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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 22.06.2017

סימוכין: 500039454

לכבוד
ד"ר חג’אזי מוחמד

מנהל/ת רפואי/ת
(236A8 קוד מוסד) מוסד סיעודי אל רחמה, טמרה

טמרה 30811

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"מוסד סיעודי אל רחמה, טמרה" מיום 25.04.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 25.04.2017.
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 שיהאב שיהאב, רופא נפתי, לשכת בריאות נפתית  לשכת בריאות עכו.
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: 22.06.2017

סימוכין: 500039454

דו"ח הבקרה

( 236A8 ) מוסד סיעודי אל רחמה, טמרה
  טמרה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

בתאריך 25.04.2017 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 חג’אזי מוחמד מ.ר.3.34912.

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

מר כהן אבי מרכז תחום בקרה, מרכז תחום בקרה. -* רוקחות

כללי:
מדובר במוסד עם מח’ סיעודית אחת. באחריות הנהלת המוסד לשבץ אחות מוסמכת בכל

משמרת כדי להבטיח טיפול תוך ורידי בטיחותי. באחריות הנהלת המוסד לפעול
בנושאים: שיפור איכות הטיפול בתחום עבודה סוציאלית, רענון נהלים פנימיים,
תנאים פיזים נאותים, כגון, שמירה על טמפרטורה בחדרים בין 22 -24 מעלות

וכו’.

לבי"ח רישיון ל-    30 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:    30
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 22.06.2017

סימוכין: 500039454

( 236A8 ) מוסד סיעודי אל רחמה, טמרה
  טמרה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

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

303131סיעודית א
0    0    0    0    0    31   31   30       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    31 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

26 מטופלים במימון משרד הבריאות.
5 מטופלים במימון פרטי.
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 22.06.2017

סימוכין: 500039454

( 236A8 ) מוסד סיעודי אל רחמה, טמרה
  טמרה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

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: 03.11.2017.

:IV רשיון
לבי"ח 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: 22.06.2017

סימוכין: 500039454

( 236A8 ) מוסד סיעודי אל רחמה, טמרה
  טמרה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

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: 22.06.2017

סימוכין: 500039454

( 236A8 ) מוסד סיעודי אל רחמה, טמרה
  טמרה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

נספח ב’ -  ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

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

80%* 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 במחלקה סיעודית ברישוי ל- 30 מיטות.

בפועל ביום הבקרה נמצאו במוסד 31 מטופלים: 30 מטופלים הם סיעודיים בתפקודם
ומטופל 1 סיעודי - מורכב עם פצע לחץ דרגה III, לא מדווח ללשכת בריאות

המפקחת.
למוסד יש הרשאה למתן טיפול תוך ורידי. ע"פ דווח הצוות הרפואי במשך לפחות 6

חודשים אחרונים לא נעשה שימוש במתן טיפול תוך ורידי במוסד.
הבקרה הינה בקרת פתע לפני חידוש רישיון.

מנהל רפואי נכח בבקרה. הבקרה נערכה על פי שיחה עם המנהל הרפואי ואנשי צוות,
תצפית ובדיקת רשומות רפואיות.
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 22.06.2017

סימוכין: 500039454

( 236A8 ) מוסד סיעודי אל רחמה, טמרה
  טמרה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

כוח אדם:
המנהל הרפואי, הינו גם רופא הבית, מועסק במוסד כ- 8 שנים, עובד 26 שעות

בשבוע.
יועץ גריאטרי מגיע למוסד פעם בשבוע לכשעתיים כל פעם, בודק בממוצע 10

מטופלים בחודש.
יועץ פסיכיאטרי מגיע למוסד לפי הדרישה.

קלינאי תקשורת עובד במוסד 6 שעות בחודש.

החוזקים בעבודת הרפואה:

כללי
* רשומה רפואית מתועדת בתוכנה ממוחשבת. 

עבודת המנהל הרפואי
* המנהל הרפואי, הינו גם רופא הבית, מתגורר בקרבת המוסד, מה שמאפשר את הגעתו המהירה למוסד במידת

הצורך. 
* במוסד קיימים נהלים פנימיים, כולל נוהל מניעת זיהומים. צוות המוסד מקפיד על יישום הנהלים. 

* קיים במוסד הסדר יועץ גריאטרי קבוע. ייעוצים מתועדים ברשומה רפואית. 

קשר עם משפחות
* רופא הבית מקפיד להשתתף בשיחות עם בני משפחה של המטופלים ולתעד את השיחות. 

רופא בית
* ב- 2016-2015 רופא הבית השתתף בקורס "השתלמות בגריאטריה לרופאי מוסדות גריאטריים" בבית החולים

הגריאטרי "אסף הרופא". 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* רופא הבית מקפיד לציין רגישות לתרופות ברשומת קבלה רפואית. 

* רופא הבית מקפיד לתעד פענוח של תרשים EKG  ברשומה רפואית. 

