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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 12.06.2017

סימוכין: 500039472

לכבוד
פרופ’ זוננבליק  משה יוסף

מנהל/ת רפואי/ת
מעון נופי ירושלים (קוד מוסד 23690)

שחראי 24  בית וגן
ירושלים 96470

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"מעון נופי ירושלים" מיום 08.05.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 08.05.2017.
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 בראושטיין איזבלה
   גריאטר מחוז ירושלים

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 חן זמיר שטיין, רופאה מחוזית, לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.

ד"ר איזבלה בראונשטיין, גריאטרית מחוזית, לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
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.

עמוד 2
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 12.06.2017

סימוכין: 500039472

דו"ח הבקרה

מעון נופי ירושלים ( 23690 )
שחראי 24  בית וגן  ירושלים
תאריך הבקרה: 08.05.2017

בתאריך 08.05.2017 נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז1.
ירושלים. הבקרה היתה "בקרה מתוכננת".

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

המנהל/ת הרפואי/ת : פרופ’ זוננבליק  משה יוסף מ.ר.3.8456.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:4.
מר ד"ר אלישע רפי, רופא אחראי בקרה - מחוז ירושלים. -* רפואה

גברת אמוייב מירי, אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי י-ם. -* טיפול סיעודי 

גברת זהורית שייחי, מרכזת תחום בקרה. -* תזונה 

גברת קפלון ענת, מרכזת תחום בקרה. -* פיזיותרפיה 

גברת קלברמן חגית, מרכזת תחום בקרה. -* ריפוי בעיסוק

גברת רונית ארנפרוינד, עו"ס אחראית גריאטריה במחוז יו"ר ועד. -* עבודה סוציאלית

גברת קוגן אלינה, מפקחת בריאות הסביבה. -* בריאות הסביבה

גברת שוויקי סהאם, רוקחת. -* רוקחות

כללי:
המחלקה הסיעודית "נופי ירושלים" ממוקמת בקומת הקרקע של הדיור המוגן, למעט

הניהול המשותף, קיימת הפרדה בצוות המקצועי של המחלקה ושל הדיור המוגן.
מרבית המטופלים במחלקה הסיעודית הינם במימון פרטי.

סביב המחלקה קיימת גינה המאפשרת למטופלים ובני משפחתם לבלות במקום.

לבי"ח רישיון ל-    36 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:    36

עמוד 3
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 

YUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 02-5314803 פקס: 02-5314804 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 12.06.2017

סימוכין: 500039472
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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

3633333סיעודית א
3    0    0    0    0    33   33   36       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    33 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

1 מטופלים במימון משרד הבריאות.
35 מטופלים במימון פרטי.

עמוד 4
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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מכרז הקודים:
המוסד לא הצטרף ל-"מכרז הקודים".

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך: 18.01.2018.

: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.

עמוד 5
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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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

   X תזונה

   X פיזיותרפיה

   X ריפוי בעיסוק

   X עבודה סוציאלית

   X בריאות הסביבה

   X רוקחות

עמוד 6
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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נספח ב’ -  ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

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

90%* 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-

החוזקים בעבודת הרפואה:

כללי
* קיים קשר טוב ופורה בין אנשי הצוות הרב מקצועי. 

* ניתן דגש ראוי לנושאים גריאטרים 
* יש קלנאי תקשורות. 

* רופאי הבית מנסוים בתחום ומכירים היטב את המטופלים 
* המנהל הרפואי מומחה בגריאטריה 

עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש : מלא, הרופא משתתף 

* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה. השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
: קיימת ומופעלת באופן מלא 

עמוד 7
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה". (זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות) : יישום תקין 
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה : מלא 

* היערכות  המוסד וקיום נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות וישומו : מלאה 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* ההתיחסות להערות קודמות חלקית בלבד 

* רופא הבית ללא הכשרה בתחום 

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה : חלקי 

* הסדר ייעוץ רפואי (לא גריאטרי) : לפי דרישה עם תעוד 
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה : חלקית גבוהה והכרת עדכונים 

* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת : חלקי 

עמוד 8
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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87%* 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:
הבקרה נערכה במתכונת בקרה מתוכננת, באמצע תקופת רישוי, ע"י צוות בקרה מחוזי

של לשכת הבריאות ירושלים.
ביום הבקרה מאושפזים 36 מטופלים בפועל על פי הרישוי. מתוכם 3 מטופלים

באשפוז בבי"ח כלליים.
.PEG 2 מטופלים ניזונים בהזנה אנטרלית באמצעות 

 2 מטופלים סובלים מפצעי לחץ בדרגות שונות.
ביום הבקרה במוסד לא היו מאושפזים מטופלים נשאי חיידקים עמידים.

