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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 06.06.2017

סימוכין: 500039448

לכבוד
ד"ר לגודינסקי אנה

מנהל/ת רפואי/ת
(236A2 קוד מוסד) ויזניץ  -  בית שלום

12 דמשק אליעזר
בני ברק 99999

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"ויזניץ  -  בית שלום" מיום 23.04.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 23.04.2017.
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 פורת כץ בת שבע
   גריאטרית מחוז תל-אביב

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 רבקה שפר, רופאה מחוזית, לשכת בריאות תל אביב מחוז תל-אביב.

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 תל-אביב

תאריך: 06.06.2017

סימוכין: 500039448

דו"ח הבקרה

( 236A2 ) ויזניץ  -  בית שלום
12 דמשק אליעזר  בני ברק

תאריך הבקרה: 23.04.2017

בתאריך 23.04.2017 נערכה בקרה לפני חידוש רישוי, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז תל-אביב. הבקרה1.
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 לגודינסקי אנה מ.ר.3.29399.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:4.
 ד"ר סרבו לאה, רופא אחראי בקרה - מחוז ת"א. -* רפואה

גברת אוקלדק מאיה, מרכזת תחום בקרה. -* טיפול סיעודי 

גברת פרילינג טל, מרכזת תחום בקרה. -* תזונה 

גברת איינשטין חביב ניצה, מרכזת תחום בקרה. -* פיזיותרפיה 

גברת בן מובחר יעל, מרכזת תחום בקרה. -* ריפוי בעיסוק

גברת ננסי קרפ עפארי, מרכזת תחום בקרה. -* עבודה סוציאלית

 לין חיראלדין, מפקחת בריאות הסביבה. -* בריאות הסביבה

גברת קרמר חגית, מרכזת תחום בקרה. -* רוקחות

כללי:
במוסד "ויז’ניץ" בבני ברק 2 מחלקות סיעודיות ומחלקת תשושים ברשיון משרד

הרווחה. ביום הבקרה מאושפזים במוסד 6 חולים עם פצעי לחץ. שניים מהם הינם
סיעודיים מורכבים. יש להעבירם

למחלקות מתאימות ולהודיע ללשכת הבריאות. 2 חולים עם פגים. חולה אחד עם
זונדה.

יש להעביר את החולים הסיעודיים מורכבים לסיעוד מורכב ולהודיע ללשכת הבריאות

לבי"ח רישיון ל-    60 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:    60
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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

36363411סיעודית א
2424231סיעודית ב

1    0    0    2    0    57   60   60       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    60 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

40 מטופלים במימון משרד הבריאות.
20 מטופלים במימון פרטי.
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תאריך הבקרה: 23.04.2017

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

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך: 24.07.2017.

: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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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
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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-

כוח אדם:
במוסד מועסקת רופאה כללית שעברה קורס בלימודי המשך באוניברסיטת ת"א. כמו כן

עברה השתלמות בבי"ח שמואל הרופא.
הרופאה מבצעת כוננות במוסד עד שעה 23. למוסד מנוי למלר"מ.

למוסד יועץ גריאטרי. יועץ פסיכיאטרי מגיע למוסד לפי הצורך.
שאר הייעוצים מתבצעים בקופ"ח לפי הצורך.

החוזקים בעבודת הרפואה:

כוח אדם
* למוסד יועץ גריאטרי 

רופא בית
* רופאת הבית מכירה היטב את החולים ומסורה לתפקידה 

עמוד 7 מתוך 37
רח’ הארבעה 12, תל אביב - יפו 61203 ת.ד. 

LITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 03-5634808 פקס: 03-5611532 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 06.06.2017

סימוכין: 500039448

( 236A2 ) ויזניץ  -  בית שלום
12 דמשק אליעזר  בני ברק

תאריך הבקרה: 23.04.2017

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

קשר עם משפחות
* יש לבצע דיון על מצבי סוף חיים וקבלת הנחיות 

מעקב רפואי שוטף
* יש לעדכן דרגה וקוטר של פצעי לחץ 

* יש לעדכן באבחנות כל פצע לחץ 
* יש להודיע לגריאטרית המחוזית על כל פצע לחץ מדרגה 3 

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* על הרופאה להשתתף בדיון על הגבלה פיזית 

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש לוודא מתן חיסונים לעובדים 
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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:
במוסד 2 מחלקות סיעודיות בקומות 4 ו 5. במחלקה סיעודית א’ ביום הבקרה 35

מטופלים. אחד מהם סיעודי מורכב על רקע פצע לחץ בדרגה 3. מטופל נוסף מאושפז
בבי"ח כללי. במחלקה סיעודית ב’ 24 מטופלים. אחת מהם סיעודית מורכבת על רקע

פצע לחץ בדרגה 4. יש להעבירם למסגרת המתאימה ללא דיחוי ולדווח ללשכת
הבריאות. ל 4 מטופלים נוספים יש פצעים בדרגה 2. 2 מטופלים עם פג, אחת עם

זונדה. 2 מטופלים עם חיידק עמיד לאנטיביוטיקה. המידע על נוכחותם במחלקות לא
נמסר לאנשי הצוות בזמן כנדרש.

 המטופלים נמצאים מחוץ למיטות. משתתפים בהפעלה מחלקתית. נראים נינוחים.
האוירה במקום ביתית ונעימה.
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המחלקה בקומה 4 עברה שיפוץ. החדרים מאוד צפופים. בכל חדר 3 מיטות. עדיין
אין וילונות הפרדה. המחלקה בקומה 5 נמצאת כרגע באמצע השיפוצים.

השטחים הציבוריים מצולמים במערכת מצלמות במעגל סגור.
במוסד 50 דיירים עצמאים/תשושים. מקבלים את שרותי הבריאות מצוות המרפאה בין

השעות 7 בבוקר עד השעה 21.