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* מתן הוראות רפואיות טלפוניות מתבצע על פי נוהל פנימי מובנה ומתועד. 

* רופא הבית מקפיד לתעד את המעקב אחר השפעת הטיפול בתרופות אנטיפסיכוטיות. 
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 22.06.2017

סימוכין: 500039454

( 236A8 ) מוסד סיעודי אל רחמה, טמרה
  טמרה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

בדיקות מעבדה
* רופא הבית מקפיד להתייחס לתוצאות מעבדה לא תקינות. 

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* במוסד יש נוהל פנימי/תכנית טיפול פליאטיבי במעורבות הצוות הרפואי. 

* רופא הבית מקפיד לתעד נישאות חיידקים עמידים ברשימת אבחנות. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* באחריות הנהלת המוסד לוודא שאחת לשנה במועד קבוע תיבדק במוסד התאמת נהלים פנימיים לנהלי האגף

לגריאטריה וריענון הטמעת הנהלים בסקטרים 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. לציין כי, בבקרה הנוכחית לא נמצאה התייחסות ותיקון הליקויים מהבקרה הקודמת.
* יש להכיר ולהקפיד ליישם נהלים של האגף לגריאטריה. 

* יש להקפיד על התאמת תמהיל המטופלים במוסד לרישיון שהוענק לו. סימוכין: נוהל האגף לגריאטריה מס’ 0.6.2.
לציין כי, בבקרה נמצא במוסד למטופלת ע.נ. עם פצע לחץ בדרגה מתקדמת.

* יש להקפיד לדווח על שינוי סטטוס של מטופל בעיתוי הנכון כנדרש, כמפורט בנוהל 3.4.9. בבקרה דווח ע"י צוות
המוסד כי על המטופלת עם פצע לחץ בדרגה מתקדמת לא דווח ללשכה המפקחת, לא הייתה פנייה לקופ"ח לשם

העברת המטופלת למח’ סיעודי- מורכב.
* יש להקפיד על דיווח שוטף ללשכת הבריאות המפקחת על כל המטופלים עם פצעי לחץ בדרגה מעל II בעיתוי

הנכון. סימוכין: נוהל האגף לגריאטריה מס’ 0.6.2

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
MMSE,,GDS ,בהערכה קוגניטיבית, נפשית ותפקודית יש להקפיד על שימוש בכלים מובנים ומקובלים (כגון *

KATZ וכו’)  בהתאם לנוהל האגף לגריאטריה מס’ 1.2.1 סעיפים 3.7 ו- 6.4.2, 3.8 ו- 6.4.3, 3.9 ו- 6.4.1
* בקבלה רפואית יש להקפיד לציין את כל האבחנות וכל התסמונות הגריאטריות ברשימת אבחנות ולהתייחס אליהן.

* בסיכום קבלה רפואית יש לקיים דיון על כל בעיה בריאותית, נפשית, קוגניטיבית, תפקודית  בנפרד ולבנות תכנית
טיפול בהתאם, תוך ראיה גריאטרית כוללנית. סימוכין: נוהל האגף לגריאטריה 1.2.1 סעיף 6.6

מעקב רפואי שוטף
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* לכל מטופל עם פצעי לחץ יש לתעד ברשומה רפואית תיאור מפורט של הפצע בהתאם לממצאי בדיקת רופא:
מיקום, גודל, דרגה, הפרשות וכו’. לציין כי, בבקרה במוסד נמצא מטופל עם פצע לחץ בדרגה מתקדמת וברשומה

הרפואית תיעוד תיאור הפצע לא מתאים לממצאי הבדיקה.
* יש לתעד את המעקב אחר התקדמות הטיפול בפצעי לחץ בהתאם לבדיקת רופא. סימוכין: נוהל האגף לגריאטריה

סעיף מס’ 2.3.13 
* יש לעדכן רשימת אבחנות ותסמונות גריאטריות בצורה שוטפת כולל פצע לחץ, ריבוי תרופות, כאב, מצב תזונתי,

תסמונת העיניים היבשות וכו’. סימוכין: נוהל אגף לגריאטריה 1.2.2
* מומלץ להגדיר ולקבוע את מנגנון מתן ייעוץ גריאטרי ותקשורת מקצועית בין רופא הבית לבין יועץ גריאטרי במוסד.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* לכל מטופל עם ריבוי תרופות יש לנמק צורך בתרופות במערב רפואי שוטף או בסיכום בדיקות תקופתיות יזומות.

סימוכין: נוהל האגף לגריאטריה מס’ 1.3.1 סעיף 5.4.2
* יש להקפיד על מתן הוראה רפואית מלאה לתוספי תזונה ולמזון ייעודי כפי שמחייב נוהל האגף לגריאטריה 0.5.5

סעיף 5.2.3. 