בסיור בחדרים, לא נמצאו פרגודים או וילונות לשמירה על פרטיות המטופל בעת
טיפול אישי.

עמוד 9
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לא נמצאו מדי טמפרטורה בחדר הפעילות ובחדרי המטופלים. פעמוני קריאה לאחות
קיימים, אך בחלק מהחדרים מיקומם אינו נגיש ואינו מאפשר למטופלים שימוש בהם

בעת הצורך.
האווירה במחלקה הייתה טובה. ניכרים שיתופי הפעולה הטובים בין חברי הצוות

הרב מקצועי.

כוח אדם:
מנהלת הסיעוד הינה אחות מוסמכת, בתפקידה במקום משנת 2010. בעלת ידע וניסיון

רב בתחום הגריאטריה. בוגרת קורס טיפול פאליטבי.
עושה מאמצים רבים לשפר ולהטמיע תהליכי עבודה בקרב הצוות הסיעודי.

תקינת אחיות ומטפלים עונה לדרישות התקן.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

כללי
* נעשתה עבודת צוות יסודית, תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת. 

* חיסוני עובדים- יש צורך באיסוף נתונים אודות מצבם החיסוני של העובדים במוסד בהתאם לנוהל " חיסוני עובדים
במערכת הבריאות" 08/2016. 

* מתקיימים פרויקטים ופעילויות חברתיות פנים מוסדיות לרווחת המטופלים. 
* במוסד פועלת ועדת התעמרות בשיתוף של צוות רב מקצועי. 

כוח אדם
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה. 

תקשורת
*  קיימת תקשורת יעילה להעברת מסרים מקצועיים בין צוות הסיעוד לבין הצוות הרב מקצועי. 

קשר עם המשפחה
* הצוות הסיעודי משקיע רבות בשמירת קשר רציף וטוב עם בני משפחות, במהלך הטיפול במוסד וגם בתקופת

אשפוז המטופלים בבי"ח כללי. 

עמוד 10
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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מניעת זיהומים
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה כגון: בקרות פתע, תצפיות על שמירת

היגיינת הידיים. 

זכויות החולה
* הנחיות מקדימות -  מנהלת הסיעוד פועלת בשיתוך עם המטופלים ובני משפחתם על קיום הנחיות מקדימות

למטופלים. נצפה בזמן אמת במהלך הבקרה. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* הנחיות מקדימות- כיום מתבצע עי" עוס מוסד. מומלץ שהאחות תשתתף בשיחות המתקיימות בנושא זה עם

המטופל ובני משפחתו. 

כוח אדם
* יש להקפיד שאחיות מעשיות לא תחרוגנה מסמכותן המקצועית. מבדיקת סידורי העבודה עולה שאחיות מעשיות

מבצעות אחריות משמרת. 

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש לערוך שיחת תיאום ציפיות באופן מעמיק ומפורט עם בני המשפחה אודות העדפותיו ורצונותיו של המטופל

ולתעד בתיק המטופל. יש לבנות תוכנית טיפול מותאמת אישית לצרכים ולרצונות של המטופל ובני משפחתו. ניכר
שיש התפתחות בתחום ונערכות שיחות אך הן ברובד בסיסי.

תרופות
* יש לדאוג להמצאות תכשירים רפואיים עם סימון פתיחה כנדרש. נמצאו משחות לעור בשימוש ללא סימון פתיחה

וללא שמות המטופלים. 
* יש להדריך את הצוות הסיעודי להבנת הטווח התקין של הטמפ’ במקרר המיועד לאחסון תרופות לצורך זיהוי טמפ’
חריגות בעת שימור התכשירים התרופתיים ודיוח בזמן אמת לגורמים המקצועיים ודרכי הפעולה בהתאם להנחיות.
* יש להקפיד שבחדר המיועד לאחסון תרופות ותכשירים רפואיים תתאפשר כניסה לעובדים בלבד. אח שחילק את
התרופות במשמרת הבוקר השאיר תרופות טוקסיות מחוץ לארון הנעול בזמן שומטופל נייד נצפה כשהוא מסתובב

בחדרר זה.

הבטחת הסביבה
* יש להקפיד ולשמור על בטיחות המטופלים. נצפה שבעת ביצוע רחצה המטפלים לא סגרו את המעצורים של כסא

הרחצה. נצפו כ"ג לרחצה ללא רגליות. מהווה סיכון בשמירה על שלמות העור.

עמוד 11
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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* אירוע חריג -  יש לבצע רישום מסקנות והפקת לקחים באופן אופרטיבי למניעת הישנות מקרים דומים בעתיד. 
* יש לדאוג כי לחצני המצוקה יהיו נגישים לשימוש המטופלים. 