כוח אדם:
האחות הראשית בתפקידה מספר שנים. בעלת ניסיון וידע בתחום. במחלקה סיעודית
ב’ אחות אחראית מוסמכת. במחלקה סיעודית א’ אחות אחראית מעשית. במחלקה זו

האחות הראשית מבצעת אומדנים/מטלות ועוד. מתוך 12 אחיות, 7 מוסמכות, 6 בעלות
תואר אקדמי. האחות הראשית נאמנת שני נושאים: מניעת פצעים וכאב. הועברו

הדרכות מרוכזות בשני הנושאים. כל 23 כוחות העזר מהגרי עבודה. מועסקים על
ידי הנהלת המוסד. דוברי עברית בסיסית. קיימת תחלופה גבוהה בקרב המטפלים.

טרם החל התהליך להשתלמות כוחות העזר. את נושא חיסוני העובדים מרכזת האחות
הראשית. תיעוד עדיין לא הושלם.

מהשעה 21 ועד השעה 7 בבוקר אחות המחלקה הסיעודית מקומה 4 נותנת מענה
לדיירים העצמאים/תשושים.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה. 

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית. 

הדרכה והערכת הצוות
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כוח אדם
* בראש כל מחלקה צריכה לעמוד אחות מוסמכת בהתאם לדרישות הנוהל. 
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תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד על בניית תכנית טיפול ראשונית תוך 72 שעות מיום הקבלה למוסד. 

מעקב סיעודי
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר. 

תרופות
* יש להקפיד על ניהול תרופות נרקוטיות (טוקסיקה) כפי שנדרש ע"פ הנוהל. 

הבטחת הסביבה
* יש לרענן את הציוד והריהוט הקיים ולהקפיד על תחזוקתו השוטפת. 

תקשורת
* יש להעלות את מספר המשתתפים בישיבות הצוות המחלקתיות. בפועל משתתפים רק מי שנמצא בעבודה

באותה המשמרת. 

הפרשות
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים. בפועל נלקחים לשרותים רק מטופלים שמסוגלים לבקש זאת. 

שמירת שלמות העור
* באומדן כף רגל סוכרתית יש לציין כאשר קיים פצע. 

* יש להעביר את המטופלים עם פצע לחץ בדרגה 3 ו 4 לסיעוד מורכב. 

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד להתאים גובה השולחנות לכיסאות הגלגלים על מנת לשפר את היכולות התיפקודיות של המטופלים

בזמן תעסוקה ואכילה. 

עדכון מקצועי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה, גם מחוץ למוסד. 

* יש לקדם את נושא ההשתלמות לכוח העזר כנדרש בנוהל. 
* בתוכניות חת"ש יש להעלות את מספר המשתתפים בקרב הצוות הסיעודי והצוות הרב מקצועי. 

מניעת זיהומים
* יש לדווח באופן מיידי לכל הצוות, כולל הצוות הרב מקצועי על קבלת מטופל עם חיידק עמיד לאנטיביוטיקה

למחלקה. 
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* יש לסיים תיעוד חיסוני כל העובדים כנדרש בנוהל. 

זכויות החולה
* יש להקפיד לשמור על פרטיות וצנעת המטופל. 
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84%* 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:
בבית החולים הגריאטרי מטבח מבשל המנוהל על ידי מנהל מטבח מזה כ- 3 שנים.

בנוסף למנהל המטבח יש עובד אחד נוסף.
בבית החולים הגריאטרי אם בית קבועה.

כוח אדם:
בבית החולים הגריאטרי עובדת דיאטנית בעלת וותק מקצועי של חמש שנים וארבעה

חודשים  וותק בבית החולים הגריאטרי של ארבע וחצי שנים.
הדיאטנית הצטרפה לבקרה במהלכה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* מומלץ לשלוח את הדיאטנית לקורס תזונה בגריאטריה ולהכשרה בבדיקה פיזיקלית של הפה בהקשר התזונתי. 

ניהול כוח אדם
* יש למלא את תקינת כח האדם בתחום התזונה.  תוספת שעה זו הינה הכרחית לניהול  מערך המזון במטבח

מבשל. 

איכות ובטיחות המזון
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* זמני הארוחות יהיו קבועים והפער בין ארוחת הערב לבין ארוחת הבוקר לא יעלה על 13 שעות. 
* יש להשאיר דוגמאות מזון במשך 72 שעות מכל המאכלים שהוכנו או בושלו במוסד בכל הארוחות ובכל

המרקמים. יש לכתוב את שם  המזון הנלקח לדוגמת המזון והתאריך על קופסת הדגימה.
* יש לשמור דוגמאות מזון ממנות המזון הטחון בארוחות בוקר וערב. 

* יש לתעד את  תהליכי העבודה עם המטבח ומערך המזון. 
* יש לתעד את המסקנות ואת הנעשה בעקבות התצפיות על הארוחות השונות. 

בדיקת התפריט השבועי - רישום מול יישום
* מנות הפירות שהוגשו בארוחת הביניים היו שונות מן הרשום להגשה בתפריט השבועי.  בנוסף, בשתי המחלקות

הוגשו פירות שונים. 
* נמצאה התאמה חלקית בין הרשום בתפריט ושהוגש ביום הבקרה במנת הבשר הרגילה, במנת התוספת העשירה
בפחמימות, במנת הקינוח במרקם רגיל. בנוסף, מנת העוף ומנת הבשר הרכה הוגשו ברטבים שונים מהרשום מנת

התוספת של הפירה הוגשה ללא בצל כרשום.בתפריט.
* מבדיקת התפריטים השבועיים עולה כי בארוחת ערב ביום שישי לא מוגשת מנת ירק, חי או מבושל, אלא סלטים

בלבד. 
* נמצאה התאמה חלקית בין הרשום בתפריט ושהוגש ביום לפני יום הבקרה במנה הבשרית הרכה, מנת הירק

בארוחת הצהרים. 
* נמצאה התאמה חלקית  בין הרשום בתפריט ושהוגש  ביומיים לפני יום הבקרה במנה החמה המורכבת המוגשת

בצהרים ביום שישי, ומנת המרק בארוחת הערב.
* יש לסמן בתפריט את כל המנות למרקם טחון או לחלופין לערוך תפריט בנפרד למרקם טחון. 