בדיקות מעבדה
* יש להקפיד על ביצוע בדיקות מעבדה שגרתיות/לפי בעיות כרוניות/לפי בעיות חדשות בתדירות הנדרשת. סימוכין:

נוהל האגף לגריאטריה מס’ 1.3.2.

בדיקה תקופתית אחת ל - 3 חודשים
* בסיכום בדיקה תקופתית יזומה יש לקיים דיון על כל בעיה בריאותית, נפשית, קוגניטיבית, תפקודית בנפרד ולבנות

בבדיקה תקופתית תכנית טיפול בהתאם לבעיות שאותרו, כולל לוח זמנים ואחריות לביצוע . סימוכין: נוהל אגף
לגריאטריה מס’  1.2.3 סעיף 5.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* מומלץ להרחיב דיונים בישיבות רב-מקצועיות ולקיים דיון מקיף בהשתתפות והתייחסות של כל אנשי מקצוע.

סימוכין: נוהל האגף לגריאטריה 0.4.5 
* יש לשפר תקשורת מקצועית בין אנשי הצוות. מומלץ לבנות מנגנון תקשורת ממוחשב. 

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

חוזר מנכ"ל 07/2013 "חיסון עוב 
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86%* 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:
בקרת פתע שנערכה בשעות המוקדמות של הבוקר. בכניסה למחלקה בשעה 6.15.

6 מטופלים ישבו בלובי המחלקתי, שאר המטופלים ישנו במיטותיהם או היו בשלבי
מקלחת.

המטפלות עבדו בזוגות. לציין שטמפרטורה בחדרים ובמרחבים ציבוריים הייתה 20
מעלות בלבד.

מטופלת אחת נמצאה עם קשירת בטן במיטה לפי הוראות מפורטות. דפי שינוי תנוחה
לא היו מעודכנים, רישום אחרון היה בשעה 4 בבוקר ובחלק ניכר לא תאם את שכיבת

המטופלים בפועל. לחצן מצוקה בחדר אחד לא היה תקין.
בשיחת פתיחה דווח על 3 מטופלים עם פצעי לחץ בדרגה 2, בבדיקה אצל אחד
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מהמטופלים דרגת פצע לחץ נמצאה 3-4.

כוח אדם:
כוח אדם עונה לדרישות המכרז.

לבית הסיעודי יש אישור למתן IV, עם זאת 3 משמרות בשבוע מועסקת אחות מעשית
ללא ליווי של אחות מוסמכת.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

הבטחת הסביבה
* למרות שעדיין חלק מהמטופלים נועלים נעליים פתוחות, הצוות הסיעודי יחד עם פיזיוטרפיסט התחילו בתכנית

רכישת נעליים בטיחותיות למטופלים. 

עדכון מקצועי
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב. 

* האחות הראשית סיימה קורס בנושא טיפול פליאטיבי. 
* קיימים נאמני נושא בתחום מניעת זיהומים, פצעי לחץ, כאב ועצירות. נעשה עיבוד נתונים בתחום מניעת עצירות.

נעשתה הדרכת הצוות בנושא מניעת זיהומים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

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. 

תרופות
 .PEG יש  להקפיד לציין דרך מתן תרופה למטופלים שמקבלים טיפול תרופתי באמצעות *

* יש להקפיד לא לרסק את התרופות שאסור לרסק. 

הבטחת הסביבה
* למטופלים שעדיין מסוגלים להתהלך, יש להקפיד על שימוש בנעליים בטיחותיות . 

* לאחר אירוע חריג קיים דיון בועדת ניהול סיכונים, עם זאת אין תיעוד מסקנות לאחר אירועים חריגים בטופס
האירוע. 

* חשוב לשמור על טמפרטורה בחדרים ובמרחבים ציבוריים 22-24 מעלות. 
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תקשורת
*  יש להקפיד על שיתוף כל אנשי הצוות בישיבות צוות רב מקצועי. 

* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי. 

הפרשות
* יש לפתח תוכנית מערכתית למניעת עצירות תוך שימוש באמצעים נוספים, מעבר למתן טיפול תרופתי. 

שמירת שלמות העור
* בדיווח על הפצעים להקפיד על תיאור מלא של הפצעים כולל דרגה/קוטר/עומק, סוג הטיפול ושינויים החלים במצב

הפצעים. 

תנועתיות ותנוחה
* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה. 
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94%* 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:
מחלקה סיעודית אחת המונה ביום הבקרה 31 דיירים. נערכה בקרת פתע בתחום

הפיזיותרפיה בתאריך 7/5, משלימה לבקרת הצוות מתאריך 25/4, לצורך הארכת משך
רישוי. הפיזיותרפיסט היה נוכח בבקרה.

