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החמישיה הפותחת

חמישה בתי אבות ודיור מוגן
מובילים באזור

אהרון שרצר,
מנהל בית אבות "נועם"

בית אבות "נועם"
Noam nursing home
כולנו מגיעים לרגע הזה בו אנחנו צריכים לבחור עבור
הורינו האהובים או קרובים החשובים לנו באותה מידה,
את המקום הנכון והטוב ביותר עבורם לחיות חיים
מלאים כאנשים מבוגרים ומחפשים מקום חם שיכיל
צוות מקצועי וחיי קהילה.
בעידן בו חברה אנושית היא חלק בלתי נפרד
מהבריאות הנפשית שלנו ,רצוי שנחפש אחר מקום
שיהיה בית ,אינטימי ובוטיקי ,מקום שמתאים גם
למבוגרים במצב סיעודי.
השאלה איך מוצאים אותו?בית האבות ''נועם''הינו בית
אבות סיעודי אשר הוקם לפני  60שנה והפך במרוצת
השנים לחלק בלתי נפרד מהנוף של רעננה
אודות :בית האבות ''נועם'' ממוקם בלב העיר רעננה
ברחוב מרכזי ושקט ,וכולל מבנה חד קומתי ושתי
מחלקות סיעודיות בהן גרים בין  50ל 70-דיירים,
הנהניםמשתי גינות ירוקות ואזורים ציבוריים לרווחת
הדיירים .לאחרונה עבר המקום שיפוץ ושדרוג רציני,
על פי נוהלי משרד הבריאות אשר העניק לו ,ולא
בפעם הראשונה ,ציונים גבוהים בגין תפקודו כבית
אבות סיעודי עבור אוכלוסיית קשישים סיעודיים.
חלק מדיירי בית האבות הינם במסגרת קוד
משרד הבריאות וחלקם במסגרת פרטית ,חלקם
וותיקים)בנועם ,דיירת המתגוררת במקום מזה 37
שנה!( וחלקם חדשים המגיעים מכל פלחי האוכלוסיה,
כולל דוברי רוסית ,אנגלית ,צרפתית ,עברית ועוד,
הזוכים לחיי קהילה ומגוון אירועים ופעילויות,
בהתאמה לצרכיהם.
בנועם שמים דגש על טיפול פרטני לכל דייר ,תזונה,
רפואה ובבחירת אנשי צוות איכותיים ,מקצועיים
וא'כפתיים הרואים בדיירי המקום משפחה גדולה
מזה  40שנה מנוהל המקום על ידי אהרון שרצר,
מבעלי המקום שרואה לנגד עיניו את טובת הדיירים
והמשפחות ומשתדל להנעים ולסייע בכל התלבטות
וקושי שבהם מצויים.

רחוב עקיבא  44ב' ,רעננה
טלפון ראשי09-7421630 09-7431215 :
פייסבוק :נועם-בית אבות סיעודי

רותי אבן חן :אחות ראשית ,מוסמכת עם השתלמויות
בסיעוד של משרד הבריאות ועם וותק של  28שנה,
מנצחת במקצועיות ואהבה על הנעשה במקום.
לדבריה'' ,בבית אבות ישנו רופא תורן המגיע בכל
יום בשעה  7:00בבוקר ועד השעה  ,15:00לאחר מכן,
הוא מהווה כונן בביתו .כמו כן ,במשמרות הבוקר
והערב ,שלושה מטפלים ואח אחראי ובלילה ,מטפל
ואח אחראי .בנוסף ,במקום עובדות באופן קבוע,
טבחית ואם בית וגם  5עובדות ניקיון ו 3-עובדות
מטבח ,הדואגות לכך שהדיירים ייהנו מתזונה בריאה
ומותאמת על פי תפריט ,כולל אוכל מבושל ביתי
וטעים .בימי שישי ,הפעילות בבית אבות לא נפסקת,
מגיעים למקום  2פיזיותרפיסטים וקלינאית תקשורת,
תזונאית ומרפאה בעיסוק הדואגת לתעסוקת הדיירים,
כולל בערבים".
מזה ארבע שנים ,זוכים הדיירים ומשפחותיהם ,לסיוע
והכוונה של העובדת הסוציאלית רונית מירון ,בעלת
תואר שני בתחום הגריאטרי ו-וותק של  25שנה בתחום.
לדבריה",כל העובדים מנוסים ומיומנים עם וותק
במקום .כחלק מהרצון לסייע לדיירים להרגיש בבית
ולקבל את כל השירותים ,אנו דואגים עבורם לסל
מגוון של טיפולים ,שירותים וליווי צמוד הכולל טיפול
רפואי סיעודי ,רחצה ,האכלה) 3ארוחות ביום כולל
שתי ארוחות ביניים( ,תיאום תורים לרופאי חוץ ,ליווי
פלוס אמבולנס ,כל שירותי הטיפול ע"י אנשי הצוות
המקצועי מטפל ופרא רפואי .כמו כן ,הדיירים זוכים
מדי יום לשירותי ניקיון ,החלפת מצעים מגבות ,חלוקת
תרופות ,פעילויות תעסוקה ,כולל פעילויות פנאי
ועבודות תעסוקה ,יציאה לגינה בימים שטופי שמש,
ערבי מוזיקה ושירה ,קבלת שבת מדי ערב שישי וגם
פעילויות של מתנדבים המגיעים לא רק בחגים אלא
באופן קבוע ,לנגן עבור הדיירים בפסנתר ללוות אותם
לבית הכנסת לאירועים מיוחדים כמו הקראת המגילה
והדלקת נרות חנוכה ,לשוחח ולשיר עימם ועוד".

