ברוכים הבאים למערך טיפול-לי.
הצטרפתם למערך הישראלי הראשון שמבסס שיטת התערבות רב-מקצועית
ביתית לילדים ובמהותו מסייע למשפחות ברחבי הארץ.
מטרת המיזם :הנגשת טיפול איכותי ומותאם לילדים.
טיפול-לי מקבל תוקף בחדשנותו המתבססת על גמישות מחשבתית ופיזית
מצד החברה מול יכולת נתינה וחשיבה מתקדמת מצד מטפלנו.
זכרו כי כל הפנייה לטיפול מצד טיפול-לי נעשית עם חשיבה מוקדמת בפן
הלוגיסטי ,ואילו באחראיות המטפל לאשר את הפנייה בפן המקצועי.
צוות טיפול-לי בקשר רציף עמכם ועם ההורים להבטחת איכות הטיפול.
ברצוננו לקבל משובים על הצלחות ,קשיים ,פתרונות ולקדם שיח רב צוותי.
משוב הכרחי:
באחראיות המטפל/ת להיות בקשר בכל מקרה בו ההורה איננו זמין טלפונית.
מרגע קבלת הפניית מטופל חדש במערכת ,יש לאשר מקצועית תוך  42שעות
האם ניתן לקבל את הפנייה .זכרו כי אנו לא מתפשרים על מענה מהיר
וזמין להורים ,גם אם התור אשר נקבע הינו למועד עתידי או שאינך יכול/ה
לקבלו .במידה והטיפול אושר על ידך ,יש להזין במערכת את מועד הטיפול
שנקבע.
בכל חוסר תקשורת מול הורה ,לרבות חוסר זמינות בנייד ,ביטולי תורים שלא
בהתאם למדיניות ביטול תורים (קרי ,פחות מ 24שעות מהמועד שנקבע ללא
סיבה מוצדקת) יש ליצור קשר עם צוות טיפול-לי וזאת בכדי למנוע אי הבנות
ולדאוג לתנאי התשלום שלך.
שיח רב צוותי:


פאנל מטפלים :פורום פייסבוק סגור למטפלים "בטיפול-לי" מאפשר
שיתוף מידע ,העלאת שאלות מקצועיות וזאת בהתאם לתנאי השימוש
המוצגים בקבוצה ,לרבות שמירה על חיסיון מידע של המטופל.



מאגר מידע :לרשותכם באתר ספריית מידע שממנה ניתן ללמוד
בהרחבה על מודל אקולוגי והתערבות ביתית בפרט .כמו כן ,ריכזנו
עבורך מידע שניתן להעביר לרווחת ההורים .כל הצעה למידע נוסף
להרחבת המאגר לטובת שאר המטפלים וההורים מבורך .אנו שואפים
להעשיר בידע את המטפלים ואת ההורים למידע עדכני והגברת
מעורבות ההורה .פניות בנושא ניתן להעביר ל . tipuliadhabait@gmail.com



הדרכה :הדרכה זמינה ומכוונת ע"י מדריכה מוסמכת בנושאים
מקצועיים והקשר המודל האקולוגי.

הבהרות התקשרות מול ההורים
מטרות שיחה ראשונית הינן:
-

תיאום מועד.

-

העלאת שאלות מצד המטפל/ת בלבד לגבי אי בהירות הפרטים /תיאום
ציפיות כללי .כל פרט שמסייע לכם ותרצו לקבל מההורה טלפונית
טרם הטיפול ראוי להעלות בשיחה זו וזאת בכדי למנוע ביצוע טיפול
ראשון ולבטל את סדרת הטיפולים בשל חוסר התאמה עקרוני.

-

כל מידע שנמסר בהרחבה ע"י ההורה בשיחה טלפונית ראוי להיעצר
מהתחלה .הטיפול אינו טלפוני ,ובאחראיות המטפל/ת לבקש מההורה
למסור את המידע בטיפול הקרוב בכדי שיקבל התייחסות ותיעוד
מתאים .יש לשמור על גבולות הטיפול בפרט במערך ביתי ,בהתאמה
לגבולות הקיימים בקליניקה.

-

מסירת "דף להורה" /וידוא כי קראו אותו באתר טיפול-לי.

-

הבהרת ציפיות מבחינת המרחב הטיפול-לי וזאת בהתאם לשיקול
הדעת המקצועי .ניתן לבקש לא להכינו מראש בכדי להתרשם
מהסביבה הטבעית ולספק המלצות וניתן לבקש תנאים מסוימים כחדר,
סביבת למידה וכדומה.
המשך התקשרות:

-

ציוד הינו נושא שמצריך התנהלות מול צוות טיפול-לי ומול ההורה.
במידה ונדרש ציוד לטובת תרגול שוטף מעבר לשעות הטיפול יש
להמליץ להורה לרכוש במטרה לתרגל באופן שוטף .אנא הקפידו על
נוסח מעודן בשל שינויים סוציו אקונומים מבית לבית .זכרו להדגיש
את מטרת הרכישה "במידה ותרצו להמשיך לתרגל בכדי לקדם את
התקדמות הילד במהלך השבוע ניתן להשתמש ב ."...שימו לב טרם
המלצתכם לציוד אשר קיים בבית והשתמשו בשיקול דעת זהיר .לא רצוי
להמליץ לרכוש משחק יקר /ציוד יקר בהקשר של התערבות קצרת
מועד .באשר לציוד מטעם טיפול-לי ,יש לפנות דרך האתר עם פירוט
הציוד המבוקש.

-

שליחת מסרים להמשך תרגול /מידע .יש לבחון בסביבת הילד מי ה care
 ,giverעם מי קיימת התקשרות בריאה וחיובית ולשלב אלמנטים אלו
בטיפול .במפגשים הראשונים יש לחתור למידע "מי יכול ומעוניין
להיות שותף לטיפול" וזאת בהתאם למטרת הטיפול ובהתאם ליכולת
והרצון של אותו גורם בשיתוף פעולה.
בחנו זאת במשך מספר מפגשים ולאחר מכן החליטו אם קיים גורם זה
והסכמת האפוטרופוס לשיתוף פעולה זה .אם האפוטרופוס (לרוב,
ההורה) מאשר את הקשר שלכם עם בן משפחה נוסף אשר חיוני לטיפול
ניתן להעביר בהתאם ע"י שימוש במייל ,מידע ממאגר הידע הקיים

במערכת טיפול-לי .אין להעביר מידע פורמאלי שלא עבר אישור מטעם
צוות טיפול-לי .ניתן להעביר ע"ס שיקול דעתכם תרגול מקצועי
לביצוע בין הטיפולים.

אנו מציבים אמות מידה אשר מחזירות אותנו למטרת מיזם זה ,להנגיש
טיפול איכותי .זכרו שצוות טיפול-לי מלווה אתכם לאורך הדרך ויסייע במישור
הלוגיסטי והמקצועי.
ככלל המאפיינים של מטפלים שבוחרים להצטרף לטיפול-לי כוללים יכולת
גמישות מחשבתית ,רצון עז לנתינה ורצון ללמוד יותר על סביבות חייו של
הילד במטרה לקדמו .אנו חדורי מטרה לייצר אתכם ולמענכם פלטפורמה
ללמידה איכותית כפי שתבוא לידי ביטוי בכנסים מטעמנו ובתקשורת השוטפת
אותה אנו שואפים לייצר.
אנו זמינים לשירותכם בכל עת.

צוות טיפול-לי.

