 שם הכלי :שימוש בטכנולוגיה מסייעת – שאלון למטפל.
 פותח בשנת ,2013 :על ידי :פרופ' נעמי כץ ,ד"ר נעמי פרזיגר ,שושי גולדברג-מאיר ומעיין כהנא.
מבנה וסגנון השאלון התבסס על סקר למטרה דומה אשר תואר באופן חלקי במאמר של
 Wehmeyerבשנת .1989
מטרת הכלי

שאלון זה הינו מסוג סקר צרכים שמיועד למילוי על ידי אנשי מקצוע המטפלים באנשים
עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

1
2

סוג כלי המחקר

שאלון/סקר

3

אוכלוסיית היעד

מטפלים

4

אופי הדיווח

דיווח עצמי של המטפלים

5

מבנה הכלי

השאלון בודק את השימוש בטכנולוגיה מסייעת בששה תחומי תפקוד :ניידות ,תקשורת,
תעסוקה ,פנאי ,(ADL) activities of daily living ,ומצבי חירום .כל תחום מחולק לתתי
תחומים שהם אביזרים המיוחסים לאותו תחום תפקוד.

6

סוג סולם המדידה

7

סוג הפריטים בכלי

פריטי דירוג  +שאלות פתוחות

8

אורך הכלי

כ 100 -פריטים סגורים  +כ 40 -פריטים פתוחים

9

מהימנות

לא צויינה

10

תקיפות

השאלון עבר מספר גרסאות ועבר ביקורת עמיתים על ידי איש מקצוע בעל ניסיון עם
אוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית .הגרסה הסופית עברה עריכה ועיבוד לשוני
ועיצוב מקצועי.

 1ניידות :כיסאות גלגלים )כ"ג( ידניים ,כ"ג ממונעים ,הליכונים ,מנופים
 2תקשורת :טלפונים ,תקשורת חליפית תומכת )תת"ח( ,מחשבים ו/או טאבלטים
 3תעסוקה :אביזרי עזר לתעסוקה ,אביזרי עזר לאחסון פרטים מסגרת עבודה,עזרים
לשימוש בכסף
 4פנאי :אביזרי פנאי  /משחקים ,מתקני חצר וכושר
 :ADL 5אכילה ,הלבשה ,היגיינה ,שירותים ,התארגנות לשינה ,לינה ויקיצה
 6חירום :שירותים ,מקלחות ,אביזרי משחק ופנאי ,אביזרי חילוץ ,לחצני מצוקה
השאלון מורכב משאלות סגורות ושאלות פתוחות .יש לענות על השאלות
הסגורות בדרוג הנע בין  1ל  5כאשר  =1כלל לא ,ו =5רבה מאד .בשאלות הפתוחות
בשאלון התבקשו המשיבים לציין קודם כל אם קבוצה של אבזרי עזר אינם בשימוש
במסגרת שלהם ,ואם לא ,למה לא? ,ובנוסף להעיר מה רצוי לשנות/לשפר ביחס
לאביזרים שכן בשימוש.

מטרת השאלות הפתוחות הייתה להרחיב את היריעה ולחשוף דברים שלא קיבלו ביטוי
בשאלות הסגורות וכן לתת אינדיקציה נוספת לתקפות הממצאים שעולים מהשאלות
הסגורות.
1

רשימת מחקרי קרן של"ם אשר עשו שימוש בכלי:
מק"ט שם המחקר

105

פרופ' נעמי כץ ,ד"ר נעמי פרזיגר ,שושי גולדברג-מאיר ומעיין כהנא ) .(2013סקר לאיתור ולאפיון צרכים
לפיתוח אביזרי עזר מיוחדים לשיפור תפקודם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית .מכון המחקר
למקצועות הבריאות והרפואה ,הקריה האקדמית אונו ועמותת מילבת ,תל השומר.

