Yuku1952@gmail.com

מרפאת חברים

הדס עדי שרון

050-7356480

hadasad@clalit.org.il

מרפאת שיניים

קרן סוקולובסקי

052-8310166

shinaim@naan.org.il

סיעוד ביתי

אהובה פוקס

050-7689781

ahuva@naan.co.il

רווחה

לימור אלי יהודאי

052-6931190

limorevaha@naan.co.il

בריאות בשטח
אנו מזכירים – יש החמרה במצב הרפואי שלכם או של אדם קרוב? זיהיתם אדם בקהילה שנראה שזקוק
▪
לעזרה? נשמח שתעדכנו אותנו .דיסקרטיות מובטחת.
חברי הגיל השלישי אשר מתאשפזים או עוברים ניתוח ,יכולים לפנות לאהובה פוקס לשם מיצוי זכויות.

▪

צריכים להנגיש את הבית? ניתן לבקש הפניה מהרופאה למרפאה בעיסוק שתגיע לביתכם ותיתן המלצות
▪
להתאמת הבית .בתנאים מסוימים תהיו זכאים גם לסיוע כספי מהמדינה .ניתן להיעזר באהובה פוקס בתהליך.
חושבים עתיד – איך מחזקים את מערך החירום בקהילה? למכשיר ההחייאה שהוצב במרכז המשק ,יתווספו
אוטוטו שני מכשירים נוספים שיותקנו בעמדות שונות בקיבוץ .במקרה של מצב חירום רפואי יש להתקשר למוקד
מד"א בטלפון  ,101והוא יזניק את צוותי מד"א למקום האירוע .במידה ונדרש מכשיר החייאה ,מד"א ,בעזרת
אפליקציה ייעודית ,יזניק לאירוע גם את אחד מחברי נען אשר עבר הכשרה לשימוש במכשיר.
]

מרפאת כללית

מטופלים יקרים ,חשוב לנו לשמור על הבריאות שלכם ,ולכן ,לאור המצב ,אנא השתדלו לבקר במרפאה
▪
במקרים דחופים בלבד .ניתן לקבוע גם תור טלפוני עם הרופאה ויש מגוון שירותים שאפשר לקבל דרך האפליקציה.
כל מי שנכנס לבידוד ,עליו לדווח באתר משרד הבריאות על בידוד ביתי .בסיום התקופה ,יוכל לקבל אישור
▪
מחלה .במידה והאדם חש ברע ,הוא מתבקש ליצור קשר עם המרפאה או בשעות סגירה עם מוקד קורונה .*2700
▪

חדש בכללית :בית מרקחת און-ליין .תרופות עד הבית בלחיצת כפתור .https://did.li/VHOfT

מכשיר  TYTOחזר למלאי ורלוונטי עוד יותר בתקופת הקורונה  -עם המכשיר הרופא יכול להקשיב ללב
▪
ולריאות ,לבדוק את האוזניים ואת הגרון ולתת מרשם או הפניה לפי הצורך ,והכול בלי לצאת מהבית .העלות .₪ 299
משלוח עד הבית.https://did.li/Tnaaa :
▪ חושבים עתיד – איך נערכים למתן שירותים רפואי לאוכלוסייה ההולכת וגדלה בנען? התחלנו לבחון אפשרות
של הקמת מרפאה כפרית משותפת ,מרפאה שתוקם בנען ותשרת גם את תושבי האזור .ובכך יתאפשר לנו החברים
לקבל סל שירותים מורחב יותר ,שעות פתיחה מרובות ותגבור בצוות רפואי .מדובר בתהליך ממושך שנכון לבחון כבר
היום ,כשטובת החברים היא שעומדת לנגד עינינו לאורך הדרך.

