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המחלקה לעבודה סוציאלית -דף מידע למאושפז
מטופל יקר !
במסגרת המחלקה לעבודה סוציאלית יוענק לך שירות מקצועי המתבסס על
ערכי מקצוע העבודה סוציאלית ,ידע מקצועי ,הקשבה ויחס חם.
אנו מודעים לכך כי תקופת האשפוז הינה תקופה לא פשוטה ,העלולה לגרום
לדאגה ולמתח רב.
אנו נשתדל לעמוד לצידך ולסייע בכל האמצעים העומדים לרשותינו ,על מנת להקל
על ההתמודדות עם החולי והשלכותיו במהלך האשפוז ,ולסייע בתכנית השחרור.
תחומי הסיוע :

סיוע בהתמודדות הרגשית עם חולי ומתן תמיכה למטופל ומשפחתו.
הדרכה וייעוץ בנושא זכויות .
סיוע בבירור זכויות לאזרחים וותיקים .
סיוע בתכנון שחרור .
סיוע במינוי אפוטרופוס לגוף לצורך ביצוע פעולה דחופה.
טיפול בהעברה למוסד לאשפוז ממושך או לשיקום בהתאם להמלצות הצוות הרפואי.

דרכי פניה לעובדים הסוציאליים:
העובדים הסוציאליים הינם חלק אינטגרלי מעבודת הצוות הרפואי והסיעודי .
קבלת הקהל מתבצעת במשרדי השירות לעבודה סוציאלית בתיאום מראש.
השירות ממוקם בקומת הקרקע בבניין הראשי של בית החולים.

לתיאום פגישה 03-5028455 :פקס03-5028456 :

מיצוי זכויות למאושפזים שהינם אזרחים ותיקים
"יחידת הסגולה"
הינה מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים הוותיקים המאושפזים בבית החולים ולבני
המשפחה המטפלים בהם.
ב"יחידת הסגולה" ניתן לקבל מידע אודות הזכויות הבריאותיות להן עשוי להיות
זכאי האזרח הוותיק עם שחרורו מבית החולים ,בשל השינוי במצבו הבריאותי.
"יחידת הסגולה" ממוקמת בשירות הסוציאלי .מנוהלת על ידי עובד סוציאלי
ומופעלת על ידי מתנדבים שעברו הכשרה מתאימה
"יחידת הסגולה" עומדת לרשותך במידע על אודות:
בירור זכויות המאושפז מתוקף היותו "אזרח ותיק"
הזכות לשיקום וסיוע בבירור זכויות המגיעות מקופות החולים
סיוע בבירור זכויות המגיעות מהביטוח הלאומי
אפשרויות לקבלת גמלת סיעוד
בירור הטבות וזכויות עבור ניצולי שואה
יידוע בדבר זכויותיהם של בני המשפחה המטפלים באזרח הוותיק המאושפז.

זמני פעילות :ימים א-ה' בין השעות 8:00-15:00
במשרד השירות לעבודה סוציאלית

מנהל היחידה איתי שטרן טל' 03-5028050
מייל sgula@wmc.gov.il

המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון
מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת ת"א

The Edith Wolfson Medical Center

המחלקה

לעבודה

סוציאלית

טלפון | 03-5028 455:פקס03-50 28456:
דוא"לsocial @wmc.gov.il :