2

שאלון שימוש בטכנולוגיה מסייעת )למטפלי(
פרופ' נעמי כץ ,ד"ר נעמי פרזיגר ,שושי גולדברג-מאיר ומעיין כהנא )(2013

הקדמה לשאלון למטפל
שלום רב
אנו מודים לכם מראש על נכונותכם להשתתף במחקר הנוכחי ולמלא את השאלון שלפניכם .המחקר
נערך ע"י עמותת מילב"ת והקריה האקדמית אונו .מטרת המחקר הינה לזהות צרכים וקשיים בתחום של
שימוש בטכנולוגיה מסייעת אצל מבוגרים וילדים עם מוגבלות שכלית .המחקר יאפשר למקד פיתוח
פתרונות טכנולוגיים מתאימים עבור אנשים עם מוגבלות שכלית.
את השאלון יש למלא רק בתום שבוע של תצפיות .השאלון בנוי מתחומים ]לדוגמא :ניידות[ ותתי תחומים.
במידה ותחום לא רלוונטי יש לעבור לתת תחום הבא ]מפורט בגוף השאלון[ .בבקשה הקפידו למלא את
כל חלקי השאלון הרלוונטיים .השאלון כולל גם שאלות פתוחות ,לשאלות אלו חשיבות רבה ,בבקשה
השיבו גם לשאלות אלו .השאלון מתייחס אך ורק להתרשמותכם )לא להתרשמות של אחרים( ואך ורק
למסגרת הספציפית בה אתם ממלאים את השאלון )לא למסגרות אחרות שאתם עובדים בהם(.

התשובות ישמשו כבסיס לדיון בקבוצת המיקוד שיערך בהמשך וייתן הזדמנות לפרט ולהבין
דברים לעומקם.

תודה על נכונותכם להשתתף במחקר ולענות על השאלון.
ניתן לפנות אלינו עם כל שאלה לגבי המחקר בכלל והשאלון בפרט.
בברכה,
שם :מעין כהנא )עמותת מילב"ת(

טלפון 052-6333571

שם :נעמי פרזיגר )הקריה האקדמית אונו( טלפון 052-8609599

3

שימוש בטכנולוגיה מסייעת:
שאלון למטפל המקצועי

 .1תחום :אביזרי עזר לניידות
 1.1תת תחום :כיסאות גלגלים ידניים
 1.1.1האם קיימים במסגרת כסאות גלגלים ידניים? □ כן □ לא ,אנא פרט מדוע לא ]ולאחר מכן עבור
לתת תחום כסאות גלגלים ממונעים[:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

כסאות גלגלים ידניים

רבה
מאד

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא רלוונטי

5
 1.1.2באיזו מידה הכיסאות בשימוש
 1.1.3האם יש מקומות אחסון
מותאמים

























לכיסאות
 1.1.4באיזה מידה קיימת אפשרות
לניוד חפצים אישיים בעת שימוש
בכיסא גלגלים













 1.1.5באיזה מידה המשתמשים
שומרים על שלמות ותקינות הכיסאות
)נדנוד ,התעסקות עם חלקים וכו'(













 1.1.6מה רמת שביעות הרצון
מהכיסאות הידניים













 1.2תת תחום :כיסאות גלגלים ממונעים
 1.2.1האם קיימים במסגרת כסאות גלגלים ממונעים? □ כן □ לא ,אנא פרט מדוע לא ]ולאחר מכן
עבור לתת תחום אביזרי הליכה[:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________________

4

כסאות גלגלים ממונעים

רבה
מאד

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא רלוונטי

5
 1.2.2באיזו מידה הכיסאות בשימוש













 1.2.3מהי רמת שביעות הרצון
מפתרונות הטעינה













 1.2.4האם יש מקומות אחסון
מותאמים













לכיסאות
 1.2.5באיזה מידה קיימים אביזרים
לניוד חפצים בעת שימוש בכיסא
גלגלים













 1.2.6מה רמת שביעות הרצון
מהכיסאות הממונעים













 1.2.7לדעתך ,ביחס לכיסאות גלגלים ואביזרי הנלווה ,מה רצוי לשנות  /לשפר?
)לדוגמא :תחזוקה ,בטיחות ,מעצורים ,קשירה ,קיבוע הכיסא בהסעות (