גודלי מנה/גיוון
* יש לשמור על גיוון המנות המוגשות.  נמצא כי מנת הירק החם שהוגשה ביום ראשון זהה למנת הירק החם

שהוגש בסוף שבוע.  יש לגוון בשש מנות שונות בשבוע ימים.
* בתפריט השבועי אין 7 ממרחים שונים בארוחות הערב. 

* יש לרשום בתפריט את הפירות המוגשים כקינוח בארוחת צהרים במרקמים המתאימים.  אין לתת רסק פרי
לכולם! 

רשומות מחלקתיות
* על הדיאטנית לקחת חלק בהדרכות תוך שרות המועברות על ידי אנשי  צוות רב מקצועי בתחומים המשיקים

לתזונה. 
* יש ליצור טופס רישום גודל מנה המותאם ומונגש למנות החלוקה במחלקות השונות. 

* יש לעדכן את  טופס הזמנת מנות מחלקתיות מהמטבח בעת שינוי במספר מטופלים ו1או מרקמים. 
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הגשת ארוחות צהריים - תצפית
* יש להגיש את המנות למטופלים הזקוקים לעזרה בהאכלה על פי זמינות המטפלים המאכילים. 

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש - תיעוד ברשומה התזונתית
* יש להקפיד על התחלת מתן מולטח ויטמין יעודי למטופל חדש. 

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין - תיעוד ומעקב
* יש להקפיד לתעד את ההחלטות הרלוונטיות לתזונה מישיבות הצוות הרב מקצועי בגילון התזונתי. 

* יש להקפיד על תיעוד הצרכים התזונתיים של מטופל עם בעת מעקב חצי שנתי. 

הערות לסיכום:
מומלץ כי דיאטנית בית החולים הגריאטרי תשלח לקורס תזונה בגריאטריה והכשרה

על בדיקה פיזיקאלית של הפה בהקשר התזונתי. הדיאטנית מכירה היטב את המטופלים
במחלקות השונות ומתאימה להם תוכניות טיפול תזונתיות כנדרש.

הערות רבות שנמצאו בבקרה קודמת חוזרות גם בבקרה זו.  על הדיאטנית לנהל את
מערך המזון בבית החולים הגריאטרי ועל כן זקוקה למלוא התקינה הנדרשת וגיבוי

ההנהלה.  יש להדריך את צוות המטבח על יישום התפריט הרשום ושמירה על גיוונו.
יציבות הצוות במטבח, אם הבית והדיאטנית בהחלט יכולים לעזור בתיקון הליקויים

ובהעצמת מערך המזון.
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80%* 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-

כוח אדם:
פיזיותרפיסטית וותיקה, במקצוע ובמקום, עובדת שישה בקרים בשבוע - סה"כ 35

ש"ש, ועימה עובדת כח עזר ארבעה בקרים בשבוע.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

כוח אדם
* תקן כוח אדם : מלא 

* פריסת שעות : יעילה 

פרופיל המטופלים במוסד
* מרבית המטופלים מקבלים טיפול פרטני ו/או טיפול בקבוצה. 

ארגון השרות
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום. 
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* כישורי מנהל/ת השרות עומדים בדרישות הנוהל. 

טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה, אופטימאלי. 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מעקב פיזיקאלי מתועד לפחות אחת ל-3 חודשים לכל המאושפזים : קיים 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה : מתקיים 

* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא (קורס, ימי עיון) : כן 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מנהל/ת השרות בוגר/ת קורס על בסיסי בגריאטריה. 
* נמצא תיעוד לקיומן של הדרכות - פרטניות וצוותיות. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

ארגון השרות
* פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול (פרויקטים) : אין 

אבחון פיזיקלי
* יש להקפיד על רישום מטרות טיפול ספציפיות, תפקודיות, מדידות וראליות + תוכנית טיפול בסיום הבדיקה. 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* בכל הערכה תקופתית יש לעדכן מטרות ותוכנית טיפול בהתאם לשינוי שחל ביכולות המטופל. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* יש מטופלים שעדיין יושבים ליד שולחנות שאינם מתאימים להם, עובדה המונעת מהם תפקוד מיטבי בזמן ארוחות

ותעסוקה. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* על הפיזיותרפיסטית לצאת לימי עיון והשתלמויות בנושאים הנוגעים לעבודה היומיומית. עליה להתעדכן בצורה

רציפה בידע ובהתפתחויות מקצועיות . מומלץ שתצא לתצפיות/סיפוח עם פיזיותרפיסטים במוסדות אחרים.

תנאים פיזיים
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* לחדר פיזיותרפיה שירותים מותאמים וקרובים : לא 

ציוד טיפולי
* יש לחדש ציוד בלוי שחוק וקרוע (ידיות של כסאות גלגלים, כיסוי כריות ישיבה, ריפוד שולחניות וכדומה). 