* יש להדריך את הצוותים המטפלים לגשת לכל קריאה של מטופל באמצעות מערכת קריאה לאחות. במועד
הבקרה צוות הבקרה בדק את תקינות מערכת הקריאה לאחות והמתין שאחד מאנשי הצוות המטפל ייגש לבדיקת

פשר הקריאה, אולם איש לא ניגש.

תקשורת
* ישיבות צוות מתקיימות אחת לחודש כמקובל. מומלץ ליד חתימות הנוכחות של אנשי הצוות המשתתפים בישיבה

לציין את שמות אנשי הצוות שנעדרו מישיבות הנ"ל.

הפרשות
* יש להכשיר אחות מוסמכת מהמוסד בתחום של מניעת עצירות ולמנותה כנאמנת נושא בתחום זה. 

היגיינה אישית ולבוש
* יש לדאוג לטיפול אישי ולהקפיד על גזירה של הצפורנים ברגלי המטופלים. 

תנועתיות ותנוחה
* יש לפעול להמצאות כ"ג מותאמים אישית לפי צורכי המטופלים. במועד הבקרה נמצאו מספר מטופלים יושבים

בכ"ג של "יד שרה". 

עדכון מקצועי
* יש לפעול למינוי נאמני נושא ולהכשרתם בקורסים מתאמים בתחומים המומלצים ע"י משרד הבריאות. במועד

הבקרה אין נאמני נושא בתחומים של אומדן כאב ומניעת עצירות.

הדרכה והערכת הצוות
* מוומלץ שאחיות נאמנות נושא שעברו הכשרה בתחומים המומלצים ע"י משרד הבריאות יעבירו הדרכות מרוכזות

בתחומי אחריותם לכלל צוות המוסד. 

טיפול בכאב
* בכל מתן של תרופות נוגדות כאב, יש לציין זאת בגיליון תרופות וגם בדיווח הסיעודי השוטף. יש לבצע אומדן כאב

לבדיקת השפעת התרופה באופן חיובי כמקובל לפי נוהל.
* יש לבצע אומדן להערכת כאב בתדירות משתנה ובהתאם למצבו של המטופל. לדוגמא: מטופל לאחר נפילה נבדק

אומדן כאב אחת ליום ולא כמקובל כל משמרת במשך 3 ימים לפחות עד לאיזון מצבו.

מניעת זיהומים

עמוד 12
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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* מומלץ שנאמן נושא בתחום מניעת זיהומים המעביר הדרכות בנושא רחצת ידיים ועורך תצפיות בכלי ייעודי בקרב
כל הצוותים לפני מתן ההדרכה ואחרי מתן ההדרכה יבצע השוואה בין הנתונים עם ניתוח הממצאים.

* יש להטמיע בקרב הצוותים את נושא מניעת זיהומים ורחצת ידיים. במהלך הבקרה צוות סיעודי של המחלקה
נצפה כשהוא בודק את מצב העור של המטופל עם עטיית כפפות ללא ביצוע רחצה של הידיים לפני ואחרי הפעולה.

זכויות החולה
* יש לשמור על פרטיות המטופלים ולעשות שימוש בפרגוד בעת טיפול אישי. 

* יש לוודא שכל עובדי הבריאות במוסד יענדו תגי זיהוי עם שמם ותפקידם בהתאם לחוזר המנהל הכללי "דרכי זיהוי
מטפל ועובד בריאות" 12/2001.

* יש להקפיד על נוכחות של צוות הכרחי בלבד בחשיפת חולה. בוצעה בדיקה רקטלית בנוכחות של 4 אנשי צוות
של המוסד מבלי לעשות שימוש בפרגוד. 

עמוד 13
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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93%* תזונה:  

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי-
כח אדם-
איכות ובטיחות המזון-
בדיקת התפריט השבועי - רישום מול יישום-
גודלי מנה/גיוון-
רשומות מחלקתיות-
הגשת ארוחות צהריים - תצפית-
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל חדש - תיעוד ברשומה התזונתית-
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל במצב תזונתי לא תקין - תיעוד ומעקב-
יישום והלימה-

תיאור כללי:
במוסד מחלקה סיעודית אחת.

האוכל למחלקה מתקבל מקייטרינג חיצוני.

כוח אדם:
הדיאטנית עובדת מספר שנים במחלקה, עובדת יום בשבוע סה"כ  7 שעות.

החוזקים בעבודת התזונה:

כללי
* ניכרת התייחסות אישית והתאמה תרבותית לצרכים המשתנים של הדיירים 

* הדיאטנית משתתפת בהדרכות ובחת"ש במחלקה, וכן מהווה חלק מפרויקט רב מקצועי של העצמת המטפל. 

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית עורכת תצפיות אכילה. 