__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 1.3תת תחום :אביזרי הליכה )כגון הליכונים ,קביים(
 1.3.1האם קיימים במסגרת אביזרי עזר הליכה? □ כן □ לא ,אנא פרט מדוע לא ]ולאחר מכן עבור לתת
תחום מנופים[:
___________________________________________________________________

אביזרי הליכה

רבה
מאד

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא רלוונטי

5
 1.3.2באיזו מידה אביזרי הליכה
בשימוש













 1.3.3האם יש מקומות אחסון













5

מותאמים
לאביזרי ההליכה
 1.3.4באיזה מידה קיימת אפשרות
לניוד חפצים בעת שימוש באביזרי
ההליכה













 1.3.5באיזו מידה המשתמשים
שומרים על שלמות ותקינות אביזרי
ההליכה













 1.3.6מה רמת שביעות הרצון מאביזרי
ההליכה













 1.3.7לדעתך ,ביחס לאביזרי הליכה ואביזרי הנלווה ,מה רצוי לשנות/לשפר.
)לדוגמא :תחזוקה ,בטיחות וכו'(




_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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 1.4תת תחום :מנופים
 1.4.1האם קיימים במסגרת מנופים? □ כן □ לא ,אנא פרט מדוע לא ]ולאחר מכן עבור לתת תחום
אביזרי איתור[:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________

רבה
מאד
מנופים

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא רלוונטי

5
 1.4.2באיזו מידה המנופים בשימוש













 1.4.3מהי רמת שביעות הרצון
מפתרונות הטעינה













 1.4.4האם יש מקומות אחסון
מותאמים













למנופים ולערסלים
 1.4.5מה רמת שביעות הרצון
מהמנופים











 1.4.6לדעתך ,ביחס למנופים ובאביזרי הנלווה ,מה רצוי לשנות  /לשפר.
)לדוגמא :תחזוקה ,בטיחות המטפל והמטופל וכו'(




__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 1.5תת תחום :אביזרי איתור
 1.5.1האם קיימים אביזרים המאפשרים איתור מטופלים ברחבי המסגרת? □ כן □ לא ,אנא פרט מדוע
לא ___________________________________________________________________

 1.5.2האם קיימים אביזרים המאפשרים למטופלים התמצאות במרחב ) ?(Wayfinding devices
□ כן □ לא ,אנא פרט מדוע לא ]ולאחר מכן עבור לתחום תקשורת ומחשבים[:
__________________________________________________________________
7



 1.5.3לדעתך ,ביחס לאביזרי איתור ,לפתח  /לשנות  /לשפר.
)דוגמא :תחזוקה ,בטיחות ,וכו'(




__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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 .2תחום :תקשורת ומחשבים
 2.1תת תחום :טלפונים
 2.1.1האם קיים במסגרת טלפון קווי לשימוש המטופלים? □ כן □ במידה ולא ,אנא פרט מדוע לא:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 2.1.2האם יש מטופלים המשתמשים בטלפון נייד? □ כן □ לא ,אנא פרט מדוע לא
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
במידה ובמסגרת המטופלים אינם משתמשים בטלפונים מכל סוג עבור לתת תחום :תקשורת חליפית
תומכת

טלפוניים

רבה
מאד

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא רלוונטי

5
 2.1.3באיזה מידה הטלפון בשימוש על
ידי המטופלים













 2.1.4האם המכשיר הקיים ,מאפשר
תפעול עצמאי של המשתמש )אחיזה,
הקלדה(













 2.1.5באיזה מידה קיימת אפשרות
לניוד הטלפון













 2.1.6באיזה מידה המשתמשים
שומרים על שלמות ותקינות הטלפון
)זריקה ,דפיקה ,ריור ,וכו'(













 2.1.7מהי רמת שביעות הרצון
מפתרונות הטעינה של הטלפונים
הניידים













 2.1.8לדעתך  ,ביחס לטלפוניים קווים וניידים ,מה רצוי לשנות/לשפר.
 __________________________________________________________________
9