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* יש להצטייד במזרנים ויסקואלסטיים ובמגוון כריות למניעת פצעי לחץ כנדרש בחוברת ההצטיידות. 
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92%* 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:
המרפאה בעיסוק חזרה מחופשת לידה לפני כחצי שנה. היא עובדת יומיים בשבוע

בשעות הבוקר, 12 שעות שבועיות.
2 מדריכות תעסוקה עובדות יחד 52 שעות שבועיות, הן עובדות 5 ימים בשבוע

בשעות הבוקר ואחת מהן עובדת בנוסף יום אחד אחה"צ. בנוסף יש מדריכות נוספות
שממלאות מקום בשעות הבוקר ומעבירות פעילות בשעות אחה"צ.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:

כללי
* שיפור ניכר בכל תחום התיעוד של הריפוי בעיסוק. 

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* המרפאה בעיסוק השלימה ביצוע הערכות ראשוניות לכל המטופלים. 

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* הערכות חצי שנתיות מתבצעות. 
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ישום תכנית הטיפול
* התערבות טיפולית מתבצעת במסגרת 2 קבוצות ובהתערבויות פרטניות קצרות טווח. 

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכות התעסוקה ממלאות טפסי היכרות לכל מטופל חדש. 

פעילות בתעסוקה
* פעילות קבוצתית - התאמה גיוון ודווח :  מתקיימת  פעילות  מגוונת מותאמת ומתועדת כנדרש 

* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש. 
* יש פעילות תעסוקה בשעות הבוקר ובשעות אחה"צ. 

* מכשירי טאבלט ומכשירים להאזנה למוסיקה מותאמת אישית הוכנסו לשימוש. 

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר ריפוי בעיסוק :  קיים ומתאים 

* לוח פעילות, לוח התמצאות ושעון :  קיימים ומתאימים לדרישות 
* בנוסף קיים חדר המשמש את מדריכות התעסוקה כחדר עבודה וכן משמש לצורך אחסון ציוד התעסוקה. 

* במחלקה המשופצת חדר האוכל מרווח מואר ומאוורר. 

ציוד ואביזרים
* ציוד ואביזרים לטיפול בריפוי בעיסוק :  קיים כנדרש 

* ציוד ואביזרים להפעלה פרטנית :  קיים מותאם ומגוון 
* ציוד ואביזרים להפעלה קבוצתית :  קיים מותאם ומגוון 

* ציוד נלווה :  עשיר ומגוון 
* ערכות נושאים :  מגוונות עשירות ומתחדשות 

הדרכה ותקשורת
* ישיבת צוות ריפוי בעיסוק/תעסוקה :  מתקיימת בהתאם לנהלים 

* הדרכה מובנית למדריכת/ות תעסוקה :  מתקיימת  כנדרש 
* הדרכה והעשרה לצוות רב מקצועי/משפחות/סטודנטים :  מתקיימת הדרכה מקצועית ומגוונת על בסיס קבוע,

מתועד כנדרש 

העשרה ונהלים
* המרפא/ה בעיסוק בעל/ת תואר שני. 

* במוסד מתקיימים פרויקטים מיוחדים מגוונים. 
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* יש להקפיד למלא את כל תחומי התפקוד בהערכה הראשונית. אם חסר יש לתת לכך הסבר וכשמתאים להכניס

לתוכנית הטיפול הערכה חוזרת של הנושא. 

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* תוכניות הטיפול צריכות לכלול התיחסות לתדירות הטיפול ולמשך המתוכנן שלהם. 

ישום תכנית הטיפול
* יש לתעד בתיק המטופל לפחות פעם בחודש כל התערבות, כולל קבוצה מחלקתית. 

* מומלץ להכניס לתוכניות הטיפול יעדים שקשורים לשימוש במכשירי הטאבלט והאוזניות להשמעת מוסיקה
מותאמת אישית. 

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* בכמה מטפסי ההיכרות שנבדקו היו חסרים נתונים בסיסייים וסעיפים שראוי לפרט היו מסומנים בעיגול. יש

להקפיד על מילוי מפורט של הטפסים. 

פעילות בתעסוקה
* חשוב להמשיך בנסיונות הפעלה פרטנית מותאמת של מטופלים בעלי צרכים מורכבים. 

תנאים פיזיים וסביבה
* ביום הבקרה לא היה קישוט מחלקתי כיון שהורדו הקישוטים של פסח ועוד לא תלו אחרים. הקישוט היחיד היה

ציורי ילדים שאינם מתאימים למחלקה. 

ציוד ואביזרים
* עדיין אין אינטרנט אלחוטי, כשיותקן יוכלו המטופלים להפיק תועלת רבה ממכשירי הטאבלט. 

הדרכה ותקשורת
* חשוב לשלוח את מדריכת התעסוקה שעוד לא עשתה הכשרה בסיסית, לקורס של אש"ל. 

הערות לסיכום:
בחודשים האחרונים המרפאה  בעיסוק עסוקה בהשלמת הפערים שנוצרו בתקופת

היעדרה. בנוסף הפכה את חדר ריפוי בעיסוק לחדר עבודה. היא מפעילה שיקול דעת
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ופועלת במקצועיות. צוות התעסוקה גם הוא מסור אכפתי, ועושה עבודה טובה. יש
מקום לשפר את שיתוף הפעולה בתוך הצוות הרב מקצועי.
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77%* 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:
הבית כולל 2 מחלקות סיעודיות  ודיור עצמאים\תשושים. רוב החדרים נטולי

אמצעים לשמירה על פרטיות המטופלים.   אין וילונות, יש פרגודים ניידים.  חלק
מחדרי המטופלים נמצאו דלים בחפצים אישיים.

כוח אדם:
השירות הסוציאלי כולל 2 עובדות סוציאליות חדשות.  קיימת יום עבודה משותפת

והעו"ס הוותיקה מדריכה את העו"ס החדשה.