"

בית אבות
נועם  -בית
אבות
משפחתי,
מקצועי עם
ותק רב והרבה
חיי קהילה
בלב שכונה
ברעננה''

אהרון ,האם ישנה קבוצת תמיכה או פעילות מיוחדת
למשפחות? "חשוב לנו להעניק לכל דייר את התחושה
של בית ולכן כל משפחה חדשה זוכה ללווי אינטנסיבי
והדרכה ע"י העו"ס והאחות ראשית במקום ,שיחות עם
הרופא לפי בקשת המשפחה ובנוסף ישנה קבוצת הדרכה
למשפחות חדשות .מדובר בתוכנית מסודרת למעבר
למסגרת ולכן ,עוד לפני המעבר ,מגיעים בני המשפחה
לסיורים ושיחות הדרכה ,כולל שיחות אישיות המתקיימות
עם הדייר ומשפחתו עד תום שלושה חודשי הסתגלות.
אם צריך להמשיך אחר כך בליווי זה גם אפשרי הכל
לפי הצורך והאבחון המקצועי .חשוב לציין ,כי אנחנו פה
בנועם מנסים להתאים חליפה לכל דייר ומידותיו ולפי
מידות משפחתו ולכן הצוות ואני ,שומרים על סבלנות,
קשובים ומתייחסים לכל בקשות הדייר ומשפחתו ,ערניים
לשינויים עימו ,מתקשרים עימו לפי יכולותיו ועוד".
החדרים החדרים ב" -נועם" הם לשני דיירים ,כולל
מקלחת נפרדת לכל חדר .לאחרונה ,עברו חדרי המקום
שיפוץ ושדרוג וכיום זוכים הדיירים שלנו לחדר נעים
עם הסקה ומיזוג לכל חדר ,מיטות המותאמות לנכים,
קרמיקה ומערכת מים חדשה לפי דרישות משרד
הבריאות וכמובן ,פעמון מצוקה ליד כל מיטה .בקרוב
יותקנו מצלמות בחדרי הדיירים וכבר כיום ,מותקנות
מצלמות בשטחים הציבוריים.
הייחוד שלנו בית האבות הוא מקום משפחתי ,אנושי,
המנוהל מזה  40שנה על ידי אותו מנהל המקפיד לבחור
את העובדים היטב ולכן הדיירים נהנים מצוות וותיק,
מגובש ,גדול ומקצועי המכירים באופן אישי כל דייר
ומעניקים מענה אנושי לכל בעיה.
בשל ניסיון רב השנים שלנו יש לנו את הידע ,היכולות
והבנת החשיבות בפתרון משברים ,נכונות לסייע לבני
הגיל השלישי ,שלעיתים נתקלים בקשיים כלכליים
לשלם עבור בית אבות במסגרת פרטית או טרום קוד,
הבנה רפואית ,סיוע למשפחות מול משרד הבריאות
לקבלת הקוד.