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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 2.2תת תחום :תקשורת חליפית תומכת )תת"ח(
 2.2.1האם קיימים במסגרת אביזרי תקשורת חליפית תומכת )לוחות תקשורת ,פלט קולי ,ועוד(? □ כן
□ לא ,אנא פרט מדוע לא ]ולאחר מכן עבור לתת תחום מחשבים[
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

אביזרי תקשורת חליפית תומכת
)תת"ח(

רבה
מאד

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא רלוונטי

5
 2.2.2באיזו מידה אביזרי תת"ח
בשימוש













 2.2.3באיזה מידה קיימת אפשרות
לניוד אביזרי תת"ח













 2.2.4באיזה מידה המשתמשים
שומרים על שלמות ותקינות אביזרי
תת"ח )זריקה ,דפיקה ,וכו'(













 2.2.5באיזו מידה אביזרי תת"ח עונים
על הצרכים של המטופלים













 2.2.6לדעתך ,ביחס לאביזרי תקשורת חלופית תומכת ,מה רצוי לשנות/לשפר.
)לדוגמא  :התאמה לשימוש במנחים שונים ,טעינה ,יציבות ,וכו'(




__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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 2.3תת תחום :מחשבים ו/או אי-פד
 2.3.1האם קיימים במסגרת מחשבים המותאמים לשימוש האוכלוסייה? □ כן □ לא ,אנא פרט מדוע לא
]ולאחר מכן עבור לתחום תעסוקה[:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
האם ישנם מטופלים המשתמשים במחשב אישי? □ כן □ לא

מחשבים ו/או אי-פד

רבה
מאד

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא רלוונטי

5
 .2.3.2באיזו מידה המחשבים בשימוש
במסגרת













 2.3.3באיזה מידה קיימים אביזרים
המאפשרים ניוד מחשב האישי













 2.3.4מהי רמת שביעות הרצון
מפתרונות הטעינה













 2.3.5מהי רמת שביעות הרצון
מההתאמות של
העכבר/המסך/המקלדת













 2.3.6מהי רמת שביעות הרצון
מהתאמת תוכנות המחשב לאוכלוסיה.













 2.3.7באיזה מידה ההנחיות/ההוראות
המילוליות בתוכנות ברורות לאוכלוסיה













 2.3.8באיזו מידה המשתמשים
שומרים על שלמות ותקינות המחשבים
והאביזרים הנלווים )זריקה ,דפיקה,
ריור ,וכו'(











 2.3.9לדעתך ,מה רצוי לשנות  /לשפר ביחס לאביזרי עזר למחשב ו/או אי-פד.
)לדוגמא :תחזוקה ,בטיחות וכו'(




__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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 .3תחום :תעסוקה
 3.1תת תחום :אביזרי עזר לתעסוקה
 .3.1.1האם קיימים במסגרת התעסוקתי אביזרי עזר להתאמת סביבת התעסוקה/העבודה?
□ כן □ לא ,אנא פרט מדוע לא ]ולאחר מכן עבור לתחום אביזרים לפעילויות פנאי[:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

