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לכבוד 
ד"ר גטאס נאסר 

מנהל/ת רפואי/ית 
מוריה (מוסד נוה הגליל) (קוד מוסד 23753) 

  
פקיעין (בוקייעה) 

  
ד"ר נאסר נכבד/ה,  

 

הנדון: סיכום הבקרה בבית החולים "מוריה (מוסד נוה הגליל)"

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ביום 26.02.2018. 
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הגריאטרי (למנהל 

האדמיניסטרטיבי, למנהלת הסיעוד - אחות ראשית ולראשי השירות של מקצועות הבריאות). 
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית (גריאטר המחוז), בצירוף העתק 

לרופא המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה pniot.geriatrya@moh.gov.il על צפי ואופן ביצוע תיקון התחומים 
הטעונים שיפור וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה, תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה על פי 

סדר התחומים המצויין בדו"ח זה. 
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כח-אדם, הנכם נדרשים להשלימם, לא יאוחר מ-30 יום מקבלת דו"ח זה. על 

ההשלמה יש להודיע למייל המופיע מעלה. 
  

לתשומת לב הנהלת המוסד: באחריות הנהלת המוסד להבטיח למטופלים תנאים סביבתיים ראויים תוך 
שמירת הפרטיות וכבוד המטופל (ניקיון במוסד, כלי מיטה נקיים, תנאים לתעסוקה וטיפולים של ריפוי 

בעיסוק וכו'). לאלתר, יש ליישם תיקון ליקויים המפורטים בדו"ח בריאות הסביבה. באחריות הנהלת המוסד 
לדאוג להפנמה של הנגשה תרבותית על ידי הצוות. 
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בברכה, 
ד"ר יבגניה פנטופל 

גריאטרית מחוזית, מחוז צפון 
 

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

ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה, ירושלים.
ד"ר אהרון כהן, ראש האגף לגריאטריה, משרד הבריאות, ירושלים.

ד"ר אליעוז חפר, הממונה על הרישוי, משרד הבריאות, ירושלים.
ד"ר מיכל כהן-דר, רופאה מחוזית, לשכת בריאות צפון.

ד"ר שיאהב שיאהב, רופא נפתי, נפת עכו.
הנהלת אגף הגריאטריה.

מר יוחנן סמואל, מרכז בכיר, נתוני בקרה ואיכות בגריאטריה, ירושלים.
צוות הבקרה.
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סיכום הבקרה בבית החולים "מוריה (מוסד נוה הגליל)"
- בתאריך 26.02.2018 נערכה בקרת פתע, בקרת רישוי בבית החולים הגריאטרי, על ידי צוות מחוז צפון.

- מטרת הבקרה הייתה לבחון את הטיפול הרפואי, הסיעודי ושל שאר מקצועות הבריאות וכן השירותים האחרים הניתנים  
למטופלים המאושפזים בבית-החולים.

- להלן הרכב צוות הבקרה ותחומי בקרתו:

ד"ר מאיה בוטארה, רופאת בקרה ,  מחוז צפון - * רפואה
גב' נטלי מרשליק, אחות מפקחת מחוזית בגריאטריה ,  מחוז צפון - * סיעוד

גב' רינת משה, מרכזת תחום בקרה ,  מחוז צפון - * תזונה
גב' שולי ורדי, מרכזת תחום בקרה ,  מחוז צפון - * פיזיותרפיה

מר פרנסוא עג'אג', מרכז תחום בקרה ,  מחוז צפון - * ריפוי בעיסוק
גב' אמירה אשקר, עובדת סוציאלית נפתית ,  מחוז צפון - * עבודה סוציאלית

מר אבי כהן, מרכז תחום בקרה ,  מחוז צפון - * רוקחות
גב' אורנה מניס, מרכזת תחום בקרה ,  מחוז צפון - * בריאות הסביבה

כללי:
המוסד עומד לפני שדרוג לפרוגרמה 2016. 

קווים אדומים:
תנאים סביבתיים לקויים מבחינת ניקיון ותחזוקת הבניין. 

כח-אדם:
קיים מחסור באחיות מוסמכות. 