מרפאת שיניים
•
▪

▪

▪

▪

לזימון תור ניתן להתקשר לטל'  08-9442844או לשלוח מייל  .Shinaim@naan.co.ilבמידה ואין מענה
תשאירו הודעה ונחזור אליכם מיד כשנתפנה .במקרים דחופים ניתן ליצור קשר לנייד של קרן.
תזכורת – לאור התקופה הארוכה בה לא הייתה שיננית ,כל התורים שהיו רשומים לכם ביומנים או
בפתקים – מבוטלים .נבקש להתייחס רק לתורים שנשלחים לכם בסמס.
החל מה –  1.7כל טיפולי השיננות יתקיימו במרפאת השיניים .במידה והופניתם על ידי ד"ר עזר חי
לטיפול שיננית ,השירות יבוצע במרפאה שלנו (חבר אשר בכל זאת רוצה לבצע אצל ד"ר חי ,הטיפול
ייעשה על חשבונו הפרטי).
רופאת שיניים לילדים – הורים יקרים ,אנא דאגו לקבוע תור לילדיכם לפי הצורך .לא יתבצעו יותר קריאות
יזומות לבדיקות (כפי שהיה נהוג בעבר) כל מי שמעוניין לקבוע תור עבור ילדיו ,יש להתקשר למרפאת
השיניים בכדי לתאם.
חושבים עתיד – איך ממשיכים לתת שירותים דנטליים איכותיים לאוכלוסייה הולכת וגדלה?
בחודשים האחרונים עברה מרפאת השיניים שינויים ארגוניים רבים – מחשוב ,התייעלות תקציבית,
הרחבת מענה לחברים ובמקביל נעשית למידה רוחבית ממרפאות קיבוציות ופרטיות שונות.
מרפאת השיניים מחפשת דרך לאזן בין הרצון להרחיב את שעות הפתיחה ואת מגוון הטיפולים שחבר
יוכל לקבל ,ובו בעת לשמור על המסגרת התקציבית (בפועל ,כיום ,הוצאות המרפאה עולות כל שנה).
הוקם צוות ייעודי הכולל נציגים של הנהלת קהילה וועד הנהלה במטרה לבחון את הנושא.

רווחה וצרכים מיוחדים
•

•
•

אנחנו פה ,ורוצות להזכיר לכם שחברים הנקלעים לקושי או מזהים חבר אחר הנמצא בקושי וזקוק לעזרה,
מוזמנים לפנות ללימור אלי-יהודאי ,מנהלת רווחה וצרכים מיוחדים ,או ליעל שריד ,מזכירת האשכול.
חשוב לנו לומר לכם ,שיש לנו מבחר אפשרויות לסייע ואנחנו נודה ונשמח להיות בשבילכם.
מניעת הטרדות מיניות בקהילה – רונן רחמוט ולימור אלי-יהודאי לשירותכם בכל שאלה ,דיווח או משהו
מטריד בו אתם נתקלים .מבטיחים לשמור על דיסקרטיות! אנא זכרו :אם יש ספק אין ספק!
לצערנו ,בימים אלו מחלקת הרווחה בגזר נמצאת בשביתה עד להודעה חדשה .במידת הצורך מוזמנים
לפנות ללימור ו/או יעל .בתקופה מורכבת זאת ,אנו מוצאות לנכון להוסיף כאן גם את הטלפון של עמותת
ער"ן – עזרה ראשונה נפשית ,אליהם ניתן לפנות טלפונית בטל 1201 .באופן אנונימי ודיסקרטי.

חושבים עתיד  -אנחנו ממשיכים לעבוד במרץ על הסדרת נהלים לבנים וחברים עם צרכים מיוחדים .התהליך
כולל למידה מקיבוצים שונים ,שיתו"פ עם התנועה הקיבוצית וארגון "אהדה" .זהו תהליך יסודי וחשוב שיסייע
בהסדרת הסיוע הניתן היום בנען.

בית הדרים
•

ימי הקורונה ,בבית הדרים מתנהלים על פי הנחיות לבתי אבות מארגון "מגן אבות ואימהות" של משרד
העבודה והרווחה .הבסיס להתנהלות הוא שמירה על ביטחונם של הדיירים ובטיחות העובדים תוך הקפדה
על הנחיות משרד הבריאות .לצד המגבלות ,אנחנו עושים כמיטב יכולתנו שדיירי הבית יעברו את התקופה
הזו בנעימים וברוגע.

•

קליטת חברים חדשים לבית :חבר המעוניין להגיע לשהות זמנית או ארוכת טווח זקוק לאישור הצוות
הרפואי כדי לוודא שתנאי הבית מתאימים לצרכיו הרפואיים .עלות השהות בשלושת החודשים הראשונים
הינה  200שקל ליום .חברים המבקשים להמשיך ולהתגורר בבית בתום השהות הזמנית והכנסותיהם אינן
מספיקות ,קרן הסיעוד משלימה את עלות השהות בבית לפי קריטריונים קבועים.
חושבים עתיד  -לצד ההתנהלות השוטפת ,הבית ממשיך כל העת להשקיע משאבים בהוספת אנשי
מקצוע ,הרחבת שירותים ושידרוג המבנה .צוות מורחב נפגש במהלך השנה לבחון את השינויים העתידיים
נדרשים.

בברכת בריאות טובה,

אשכול בריאות ,סיעוד ורווחה