העו"ס החדשה התחילה את עבודתה בתאריך 1.3.17.  העו"ס בעלת תואר שני בעבודה
סוציאלית, וותק מקצועי כשלוש שנים, הכשרה בטיפול CBT.  עובדת 2 ימים בשבוע,

עמוד 23 מתוך 37
רח’ הארבעה 12, תל אביב - יפו 61203 ת.ד. 

LITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 03-5634808 פקס: 03-5611532 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 06.06.2017

סימוכין: 500039448

( 236A2 ) ויזניץ  -  בית שלום
12 דמשק אליעזר  בני ברק

תאריך הבקרה: 23.04.2017

 10 ש"ש נטו,  יום א 16:00 עד 19:30 ויום ד’ 8 עד 15:00.

בנוסף התחיל  עוד העו"ס חדשה בתאריך 19.4.17 . העו"ס  בעלת תואר ראשון
בעבודה סוציאלית,  וותק מקצועי כחצי שנה,  השתלמה  לימודי במוסד סיעודי.

 עובדת 4 ימים בשבוע,  20 ש"ש נטו, יום א’, ג’ וד’ 9:00 עד 14:00 ויום ב’
13:00 עד 18:00  .

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* במשך השנה האחרונה התקימה פעם בחודש הדרכה למספר מטפלים פרטיים, הפעילות מתועדת. 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* ראוי לציין לחיוב את השיפוצים במחלקה ובחדרים בקומה 4 .  מתחילים לראות שיפור בתנאים הפיזיים  בחדרי

המטופלים ובמחלקה. 

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* מתקיימת תכנית לפיתוח הקשרים עם הקהילה (כגון: פעילות מתנדבים,שיתוף הקהילה בחיי המוסד) : כן 

* העו"ס החדשה בונה תוכנית לשיפור הקשרים עם הקהילה וגיוס מתנדבים למען בחיי המוסד. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"ס מקיים/ת פעילות להטמעה ולרענון הנהלים בקרב הצוות הרב מקצועי : כן 

* בוצעה הדרכה לצוות המטפלים בנושא  מניעת התעללות בתאריך 28.8.16. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* המוסד ממוחשב מנובמבר 2012 אך השירות הסוציאלי אינו ממוחשב.  העו"ס החדשה התחילה תהליך ממוחשב

של התיקים הסוציאליים. 

קבלת מטופל והסתגלות
* יש לשפר את ההתערבות והתיעוד של מטופלים  ומשפחותיהם בנושא קבלה והסתגלות. 

* בתקופה של כחצי שנה לא  תמיד בוצע התהליך של קבלה והסתכלות  לכול המטופלים  החדשים.  העו"ס
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החדשה פועלת לתיקון הפערים. 

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש לקיים הדרכה לעובדים חדשים ע"י העו"ס בנושאים כמו: חוק זכויות החולה, כבוד למטופל, מניעת התעללות,

חובת דיווח ותקשורת נכונה. 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* מרחבים ציבוריים - מיקום, ניקיון, מידת שימוש לנוחות המטופלים והמשפחות (ח.אוכל, ח.יום, פינות אירוח, לובי,

שירותים למבקרים) : שביעות רצון חלקית 
* גובה השולחנות אינו נוח לשימוש המטופלים (ליקוי חוזר). 

* פרגודים אינם נמצאים בשימוש מקסימאלי(ליקוי חוזר). 
* בתצפית נצפה מידע רפואי על לוח מודעות (אזור ציבורי) של מטופלים.  אין לפרסם פרטים אישים של מטופלים,

יש לחסות את המידע (ליקוי חוזר) 

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* לא התקיימה עבודה קבוצתית עם מטופלים באופן קבוע מאז אפריל 2016.  יש לחדש את הפעילות ולקיים עבודה

קבוצתית רציפה. 
* לא קיימת פעילות קבוצתית עם משפחות.  נמצאה בבקרה תוכנית  עתידית לפעילות עם משפחות בנושא

"התמודדות במצבי סוף החיים". 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש לערוך הערכת נזקקות למטופלים לצורך מנוי אפוטרופוס או ייפוי כוח לטיפול רפואי.   מומלץ לדון בנושא

בישיבת הצוות  הרב מקצועי. 
* יש להמשיך  לרכז מידע אודות מימוש גמלת דמי הכיס של המטופלים ולבצע מעקב. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לאפשר  הכשרה מקצועית בתחום  בהתעללות לעו"ס השותפה בוועדה המוסדית. 

*  יש לתעד את המעקב אחר יישום החלטות חברי הוועדה המוסדית בפרוטוקול וברשומת המטופל. 
* יש להעביר טופס ריכוז נתוני איתורים אחת לחודש (ליקוי חוזר). 

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש להמשיך לקדם את נושא טיפול תומך בסוף החיים, מאוד חשוב להקפיד על עבודת הצוות מול משפחות. 

* יש לאפשר  הכשרה מקצועית בתחום הטיפול הפליאטיבי לעו"ס השותפה בוועדה המוסדית. 
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עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש לשפר את הדיווח של העו"ס  בישיבות צוות הרב מקצועי ולהקפיד על תוכנית טיפול (ליקוי חוזר). 

* יש להרחיב את השתתפות של הצוות בהת"ש.   הדרכה לצוות מיועדת לכל אנשי צוות. 

ניהול מידע ומעקב - רשומת מטופל
* לא קיים  תיעוד לרצף הטיפולי. חסר תיעוד בתהליכים ובמעקבים בנושאים רבים. 

