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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

לכבוד
ד"ר תותרי כמיל
מנהל/ת רפואי/ת

בית אבות סנט פרנסיס (קוד מוסד 23688)
פאולוס השישי

נצרת 16000

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"בית אבות סנט פרנסיס" מיום 19.04.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 19.04.2017.
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי (למנהל

האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית).
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית (גריאטר המחוז),  בצירוף העתק לרופא

המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה, במייל PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.IL, על ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור, וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,

תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם, הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ-30 יום מקבלת בקרה זו. על

ההשלמה יש להודיע לגב’ שרית חייט בכתובת רח’ ירמיהו 39 ת.ד. 1179 ירושלים, פקס 02-5655913 או
sarit.hayat@moh.health.gov.il :במייל

  בברכה,

   ד"ר פנטופל יבגניה
   גריאטרית מחוזית - מחוז צפון

העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.

ד"ר ורד עזרא, ראש מנהל רפואה , משרד הבריאות, ירושלים.
ד"ר אהרון כהן, ראש אגף גריאטריה, משרד הבריאות, ירושלים.

ד"ר יורם לוטן, מ"מ הממונה על הרישוי, משרד הבריאות, ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן, מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים, אגף גריאטריה, ירושלים.

ד"ר אירית לקסר, מנהלת מח’ לסטנדרטים ואכיפה, אגף גריאטריה..
ד"ר מיכל כהן דר, רופאה מחוזית, לשכת בריאות צפון מחוז צפון.

ד"ר אהוד מירון, רופא נפתי, לשכת בריאות נפתית  לשכת בריאות נצרת.
גב’ צפי הלל-דיאמנט, ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה, אגף גריאטריה, ירושלים.

מר יוחנן סמואל, מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה, אגף גריאטריה, ירושלים.
גב’ אתי מרקוביץ, ממונה תאום ארגון ובקרה, אגף גריאטריה, תל-אביב.
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

דו"ח הבקרה

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

בתאריך 19.04.2017 נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז1.
צפון. הבקרה היתה "בקרת פתע".

במהלך הבקרה נבחנו הטיפול הרפואי, הסיעודי, מקצועות הבריאות וכן השירותים האחרים הניתנים2.
למטופלים המאושפזים בבית - החולים.

המנהל/ת הרפואי/ת : ד"ר תותרי כמיל מ.ר.3.16541.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:4.
 ד"ר בוטארה מאיה, רופאה אחראית בקרה במוסדות גריאטריה. -* רפואה

 מרשליק נטלי, אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי מחוז. -* טיפול סיעודי 

גברת ורדי שולי, מרכזת תחום בקרה. -* פיזיותרפיה 

מר פרנסוא עג’אג’, מרפא בעיסוק. -* ריפוי בעיסוק

גברת שאמא דועא, מרכזת תחום בקרה. -* עבודה סוציאלית

גברת מניס אורנה, מרכזת תחום בקרה. -* בריאות הסביבה

גברת ד"ר עולא סאדר-מזבר, מרכזת תחום בקרה. -* רוקחות

כללי:
מדובר במוסד משולב עם מחלקת תשושים אחת ומחלקה סיעודית. קיימת ירידה באיכות

הטיפול בתחומים רפואה, פזיותרפיה ורוקחות. יש לפעול לאלתר בנושאים: רענון
נהלים פנימיים, לרבות נוהל למניעת זיהומים וליישם אותו, בטיחות המטופל,

כגון, חלוקת תרופות בטיחותית, רכישת ציוד בטיחותי בהתאם לצרכי המטופלים.

לבי"ח רישיון ל-    36 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:    36
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

תמהיל מאושפזים:

להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:

Ýéשם מחלקה
ÔçÜ×Þ
ÓáÕÞÑ

מס’
מיטות
ברישוי

מס’
מאושפזים

בפועל

מס’
סיעודיים

מס’
תשושי
נפש

מס’
סיעודי
מורכב

מס’
שיקומים

מס’
תשושים

בבי"ח
כללי

3634331סיעודית א
0    1    0    0    0    33   34   36       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    34 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

28 מטופלים במימון משרד הבריאות.
6 מטופלים במימון פרטי.
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

מכרז הקודים:
המוסד הצטרף ל-"מכרז הקודים".

פרוגרמה:
על פי הצהרת המוסד, המוסד בנוי על פי הפרוגרמה החדשה. נושא זה לא נבדק בבקרה.

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך: 24.05.2017.

:IV רשיון
לבי"ח אין הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות (טיפול תוך ורידי) למטופלים השוהים בו באופן קבוע.

מצ"ב נספח א’ - טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה, נספח ב’ בו פירוט ממצאי הבקרה, נספח ג’- פירוט כ"א
ונספח ד’ - רמת איכות הטיפול.
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

נספח א’

הערכת הבקרה לפי תחומים

(6)
טוב מאוד
94-100

(5)
כ.טוב מאוד

87-93

(4)
טוב

80-86

(3)
טעון שיפור

73-79

(2)
טעון שיפור רב

66-72

(1)
נכשל
0-65

   X רפואה

   X סיעוד

 תזונה

   X פיזיותרפיה

   X ריפוי בעיסוק

   X עבודה סוציאלית

   X בריאות הסביבה

   X רוקחות

*- לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים : תזונה.
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

נספח ב’ -  ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

הערה כללית: בכל מקום שבו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
   

76%* רפואה:  
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:

כללי-
כוח אדם-
עבודת המנהל הרפואי-
קשר עם משפחות-
רופא בית-
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל-
מעקב רפואי שוטף-
הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות-
בדיקות מעבדה-
בדיקה תקופתית אחת ל - 3 חודשים-
פעילות צוות רב מקצועי במחלקה-
דו"ח אירוע חריג-
תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה (כולל פטירות)-
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית-

תיאור כללי:
מדובר במוסד משולב, בו מחלקה סיעודית אחת ומחלקת תשושים אחת.