אביזרי עזר לתעסוקה

רבה
מאד

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא רלוונטי

5
 .3.1.2באיזה מידה ישנו שימוש
בשולחנות מותאמים













 3.1.3באיזה מידה השולחנות נותנים
מענה לצרכי המשתמשים













 3.1.4באיזה מידה ישנו שימוש
בכיסאות מותאמים













 3.1.5באיזה מידה הכיסאות נותנים
מענה לצרכי המשתמשים













 3.1.6באיזו מידה המשתמשים
שומרים על שלמות ותקינות השולחנות
והכיסאות













3.1.7באיזה מידה ישנו שימוש
בתאורה מותאמת













 3.1.8מה רמת שביעות רצון
מהפתרונות התאורה













 3.1.9באיזה מידה נמצאים אביזרי מיון
ו/או מנייה בשימוש













 3.1.10באיזה מידה אביזרי מיון ו/או
מנייה נותנים מענה לצרכי המשתמשים













 3.1.11באיזו מידה המשתמשים
שומרים על שלמות ותקינות אביזרי
המיון ו/או המנייה













 3.1.12באיזה מידה אביזרי אריזה
בשימוש













13

 3.1.13באיזה מידה אביזרי האריזה
נותנים מענה לצרכי המשתמשים













 3.1.14באיזו מידה המשתמשים
שומרים על שלמות ותקינות אביזרי
האריזה













 3.1.15באיזה מידה ישנו שימוש
במתגים













 3.1.16מה רמת שביעות הרצון
מפתרונות המיתוג הקיימים
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 3.1.17לדעתך ,מה רצוי לשנות/לשפר ביחס לאביזרי עזר בתחום התעסוקה .
)לדוגמא :בטיחות ,התאמות ,מנגנון כוונון וכו'(




__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 3.2תת תחום:אביזרי עזר לאחסון לפריטים אישיים
 3.2.1האם קיימים במסגרת התעסוקתי אביזרי אחסון לציוד ופריטים אישיים? □ כן □ במידה ולא ,אנא
פרט מדוע לא] :ולאחר מכן עבור לתת תחום עזרים לשימוש בכסף[:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________

אביזרי עזר לאחסון לפריטים אישיים

רבה
מאד

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא רלוונטי

5
 3.2.2באיזה מידה האביזרים
מותאמים לצרכים הפיסיים של
העובדים בתעסוקה













 3.2.3באיזה מידה מקומות האחסון
מסומנים באופן ברור עבור אוכלוסיית
המטופלים













.3.3תת תחום :עזרים לשימוש בכסף
 3.3.1האם קיימים במסגרת התעסוקתי עזרים לשימוש בכסף? □ כן □ לא ,אנא פרט מדוע לא ]ולאחר
מכן עבור לתחום פנאי[:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

עזרים לשימוש בכסף

רבה
מאד

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא רלוונטי

5
 3.3.2באיזה מידה העזרים לשימוש
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בכסף בשימוש
 3.3.3באיזה מידה העזרים מותאמים
לצרכים הפיסיים של המשתמשים













 3.3.4באיזה מידה העזרים מותאמים
ליכולות הקונטיביות של המשתמשים













 3.3.5לדעתך ,מה רצוי לשנות/לשפר ביחס לעזרים לשימוש בכסף.
)לדוגמא :בטיחות ,התאמות ,וכו'(




__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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 .4תחום :פנאי
 4.1תת תחום :אביזרי פנאי  /ומשחקים
 4.1.1האם קיימים במסגרת אביזרי פנאי  /ומשחקים מותאמים לאוכלוסיה? □ כן □ במידה ולא ,אנא
פרט מדוע לא] :ולאחר מכן עבור לתת תחום :מתקני חצר וכושר[:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

אביזרי פנאי/משחקים

רבה
מאד

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא רלוונטי

5
 4.2אביזרים אלקטרונים
 4.2.1באיזה מידה ישנו שימוש
באביזרים אלקטרונים לפנאי/משחק













 4.2.2מה רמת שביעת הרצון
מאביזרים האלקטרונים בתחום הפנאי
 /משחק













 4.2.3באיזו מידה המשתמשים
שומרים על שלמות ותקינות אבזרי
פנאי/משחקים אלקטרונים )זריקה,
דפיקות ,ריור ,וכו'(













 4.2.4מהי רמת שביעות הרצון
מפתרונות הטעינה של אבזרי
פנאי/משחקים אלקטרונים













 4.3אביזרים שאינם אלקטרונים
 4.3.1באיזה מידה ישנו שימוש
באביזרי פנאי/משחק המאפשרים
הפעלה עצמאית