* יש להקפיד על תיעוד התערבותי ומעקב לאחר תכניות טיפול שנקבעו. 
* יש לתעד התערבות מקצועית  בנושאים כמו פגישות, שיחות ואירועים משמעותיים עם מטופלים ובני

משפחותיהם. 
* יש לרכז מידע עבור מטופלים, כולל מעקב על נושאים  שונים  בתיק הסוציאלי. 

ניהול מידע ומעקב - תיק אפוטרופסות
* תיעוד לגבי תהליכי מינוי אפוטרופוס/מיופה כח : תעוד חלקי 

* יש  להקפיד על  תיעוד בנושא תהליכי מינוי אפוטרופוס מול מטופלים, משפחותיהם וגורמים חיצונים. 

הערות לסיכום:
בתקופה אחרונה העו"ס לא עבדה באופן קבוע  ולא לפי התקן.  העו"ס שאחראית על

המחלקות עצמאים\תשושים  נתנה מענה לפי הצורך במקרים דחופים.  בתאריך 1.3.17
העו"ס שאחראית על המחלקות עצמאים\תשושים התחילה לעבוד 10 ש"ש במחלקות

הסיעודיות.
נוצרו פערים בעשייה בשירות  וברישומים ברוב התחומים.  יש לתעד תהליכי עבודה

במסגרת הטיפול הפרטני וקבוצתי. חסרה התייחסות למצבים רגשיים, התערבות
מקצועית ותיעוד לתיק הסוציאלי.  מאז תחילת עבודת העו"ס  החדשה עסוקה בעיקר
בהיכרות עם המטופלים ומשפחותיהם ובניית תהליכי עבודה.  בזמן קצר קיים שיפור

בתיעוד המטופל . עקב השינויים בפרסונל,  השירות הסוציאלי בכיוון הנכון על
מנת לשפר ולקדם את העבודה הסוציאלית במוסד.
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77%* 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-

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

מערכות אספקת מים קרים וחמים - אספקת מיי שתיה
* לא מתבצע דיגום מים קרים בנקודת הקצה של המחלקות הסיעודיות ( אחד מהמחלקות לסירוגין). 

* הוצגו תוצאות דיגום לגילוי לגיונלה במפל של המים, אך חסרה בדיקה של מערכת המים החמים והקרים
במחלקות של המוסד.

* לא הוצג אישור על טיפול שנתי של מאגר מי השתייה. 

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

* לא מבצעים בקרה ורישום של רמת הכלור במי שתייה של המוסד כנדרש. 
* לא מבצעים בקרה  יומית ורישום של טמפרטורת המים החמים ביציאה מהדודי המים החמים. 

* לא מבצעים בקרה שבועית ורישום של טמפרטורת המים החמים בנקודות הקצה ( מקלחות של הדיירים ). 
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* טרם נמסרה סכמת מערכות המים הקרים והחמים של המוסד- הערה חוזרת. 
* טרם הושלמו בידוד ושילוט קווי המים - הערה חוזרת. 

* חסרים מדי טמפרטורה לדודי המים החמים. 
* במוסד הותקנו אביזרי וויסות למניעת כוויות - אך במספר חדרים נמדדה טמפרטורה 60 מעלות ! נדרש לבדוק את

הסיבה. 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - הגנת רשת מי שתיה
* מרכך מים מחובר ישירות לקווי המים ללא הגנה מפני זרימה חוזרת . 

איסוף פסולת ופינויה
* הפחים לאסוף פסולת רגילה ללא מכסה ודוושה - הערה חוזרת. 

* פסולת זיהומית מאחסנים בשירותי בית המרקחת - הערה חוזרת. 

תשתית, חדרי האשפוז, תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל - ניקיון ותחזוקה שוטפת
* במחסן כביסה נקייה שומרים גם חפצים אישיים של הצוות - סידור פסול. 

* קיימים סדקים בקירות וסביב הצנרות במקלחות . 
* הגג של הבניין ( במיוחד אזור סמוך למכבסה, מערכות המים ) - אינו מסודר . 

חדרי האשפוז - רווחה/צפיפות, תנאי מגורים
* רמת הניקיון בחדרים בינונית ביותר. 

* חסרים מתקני ניגוב נייר בחדרים במחלקות . 
* סבוניות נמצאו שבורות  וחלקן ריקות מסבון. 

* חסר סימון שמות על מברשות שיניים . 
* נצפו מספר כיסאות הרחצה בלויים. 

* חסר סימון לכיסא רחצה של המטופל הנמצא בבידוד מגע. 

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 
* לא הוצג רישיון עסק עבור הפדיקוריסטית החיצונית. 

תחזוקת המחלקות - חדרי כלים וכביסה
* תקינות חדר כלים סניטריים וכלי ניקיון : תקין חלקית 

* טיפול מחלקתי בכביסה : תקין חלקית 
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* אוגרים לריכוז כביסה מלוכלכת נמצאו במסדרון ולא בחדר ייעודי כנדרש. 

מכבסה וכביסה
* באזור לטיפול בכביסה הנקייה מאוחסן ציוד שונה שמפריע לפעילות תקינה ושמירה על תזרים העבודה תקין. 

* חסרים אמצעי הגנה לעובד המטפל בכביסה המלוכלכת : כפפות, חלוקים . 
* חסרות הוראות לטיפול בכביסה הנגוע בסקביאס. 

* חלונות נמצאו פתוחים וללא רשת צפופה למניעת כניסת מזיקים, דלת הכניסה פתוחה בעת הביקורת. 

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* טרם בוצע שיפוץ בחדר פיזיותרפייה של המוסד. 

הכנה לשעת חרום
* המוסד לא מחובר לגנירטור להפעלת בשעת החירום. 

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  - קבלת המזון במחלקה
* חסר פתרון לשמירת הטמפרטורה במוצרים קרים בזמן השינוע. 