מח’ סיעודית ברישוי ל- 36 מיטות, בפועל ביום הבקרה נמצאו במחלקה 33
מטופלים.

במח’ תשושים שהו 15 דיירים.
הבקרה הינה בקרת פתע במהלך תקופת רישוי קיים. המנהל הרפואי ואחד מרופאי

הבית היו בחופשה. רופא הבית השני היה בעבודה במקום עבודה אחר. ביום הבקרה
עבד במוסד רופא מחליף דר’ אבו-תאיה. יש לציין כי, הודעה למשפחות על חופשת
הרופאים ושעות עבודה של רופא מחליף יצאה באופן מסודר בשפה ערבית ונמצאה

בלוח המודעות.

כוח אדם:
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

במוסד עובדים 3 רופאים. הצוות הרפואי נותן מענה גם למחלקת תשושים.
המנהל הרפואי, הינו גם רופא בית, רופא וותיק, עובד במוסד משנת 1986, 21

שעות בשבוע.
רופאת הבית, הינה מומחית ברפואה גריאטרית, עובדת במוסד כ- 4 שנים, עובדת 15

שעות בשבוע.
רופא בית נוסף עובד במוסד מעל 10 שנים, עובד 6 שעות בשבוע.

יועצים בתחומים שונים: עיניים, פסיכיאטר וכו’, מגיעים למוסד לפי צורך.
קלינאית תקשורת עובדת במוסד 8 שעות פעם בחודש.

החוזקים בעבודת הרפואה:

כללי
* האווירה במוסד ביתית, נעימה, חמה. 

* רשומה רפואית מתועדת בתוכנה ממוחשבת. 
* במוסד קיימים נהלים פנימיים, כולל נוהל מניעת זיהומים. צוות המוסד מקפיד על יישום הנהלים. 

רופא בית
* רופאת הבית מומחית בגריאטריה. 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* רופאי הבית מקפידים לתעד פענוח של תרשים EKG  ברשומה רפואית. 

בדיקות מעבדה
* רופאי הבית מקפידים על ביצוע בדיקות דם שגרתיות בתדירות הנדרשת, מתייחסים לתוצאות מעבדה לא תקינות.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* רופאי הבית מקפידים לתעד נישאות חיידקים עמידים ברשימת אבחנות. 

* במוסד  קיימת תכנית טיפול פליאטיבי במעורבות הצוות הרפואי. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

* באחריות הנהלת המוסד לוודא שאחת לשנה במועד קבוע תיבדק במוסד התאמת נהלים פנימיים לנהלי האגף
לגריאטריה וריענון הטמעת הנהלים בסקטורים מקצועיים. סימוכין: נוהל האגף לגריאטריה 0.4.7. סעיף מס’ 7.

עבודת המנהל הרפואי
* יש להתייחס לליקויים מהבקרה הקודמת וליישם תיקון של כל הליקויים. סימוכין: נוהל אגף לגריאטריה 1.1.1

סעיף מס’ 5.3.2 

קשר עם משפחות
* בשיחות תיאום ציפיות עם המטופל או בני משפחתו יש להרחיב דיון בנוגע להנחיות מקדימות והנחיות בנוגע לסוף

החיים, כולל אישור מסמך הנחיות מקדימות ו/או ייפוי כח.

רופא בית
* יש להכיר ולהקפיד ליישם נהלים של האגף לגריאטריה. 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* יש להקפיד לערוך קבלת מאושפז שעובר למחלקה סיעודית ממחלקה לתשושים כקבלת מאושפז חדש. סימוכין:

נוהל האגף לגריאטריה מס’ 0.5.1 סעיף  3.2 ונוהל מס’ 1.2.1
* יש להקפיד לערוך בדיקה ע"י רופא עם קבלת המטופלים לא יאוחר מ- 24 שעות משעת קבלתו למחלקה. סימוכין:

נוהל האגף לגריאטריה 1.2.1 
* יש להקפיד לתעד ברשומת הקבלה הרפואית אנמנזה רפואית מלאה, על פי נוהל האגף לגריאטריה 1.2.1 סעיף

מס’ 6.1, לרבות, רגישות לתרופות, מזון וכו’, בהתאם לנוהל 1.2.1 סעיף 6.6.4
* יש להקפיד להתייחס לכל האבחנות ולכל התסמונות הגריאטריות ולציין אותן ברשימת אבחנות. 

מעקב רפואי שוטף
* לכל מטופל עם פצעי לחץ יש לתעד ברשומה רפואית תיאור מפורט של הפצע: מיקום, גודל, דרגה, הפרשות וכו’.

סימוכין: נוהל האגף לגריאטריה  סעיף מס’ 2.3.13. לציין כי, במוסד נמצא מטופל עם פצע לחץ אשר לא מצוין
ברשומה רפואית באף שלב של טיפול ומעקב.

* יש להקפיד לטפל בפצעי לחץ במעורבות של הצוות הרופואי ובהתאם להוראה רפואית. לציין כי, בבקרה נמצא
מטופל עם פצע לחץ  אשר מקבל טיפול ללא הוראה רפואית, רק על דעת האח הראשי, הינו "נאמן הנושא" במוסד.