כוח אדם:
הפזיותרפיסט במוסד בעל וותק ונסיון רב בתחום הגריאטריה. עובד במקום 8 שנים.
מגיע בימים ראשון בין השעות 8:00-17:00, שלישי בין השעות 9:00-12:00 ושישי

בין השעות 9:00-14:00.
סך הכל 16 שעות שבועיות. טרם השלים הכשרה על בסיסית בגריאטריה, כנדרש

מאחראי שרות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

כוח אדם
* תקן כח אדם מלא. פריסת השעות יעילה. 
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פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה במוסד מתוך כלל המאושפזים גבוה. 

ארגון השרות
* בבית החולים, מנהל/ת שרות ותיק/ה ומנוסה בתחום הגריאטריה. 

* פריסת השרות השבועית יעילה. 
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום. 

* הפיזיותרפיסט פיצל את שעות העבודה - הוסיף יום עבודה באופן שמאפשר הגדלה של מעורבות במוסד והגברת
תדירות טיפול למטופל, במידת הצורך. 

* העבודה מתבצעת על פי הנהלים. הפיזיותרפיסט מעודכן ועוקב אחרי השינויים והתוספות. 

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש. 

* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך 5 ימים מקבלת המטופל. 

טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה, אופטימאלי. 

* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ 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
* השימוש באביזרים נלווים לכסא גלגלים מבטיח ישיבה מותאמת לצרכי המטופל. 

* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים. 
* נעשה שימוש מזערי באמצעים להגבלת תנועת המטופלים בכסאות גלגלים. 

* במחלקה הוספו כורסאות גריאטריות מעבר לדרישת הנוהל- 9 מטופלים יושבים על כורסאות גריאטריות שונות,
המותאמות לצרכיהם המורכבים. 

* הותאם מזרון דינמי לדיירת אחת, כריות ישיבה טמפור ומגיני עקב, עבור 3 מטופלים שחזרו מאשפוז בבה"ח עם
פצעי לחץ. 

* נרשם נוהל פנימי להגבלות פיזיות. קיים טופס ריכוז הגבלות בדלפק המחלקה. הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות
על שימוש באמצעי הגבלה. 
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הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות. 

* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי. 

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

ציוד טיפולי
* קיים ציוד טיפולי כנדרש בנוהל. 

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

ארגון השרות
* כאחראי שרות, יש להשלים הכשרה על בסיסית בגריאטריה. 

* לפעול לשיפור איכות השרות תוך יוזמה לביצוע פרויקטים שונים בשיתוף עם הצוות הרב מקצועי, מעבר לעבודה
השוטפת. הפרויקט שהוצג בבקרה זו- הוצג כבר בבקרה לפני שנה וכיום הינו ממשיך וחשוב.

טיפול בקבוצה
* מומלץ לקיים פעילות גופנית נוספת ע"י מורה להתעמלות, או פיזיותרפיסט, בנוסף לשעות התקן. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* לצאת ולהשתתף בהשתלמויות מקצועיות רלוונטיות לתחום הגריאטריה. 

* להגדיל מעורבות של ההנחיות לצוות מטפל- כולל מעורבות ביישום תוכנית ההליכה, בשינויי תנוחה במיטה. 

ציוד טיפולי
* מומלץ להגדיל ציוד טיפולי בפיזיותרפיה, מעבר לנדרש בנוהל. 

הערות לסיכום:
שרות הפיזיותרפיה מקצועי ומאורגן היטב. קיים שיתוף פעולה עם האחות הראשית

והצוות הרב מקצועי.
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 22.06.2017

סימוכין: 500039454

( 236A8 ) מוסד סיעודי אל רחמה, טמרה
  טמרה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

   
83%* 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- במוסד עובד מרפא בעיסוק עם וותק במקצוע ובמוסד, עובד 6 ש’’ש.

תעסוקה- מדריכת תעסוקה עם שנות וותק רבות עובדת 26 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
* הטיפול בריפוי בעיסוק מתבצע על ידי טיפולים פרטניים והדרכת מדריכת תעסוקה וצוות מטפל והתאמת סדי ידיים

בעת הצורך. 

פעילות בתעסוקה
* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה, אקטואליה, משחקים קוגניטיביים, יצירה
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תאריך: 22.06.2017
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( 236A8 ) מוסד סיעודי אל רחמה, טמרה
  טמרה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

ועוד. 
* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש. 

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר, מרווח, מאובזר ומתאים לצורך הפעלה. 

* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות, לוחות פעילות, שעון, וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים. 

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

* 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. 

* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד, מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
הקשורים לתחומי התערבותה. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

ישום תכנית הטיפול
* על המרפא בעיסוק ליישם את תוכניות הטיפול הנקבעות בהערכות ובמעקבים, וגם אם נקבעה תוכנית על ידי

הצוות הרב מקצועי הנוגעות בתחום של הריפוי בעיסוק.
* על המרפא בעיסוק לעקוב אחרי התוכניות הנתנות על ידיו לצוות המטפל ולרשום בתיק המטופל כדי לשמור על

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

ידי מי מתבצעת התוכנית. 