הגשת ארוחות צהריים - תצפית
* האווירה בחדר האוכל נעימה ומקדמת אכילה, כמו כן השולחנות ערוכים באופן מלא ובצורה אסטטית ומכבדת. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

עמוד 14
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 

YUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 02-5314803 פקס: 02-5314804 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 12.06.2017

סימוכין: 500039472

מעון נופי ירושלים ( 23690 )
שחראי 24  בית וגן  ירושלים
תאריך הבקרה: 08.05.2017

איכות ובטיחות המזון
* זמני הארוחות יהיו קבועים והפער בין ארוחת הערב לבין ארוחת הבוקר לא יעלה על 13 שעות. 

* הדיאטנית מנהלת תוכנית עבודה שנתית של תהליכי אבטחת הגשת המזון, יחד עם זאת יש לבצע את כל
התהליכים הנדרשים ולתעדם. 

בדיקת התפריט השבועי - רישום מול יישום
* יש להקפיד לתת מדי יום 2 מנות פרי מגוונות. 

* מרקם רך ודייסתי: אין לתת תחליף רסק תפו"ע משומר לעיתים קרובות. 
* הדיאטנית מנהלת טופס חלוקת מזונות שונים (כגון: מגוון גבינות, ביצים ועוד), על אחראיות מטבח ומחלקות אוכל

לחלק בהתאם להנחיות הדיאטנית.

גודלי מנה/גיוון
* על הדיאטנית לציין בתפריט את המנות של ארוחת ארבע וארוחת בוקר. 

רשומות מחלקתיות
* על הדיאטנית לנהל טופס מטופלים במצב תזונתי לא תקין, כנדרש. 

יישום והלימה
* יש לרשום את השם המדוייק של תוסף התזונה (באותיות לועזיות) גם בגיליון התזונה. 

עמוד 15
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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92%* 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:
בית החולים יש מחלקה סיעודית אחת.

כוח אדם:
במחלקה עובד פיזיותרפיסט בהיקף של 25 שעות שבועיות. בנוסף עובד כוח עזר

בפיזיותרפיה בהיקף של 17.5 שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

ארגון השרות
* פריסת השרות השבועית יעילה. 

* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום. 
* ניבנה נוהל פנימי בנושא הגבלות תנועה. 

* מתקיים פרויקט לשיפור השרות בנושא מניעת נפילות. הפרויקט נעשה בשיתוף פעולה עם שרות הריפוי בעיסוק. 

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש. 

עמוד 16
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* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך 5 ימים מקבלת המטופל. 

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטני במחלקה הסיעודית אופטימלי. 

טיפול בקבוצה
* מתקיים טיפול בקבוצה, בחירת המטופלים בקבוצה נקבעת על פי מדדים מובנים ומוגדרים. 

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

* המעקב משקף את מצבו העדכני של המטופל. 
* המעקב משקף את יישום תוכנית הטיפול ותוצאותיו. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה. קיים נוהל פנימי בנושא הגבלות חופש. 

* הפיזיותרפיסט מעורב בהמלצה/ הזמנה של ציוד. 
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות. 

* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי. 
* הפיזיותרפיסט משתתף בישיבות הצוות הרב תחומי. 

* מתקיימת רשימת הליכה חתומה בפועל. 

ציוד טיפולי
* קיים ציוד טיפולי כנדרש בנוהל. 

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

ארגון השרות
* מנהל השירות צריך לעבור הכשרה על בסיסית כנידרש בנוהל. 

עמוד 17
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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טכנולוגיה לישיבה וניידות
* יש להמשיך ולהתאים את כיסאות הגלגלים לצרכים התפקודיים של המטופלים. לדוגמה יש להקפיד על רגליות

לכיסאות הרחצה 
* חלק מכיסאות הגלגלים של יד שרה. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* לעודד ולאפשר למנהל השרות להשתלם בהשתלמויות מקצועיות בגריאטריה. 

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה גדול ומרווח, אך ללא איורור מספק. 

הערות לסיכום:
הפיזיותרפיסט מגלה מעורבות רבה בחיי בית האבות ומכיר היטב את המטופלים.

הטיפול הניתן על ידו מקצועי ומסור.

עמוד 18
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96%* 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-

תיאור כללי:
שירות הריפוי בעיסוק במוסד, הכולל מרפאה בעיסוק ומדריכת תעסוקה, מעניק

שירותי הערכה, טיפול והפעלה לכלל מטופלי המחלקה, בהתאם לצורכיהם וי
כולותיהם. נראית השקעה, הן בחשיבה מקצועית והן במשאבים חומריים וכוח אדם, למען רווחת המטופלים וניכרת

עבודת צוות ושיתופי פעולה רב
צוותיים לטובת שיפור איכות חייהם של הקשישים.

הבקרה נערכה כבקרת פתע. המרפאה בעיסוק נכחה בזמן הבקרה.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק - במוסד מרפאה בעיסוק, המשמשת מנהלת השירות, עם 8.5 שנות ותק

מקצועי ושנה במוסד. עובדת 4 ימים בשבוע, בשעות הבוקר ו/או אחה"צ, סה"כ 17.5
ש"ש.