* יש להקפיד לתעד את המעקב אחר התקדמות הטיפול בפצעי לחץ. סימוכין: נוהל האגף לגריאטריה סעיף מס’
 .2.3.13

* יש לעדכן רשימת אבחנות ותסמונות גריאטריות בצורה שוטפת, כולל מצב הנפשי, אנמיה,פצע לחץ, ריבוי
תרופות, כאב, עצירות, אי שליטה על הסוגרים, מצב תזונתי, נפילות חוזרות, תסמונת העיניים היבשות וכו’. סימוכין:

נוהל אגף לגריאטריה 1.2.2
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הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* לכל מטופל עם ריבוי תרופות יש לנמק צורך בתרופות במעקב רפואי שוטף או בסיכום בדיקות תקופתיות יזומות.

סימוכין: נוהל האגף לגריאטריה 1.3.1 סעיף מס’ 5.4.2
* מומלץ להפנות מטופל עם "ריבוי תרופות" לייעוץ גריאטרי. נוהל אגף לגריאטריה 1.3.1 סעיף מס’ 5.4.3 

בדיקה תקופתית אחת ל - 3 חודשים
* בבדיקה תקופתית יזומה יש להתייחס לכל שינוי במצב בריאותי, נפשי, קוגניטיבי  ותפקודי של המטופל ולבנות

תכנית טיפול רב-מקצועית עדכנית בהתאם. סימוכין: נוהל האגף לגריאטריה 1.2.3 סעיף מס’ סעיף 5
* בהערכה קוגניטיבית ותפקודית יש להקפיד על שימוש בכלים מובנים ומקובלים (כגון, MMSE, KATZ וכו’)

בהתאם לנוהל האגף לגריאטריה מס’ 1.2.1 סעיפים 3.7 ו- 6.4.2, 3.9 ו- 6.4.1.
* יש לבצע בדיקה רפואית תקופתית יזומה ראשונה תוך 30 יום מקבלת המטופל ואחר כך לא פחות מפעם

בשלושה חודשים, על פי נוהל האגף לגריאטריה 1.2.3 סעיף 5.3.
* יש להקפיד לערוך בדיקה יזומה תוך 30 ימים לאחר קבלה מאשפוז חריף. סימוכין: נוהל אגף לגריאטריה 1.2.3

סעיף מס’ 5.4 

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* יש לשפר תקשורת מקצועית בין אנשי הצוות. 

* מומלץ להרחיב דיונים בישיבות רב-מקצועיות ולקיים דיון מקיף תוך ראיה גריאטרית כוללנית. סימוכין: נוהל האגף
לגריאטריה 0.4.5 

* בישיבות צוות רב-מקצועי יש להקפיד לתעד דיווח על ביצוע יעדים ומטלות מהישיבה הקודמת. סימוכין: נוהל אגף
לגריאטריה 0.4.5 סעיף 5.2. 

* מומלץ להרחיב דיונים בישיבות רב-מקצועיות על הדיירים שזקוקים להגבלה פיזית (קשירות, שולחנית) על פי נוהל
האגף לגריאטריה 0.4.8 סעיף מס’ 7 וחוזר מנהל רפואה 15/2009. בנוסף, יש להקפיד לתעד שיחות עם בני

משפחה בנושא.
* יש להקפיד לאשר המלצות להגבלה פיזית בכל ישיבת צוות רב מקצועי. 

דו"ח אירוע חריג
* לא נמצא באירועים המדווחים רמה מספקת של הפקת לקחים וניהול הסיכונים, כפי שדרוש לפי נוהל הטיפול

באירוע חריג בשירותי בריאות הציבור, חוזר מס’: 7-2006, סעיף 7.6

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* באחריות הנהלת המוסד להקפיד על ביצוע חיסונים לכל העובדים במוסד. סימוכין: נוהל אגף לגריאטרי 0.4.11 ,

חוזר מנכ"ל 07/2013 "חיסון עובדי מערכת הבריאות" ועדכוניו - חוזר ברה"צ 8/2014.
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תאריך הבקרה: 19.04.2017

   
82%* טיפול סיעודי:  

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי-
כוח אדם-
אומדן סיעודי ורישום אנמנזה-
תכנית טיפול בקבלה לאשפוז-
מעקב סיעודי-
תרופות-
הבטחת הסביבה-
תקשורת-
הזנה והאכלה-
הפרשות-
היגיינה אישית ולבוש-
שמירת שלמות העור-
תנועתיות ותנוחה-
קשר עם המשפחה-
עדכון מקצועי-
הדרכה והערכת הצוות-
טיפול בכאב-
מניעת זיהומים-
זכויות החולה-

תיאור כללי:
בבית הסיעודי עם רישיון ל-36 מיטות, מאושפזים 34 מטופלים. בבית הסיעודי

מופעלת גם מחלקה לתשושים עם רישיון ל-18 מיטות.
בבקרת פתע שנערכה בשעות מוקדמות של הבוקר, 6 מטופלים ישבו בלובי המחלקתי,
חלק מהמטופלים ישנו במיטותיהם וחלק היה בשלבי המקלחת. למטופלים שישבו בלובי

לאחר המקלחת לא הוגשה שתיה חמה, בחדר אחד טיפול אישי לאחר המקלחת לא התבצע
עם שימוש בוילונות למרות שוילונות היו זמינים.לציין שרוב הדפנות במיטות של

המטופלים מרופדות, עם זאת ברוב המיטות הריפוד היה בצד לא נכון, עם ריפוד
כלפי חוץ.

בבית הסיעודי מאושפז מטופל אחד עם פצע לחץ בדרגה 2,
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4 מטופלים מוגבלים באמצעים שונים.