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* על מדריכות התעסוקה לעשות קבלות לפי הנהלים. 

תנאים פיזיים וסביבה
* יש לדאוג להרכיב שעון גדול ונגיש למטופלים בחדר הפעילות. 
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* על המרפא בעיסוק לדאוג לקישוט חדרים כך שיהיו באווירה ביתית. 
* על הנהלת המוסד לדאוג למכון לריפוי בעיסוק שיכולים לתבצע בו טיפולים פרטניים וקבוצתיים. 

ציוד ואביזרים
* הציוד הייעודי הקיים בריפוי בעיסוק בסיסי ומועט, חשוב לרכוש ציוד ייעודי שיאפשר את קיום ההתערבות

באמצעים מותאמים ומגוונים. 

העשרה ונהלים
* על המרפא בעיסוק לכתוב נהלים פנימיים ולדאוג לבצעם בשטח לפי הצורך. 

הערות לסיכום
* בהצלחה. 
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 22.06.2017

סימוכין: 500039454

( 236A8 ) מוסד סיעודי אל רחמה, טמרה
  טמרה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

   
68%* 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:
בקרת פתע במהלך תקופת רישוי קיים. במוסד מחלקה סיעודית אחת, ביום הבקרה

מאושפזים 31 מטופלים. רישוי ל30 מיטות.

כוח אדם:
העו"ס עובדת מזה כשנתיים במוסד, בהיקף משרה של 12 ש"ש.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* הקפדה על זמינות ונגישות מידע (תפריט, לוח פעילויות מגילת זכויות המטופל). 
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  טמרה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

עבודת הצוות הרב מקצועי
* 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. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

קבלת מטופל והסתגלות
* אינה מעורבת/מעורבת חלקית בשלבי תהליך הקליטה וההסתגלות של מטופל חדש. 

* ליקוי בטפסים הייעודיים וברשומות המטופל. 
* תהליך הקבלה טעון שיפור רב, מטופלת שנקלטה ב 5/4/17 עד יום הבקרה טרם נעשתה קבלה, יש לרענן נוהל

קבלת מטופל. העו"ס בקבלה נותן הדרכה ומענים למטופל ומשפחתו ואמור להיות מעורב בקליטה ובהתאמת החדר
של המטופל.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* תנאים סביבתיים טעוני שיפור. 

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העדר פעילות קבוצתית/פעילות חלקית. 
* העדר פעילות קהילתית/פעילות חלקית. 

* העדר פעילות התנדבותית/פעילות חלקית. 
* אין פעילות קבוצתית, לדברי העו"ס במוסד היה ניסיון לפעילות קבוצתית למטפלות שלא צלח. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העדר פעילות בתחום מימוש דמי כיס. 

* העדר מעקב אחר ביקורי משפחות. 
* יש לקיים פעילות יעודית בנושא, שתכלול הקפדה ושמירה על פרטיות המטופל בזמן טיפול, שיתוף המטופל או

משפחתו בהחלטות כולל בהעברה מחדר. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העדר ועדה/תפקוד לקוי של הועדה למניעת התעמרות. 

* במוסד יש ועדה, הועדה דנה באירועים חריגים אך אין התייחסות לחובת הדיווח ומעקב אחרי ההחלטות. א.ד
מסכנת את הבן שלה אירוע שהתרחש בחודש 3/17 ללא המשך מעקב ופנייה לעו"ס לחוק. הועדה מתכנסת פעם
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בשנה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* לא מתקיימים תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת המטופל. 

* מתקיים יישום לקוי/חלקי של נוהל ישיבת צוות רב מקצועי. 
* לא מתקיים דיון כוללני ומקיף בישיבות הצוות הרב מקצועי/מתקיים דיון המתמקד בדיווח בלבד. 

* יש להקפיד שישיבות הצוות יתנהלו בנוכחות מלאה של הצוות במיוחד ישיבת קבלת מטופל חדש ובניית תוכנית
עבודה. יש לבנות נהלים פנימיים ודרכי תקשורת לשיפור רווחת המטופל.

ניהול מידע ומעקב - רשומת מטופל
* תיעוד לקוי/חלקי של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים. 

* חלקית, חסר תיעוד ומעקב בקלסרים וברשומת המטופל. 

ניהול מידע ומעקב - תיק אפוטרופסות
* יש לעשות ריכוז שמי עדכני ולתעד את המעקב והשיחות השוטפות עם האפטרופוס. 
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  טמרה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

   
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:
בקרת אמצע פתע. תחילת הבקרה בשעה 6:30. במוסד מערכת חימום מים מסוחררת,

המבוססת על גז. קיים מטבח מבשל ומטבחי קצה בכל מחלקה.
קיימים חמישה מז"חים, ביניהם מז"ח על קו המים המזין את מערכת המתזים.