תעסוקה - במוסד מדריכת תעסוקה, שעובדת בו 13.5 שנה. עובדת 6 ימים בשבוע
בשעות הבוקר ו/או אחה"צ, סה"כ 32 ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק

עמוד 19
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* המרפא/ה בעיסוק מבצע/ת הערכה ראשונית לכל מטופל חדש כנדרש בנהלים. 
 .A.D.L ההערכה מתבצעת כנדרש. כוללת אבחון מוטורי וסנסורי, אבחון קוגניטיבי והערכת *

* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "פרדיגמה" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב. 

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

* קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית ההתערבות המומלצת כנדרש בנהלים. 

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק נרחבת ומתקיימים טיפולים ארוכי טווח או קצרי מועד עפ"י שיקול דעתה של

המרפאה בעיסוק. 
* המרפאה בעיסוק מקיימת 3 קבוצות טיפוליות, אחת מהן בשילוב משפחות המטופלים ואחת בשיתוף

הפיזיותרפיסט. 

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם כל המטופלים. קיים תיעוד כנדרש הכולל פרטים אישיים, תחומי

עניין והתרשמות כללית. 

פעילות בתעסוקה
* פעילות התעסוקה מתקיימת ע"י מדריכת התעסוקה, 6 בקרים בשבוע ופעם בשבוע גם בשעות אחה"צ. הפעילות

מגוונת ומותאמת לתמהיל המטופלים במחלקה. רוב הפעילות מתקיימת בשתי קבוצות עפ"י רמת תפקוד
המטופלים. קיים תיעוד, כנדרש.

* מספר מטפלים הוכשרו בקורס סנוזלן לזקן והם משתתפים במערך הטיפול של מטופלי המחלקה הן בחדר
הסנוזלן והן מחוצה לו. נמצא תיעוד לעבודתם. 

* פעם בחודש מתקיימת הפעלה באמצעות בע"ח, ע"י מפעיל חיצוני. בנוסף מקיימת סטודנטית לטיפול באמצעות
בע"ח טיפולים למספר ממטופלי המחלקה. 

תנאים פיזיים וסביבה
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות, לוחות פעילות, שעון, וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של

עבודות המטופלים. 
* קיימת אווירה נעימה וביתית בחדרי המטופלים. 

* קיים אולם טיפולים מרווח ומאובזר, המשותף עם שירות הפיזיותרפיה. ניתן להפריד בין איזורי הטיפול. בנוסף
קיים חדר סנוזלן, המשמש לטיפול במספר מטופלים.

* איזור התעסוקה מתקיים בשני חללים נפרדים. קבוצה אחת פועלת במרפסת מקורה והשניה בחדר האוכל. איזורי

עמוד 20
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הפעילות מוארים, מרווחים ומאובזרים בשני איזורי הפעילות קיימים ארונות אחסון לציוד.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד עשיר, מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה. 

 .DVD קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב, מערכת שמע ו *
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות. 

* קיים ציוד עשיר בריפוי בעיסוק, הכולל אמצעי הערכה פורמליים, ציוד לטיפול סנסומוטורי, קוגניטיבי, אביזרי עזר
ל- ADL וסדים, עמדת המחשב, שהיתה קיימת, הונגשה לשימוש המטופלים.

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

כנדרש בנהלים. קיים דיווח כנדרש. 
* קיימים רישומים המעידים על קיום פגישות הדרכה פרטנית של מנהלת שירות הריפוי בעיסוק עם מדריכות

התעסוקה. 
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי. עדות לכך קיימת ברישומים. 

* שירות הריפוי בעיסוק שותף לתוכנית ההדרכה התוך מוסדית. בחודש נובמבר 2016 העבירה המרפאה בעיסוק
הדרכה בנושא חשיבות השתתפות המטפלים בפעילות התעסוקה.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק השתתפה בקורסים מקצועיים בתחום הגריאטריה, בימי עיון ובהשתלמויות. 

* מדריכת התעסוקה בוגרת הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה והשתתפה לאחרונה בקורס "סנוזלן
לזקן". 

* במוסד מתקיימים פרויקטים מיוחדים מגוונים. חלק מהפרוייקטים מתקיימים בשיתוף אנשי צוות ממקצועות
בריאות נוספים, כמו פרויקט למניעת נפילות בשיתוף הפיזיותרפיה והסיעוד, פרויקט "מוזיקה וזיכרון", פרויקט

בין-דורי עם תלמידות בי"ס סמוך, טיולים ועוד.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

ישום תכנית הטיפול
* תיעוד הטיפול בריפוי בעיסוק מקצועי ומפורט, אולם נמצא תיעוד שלא התבצע בתדירות הנדרשת. 