כוח אדם:
כוח אדם עונה לדרישות המכרז. במוסד בנוסף למטפלות פועלות נזירות ונותנות

מענה לצרכי המטופלים.
יש לציין שב-2 משמרות לילה עובדות אחיות מעשיות בלבד, יש להקפיד שאחיות

מעשיות לא יחרגו מתחום סמכותן.
בבית הסיעודי מועסק אח מוסמך בוגר קורס על בסיסי בתחום הגריאוטריה, אך האח

עובד במוסד 2 משרות בלבד (בוקר ביום שישי ולילה).

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

עדכון מקצועי
* האח הראשי מקדם את נושא הטיפול הפליאטיבי, השנה הנושא המרכזי בחת"ש נבחר להיות הטיפול הפלאטיבי. 

* רוב המטפלים סיימו קורס למטפלים ( 67 שעות). 
* האח הראשי סיים קורס לנאמני נושא בתחום פצעי לחץ, האח ביצע הדרכה לכל הצוות בנושא שימוש נכון

בכפפות. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* חשוב לבצע קבלה מסודרת בהעברת המטופלים ממחלקת תשושים למחלקה סיעודית. 

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* בתוכנית טיפול, יש להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל. 

* בתוכנית טיפול, יש להעריך את ההתערבות בהתאם לטיב הבעיה אך לא פחות מאשר פעם ב-3 חודשים. 

מעקב סיעודי
* מומלץ לשפר מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן. 

תרופות
* עגלת החייאה לא מסודרת על פי הנוהל. 

* יש לקבל הוראה רפואית לטיפול בפצעי לחץ. 
* במקרר תרופות נמצאה טמפרטורה +9 מעלות, חשוב לשמור תרופות במקרר בטמפרטורה נכונה. 
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הבטחת הסביבה
* בהרמות דפנות למיטה חשוב להקפיד להרכיב אותן על הצד המרופד למטופל. 

* בחדר תרופות מתבצעת חלוקת תרופות ל-2 מחלקות בו זמנית, סיעודית ותשושים. החדר קטן ולא מיועד לשימוש
ל-2 מחלקות ועלול לגרום לטעויות. 

תקשורת
* מומלץ לשפר תקשורת פורמלית בין אנשי הצוות. 

שמירת שלמות העור
* יש לבנות תכנית למניעת התפתחות פצעי לחץ. 

תנועתיות ותנוחה
* המטופלים ישבים סביב שולחן עם משטח קטן ורגל מרכזית, כך שלא ניתן להתקרב אליו, חשוב לשפר את הושבת

המטופלים. 

זכויות החולה
* יש להקפיד לשמור על פרטיות וצנעת המטופל כולל שימוש בוילונות. 
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77%* פיזיותרפיה:  

הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי-
כוח אדם-
פרופיל המטופלים במוסד-
ארגון השרות-
אבחון פיזיקלי-
טיפול פרטני-
טיפול בקבוצה-
מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית-
טכנולוגיה לישיבה וניידות-
הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית-
תנאים פיזיים-
ציוד טיפולי-
ציוד ואביזרי עזר לניידות-

תיאור כללי:
במוסד מחלקה סיעודית המונה 34 דיירים ביום הבקרה. נערכה בקרת פתע באמצע

תקופת רישוי. הבקרה החלה בשש וחצי בבוקר וכללה גם תצפית על ההקמה והטיפול
בדיירים בבוקר.

כוח אדם:
הנהלת המוסד פעלה באחריות וקלטה במהירות פיזיותרפיסט מחליף לעבודה, בזמן

שהפיזיותרפיסט הקבוע נעדר. כיום, מזה כשלושה שבועות- עובדים במוסד שני
הפיזיותרפיסטים יחד בתקן שעות כפול. אחראי השרות, 13 שנים במוסד, מגיע 4

ימים בשבוע ובסה"כ 20 שעות שבועיות. טרם סיים הכשרה על בסיסית בגריאטריה.
הפיזיותרפיסט הנוסף שהחל לעבוד בסוף פברואר, מיד עם סיום לימודיו, מגיע

ארבעה בקרים בשבוע ובסה"כ 20 שעות. עוד לא סוכם איך השרות מתארגן מחדש.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

כוח אדם
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* תקן כח אדם מלא. פריסת השעות יעילה. 

פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה במוסד מתוך כלל המאושפזים- גבוה. 

* תדירות טיפולים שבועית ממוצעת- גבוהה. 

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש. 

* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך 5 ימים מקבלת המטופל. 

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטנית במחלקה/ות הסיעודי/ות אופטימלי. 

טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה, אופטימאלי. 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* נעשה שימוש מזערי באמצעים להגבלת תנועת המטופלים בכסאות גלגלים. 

* שימוש נכון באביזרים נלווים לישיבה, עפ"י צרכי המטופל. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי. 

תנאים פיזיים
* התנאים הפיזיים עונים על דרישות הפרוגרמה של משרד הבריאות. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

ארגון השרות
* כמנהל השרות יש לעמוד בדרישות הנוהל ולהשלים הכשרה על בסיסית בגריאטריה. סיים שתיים מתוך חמש

היחידות של הקורס העל בסיסי, במהלך שמונה השנים שהדרישה קיימת וחוזרת על עצמה.
* יש לעבוד בתיאום בין שני הפיזיותרפיסטים. לבנות תוכנית עבודה עדכנית לפי כוח אדם בפועל ובהתייחס לצרכי
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הדיירים. הערה חוזרת מבקרה קודמת.
* לפעול לקידום איכות הטיפול באמצעות יוזמה והשתתפות בפרויקט במוסד. 