ועדות מוסדיות:
יש להקפיד על עבודת וועדת ההתעמרות, וועדת מניעת זיהומים וכו', לפי הנהלים. 

תהליכי עבודה רוחביים:
יש לשפר עבודת צוות רב מקצועית, תוך הקמת במנגנון תקשורת מובנה ונהלים פנימיים בתחום תזונה אינטראלית, מתן 

טיפול תוך ורידי וכו'. 

חיסוני עובדים:
יש לדאוג לחיסוני עובדים הן ותיקים והן חדשים. 

מניעת זיהומים:
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יש להקפיד על יישום נוהל מניעת זיהומים. 

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש אינו בתוקף בפעם השניה תוך שישה חודשים. 

תנאים סביבתיים:
יש לשמור על ניקיון ונהלי כביסה. 
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תמהיל מאושפזים: 
  

להלן תמהיל המאושפזים במחלקות בית החולים:

שם מחלקה
מס' 
מיטות
ברישיון

מס' 
מאושפזים

בפועל

מס' 
סיעודיים

מס' 
סיעודי
מורכב

מס' 
תשושי 

נפש

מס' 
תת מונשמיםתשושים

בבי"ח שיקומייםאקוטי
כללי

-------24 24 29 גריאטריה סיעודית א
-------16 16 18 גריאטריה סיעודית ב
-------21 21 24 גריאטריה סיעודית ג

-----17 --17 27 תשושי נפש
-----17 -61 78 98 סה"כ

- בסה"כ שהו במחלקות 78 מאושפזים, מתוכם 65 במימון משרד הבריאות.
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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:
למוסד אין אישור כיבוי אש בתוקף.

:IV רישיון
לבית החולים הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות (טיפול תוך ורידי), למטופלים השוהים בו באופן קבוע.
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נספח א' 
הערכת הבקרה לפי תחומים

תחום מקצועי
 (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

Xרפואה
Xסיעוד
Xתזונה

Xפיזיותרפיה
Xריפוי בעיסוק

Xעבודה סוציאלית
Xרוקחות

Xבריאות הסביבה
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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  

  
רפואה: 86% 

הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:
- תיאור כללי

- כח-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 במרכז גריאטרי עם 4 מחלקות: מחלקה 1 לתשושי נפש ו-3 מחלקות סיעודיות. *

מחלקה לתשושי נפש: ברישוי ל-27 מיטות, בפועל ביום הבקרה נמצאו בה 17 מטופלים, כולם תשושי נפש בתפקודם. 
מחלקה סיעודית א': ברישוי ל-29 מיטות, בפועל ביום הבקרה נמצאו בה 24 מטופלים, כולם סיעודיים בתפקודם. 
מחלקה סיעודית ב': ברישוי ל-18 מיטות, בפועל ביום הבקרה נמצאו בה 16 מטופלים, כולם סיעודיים בתפקודם. 
מחלקה סיעודית ג': ברישוי ל-24 מיטות, בפועל ביום הבקרה נמצאו בה 21 מטופלים, כולם סיעודיים בתפקודם. 

למוסד יש הרשאה למתן טיפול תרופתי תוך ורידי. 
הבקרה הינה בקרת פתע לפני חידוש רישוי. המנהל הרפואי לא נכח בבקרה. רופא הבית נכח בבקרה. 

הבקרה נערכה על פי שיחה עם רופא הבית ובדיקת רשומה רפואית.

כח-אדם - הערות על כל המחלקות:
המנהל הרפואי הינו מומחה ברפואה פנימית. *

במוסד עובדים שני רופאים 24 ש"ש ו-16 ש"ש כל אחד. 
יועצת גריאטריה מגיעה למוסד לפי הצורך. אין הסדר יועץ בתחום אחר קבוע למוסד. 

