דצמבר 2020
לחברים שלום,
את התקופה הקרובה אנחנו מקדישות להיערכות לשנת  .2021לצד אתגרי הקורונה ,אנחנו משקיעות משאבי
זמן ומחשבה בבניית יסודות חזקים של שירותי בריאות ,סיעוד ורווחה במטרה להעניק לחברים שקט ,ביטחון
ויציבות .כל מפגש שלנו עם חברים מעשיר ומעמיק את ההבנה של הצרכים והמענים הנדרשים .מוזמנים
להמשיך להיות קשר ,להשמיע ולחלוק מחשבות.
כאן בשבילכם ,בברכת בריאות שלמה,
דפנה גונר וצוות אשכול בריאות

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

אב בית

אייל מזרחי

052-5525057

בית הדרים

הדס פוקס

052-4572056

hadarim@naan.co.il

מרפאת חברים

צוות המרפאה

08-9442821

בשעות הפתיחה או באפליקציה

מרפאת שיניים

מאריאנה שחם

052-6205052

shinaim@naan.co.il

סיעוד ביתי

אהובה פוקס

050-7689781

ahuva@naan.co.il

רווחה וצרכים מיוחדים

לימור אלי יהודאי

052-6931190

limorevaha@naan.co.il

בריאות בשטח
▪

אב בית – שירות חדש לחברים המבוגרים  -לאחר בחינת הצרכים בשטח ושיחות עם חברים ,גייסנו לאשכול
את אייל מזרחי לתפקיד אב בית שמטרתו לתת מענה לזקוקים לסיוע בתחזוקה קלה בבית לצד שליחויות בתוך נען.
צריכים סיוע? צרו קשר ישירות עם אייל או אהובה.

▪

הרחבנו את סל השירותים של מוקד השר"פ (פרטים מלאים באתר נען) .העלות  ₪ 18לחבר לחודש .ילדים
עד גיל  18ללא עלות נוספת .להרשמה שילחו מייל ליעל ,מזכירת האשכול .לתשומת לבכם :מוקד השר"פ פועל
בשעות שהמרפאה סגורה ומיועד בעיקר למקרים בו נדרשת היענות מיידית ,התייעצות דחופה או/ו במקרי חירום.

▪

לחצני מצוקה  -במסגרת ההסכם החדש עם השר"פ ,קיבלנו מלאי של לחצני מצוקה .לחצני המצוקה מחוברים
למוקד מאויש ,שעונה לקריאות לעזרה של המבוגר שנקלע למצוקה 24 ,שעות ביממה .חברים המעוניינים בלחצן
מצוקה מוזמנים לפנות לאהובה פוקס.

▪

החורף כבר כאן ...כדאי לוודא שתאורת החירום בבית תקינה ויש לכם אמצעים זמינים במקום קבוע למקרה של

הפסקת חשמל לא צפויה.
▪

יש החמרה במצב הרפואי שלכם או של אדם קרוב? זיהיתם אדם בקהילה שנראה שזקוק לעזרה? נשמח

שתעדכנו אותנו .דיסקרטיות מובטחת.
▪

זכאות כספית מביטוח בריאות או עזרה בבית מביטוח לאומי .עברתם ניתוח? זקוקים נקודתית לסיוע עקב
מצב רפואי? לא להסס להרים טלפון ולבדוק  -מוזמנים ליצור קשר עם אהובה פוקס.

מרפאת כללית
▪

הדס עדי סיימה את עבודתה בנען .צוות המרפאה ממשיך לתת שירות לחברים במתכונת מעט מצומצמת.