טיפול בקבוצה
* לקיים טיפול בקבוצה בזמן קבוע ובאופן סדיר ולתעד בהתאם. 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* לעדכן במעקב בכל מקרה של אשפוז, פצע, ירידה תפקודית וכולי. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* קיים מחסור בציוד הולם לישיבה בטיחותית ואיכותית. 

* להחליף שולחנות קטנים עגולים עם רגל מרכזית שלא מאפשרים ישיבה קרוב לשולחן ותפקוד. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* לצאת להשתלמויות וימי עיון  מקצועיים רלוונטים לתחום הגריאטריה. 

* להגביר הדרכות לצוות המטפל. הדרכה אחרונה התקיימה במרץ לפני יותר משנה. 
* להנחות צוות המטפלים למיצוי יכולות תפקודיות של המטופלים, כפי שהושגו בטיפול הפיזיותרפי. לקדם ולעודד

הליכה תפקודית במחלקה, להנחות לשימוש בעזרי הליכה מותאמים. להנחות מרחקי הליכה בתוכנית ההליכה
ועזרה כפי שנדרשת.

תנאים פיזיים
* לארגן ולנקות את חדר הפיזיותרפיה , להחליף ציוד ישן ולא מתוחזק. להשמיש איפיטי, פולי, לרכוש מיטת

טיפולים בובט. להוציא מקרר גדול והליכונים שמאוחסנים בחדר ולרווח אותו בכדי להנגיש את החדר ואת הציוד
הטיפולי.
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

   
88%* ריפוי בעיסוק:  

הבקרה בתחום הריפוי בעיסוק כללה את הנושאים הבאים:
כללי-
כוח אדם-
קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק-
הערכת מעקב בקבלת מטופל-
ישום תכנית הטיפול-
הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה-
פעילות בתעסוקה-
תנאים פיזיים וסביבה-
ציוד ואביזרים-
הדרכה ותקשורת-
העשרה ונהלים-
יישום המלצות מבקרה קודמת-

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק: מרפאה בעיסוק ותיקה במקצוע עובדת 8 ש’’ש.

תעסוקה: במוסד עובדת מדריכת תעסוקה ותיקה במקצוע ובמוסד, עובדת 23 ש’’ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
 .A.D.L ההערכה מתבצעת כנדרש. כוללת אבחון מוטורי וסנסורי, אבחון קוגניטיבי והערכת *

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים. 

ישום תכנית הטיפול
* שירות הרפוי בעיסוק מתבצע על ידי טיפולים פרטניים וטיפולים קבוצתיים ועל ידי התאמת סדי ידיים ואבזרי עזר

באכילה והדרכת מדריכת תעסוקה וצוות מטפל.

פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות תעסוקתית מגוונת התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם. 
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה, אקטואליה, משחקים קוגניטיביים, יצירה
ועוד. 

* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש. 
* שרות התעסוקה פרוס על 4 ימים בשעות הבוקר וארבעה ימים אחרי הצהריים. 

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר רפוי בעיסוק המשמש לצרכי ביצוע ההתערבות וכן משמש כמשרד. 

* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים, מרווחים, מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה. 
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות, לוחות פעילות, שעון, וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של

עבודות המטופלים. 
* קיים לוח התמצאות רב תרבותי. 

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד נלווה. 

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש

כנדרש בנהלים. קיים דיווח כנדרש. 
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי. עדות לכך קיימת ברישומים. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* על מנהלת השירות החדשה להמשיך בתהליך אירגון ובנית השירות. לבנות תהליכים, לכתוב נהלים פנימיים

ולשפר את התקשורת ושיתופי הפעולה בתוך השירות ועם אנשי הצוות הרב מקצועי.

ישום תכנית הטיפול
* על המרפאה בעיסוק לתעד הדרכות צוות הנוגעות לתוכנית הטיפול שלה ולהיות במעקב אחריהם כדי לשמור על

הרצף הטיפולי. 
* על המרפאה בעיסוק לקבוע מטרות תפקודיות ומדידות תוך התיחסות למטרות עצמן ותוכנית הטיפול בפועל ועל

ידי מתבצעת התוכנית. 

פעילות בתעסוקה
* על מדריכת התעסוקה לדווח  לפי הנהלים. 
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

תנאים פיזיים וסביבה
* יש מקום לעבוד על קישוט חדרים כך שיהיו באווירה ביתית יותר. 

* יש מקום להחליף את השולחנות העגולים במחלקה לשולחנות שיאפשרו ישיבה נכונה תפקודית. 

ציוד ואביזרים
* הציוד הייעודי הקיים ברפוי בעיסוק בסיסי ומועט. חשוב לרכוש ציוד יעודי שיאפשר את קיום ההתערבות באמצעים

מותאמים ומגוונים. 

הדרכה ותקשורת
* על המרפאה בעיסוק להיות מעורבת בהגבלות פיזיות במוסד, מאוד חשוב לדון עליהן בישיבות צוות רב מקצועי. 

העשרה ונהלים
* הפרויקט הקיים הינו בשלבים ראשוניים של תיכנון ויישום. חשוב להמשיך ולהוביל פרויקטים ולפתחם ולהעשירם. 

* על המרפאה בעיסוק לצאת לקורסים בגריאטריה. 