 4.3.2מה רמת שביעות הרצון
מהפתרונות המאפשרים הפעלה
עצמאית של האביזרים













 4.3.3באיזה מידה ישנו שימוש
באביזרי פנאי/משחק לפעילות
משותפת עם המטפל













 4.3.4מה רמת שביעת הרצון מאביזרי
הפנאי  /משחק לפעילות משותפת עם













17

המטפל
 4.3.5באיזו מידה המשתמשים
שומרים על שלמות ותקינות אבזרי
פנאי/משחקים )זריקה ,דפיקות ,וכו'(













 4.4תפעול טלוויזיה
 4.4.1באיזה מידה ישנו שימוש
בעזרים להפעלה עצמאית של
הטלוויזיה













 4.4.2מה רמת שביעת הרצון
מהעזרים להפעלת הטלוויזיה.













 4.4.3באיזו מידה המשתמשים
שומרים על שלמות ותקינות אביזרי
השליטה בטלוויזיה )זריקה ,דפיקה(













 4.1.2לדעתך ,ביחס לאביזרי פנאי/משחק ,מה רצוי לפתח  /לשנות  /לשפר.
)לדוגמא :בטיחות ,התאמות ,התאמה לאוכלוסיה ,וכו'(




__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 4.5תת תחום :מתקני חצר וכושר
 4.5.1האם קיימים במסגרת מתקני חצר? □ כן □ לא ,אנא פרט מדוע לא
__________________________________________________________________

 4.5.2האם קיימים במסגרת מתקני כושר? □ כן □ לא ,אנא פרט מדוע לא ]ולאחר מכן עבור לתחום
:[ADL
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

מתקני חצר וכושר

רבה
מאד

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא רלוונטי

5
 4.5.3באיזה מידה ישנו שימוש
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במתקני חצר לפעילות פנאי
 4.5.4מה רמת שביעת הרצון ממתקני
חצר לפעילות פנאי













 4.5.5באיזו מידה המשתמשים
שומרים על שלמות ותקינות מתקני
החצר













 4.5.6באיזה מידה ישנו שימוש
במתקני כושר













 4.5.7מה רמת שביעת הרצון
מהתאמת המכשירים לאוכלוסיה













4.5.8באיזו מידה המשתמשים שומרים
על שלמות ותקינות מתקני הכושר













 4.5.9לדעתך ,מה רצוי לשנות/לשפר ביחס למתקני חצר ומתקני כושר .
)לדוגמא :בטיחות ,התאמות ,טעינה וכו'(




__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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 .5תחוםADL :
 5.1תת תחום :אכילה
 5.1.1האם קיימים אביזרי עזר המעודדים אכילה עצמאית? □ כן □ במידה ולא ,אנא פרט מדוע לא:
_____________________________________________________________

 5.1.2האם קיימים אביזרים המסייעים למטפלים בהאכלה? □ כן □ במידה ולא ,אנא פרט מדוע לא:
_____________________________________________________________

 5.1.3האם קיימים אביזרים המסייעים למטפלים בחלוקת המזון? □ כן □ במידה ולא ,אנא פרט מדוע
לא___________________________________________________________ :

במידה ובמסגרת אין שימוש באביזרי עזר לאכילה או להאכלה עבור לתת תחום הלבשה.

אביזרי עזר לעידוד אכילה עצמאית

רבה
מאד

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא רלוונטי

5
 5.1.4באיזה מידה ישנו שימוש
בצלחות מותאמות לאוכלוסיה













 5.1.5מה רמת שביעת הרצון
מהתאמת הצלחות













 5.1.6באיזה מידה ישנו שימוש בכוסות
מותאמות לאוכלוסיה













 5.1.7מה רמת שביעת הרצון
מהתאמת הכוסות













 5.1.8באיזה מידה ישנו שימוש בסכום
מותאם לאוכלוסיה













 5.1.9מה רמת שביעת הרצון
מהתאמת הסכום













 5.1.10באיזה מידה המשתמשים
שומרים על שלמות ותקינות אביזרי
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האכילה )זריקה ,דפיקה ,נשיכה וכו'(
אביזרי עזר להאכלה ע"י מטפל
 5.1.11באיזו מידה נמצאים אביזרי
עזר להאכלה בשימוש