מטבחון עזר - מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה : תקין בחלקו 

* במטבח מחלקתי רמת הנקיון ירודה , נמצאו נמלים במטבח , חומרי ניקוי מונחים על הרצפה אחסון פלטות לא
נקיות , מתקן לייבוש כלים נמצא על הרצפה .

הכנת המזון ובישול - מקור הארוחות ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן"
* לא מתבצעים בקרה ותיעוד בזמן קבלת המזון מהספקים כנדרש. 

* - חסר מיזוג במחסן. 

הכנת המזון ובישול - קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* הפרדה בין מזון יבש/טרי, וגם גולמי/חצי מוגמר/ מוכן : לא תקין 

* קיום ותקינות יחידות קירור, טמפרטורת המזון במקרר ורישומה : חלקי 
* מחסן : 

* - רמת נקיון בינונית . 
* - מתקני קירור לא נקיים בפנים , כולל גומיות איטום בדלתות. 

* - מדפים לא נקיים  וחלודים , אין שמירה על מדפים בגובה 30ס"מ מהרצפה  כנדרש . 
* - מצב פיזי לא תקין : קירות עם קילופי צבע, ריצוף אינו שלם. 
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* מחסן נוסף, קומה 6 : 
* - רמת הסדר והניקיון בינונית. 

* - מקרר דגים לא בשימוש- סידור לקוי. 
* - במקרר ירקות גולמיים נמצאו 2 אריזות נוזל ביצים מפוסטר פג תוקף. 

* - במקפיא מחזיקים ללא הפרדה דגים וירקות קפואים. 

הכנת המזון ובישול - נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* מבצעים ייבוש קרשי חיתוך שטופים בחלון  ולא במתקן ייבוש כנדרש. 

* מדור בשרי נמצא מועמס בכלים , ללא אפשרות לעבוד בו . 

הכנת המזון ובישול - מטבח/ים - מצב כללי
* רמת הסדר והניקיון במטבח בינונית. 

* חסרים אמצעי היגיינה : סבון ומתקן נייר לניגוב ידיים . 
* בעת הביקורת לא היו מים חמים בברזי הכיור - טמפרטורת המים שנמדדה עמדה על 33 מעלות ! 

* חלונות נמצאו פתוחים עם רשתות לא שלמות / חסרות , אחד מהחלנות אינו שלם. 
* דלת כניסה למטבח נמצא פתוחה במהלך העבודה. 

הכנת המזון ובישול - עמדות העבודה ומדורים במטבח
* יחידת קירור במדור ותקינות הטמפרטורה במקררים גם בעת הבקרה, מדי טמפרטורה חיצוניים מותקנים

והטמפרטורה נרשמת : חלקי 
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת : חלקי 

* אין הקפדה על עבודה לפי מדורים ועל פי הנהלים . 
* לא נמצא מד טמפרטורה  למדיידת טמפרטורת של המזון במטבח. 

* לא מתבצעת מדידת טמפרטורת מזון במטבח . 
* מדור חלבי : 

* - ביצים גולמיות נשמרו ללא קירור - סידור לקוי. 
* - מקרר חלבי בפנים אינו נקי 

* - נצפה ריכוז קרטונים אחרי שימוש ! 
* מדור טיפול בירקות : 

* - נמצא אינו נקי ואינו מסודר 
* - לחומר חיטוי ירקות חסרות הוראות דילול ברורות. 

* מקרר ירקות בתהליך  : 
* - חסר כיסוי לכלים עם ירקות החתוכים. 
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* - נמצאו שאריות עוף גולמי  - סידור פסול ! 
* - מחזיקים יחד באותו כלי ביצים מבושלות בקליפה מלוכלכת עם ביצים מבושלות מקולפות  - סידור לקוי. 

* במקרר סלטים נמצאה בלילת ביצים להכנת חביתות למחורת ( !! ) - הושמד במקום 
* במקרר מזון מוכן מבצעים הפשרת בשר - סידור פסול ! 

* הפשרת בשר מבצעים בכלים ללא רשת סינון בפנים . 
* חסרים מכסים לגסטרונומים . 

* מתקני קירור נצפו אינם נקיים בפנים, כולל גומיות איטום למקררים. 
* בלסט צ’ילר נמצא לא נקים בפנים, שומרים בו אריזות לחם - סידור פסול ! 

* לא מתבצע מעקב על תהליך קירור ( בקרה ורישום טמפרטורה בתחילה וסיום הקירור ) של המזון שהוכן בשיטה
’בשל -קרר’ ! 

* במקררים נמצא מזון שהוכן לסוף השבוע שעבר- סידור פסול! - הושמד בעת הביקורת ע"י מנהל המטבח. 
* דגימות מזון : 

* - מכינים בכמות קטנה מ-150 גרם כנדרש. 
* - חסר רישום תאריך וסוג של המזון על קופסאות עם דגימות המזון. 

* - חסרות דגימות של מספר המוצרים. 
* חימוהם מזון המקורר בשבת מבצעים על הפלטה ולא בתנור כנדרש. 

* טמפרטורה שנמדדה במספר המוצרים בעגלת חימום הייתה נמוכה מ - 65 מעלות כנדרש : מזון מרוסק, עוף.
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78%* 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 מועסק רוקח בהיקף משרה של 6 שעות שבועיות

החוזקים בעבודת הרוקחות:

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם : כן 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים : כן 

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

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה : כן 

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
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* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה : כן 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

חדר שירותי רוקחות במוסד
* בחדר אין כספת 

* למרות שהמזגן עבד, הטמפ’ בחדר היתה 25 מעלות. יש לבדוק את תקינות המזגן 
* חלק מהמדפים מאובקים 

שירות רוקחות מוסדיים - אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* תמיסות חיטוי מאוחסנות בצמוד לחלון, חשופות לחום. יש לשנות מיקומן. 

