המכון לריפוי בעיסוק
היחידה לאבחון ולשיקום נהיגה

חדש! בעלות מסובסדת לזמן מוגבל :הערכת כשירות נהיגה
בעקבות גיל או מגבלה בריאותית
בבילינסון פועל שירות ייחודי ,המספק כלים מקצועיים לקבלת החלטה בנושא כשירות נהיגה .השירות
מיועד לאנשים עם מגבלה בריאותית ו/או נכות וכן למבוגרים בריאים המתלבטים לגבי כשירותם לנהוג
ברכב פרטי עקב שינויי הגיל (מחזיקי רישיון נהיגה בתוקף).
ישנם מצבים בחיים בהם עולה חשש באם את/ה או אדם הקרוב אליכם יכול וכשיר להמשיך לנהוג.
היחידה לאבחון ולשיקום נהיגה במכון לריפוי בעיסוק בבית חולים בילינסון מספקת שירותים בתחום
זה על ידי מרפאה בעיסוק בעלת הכשרה ייעודית.
הערכת כשירות נהיגה כוללת:
• הערכה קלינית :הערכת מיומנויות פיזיות /מוטוריות ,תחושתיות ,תפיסתיות ,קוגניטיביות
והתנהגותיות; תפקודי ראיה; הערכת ידע בנושא כללי הבטיחות בתעבורה.
• הערכת נהיגה מעשית :הערכת מיומנויות הנהיגה בפועל ,בזמן נהיגה .מרכיב זה נעשה
במשותף על ידי המרפאה בעיסוק ומורה לנהיגה שהוסמך לעניין זה.
• הערכת כלי הרכב של הפונה והאבזור בו והתאמתם לנהיגה ,במידת הצורך.
• הכוונה שיקומית לשימור יכולת ניידות ו/או נהיגה בקהילה.
• דיווח הממצאים לגורמים הרלוונטים :אם נהיגתו של הנבדק תקינה ,יוכל להמשיך לנהוג ,ללא
צורך בהערכה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים של משרד הבריאות (מרב"ד) .אם בתהליך
האבחון יימצא כי הנהיגה של הנבדק אינה בטיחותית ,בית החולים ידווח על כך לרופא המטפל
ולמרב"ד ,כמתחייב על פי חוק.
ההערכה נעשית בשני מפגשים ,בני שעה וחצי בממוצע.
הנהלת בית החולים בילינסון החליטה להתגייס למטרה ולסבסד את עלויות הבדיקה למספר מוגבל
של פונים ,שהינם בגיל  65ומעלה והמחזיקים רישיון נהיגה תקף.
הנבדקים ישתתפו בעלות סמלית של  ₪ 275למבוטחי הכללית ו ₪ 330 -למבוטחי
קופות אחרות.
מיון ראשוני של הפונים והתאמתם להערכה ,ייעשה על ידי צוות היחידה בטרם ייקבע תור ליחידה.
הפונה יתבקש לשלוח את המסמכים העדכניים הבאים:
א .תוצאות בדיקת עיניים :חדות ראייה ושדות ראייה
ב .מידע רפואי רלוונטי (מסמכים רפואיים/שיקומיים )
ג .טופס פרטים אישיים של שירות אבחון ושיקום נהיגה( .לחץ לפתיחה)
ד .טופס ויתור סודיות רפואית חתום (לחץ לפתיחה)
את הטפסים הנ"ל ניתן לשלוח אלינו בדרכים הבאות ואנו ניצור קשר עם הפונה לתיאום תור:
דוא"ל ,safedrivingbl@clalit.org.il :בפקס03-9376620 :
בטלפון  -היחידה 03-9377582 :או מוקד זימון תורים03-9376666 :