הערות לסיכום
* בהצלחה. 
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

   
86%* עבודה סוציאלית:  

הבקרה בתחום העבודה סוציאלית כללה את הנושאים הבאים:
כללי-
כוח אדם-
קבלת מטופל והסתגלות-
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי-
שביעות רצון המטופל-
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים-
פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי-
פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"-
פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות-
טיפול בניצולי שואה-
טיפול תומך במטופל ובמשפחה-
עבודת הצוות הרב מקצועי-
הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת-
ניהול מידע ומעקב - רשומת מטופל-
ניהול מידע ומעקב - תיק אפוטרופסות-
ניהול מידע ומעקב - תיק ריכוז מתנדבים-
שביעות רצון משפחות-
שיתוף המשפחה בהחלטות-

תיאור כללי:
השלמת בקרה אמצע רישוי, בקרת פתע בתאריך 1/6/17. מדובר במוסד משולב ויש בו

שתי מחלקות: מחלקת תשושים בפיקוח משרד הרווחה, מחלקה סיעודית 36 מיטות.
ביום ההשלמה המוסד בתפוסה מלאה במחלקה הסיעודית. יש לציין שהמוסד מנוהל ע"י

כומר, והנזירות מהוות חלק מכח האדם המטפל בנוסף למטפלות. המוסד בעל צביון
דתי נוצרי.

כוח אדם:
עו"ס ותיקה ובעלת ידע וניסיון בגריאטריה. עובדת במוסד בשתי המחלקות, במחלקה

הסיעודית בהיקף משרה 14 ש"ש.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

שביעות רצון המטופל
* שביעות רצון גבוהה מאפשרויות הבחירה (אוכל, פעילויות, ביגוד, טיפול אישי). 

* שביעות רצון גבוהה מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים. 
* שביעות רצון גבוהה מהתנאים הסביבתיים. 

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* מקיימת פעילות קבוצתית קבועה ורצופה עם מטופלים, בני משפחה או חברי צוות. 

* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית - חברתית. 
* מתקיימת פעילות קבוצתית בתדירות של פעם בחודש עם המטופלים במוסד ולפי רצונם. בנוסף שותפה בתכנון

פעילות קבוצתית עם סטודנטית שלמדה טיפול באומנויות.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* מקיימת מעקב אחר ביקורי משפחות ומתערבת עפ"י הצורך. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לציין שהעו"ס מקיימת פעילות ראויה לציון בנושא עם המטפלים והמטופלים. 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת

המטופל. 
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי. 

* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי (תכנון, תיעוד, מעקב). 

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה. 

* הנהלים זמינים ומוכרים. 
* העו"ס פועלת ליישום הנהלים הרלוונטיים. 

* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות. 
* יש לשבח ולציין שהעו"ס משתתפת בימי העיון ובהדרכות, לאחרונה סיימה קורס בנושא טיפול פליאטיבי ברמב"ם.

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון גבוהה מאיכות הטיפול. 
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

* שביעות רצון גבוהה מאיכות החיים. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

קבלת מטופל והסתגלות
* יש לערוך קבלה סוציאלית על פי הנוהל, כולל הערכה פסיכוסוציאלית מקיפה למטופל ובני משפחתו, לבצע מעקב

אחרי ההסתגלות והערכה אחרי חודשיים כולל תוכנית טיפול.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* חדרים שנצפו אין צביון אישי בחדרים. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש לחשוב על פעילות יעודית בנושא לדוגמא במסגרת חת"ש. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לתעד את הפעילות של הוועדה, ישיבות ותוכנית עבודה שנתית. יש לציין לו"ז ותאריך ביצוע. 

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* העו"ס עברה קורס והכשרה בנושא, יש לבנות נוהל פנימי בנושא טיפול תומך ולדון במטופלים ולבצע התערבות

בהתאם כולל שיתוף המשפחה/ אפוטרופוס.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* תוכניות הטיפול שנקבעות בישיבה אמורות לשקף את הפתרונות שהוצעו בדיון והמעקב שצריך לבצע. 

ניהול מידע ומעקב - רשומת מטופל
* יש לתעד התערבויות שוטפות וסיכום טיפול תקופתי. 

ניהול מידע ומעקב - תיק אפוטרופסות
* נדרש ריכוז שמי בקלסר היעודי. 

שיתוף המשפחה בהחלטות
* יש לבנות נהלים פנימיים בנושא שיתוף המשפחות בהחלטות לדוגמא בנושא הגבלה. מטופלת צלולה שיושבת עם

שולחנית אין שיחה עם המטופלת בנושא.
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

   
96%* בריאות הסביבה:  

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי-
כוח אדם-
מערכות אספקת מים קרים וחמים-
מערכות סילוק שפכים-
איסוף פסולת ופינויה-
בטיחות ומפגעי בטיחות-
מערכות קירור וחימום אויר-
נקיון ותחזוקת תשתית, חדרי אשפוז ושטחי המחלקה ומתקניה-
מתקנים לצוות-
מכבסה וכביסה-
הדברה-
חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה-
הכנה לשעת חרום-
אספקת מזון למחלקות, חלוקתו וחדר אוכל-
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון-
קבלת מזון ומוצריו, אחסונו והעברתו-
הכנת מזון, בישול, עמדות עבודה ומדורים במטבח-

תיאור כללי:
בקרה לרישוי. תחילת הבקרה ב6:30 בבוקר.

קיים מטבח מבשל בקומה התחתונה של המוסד, ומטבחי קצה בכל מחלקה. הכביסה
מתבצעת במוסד.