כביסה מתבצעת במוסד.
מערכת חימום (מזגנים), על בסיס גז.

מערכת קירור על ידי צ’ילרים. לא הותקנו אמצעים למניעת כוויות.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:

מערכות אספקת מים קרים וחמים - אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים : תקין/מאושר ע"י מב"ר 

* רמת כלור נותר על פי דרישות : מתאים לדרישות ומדווח 
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תאריך: 22.06.2017

סימוכין: 500039454

( 236A8 ) מוסד סיעודי אל רחמה, טמרה
  טמרה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

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

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף וסילוק פסולת רגילה נעשה בשקית למתקן מוסדר : מתבצע במלואו לפי הדרישות 

* פינוי פסולת זיהומית. מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה : 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 

תשתית, חדרי האשפוז, תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל - ניקיון ותחזוקה שוטפת
* גינון וטיפוח חצר קדמית ואחורית ופינות ישיבה : תקין ומטופח 

חדרי האשפוז - רווחה/צפיפות, תנאי מגורים
* מצב שירותים ומקלחות : מותאמים ותקינים 

תחנת אחות
* תחנת האחות ייעודית ובה: הפרדת תרופות ממזון במקרר התחנה. כיור ומתקני שטיפת ידיים : קיימת ותקינה 

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה : בוצע במלואו לפי הדרישות 

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 : לא תקין 
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים : לא תקין 
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תאריך: 22.06.2017

סימוכין: 500039454

( 236A8 ) מוסד סיעודי אל רחמה, טמרה
  טמרה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

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

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

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף פסולת זיהומית כנדרש : מתבצע בחלקו (כמפורט) 

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

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

תחזוקת המחלקות - חדרי כלים וכביסה
* תקינות חדר כלים סניטריים וכלי ניקיון : לא מותאם/לא תקין 

* טיפול מחלקתי בכביסה : לא מותאם/לא תקין 

מתקנים לצוות
* שירותי צוות, כיורים, מקלחות ומלתחות ומצב התברואי בהם : התאמה ותקינות חלקיים 

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה : התאמה ותקינות חלקיים 

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

מטבחון עזר - מטבח חלוקה
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון : תקין ומתאים חלקית 

הכנת המזון ובישול - עמדות העבודה ומדורים במטבח
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת : לא תקין 

הערות לסיכום:
נמצאו ליקויים הדורשים תיקון מיידי. הושאר דוח שטח.

מטבח:
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סימוכין: 500039454

( 236A8 ) מוסד סיעודי אל רחמה, טמרה
  טמרה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

הליקויים שנמצאו קשורים בהתנהלות שאינה על פי הנהלים. חלק מהליקויים, הם
ליקויים חוזרים:

1. בכניסה למטבח, נמצא קרטון ריק- לא תקין. אין להכניס קרטונים לשטח המטבח.
2. שקי תפוחי אדמה ובצל נראו על הרצפה במטבח- לא תקין. אין להכניס מזון

גולמי, לא שטוף, לשטח המטבח המבשל ובוודאי לא לאחסנו על רצפת המטבח.
3. פוטנציאל לזיהום בסלמונלה: קרטוני ביצים נראו על משטח עבודה במטבח.

4. במקרר הפשרה, ע"פ רישום טמפ’ ע"י העובדת, נרשמו טמפ’ גבוהות כמו 21
מעלות. נראה כי נרשמו הטמפ’ המופיעות בצג, המודדות את הטמפ’ החיצונית.

לידיעתכם, מקרר הפשרת בשר, צריך להיות 10 מעלות. במקרה זה, לא רק שנמדדו
טמפ’ חיצוניות ולא טמפ’ המקרר, אלא שהדבר מעיד על אי ידיעת התקנות ועל חוסר

תגובה הולמת לניטור טמפ’ בזמן חריגה.
5. הפשרה: במקרר הפשרה, פעולת ההפשרה צריכה להיות באמבט לאיסוף נוזלים.

6. במטבח, נראו לפחות שלושה מתקני בישול גדולים שאינם בשימוש. יש לשקול
הוצאתם מהמטבח.

7. לא נמצא מד טמפ’ בשטח המטבח. יש להתקין ולנטר הטמפ’ (לבצע מעקב על
תקינות טמפ’).

8. חסרות דגימות מזון מלפני יום ויומיים. דגימות מזון נמצאו ללא תאריך וללא
סימון של ארוחת בוקר, צהריים וערב. כפי שהוסבר בעבר, חשיבות שמירת דגימות

מזון, לצורך התחקות אחרי מקור קלקול המזון, חשובה. לפיכך יש לחזור לאלתר
לבצע הנדרש.