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* להקפיד על מילוי כל טופס קבלת מטופל לתעסוקה במלואו. 

עמוד 21
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הדרכה ותקשורת
* חשוב שפרוטוקול ישיבות הצוות וישיבות ההדרכה של המרפאה בעיסוק עם מדריכת התעסוקה יהיה מפורט יותר.

עמוד 22
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94%* 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:
המחלקה הסיעודית, נופי ירושלים, נמצאת בקומה התחתונה של הדיור המוגן.

למחלקה כניסה נפרדת.
המחלקה מטופחת, נעימה ומותאמת לצרכי המטופלים ובני משפחותיהם.

קיימים שיתופי פעולה טובים עם דיירי הדיור המוגן המגיעים להתנדבות במחלקה
הסיעודית.

כוח אדם:
במחלקה עו"ס אחת בעלת וותק מוסדי ומקצועי רב שנים. העו"ס בעלת תואר ראשון

בעבודה סוציאלית.
העו"ס עובדת 21 ש"ש, בפריסת ימים א,ב,ד,ה בשעות הבוקר ואחר הצהריים. העו"ס

עמוד 23
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בעלת ידע נרחב בתחום הגריאטריה וחולקת מידע זה עם הצוות הרב מקצועי.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

קבלת מטופל והסתגלות
* תהליך קבלת המטופל ומשפחתו מתבצעים במקצועיות. 

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס שותפה ופועלת באופן מקצועי לרווחת המטופל ומיצוי זכויותיו. 

שביעות רצון המטופל
* בשיחות עם מטופלים, הביעו שביעות רצון מהטיפול האישי, היחס הניתן ע"י הצוות הרב מקצועי. 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* חדרי המטופלים נקיים ומותאמים לצרכי המטופלים. בחדרי המטופלים ישנם פריטים אישיים המשווים לחדר

מראה ביתי חם ונעים. 

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיימת קבוצה למטופלים על בסיס שבועי, כאשר תכניה מתועדים ומפורטים באופן מקצועי. 

* ישנה פעילות התנדבותית מגוונת, הן של דיירי הדיור המוגן והן תושבי השכונה ותלמידים מבתי ספר שונים
בקהילה. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס יוזמת ומקדמת תהליכי מינוי אפוטרופסות בהתאם למצבו הקוגנטיבי של המטופל. 

* ריכוז התלונות מטופל ומתועד אצל העו"ס. 
* העו"ס מקיימת הדרכות בנושא- זכויות מטופלים תוך התייחסות לנושא מניעת התעמרות בקשישים. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* הוועדה מתכנסת בהתאם לנדרש. 

* העו"ס מעורבת מקצועית בנשא אירועים חריגים בראי חשד להתעמרות ופועלת בהתאם. 

טיפול בניצולי שואה
* במחלקה 10 מטופלים העונים להגדרה של ניצולי שואה. העו"ס פועלת למיצוי זכויות בנושא זה. 

עמוד 24
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טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* העו"ס עברה הכשרה בנושא -הטיפול הפליאטיבי. יש להמשיך ולהבנות דרכי עבודה מסודרים ומגובים בנוהל

פנימי בנושא זה. 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימים שיתופי פעולה מקצועיים בצוות הרב מקצועי. 

* ישיבות הצוות מתקיימות בהתאם לנהלים  הנדרשים. 

ניהול מידע ומעקב - רשומת מטופל
* תיעוד הקבלה הסוציאלית מקצועי ומשקף את מצב המטופל. 

ניהול מידע ומעקב - תיק אפוטרופסות
* ריכוז תחום האפוטרופסות מקצועי, ישנם 9 יפויי כח ו-14 מינוי אפוטרופסות. 

שביעות רצון משפחות
* בשיחות עם בני משפחה, הביעו שביעות רצון מהטיפול המסור והיחס המכבד כלפי המטופלים. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* ביום הבקרה נמצא כי אין אמצעים לשמירה על פרטיות המטופל בעת הטיפול האישי. 

טיפול בניצולי שואה
* מומלץ לקיים הדרכה למטפלים על הטיפול הייחודי למטופלים ניצולי שואה. 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימת חשיבות למעקב אחר יישום תוכנית הטיפול שהתקבלה בישיבה הקודמת. 

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* יש להמשיך ולהטמיע את נהלי משרד הבריאות לשמירה על זכויות המטופלים. 

ניהול מידע ומעקב - רשומת מטופל
* יש להקפיד על תיעוד הרשומה השוטפת בתחום הסתגלות מטופל חדש למחלקה 

הערות לסיכום:
העו"ס בעלת מיומנות מקצועית, ראיית המטופל וצרכיו היחודיים והתאמת תוכנית

עמוד 25
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טיפול ייעודית עבורו.
שיתופי הפעולה מקצועיים ופוריים ומאפשרים את איכות הטיפול הראויה למטופלים.
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79%* 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:
תחזוקת המחלקה משביעת רצון.