מערכת חימום המים מסוחררת, מבוססת על שמש וסולר. השימוש בסולר מתבצע כגיבוי
במצבים ללא שמש. לאחרונה נוספו שלוש משאבות חום המושתתות על חשמל. קיימת

חברה פרטית המתחזקת את המערכת, בשם "סולרי". משאבות החום מכוונות ל-60
מעלות. ביום הבקרה, טמפ’ מים יוצאים- 51 מעלות, פחות מהנדרש למניעת

ליגיונלה.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:

מערכות אספקת מים קרים וחמים - אספקת מיי שתיה
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

* תקינות הבדיקות של המים : תקין/מאושר ע"י מב"ר 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - מים חמים ומקלחות
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית, מחוטאים ונבדקו : מטופל כנדרש תוצאה טובה 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - הגנת רשת מי שתיה
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה : מעודכן 

* הפרדת מערכות הספקת מים. הפרדת קווי מי שתיה מקווים אחרים : תקין 

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף פסולת זיהומית כנדרש : מתבצע במלואו לפי הדרישות 

* איסוף ופינוי  פסולת מסוכנת: א’-איסוף במיכל מותאם. ב’-סילוק ע"י קבלן מורשה לרמת חובב : מתבצע במלואו
לפי הדרישות 

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות : תקף במלואו והוצג 

* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף : בוצע והוצג אשור תקף 

מערכות קירור וחימום אויר
* מערכת חימום אויר תקינה, ונקייה. הטמפרטורה בחדרים ובשטחים ציבוריים לפי הנחיות : תקין במלואו 

תשתית, חדרי האשפוז, תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל - ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות : תקין במלואו 

חדרי האשפוז - רווחה/צפיפות, תנאי מגורים
* מיטות מזרונים ומצעים מותאמים ואסטטיים : מותאמים ותקינים 

* תאורה טבעית ותאורת חשמל בחדרים מתאימים ותקינים : מותאמים ותקינים 
* מצב שירותים ומקלחות : מותאמים ותקינים 

תחזוקת המחלקות - חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה : תקין במלואו 

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה : בוצע במלואו לפי הדרישות 
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

הכנת המזון ובישול - נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* תקינות ציוד בישול וניקיונו : תקין ונקי 

הכנת המזון ובישול - עמדות העבודה ומדורים במטבח
* מצב תברואי במדור : תקין 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

מערכות אספקת מים קרים וחמים - מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים (עד הברזים). נדרש 55 - 60 מעלות צלסיוס. יעילות סחרור מים

חמים : חלקי 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - מניעת מחלת הלגיונרים (ליגיונלה)
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות, כולל מילוי טפסי תחזוקה : ביצוע חלקי גבוה 

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה : התאמה ותקינות חלקיים 

* דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד : התאמה ותקינות חלקיים 

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים : לא תקין 

מטבחון עזר - מטבח חלוקה
* אמצעי שטיפה, ייבוש ואחסון כלים וידיים : לא תקין/לא מתאים 

הערות לסיכום:
בית נקי, מואר ומאוורר. קיימת היכרות של ההנהלה עם נהלי משרדנו.

סומנו קווים חוזרים ויוצאים במערכת מים חמים, התקנת מדי טמפ’ על קווים אלו.
ע"פ דווח של המוסד, הותקנו אמצעים למניעת כוויות.

מערכת המים החמים:
1. בעת הבקרה נמדדה טמפ’ מים יוצאים- 51 מעלות. נמוכה מהנדרש. ע"פ ההנחיות
למניעת ליגיונלה, פבר’ 11, הטמפ’ המינימלית הנדרשת במערכת מים מסוחררת- 55

מעלות, בכל חלקי המערכת.
יש לנהל תיעוד על מערכת מים חמים וקרים ע"פ ניספח 1, 2 של נוהל למניעת
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

ליגיונלה.

בכניסה למבנה, קיים מפל מים על קיר אבן ובריכה עם מים מסוחררים. יש לוודא
ניתוק ממערכת מי השתיה של המוסד בהתאם לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע

זרימה חוזרת) התשנ"ב 1992.

כביסה: במוסד קיים שימוש בשמיכות ללא ציפה, יש להקפיד על רחיצת השמיכות ע"פ
תדירות של רחיצת שאר המצעים.

במכבסה נראה שימוש במגבות ע"י עובדת, בניגוד לנהלים.
עגלת חלוקת כביסה נראתה לא מכוסה, כשכביסה בתוכה, מיועדת לחלוקה.

מטבחון קצה: נראה שימוש במגבות במטבחון קצה, בניגוד לנהלים.
מטבח: להזכיר כי ע"פ פ הפרוגרמה , דרוש מדיח כלים במטבח.

תחזוקה: נראה סדק בתקרת קיר במרפסת.
מלתחות עובדים: יש לתקן מרצפת שבורה.

חדר פיזותרפיה: אין להחזיק מקרר מוסדי בחדר פיזותרפיה.
נראה קומקום חשמלי, על מדף הממוקם מעל מיטת טיפולים- סכנה בטיחותית.
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

   
75%* רוקחות:  

הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי-
כוח אדם-
פעילות הרוקח/ת במוסד-
חדר שירותי רוקחות במוסד-
רכש תרופות במוסד, ניהולן, אחסונן וביעור תרופות-
ניהול סמים ע"י הרוקח-
בקרה רוקחית ומעקב תיקון ליקויים-
ספרות מקצועית ומסמכים ישימים-
אחסון תרופות במחלקות אשפוז-
תרופות אישיות במחלקות אשפוז ומתן תרופות-
מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז-
בקרת סמים מסוכנים במחלקה בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת-
שמירה על סמים במחלקה, פנקס ומרשם, מתן סם למטופל-
הזמנת סמים, טפסי רישום ועריכת בקרה-

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת מזה שנתיים בהיקף שעות אשר עונה לדרישות.