 5.1.12באיזו מידה אביזרים אלו
מקילים על העומס של הצוות המטפל













 5.1.13לדעתך ,ביחס לאביזרי עזר לאכילה ו/או האכלה ,מה רצוי לשנות/לשפר:
)לדוגמא :בטיחות ,התאמות ,וכו'(




__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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 5.2תת תחום :הלבשה
 5.2.1האם קיימים אביזרי עזר המעודדים עצמאות בלבוש )גורב גרביים ,מלביש מכנסיים ,ועוד(? □ כן
□ לא פרט מדוע לא ]ולאחר מכן עבור לתת תחום היגיינה[:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

אביזרי עזר להתלבשות

רבה
מאד

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא
רלוונטי

5
 5.2.2באיזה מידה ישנו שימוש
באביזרים המעודדים עצמאות בלבוש













 5.2.3מה רמת שביעת הרצון
מאביזרים אלו













 5.2.4באיזה מידה המשתמשים
שומרים על שלמות ותקינות אביזרי
הלבוש )זריקה ,דפיקה ,נשיכה וכו'(













 5.2.5לדעתך ,ביחס לאביזרי עזר להתלבשות ,מה רצוי לשנות/לשפר) :לדוגמא :בטיחות ,התאמות,
וכו'(




__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 5.3תת תחום :היגיינה
 5.3.1האם קיימים אביזרים המסייעים בשמירה עצמאית על בריאות הפה? □ כן □ לא ,אנא פרט
מדוע לא
__________________________________________________________________
 5.3.2האם קיימים אביזרים המעודדים עצמאות בקילוח? □ כן □ לא ,אנא פרט מדוע לא
__________________________________________________________________
 5.3.3האם קיימים אביזרים המסייעים למטפלים בעת קילוח? □ כן □ לא ,אנא פרט מדוע לא ]ולאחר
מכן עבור לתת תחום שירותים[:
__________________________________________________________________

אביזרי עזר למקלחת ולניקיון אישי

רבה
מאד
5
22

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא
רלוונטי

 5.3.4באיזו מידה אביזרי עזר לניקיון
אישי בשימוש













 5.3.5באיזו מידה אביזרים מעודדים
עצמאות בשמירה על ניקיון הגוף













 5.3.6באיזו מידה אביזרים מעודדים
עצמאות בשמירה על ניקיון הפה













 5.3.7באיזה מידה ישנו שימוש
באביזרים המעודדים עצמאות
במקלחת













 5.3.8מה רמת שביעת הרצון
מאביזרים אלו













 5.3.9באיזה מידה המשתמשים
שומרים על שלמות ותקינות אביזרי
ההיגיינה )זריקה ,דפיקה ,נשיכה(













אביזרי עזר לקילוח
 5.3.10באיזו מידה אביזרי עזר לקילוח
בשימוש













 5.3.11באיזו מידה אביזרים אלו
מקילים על הצוות המקלח













 5.3.12לדעתך ,מה רצוי לשנות/לשפר ביחס לאביזרי עזר לניקיון אישי ו/או לעזור לצוות המקלח.
)לדוגמא :בטיחות ,התאמות ,וכו'(




_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 5.4תת תחום :שירותים
 5.4.1האם קיימים אביזרים המעודדים עצמאות חלקית או מלאה בשירותים? □ כן □ לא ,אנא פרט
מדוע לא ]ולאחר מכן עבור לתת תחום שינה ,לינה ויקיצה[:
__________________________________________________________________

שירותים

רבה
מאד

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא
רלוונטי

5
 5.4.2באיזה מידה ישנו שימוש
באביזרים המסייעים לשמירה על
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היגיינה באזורים אינטימיים
 5.4.3מה רמת שביעת הרצון
מאביזרים אלו