תכנון המחלקה אינו עונה לדרישות הפרוגרמה החדשה של משרד הבריאות.
חסרים מחסנים.

המכבסה לא עונה לדרישות.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:

מערכות אספקת מים קרים וחמים - אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים : תקין, נקי מחוטא ומדווח 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - מים חמים ומקלחות
* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים, מנוקים ומחוטאים, עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,

עמוד 27
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ברזי ניקוז ומדבקות, לפי ההנחיות : תקינים ומטופלים לפי ההנחיות 
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים (עד הברזים). נדרש 55 - 60 מעלות צלסיוס. יעילות סחרור מים

חמים : תקין ולפי ההנחיות 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך : התקנה מותאמת ומתועדת 

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 
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות : קיים ותקף 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

מערכות אספקת מים קרים וחמים - אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים : תקין חלקית (חריגה בפרמטר אחד, לא משמעותית ללא סיכון בריאותי) 

* סריקת מתכות במים : לא תקינה/לא מתבצעת 
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום : מצב לא תקין 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים : לא תקין 

* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית, מחוטאים ונבדקו : תקינות וטיפול חלקיים 

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

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף וסילוק פסולת רגילה נעשה בשקית למתקן מוסדר : מתבצע בחלקו (כפי שמפורט) 

רווחת המטופל - טיפול לא רפואי בגוף האדם
* התאמה לדרישות התקנות לטיפול לא רפואי בגוף האדם בתחומים: טיפול מניקור, פדיקור, גזירת ציפורניים

וגילוח. כולל חיטוי ועיקור ערכות הטיפול : מתבצע חלקית 

תחזוקת המחלקות - חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה : תקין חלקית 
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מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה : לא תקין/לא מתאים 

* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול : לא תקין/לא מתאים 
* דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד : התאמה ותקינות חלקיים 

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה : ביצוע והתאמה חלקיים 

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים : היגיינה נשמרת  חלקית 

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  - קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים, מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד : תקין בחלקו 

מטבחון עזר - מטבח חלוקה
* אמצעי שטיפה, ייבוש ואחסון כלים וידיים : תקינים חלקית 

* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון : תקין ומתאים חלקית 

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב כיורים, אמצעי נטילת ידיים ותברואה : לא תקין/לא מתאים 

הכנת המזון ובישול - קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* קיום ותקינות יחידות קירור, טמפרטורת המזון במקרר ורישומה : לא תקין 

הכנת המזון ובישול - מתקני הובלת מזון למחלקות
* עגלות להובלת מזון מצוידות בחימום/קירור ובמדי טמפרטורה ומצבן תקין : קיים חלקית 

הערות לסיכום:
1. יש לדגום מים בנקודות הנדרשות על ידי משרד הבריאות. הליקוי חוזר על

עצמו.
2. טרם הוצגו תוצאות של סריקת מתכות במים.

3. טמפרטורת המים בנקודות קצה לא תקינות. יש לדאוג שהטמפרטורה לא תעלה מעל
45 מ’’צ. למניעת כוויות.

4. יש לבצע טיפול נגד אבנית בברזים ובראשי מקלחות בתדירות הנדרשת.

עמוד 29
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5. יש לתקן סימני רטיבות בתקרה שבחדר אשפה.
6. יש להגיש נוהל טיפול לא רפואי בגוף האדם מתוקן כפי שנדרש בדו’’ח הקודם.

7. עגלות כביסה נקייה נמצאים בפרוזדור ללא כיסוי מבד רחיץ. הליקוי חוזר על
עצמו.

8. המכבסה של המוסד לא עונה לדרישות. אין זרימה נכונה בה. חסר אוורור
מלאכותי. נא למצוא פתרון.

9. אין רישום טמפרטורות מזון לפני חלוקה כפי שנדרש. הליקוי חוזר על עצמו.
10. המקררים במטבחון ישנים, גומיות פגומות, מדפים מרושתים חלודים, מנוע

בתוך המקרר חלוד.
11. אין כיור בחדר האוכל.

עמוד 30
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89%* 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-

תיאור כללי:
במוסד אין חדר תרופות ייעודי.

התרופות מאוחסנות בחדר טיפולים בסמוך לדלפק האחיות.

כוח אדם:
במוסד מועסק רוקח. היקף משרתו תואם לדרישות התקינה.