נעשה את כל המאמצים להמשיך ולתת שירות טוב ויעיל .מבקשים את סבלנותכם ומודים על ההבנה.
▪

חברים שואלים מה לעשות כשהמרפאה סגורה? טל'  *2700או דרך האפליקציה של כללית ניתן להתייעץ עם

אחות או רופא אונליין בשעות שהמרפאה סגורה ,לקבל מרשמים והפניות.
▪

מכשיר  - TYTOהתנועה הקיבוצית במבצע מיוחד לחברי קיבוץ  -מכשיר לאבחון רפואי מרחוק בהנחה של

 224 ,25%שח במקום  .₪ 299ניתן להוסיף מד סטורציה .לפרטים נוספים ורכישהhttps://did.li/Z1hTY :
.....

▪

בית מרקחת און-ליין .תרופות עד הבית בלחיצת כפתור  .https://did.li/VHOfTמשלוח חינם לגילאי 75

ומעלה .מומלץ לנסות!

מרפאת שיניים
•

מאריאנה שחם החלה לעבוד במרפאה ואחראית על הניהול האדמיניסטרטיבי של המרפאה .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 מאריאנה.

•

אנו עובדים בימים אלו על הסדרת אי הבנות בתורים שנוצרו בעת תקופת הסגר .אם קיבלתם זימון
ואינכם בטוחים לגביו ,אנא צרו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם.

•

תזכורות לתורים נעשית באמצעות הודעות סמס .אנו מבקשים להיכנס ללינק ולאשר/לדחות את התור,
וכך לאפשר לנו לאייש את התור במידה ואינכם יכולים להגיע .יש להודיע לפחות  24שעות מראש על
ביטולי תורים ,אחרת יחויב המבטל בסך של  ₪ 50על אי הופעה.

רווחה וצרכים מיוחדים
•

חברים הנקלעים לקושי או מזהים חבר אחר הנמצא בקושי וזקוק לעזרה ,מוזמנים לפנות ללימור אלי-
יהודאי ,מנהלת רווחה וצרכים מיוחדים .יש לנו מבחר אפשרויות לסייע ונשמח להיות בשבילכם.

•

החזרים על טיפול רגשי – זה הזמן להשלים הגשת הקבלות להשתתפות כספית עבור טיפולים רגשיים
לשנה זאת (ניתן לקבל החזר בסך  ₪ 90למפגש עד  9מפגשים בשנה לחבר אצל מטפלים מוסמכים:
פסיכולוגים ,עו"ס קליניים ,מטפלים בעלי תואר שני ומעלה בתחום הטיפול) .ניתן להגיש קבלות עבור
שנת  2020עד  5.1.2021לכל המאוחר (לצערנו ,לא נוכל לקבל קבלות להחזרים כספיים לשנה זו לאחר
מכן) .את הקבלות יש לשים בתא הרווחה במזכירות או בתא הקבוע מחוץ למשרד הרווחה בקיבוץ.

בית הדרים
•

במהלך חצי השנה החולפת ,אנו עוסקים בעיקר במניעת הקורונה .הצוות עובר דיגום שבועי ע"י מד"א .הבית
ב"סגר נושם" על פי הנחיות .זכינו ברחלי נרקיס מחדש ,מפיחה תנועה אצל הדיירים .הצטרפה אלינו דיוה קרן,
עובדת תעסוקה ,המעבירה תכנים ופעילות פנאי לחברים ,אנו נהנים מארוחות ערב מפנקות במרפסת ,נמצאים
יחדיו ,משמרים ומשפרים את מצב הרוח .ענבל סיקורין ,אחות הבית ,מלווה במסירות את דיירי הבית .לקראת
החורף הקרב ובא ,התחסנו נגד שפעת .מאחלים לכולם בריאות ,ימים של יחד.

•

קליטת חברים חדשים לבית :חבר המעוניין להגיע לשהות זמנית או ארוכת טווח ,זקוק לאישור הצוות הרפואי כדי
לוודא שתנאי הבית מתאימים לצרכיו הרפואיים .הכניסה לבית כרוכה בבדיקת קורונה מקדימה.
בברכת בריאות שלמה,

אשכול בריאות ,סיעוד ורווחה