* חלק מהמדפים נמוכים כך שאינם מאפשרים ניקוי הרצפה תחתם. 
* שוב נמצא כי מתעדים הטמפ’ בחדר שלא על בסיס יומיומי ולא 3 פעמים ביום כנדרש 

שירות רוקחות מוסדיים - רכש אספקה וביעור תרופות
* בסעודית ד’ חסרו בזמן הביקורת 3 תרופות. לדברי האחות נגמר בבוקר. יש לדאוג למלאי במחלקה של 10 ימי

טיפול לפחות 

שירותי רוקחות מוסדיים - בקרה רוקחית במוסד
* בוצעה התערבות רוקחית לכל המטופלים. אין הקפדה על ביצוע עדכונים כנדרש. 

* לא לכל התרופות נמצאו אבחנות. יש להדפיס רשימה עדכנית של אבחנות ותרופות עבור כל מטופל 

שירותי רוקחות מוסדיים - ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* חסרות מספר הודעות RECALL. נדרש להשלים 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* בסעודית ד’, במהלך כל החודש תועדו טמפ’ חדר גבוהות מ25 מעלות. לא נעשה דבר בנידון והרוקח אף לא העיר

על כך. גם בסעודית ה’ 
* טמפ’ המקס עמדה על 30 מעלות. התבקשתם לא להשתמש בתרופות הדורשות אחסון של עד 25 מעלות עד

לבדיקת תקינותן מול היצרן 
* בשתי המחלקות, עם תחילת הביקורת, המזגן במקום אחסון התרופות היה כבוי 

* בשתי המחלקות על תאי התרופות לעיתים שם מסחרי בלבד שאינו תמיד תואם לתכולה 
* בסעודית ד’, ארות התרופות אינו ניתן לנעילה 

* בסעודית ד’ נמצאה שקית סליין אשר תוקפה פג ב1/17 
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* אין תמיד הפרדה בין תכשירים שונים במגירות הרזרבה ובין מינונים שונים של זריקות "קלקסן" 
* בסעודית ה’ לחלק מהתרופות אין תאים 

* בשתי המחלקות אין מתעדים את שעת מדידת הטמפ’ בחדר 

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* במקררי התרופות אוגרי טמפ’. פורקים האוגרים פעם בחודש בלבד. יש לפרוק על בסיס יומיומי 

* בסעודית ה’ היתה הפסקת חשמל במהלך חודש מרץ ונמדדו טמפ’ חריגות במקרר. לא נמצא תיעוד לפעולות
שנעשו על ידכם 

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* נמצאה משחת עיניים ללא ציון שם המטופל לה היא שייכת 

* נמצאו משחות "דרמובט" פתוחות ללא ציון תאריך הפתיחה 

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* אין רשימת תרופות האסורות בריסוק ספציפית למחלקה 

* בסעודית ד’ המכתש והעלי נמצאו לא נקיים. כמו כן יש להחליפם לכאלה העשויים חומר חלק 
* למטופל המקבל "פניטואין" נמדדו רמות בדם פעם אחרונה לפני שנה למרות שהבדיקה הראתה תוצאות חריגות 

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* לשתי המחלקות פנקס סמים אחד משותף. יש לדאוג לפנקס לכל מחלקה 

* אין הקפדה על ספירת מלאי בכל העברת משמרת 
* אין שומרים את העתקי המרשמים 

* תיקונים בפנקס נעשים לעיתים תוך כדי טשטוש הנתון הקודם. 

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

ל- 60 מיטות ברישוי ול-60 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.0911.33 0.92 0.83 רופא/ה
0.060.58 310.8610.92אח/ות

4.76 0.00 אח/ות מעשי/ת
4.70-43.32- 6.15 10.86אח/ות מוסמכ/ת

1.065.39 19.6720.73כח עזר
0.0916.32 0.69 0.60 עובד/ת סוציאלי/ת

0.1315.96 0.96 0.83 פיזיותרפיסט/ית
0.0310.00 0.33 0.30 מרפא/ה בעיסוק

0.4850.52 1.43 0.95 מדריכ/ת תעסוקה
0.000.83 0.30 0.30 דיאטנ/ית

1.4427.90 6.60 5.16 1רוקח/ת
6.6720.00- 0.00 6.67 10קלינאי/ת תקשורת

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה. למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.1
אחיות = מעשיות + מוסמכות.3

שעות יעוץ ותקינה לחודש.10
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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי
ל- 60 מיטות ברישוי ול-60 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.55 0.55 0.000.16

0.000.16 0.55 0.55 אב בית/מנהל משק
0.000.11 0.41 0.41 עובד/ת אחזקה

0.000.11 0.41 0.41 מחסנאי
0.000.16 0.55 0.55 6טבח/ית ראשי/ת

0.000.00 1.67 1.67 6עובד/ת מטבח
0.000.00 2.60 2.60 עובד/ת ניקיון

0.000.03 0.28 0.28 משגיח כשרות
0.000.46 0.15 0.15 חצרן/גנן
0.000.16 0.55 0.55 מזכירה

בישול עצמי - מלא . הערות: מטבח מבשל מלא6
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נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :04.04.2016
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        47.50 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית :12 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 01.05.2017

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי

תאריך הבקרה : 23.04.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא רלוונטי

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
18.50              סכום ציוני הבקרה

1.00               בריאות הסביבה

0.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

2.00               שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00               קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00               חת"ש צוות בין 8-24 שעות שנתיות

0.00               חת"ש צוות מעל 24 שעות שנתיות

0.00               מומחיות רופא הבית

8.00               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

35.50            סה"כ (ללא משך רישוי)
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