לרוקח יש אישור רוקח יועץ.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה (ובגריאטריה בפרט) במהלך החמש שנים האחרונות :

מעל 5 שנים 

עמוד 31
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שירותי רוקחות מוסדיים - תיקון ליקויים
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מבקרות קודמות : תיקון חלקי גבוה 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד : לא 

* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל: שם התכשיר, חוזק, מס’ אצווה, תאריך תפוגה : לא 

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ’ בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד : לא 

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש : באופן חלקי 

מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מביקורות קודמות : תוקן חלקית 

בקרת סמים מסוכנים במחלקה - בי"ח שאין בו בית מרקחת
* מלאי הסמים נשמר בארון נעול שמפתחו בידי האחות האחראית - תקנה 13 (א) : לא 

הערות לסיכום:
1.זוהתה חריגה בטמפרטורה של  מקרר התרופות אשר נמשכה יומיים ללא טיפול,יש

לנהוג לפי הנדרש בנוהל 126.
2.נמצא כי ארונות התרופות במחלקת האשפוז לא נעולים, לצד זאת נמצא מטופל

במחיצת ארונות אלה לבד ובלי השגחה, על התרופות להישמר בארונות נעולים
הנגישים לצוות הרפואי בלבד.

3.באחד מארונות התרופות נמצאו 10 כדורים של טארגין זרוקים בין קופסאות
התרופות. מלאי הסמים במחלקה יישמר בארון נעול.

4.נמצאו  תרופות ללא סימון  תאריכי פתיחה כגון: אקטיפירין ,בודיקורט
רספיולס.

5.אותרו בליסטרים של תרופות שהיו גזורים ולא מופיע עליהם תאריך תפוגה ומספר
אצווה, כגון: ואבן, רוקסט פלוס. יש להימנע מגזירת בליסטרים, במידת הצורך

הבליסטרים הגזורים ישמרו בשקית מסומנת בכל פרטי התרופה, תאריך תפוגה ומספר
אצווה.

6.חוצה הכדורים נמצא לא נקי.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 12.06.2017

סימוכין: 500039472

מעון נופי ירושלים ( 23690 )
שחראי 24  בית וגן  ירושלים
תאריך הבקרה: 08.05.2017
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לשכת בריאות מחוז ירושלים
תאריך: 12.06.2017

סימוכין: 500039472

מעון נופי ירושלים ( 23690 )
שחראי 24  בית וגן  ירושלים
תאריך הבקרה: 08.05.2017

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

ל- 36 מיטות ברישוי ול-33 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.1327.22 0.63 0.50 רופא/ה
1.2723.42 6.70 5.43 3אח/ות

2.06 0.00 אח/ות מעשי/ת
0.79-14.54- 4.64 5.43 אח/ות מוסמכ/ת

4.4037.30 11.8016.20כח עזר
0.2364.52 0.59 0.36 עובד/ת סוציאלי/ת

0.1837.50 0.68 0.50 פיזיותרפיסט/ית
7.2019.2512.05167.36 1מרפא/ה בעיסוק

0.3876.00 0.88 0.50 מדריכ/ת תעסוקה
0.506.94 7.70 7.20 1דיאטנ/ית

0.206.45 3.30 3.10 1רוקח/ת
0.4010.00 4.40 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 ירושלים
תאריך: 12.06.2017

סימוכין: 500039472

מעון נופי ירושלים ( 23690 )
שחראי 24  בית וגן  ירושלים
תאריך הבקרה: 08.05.2017

נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי
ל- 36 מיטות ברישוי ול-33 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.33 0.33 0.000.00

0.000.00 0.33 0.33 אב בית/מנהל משק
0.000.00 0.25 0.25 עובד/ת אחזקה

0.25-100.00- 0.00 0.25 מחסנאי
0.000.00 0.33 0.33 6טבח/ית ראשי/ת

0.000.00 1.00 1.00 6עובד/ת מטבח
1.50-100.00- 0.00 1.50 7עובד/ת ניקיון

0.1061.76 0.27 0.17 משגיח כשרות
0.09-100.00- 0.00 0.09 8חצרן/גנן
0.47142.42 0.80 0.33 מזכירה

ספק מזון חיצוני - מלא.6
עובד ניקיון - שירות קנוי.7
חצרן/גנן שירות קנוי.8
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נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :14.03.2016
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        58.00 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית :24 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 01.05.2018

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי

תאריך הבקרה : 08.05.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא רלוונטי

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
26.50              סכום ציוני הבקרה

1.00               בריאות הסביבה

3.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00               שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00               קורסים\עדכון ידע לצוות

1.00               חת"ש צוות בין 8-24 שעות שנתיות

0.00               חת"ש צוות מעל 24 שעות שנתיות

0.00               מומחיות רופא הבית

4.00               יועצים

0.00               נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00               הדרכה מרוכזת ב-2 תחומים לפחות

0.00               עיבוד נתונים בתחום 1 לפחות

4.00               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

45.50            סה"כ (ללא משך רישוי)
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