9. נשמר סלט ירקות מאתמול. נאמר שמיועד לאנשי צוות- לא תקין. אין לשמור
מזון מהיום למחר. אין לשמור מזון לאנשי צוות במקרר המטבח המוסדי. יש להקצות

מקרר נפרד. אין לאחסנו בשטח המטבח.
10. נמצאו ירקות רקובים במקרר המטבח המבשל.

11. קיים אזור לטיפול בבשר, דגים, עופות, אין מדור נפרד לכל אחד מהם,
כנדרש. נראה כי יש מקום לכך, אך בפועל אין אזורים נפרדים.

לאור הממצאים הנ"ל ולאור ההערות שנרשמו בדוח קודם בנושא המטבח, יש לעבוד עם
מהנדס בטיחות מזון, לתכנון חלוקת המטבח למדורים, כמו גם להדרכת העובדת

בעניין התנהלות המטבח ובטיחות מזון, ע"פ נהלי משרדנו. הערה על הצורך בהדרכת
עובדת מטבח, בקורס בטיחות מזון, היא הערה חוזרת. ראה דוח קודם.

כרגע, מאחר ואין מדורים נפרדים, יש לבצע הפרדה בזמן (ביום בו מבשלים דגים
לא מבשלים עופות או בשר, לדוגמא). כמו כן, יש לבצע הפרדה על ידי קרשי חיתוך
שונים ומסומנים באופן בולט. יש לנקות ולחטא את משטח העבודה אחרי ולפני כל
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טיפול במזון.
להדגיש כי יש להבטיח סכינים נפרדים למזון גולמי ומעובד וכי אין לעבוד על

שולחן עבודה אחד עם מזון מוכן לאכילה ומזון גולמי.

חדרים: בעת תחילת הבקרה, הטמפ’ בחדרים נמדדה: 20 מעלות, נמוך מהנדרש. הטמפ’
הנדרשת 22-24 מעלות.

מצעים ווילונות חציצה בין מיטות נמצאו לא נקיים. מצעים, נראו בלויים.

כביסות: לא נראה סימון מיכלי כביסה נקיה ומלוכלכת כנדרש.
בחדר ממד, מוחזקת כביסה באוגרים, ללא סימון של כביסה, נקיה או מלוכלכת.

בנוסף, בחדר זה מחזיקים מטופל. אין לאחסן כביסה מכל סוג, בחדרו של מטופל.

במחלקות, נדרש חדר לטיפול וריכוז כביסה נקיה. ע"פ המנהל, הנושא בטיפול.
מז"ח: לא נראה מז"ח על קו המזין את מרכך החמים במטבח קצה.

סבון: חסר סבון בשרותי עובדים.

במוסד קיימות שתי קומות נוספות שאינן מאויישות. יש להזרים מים למניעת מים
עומדים ולמניעת ליגיונלה. ע"פ המנהל הדבר מבוצע.

טמפ’ המים החמים שנסקרה רטרואקטיבית דצמבר, ינואר, מרץ, אפריל, טמפ’ המים
בטווח של 45- 51 מעלות. לציין כי לא הותקנו אמצעים למניעת כוויות. לפיכך,

הטמפ’ שנימדדה בברז, משקפת את הטמפ’ במערכת המים החמים. לפיכך, הטמפ’ אינה
תקינה ואינה בהתאם להנחיות למניעת ליגיונלה.

הטמפ’ הנ"ל בעלת פוטנציאל להתפתחות חיידקים שבכללם ליגיונלה.
ע"פ ההנחיות, הטמפ’ לא תרד מ- 55 מעלות. בנוסף, ע"פ הל"ת, הטמפ’ בנקודת

הצריכה (בברז), לא תעלה על 45 מעלות, למניעת כוויות.
רצוי לנהל תיק מעקב על חריגות בבדיקות בקט’ וכימיות.

יש לבצע בדיקת מתכות שנתית למים.

קיימות מלתחות שאינן בשימוש. ע"פ המנהל, המלתחות הפכו למחסנים, משום שהצוות
אינו מעוניין בשימושם. העדר מלתחות, מביא להתנהלות הגורמת לזיהום צולב.

מז"ח: כפי שנכתב בדוח קודם, התקנת מז"ח בכניסה למבנה אינה תקינה. דרוש 30
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ס"מ של מרחק משסתום הפריקה לפני השטח, על מנת לאפשר פריקה תקינה.
 יש לתקן את הליקוי.

פסולת זיהומית: פח פסולת זיהומית נמצא גדוש באופן המסכן את המשתמש.
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79%* 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-

החוזקים בעבודת הרוקחות:

פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור :  כן 

שירות רוקחות מוסדיים - רכש אספקה וביעור תרופות
* הזמנות מתבצעות ע"י הרוקח : כן 

* הזמנות מבוצעות על ידי הרוקח בשיתוף האחות הראשית. 
* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים : כן 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה : כן 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

שירות רוקחות מוסדיים - אחסון וסידור תרופות ותוקפן
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* טמפ’ בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי : באופן חלקי 
* מבוצע תיעוד לטמפ’ החדר, אולם התיעוד האחרון הרשום הוא מתאריך 23.04.2017 (לפני יומיים). 