 5.4.4באיזה מידה ישנו שימוש
באביזרים המעודדים עצמאות
בשירותיים













 5.4.5מה רמת שביעת הרצון
מאביזרים אלו













 5.4.6באיזה מידה ישנו שימוש
באביזרים המותאמים לשימוש מחוץ
למסגרת )אירוח וטיולים(













 5.4.7מה רמת שביעת הרצון
מאביזרים אלו













 5.4.8לדעתך ,ביחס לאביזרי עזר לשירותים מה רצוי לשנות/לשפר) .לדוגמא :בטיחות ,התאמות ,וכו'(




_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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 .5.5תת תחום :התארגנות לשינה ,לינה ויקיצה
 5.5.1האם קיימים אביזרים המסייעים התארגנות לשינה ,לינה ויקיצה? □ כן □ לא ,בבקשה פרט
מדוע לא ]ולאחר מכן עבור לתחום חירום[:
__________________________________________________________________

שינה ,לינה ויקיצה

רבה
מאד

רבה

בינונית

מועטה

4

3

2

5

כלל
לא
1

 5.5.2באיזה מידה ישנו שימוש
באביזרים המסייעים להתארגנות
עצמאית לשינה )כניסה למיטה,
התכסות וכו'(













 5.5.3מה רמת שביעת הרצון
מאביזרים אלו













 5.5.4באיזה מידה ישנו שימוש
באביזרים המסייעים להתנהלות
עצמאית בלילה )התכסות ,הרמת
כרית ,וכו'(













 5.5.5מה רמת שביעת הרצון
מאביזרים אלו













 5.5.6באיזה מידה ישנו שימוש
באביזרים המסייעים להתארגנות
עצמאית ליקיצה )שעון מעורר מותאם,
מתג הדלקת אור מותאם וכו'(













 5.5.7מה רמת שביעת הרצון
מאביזרים אלו













 5.5.8לדעתך ,ביחס לאביזרי עזר ללינה ,שינה ויקיצה מה רצוי לשנות/לשפר) .דוגמא :בטיחות,
התאמות ,וכו'(




לא
רלוונטי

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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 .6תחום :חירום
 6.1האם קיימים במרחב המוגן שירותים מותאמים לצרכי האוכלוסייה? □ כן □ במידה ולא ,אנא פרט
מדוע לא:
___________________________________________________________________

 6.2האם קיימים במרחב המוגן מקלחות מותאמות לצרכי האוכלוסייה? □ כן □ במידה ולא ,אנא פרט
מדוע לא:
___________________________________________________________________

 6.3האם קיימים במרחב המוגן משחקים ואביזרי פנאי מותאמים לאוכלוסיה? □ כן □ במידה ולא ,אנא
פרט מדוע לא:
___________________________________________________________________
 6.4האם קיימים במקום אביזרי חילוץ מתאימים לאוכלוסיה? □ כן □ במידה ולא ,אנא פרט מדוע לא:
___________________________________________________________________
 6.5האם קיימים במקום לחצני מצוקה מתאימים לאוכלוסיה? □ כן □ במידה ולא ,אנא פרט מדוע לא:
]ולאחר מכן עבור לסעיף האחרון רקע כללי[:
___________________________________________________________________

לחצני מצוקה

רבה
מאד

רבה

בינונית

מועטה

כלל לא

4

3

2

1

לא רלוונטי

5
 6.5.1מה רמת שביעות הרצון
מהתאמות הלחצנים עבור האוכלוסייה













 6.5.2מה רמת שביעות הרצון מנוחיות
השימוש בלחצנים עבור האוכלוסייה













 6.5.3לדעתך ,מה רצוי לשנות/לשפר/לפתח ביחס ללחצני מצוקה .




__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 .7רקע כללי:
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 7.1תאריך ביצוע השאלון_______________________ :
 7.2מקצוע_________________________________ :
 7.3שם המסגרת הטיפולי________________________ :
 7.4שנות ניסיון במקצוע__________________________:
 7.5שנות ותק במסגרת הנוכחי______________________:

תודה על נכונותכם להשתתף במחקר ולענות על השאלון.
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