החוזקים בעבודת הרוקחות:

שירות רוקחות מוסדיים - רכש אספקה וביעור תרופות
* ישנה אספקה סדירה של תרופות ושמירה על מלאי תרופות מתאים לטיפול שוטף בדיירים. 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* התרופות מאוחסנות בתנאים נאותים. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות הרוקח/ת במוסד
* יש לדאוג כי הרוקחת תשתתף בקרוס השתלמות בתחום הטיפול התרופתי ו/או בגריאטריה 

שירות רוקחות מוסדיים - אחסון וסידור תרופות ותוקפן
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

* יש לתעד טמפ’ החדר אשר בו מאוחסנים תרופות רזרביות שלוש פעמים ביום כנדרש בנוהל מס’ 126 של אגף
הרוקחות. 

שירותי רוקחות מוסדיים - בקרה רוקחית במוסד
* בדיקת הטיפול התרופתי של הדיירים אינה מספקת. יש להשלים את בדיקת התיקים של כל הדיירים ולבצע בקרה

חוזרת כל ששה חודשים. 
* כל בקרה של הרוקחת במחלקה תתועד בהתאם לנוהל מס’ 8.0.3 "הנחיות לאחסון תרופות במחלקות בי"ח

גריאטרי" 

שירותי רוקחות מוסדיים - ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* יש להצטייד לרשותה של הרוקחת בספרות מקצועית עדכנית. 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* אין להשאיר מגשיות תרופות גזורות ללא  אריזה וללא סימון תאריך תפוגה ומס’ אצווה. תמיסות אשר אינן

מאוחסנות בכלי המקורי יסומנו במס’ אצווה ותאריך תפוגה של התכשיר המקורי.

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* יש להצטייד במקרר ייעודי לאחסון תרופות כנדרש בנוהל מס’ 126 של אגף הרוקחות. יש לנטר טמפ’ המקרר ע"י

מד טמפ’ העונה לדרישות הנוהל, ולהקפיד כי טווח הטמפ’ יהיה בין 2-8 מעלות.

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* יש להקפיד על סימון תמיסות לאנהלציה בתאריך פתיחה מאחר ותוקפן לאחר הפתיחה מוגבל. 

  *
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לשכת בריאות מחוז צפון
תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מקצועי - רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות

ל- 36 מיטות ברישוי ול-34 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.66133.20 1.16 0.50 רופא/ה
1.5328.17 6.96 5.43 3אח/ות

2.83 0.00 אח/ות מעשי/ת
1.30-24.05- 4.12 5.43 אח/ות מוסמכ/ת

0.020.23 11.8011.82כח עזר
0.039.72 0.39 0.36 עובד/ת סוציאלי/ת

0.60120.00 1.10 0.50 פיזיותרפיסט/ית
1.6022.22 8.80 7.20 1מרפא/ה בעיסוק

0.1429.20 0.64 0.50 מדריכ/ת תעסוקה
0.000.00 7.20 7.20 1דיאטנ/ית

0.216.94 3.31 3.10 1רוקח/ת
4.83120.83 8.83 4.00 10קלינאי/ת תקשורת

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה. למקצועות,רוקח/ת,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,קלינאי/ת1
תקשורת.

אחיות = מעשיות + מוסמכות.3
שעות יעוץ ותקינה לחודש.10
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לשכת בריאות מחוז צפון
תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי
ל- 36 מיטות ברישוי ול-34 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.33 1.00 0.67203.03

0.67203.03 1.00 0.33 אב בית/מנהל משק
0.75300.00 1.00 0.25 עובד/ת אחזקה

0.75300.00 1.00 0.25 מחסנאי
0.67203.03 1.00 0.33 טבח/ית ראשי/ת

1.00100.00 2.00 1.00 עובד/ת מטבח
0.5033.33 2.00 1.50 עובד/ת ניקיון

0.17-100.00- 0.00 0.17 משגיח כשרות
0.41455.55 0.50 0.09 חצרן/גנן
0.42127.27 0.75 0.33 מזכירה

עמוד 30 מתוך 31
רח’ המלאכה 3, נצרת עילית 17000 ת.ד. 744

GERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 04-6557848 פקס: 04-6561465 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039308

בית אבות סנט פרנסיס ( 23688 )
פאולוס השישי  נצרת

תאריך הבקרה: 19.04.2017

נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :06.10.2015
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        66.00 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית :25 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 01.12.2017

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי

תאריך הבקרה : 19.04.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא רלוונטי

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
14.00              סכום ציוני הבקרה

5.00               בריאות הסביבה

0.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00               שיעור אחיות עם תואר אקדמי

4.00               קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00               חת"ש צוות בין 8-24 שעות שנתיות

2.00               חת"ש צוות מעל 24 שעות שנתיות

15.00              מומחיות רופא הבית

0.00               יועצים

0.00               נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00               הדרכה מרוכזת ב-2 תחומים לפחות

0.00               עיבוד נתונים בתחום 1 לפחות

0.00               מנהל רפואי שהינו גריאטר

IV 0.00               יש אישור למתן

IV 0.00               רישום ע"פ נוהל

0.00               רישום ע"פ נוהל IV + נוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

2.00               רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00               תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

44.00            סה"כ (ללא משך רישוי)

עמוד 31 מתוך 31
רח’ המלאכה 3, נצרת עילית 17000 ת.ד. 744
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