שירותי רוקחות מוסדיים - בקרה רוקחית במוסד
* לקיחת פרופיל תרופתי של מאושפז חדש : לא 

* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון: בדיקת אבחנות מול תרופות, בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות, ריסוק מותר וכו’ : כלל לא 

* אין תיעוד ממוחשב או ידני ליומני התערבות מאז חודש ספטמבר 2016. 
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה : מעל לחודשיים 

* אין רישומי בקרה בקלסר הרוקח מאז חודש ספטמבר 2016. 

שירותי רוקחות מוסדיים - ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית : באופן חלקי 

* מדיק בלבד. 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים : באופן חלקי 

* קיימת צפיפות בארון התרופות. יש להוסיף סלסלות גדולות יותר למניעת ערבוב תרופות בין המטופלים. 

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

* מעקב טמפ’ אחרון בוצע בתאריך 23.04.2017. אין מקרר תעשייתי ואין אוגר טמפרטורה במקרר. 

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא : לא 

* כתישה/חציה בהתאם להנחיות : באופן חלקי 
* התרופות מטפורמין ואומפרדקס ניתנות בכתישה למטופל עם PEG למרות האיסור על ריסוקן/חצייתן. 

הערות לסיכום:
1. יש לעבור על תיקי כל המטופלים ולמלא יומני התערבות מידי רבעון, יש לעבור

על התרופות, לבדוק באם ישנן אינטראקציות.
2. יש לבצע בקרה במחלקה מידי שבועיים ולתעד את הממצאים בקלסר הרוקח.

3. יש להצטייד בספרות מקצועית לרוקח או ברישיון לתכנת אינטראקציות ממוחשבת.
4. יש להקפיד על ניטור ותיעוד טמפרטורת חדר אחסון התרופות באופן יומיומי.
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5. יש להקפיד על ניטור ותיעוד טמפ’ המקרר באופן יומיומי. כמו כן יש להצטייד
במקרר תעשייתי ובאוגר טמפ’ למקרר, ולפרוק את נתוניו למחשב מידי יום, כנדרש

בנוהל 126 של משרד הבריאות.
6. יש להקפיד שתרופות האסורות בכתישה/חצייה אינן נכתשות וניתנות למטופלים

.PEG דרך
7. בארון התרופות ישנה צפיפות, וקיימת סכנה למעבר התרופות מסלסלה אחת

לאחרת. יש להקצות מקום נוסף לאחסון התרופות ולהצטייד בסלסלות גדולות יותר,
היכולות להכיל את כל תרופות המטופלים ללא סכנה של מעבר תופות ממטופל

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

ל- 30 מיטות ברישוי ול-31 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.2765.47 0.69 0.42 רופא/ה
0.7513.94 6.18 5.43 3אח/ות

1.03 0.00 אח/ות מעשי/ת
0.27-5.04- 5.15 5.43 אח/ות מוסמכ/ת

1.3113.34 9.8311.14 כח עזר
0.0310.00 0.33 0.30 עובד/ת סוציאלי/ת

0.025.95 0.44 0.42 פיזיותרפיסט/ית
0.6010.00 6.60 6.00 1מרפא/ה בעיסוק

0.2143.00 0.71 0.50 מדריכ/ת תעסוקה
0.000.00 6.00 6.00 1דיאטנ/ית

3.33100.00 6.66 3.33 10קלינאי/ת תקשורת

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה. למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,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- 30 מיטות ברישוי ול-31 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.27 1.00 0.72265.09

0.72265.09 1.00 0.27 אב בית/מנהל משק
0.79381.92 1.00 0.20 עובד/ת אחזקה

0.79381.92 1.00 0.20 מחסנאי
0.72265.09 1.00 0.27 טבח/ית ראשי/ת

0.1720.48 1.00 0.83 עובד/ת מטבח
0.7053.84 2.00 1.30 עובד/ת ניקיון

0.14-100.00- 0.00 0.14 משגיח כשרות
0.07-100.00- 0.00 0.07 חצרן/גנן
0.72265.09 1.00 0.27 מזכירה
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נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :10.05.2016
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        69.50 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית :19 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 07.06.2018

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי

תאריך הבקרה : 25.04.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא רלוונטי

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
14.50              סכום ציוני הבקרה

1.00               בריאות הסביבה

0.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

2.00               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

0.00               מומחיות רופא הבית

4.00               יועצים

3.00               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 2.00               יש אישור למתן

IV 1.00               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

37.50            סה"כ (ללא משך רישוי)

עמוד 34 מתוך 34
רח’ המלאכה 3, נצרת עילית 17000 ת.ד. 744

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