קלינאי תקשורת עובד במוסד 12 שעות בחודש.
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חוזקים
רופא בית

הכשרת רופא בית: ב-2018 רופא הבית סיים קורס "פסיכוגריאטריה" בפקולטה לרפואה בטכניון, חיפה.* 

הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות: רופא הבית מכיר טוב את המטופלים ומסור לתפקידו.* 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל

אנמנזה: רופא הבית מקפיד לתעד ברשומת הקבלה הרפואית אנמנזה רפואית מלאה, כולל ציון רגישות לתרופות.* 

הערכה קוגנטיבית: בהערכה קוגניטיבית ותפקודית רופאי הבית מקפידים על שימוש בכלים מובנים ומקובלים.* 

תרופות בקבלתו, תיאור תרשים EKG: רופא הבית מקפיד לתעד פענוח של תרשים EKG ברשומה רפואית.* 

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות

הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות - רישום, דיון ונימוק: רופא הבית מקפיד לתעד את המעקב אחר השפעת הטיפול * 
בתרופות אנטיפסיכוטיות.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה

מנגנוני תקשורת בין אנשי הצוות: קיים מנגנון תקשורת ממוחשב ומסודר בין אנשי הצוות.* 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור
עבודת המנהל הרפואי

קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה. השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו: קיימת * 
ומופעלת חלקית. יש להקים ולהקפיד בהפעלת תכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה במעורבות של 

הרופאים.

קשר עם משפחות

זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה, אחת לתקופה ובמצבי משבר: יש להקפיד על שעות קבועות * 
למפגשים עם המשפחות. יש לשים במקום נגיש בכל מחלקה את רשימת שעות קבלת בני משפחה. 

בשיחות תיאום ציפיות (בקבלה, אחת לתקופה ובמצבי משבר) עם המטופל או בני משפחתו יש להקפיד לדון בנוגע להנחיות
מקדימות והנחיות בנוגע לסוף החיים, כולל אישור מסמך הנחיות מקדימות ו/או ייפוי כח.

מעקב רפואי שוטף

אבחון וטיפול בעיות דחופות. יישום ותעוד בהתאם להרשאת מתן טיפול חריף (IV): חלקי. במעקב רפואי שוטף נמצא תיעוד* 
ורישום ע"י רופא הבית, לרבות נימוק לצורך מתן טיפול תוך ורידי ומעקב אחר מצב החולה. לא נמצאה השתתפות של רופא 
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 .IV מומחה בתהליך מתן טיפול
יש לבנות, להכיר וליישם נוהל מוסדי פנימי למתן טיפול תרופתי תוך ורידי. 

יש להקפיד על השתתפות/ה של הרופא/ה המומחה/ית בתהליך של מתן טיפול תרופתי תוך ורידי. סימוכין: נוהל האגף 
לגריאטריה 0.5.4.

אבחון וטיפול בבעיות משקל והזנה (כולל הזנה אנטראלית): לכל מטופל עם בעיות משקל והזנה יש להקפיד לבנות תכנית * 
טיפול תזונתית מבוססת על פעילות של מספר גורמים מקצועיים עם תיאום ביניהם וליישם את התכנית. סימוכין: נוהל האגף

לגריאטריה 0.5.5.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה

סיכום ישיבת הצוות  ותכניות טיפול רב מקצועית, התייחסות לישיבה קודמת: בישיבות רב-מקצועיות יש לקיים דיון בבעיות * 
הדורשות ליבון בישיבת הצוות, ולבנות תכנית טיפול בהתאם, כולל מטלות בתחום הרפואה. יש להגדיר את האחראי לביצוע
כל סעיף בתוכנית ולו"ז לביצוע לפי העניין, ולהקפיד על מעקב אחרי יישום החלטות אשר התקבלו בישיבת צוות רב-מקצועי 

הקודמת. סימוכין: נוהל אגף לגריאטריה 0.4.5. 
מומלץ לשפר רישום פרוטוקול ישיבה רב- מקצועית.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית

מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל (חדש וותיק) ונותן לצוות הסברים: באחריות הנהלת המוסד להשלים * 
ביצוע חיסונים לכל העובדים במוסד. סימוכין: נוהל אגף לגריאטרי 0.4.11, חוזר מנכ"ל 07/2013 "חיסון עובדי מערכת 

הבריאות" ועדכוניו - חוזר ברה"צ 8/2014.
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סיעוד: 93% 
הבקרה בתחום הסיעוד כללה את הנושאים הבאים:

- תיאור כללי
- כח-אדם

- אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
- תכנית טיפול בקבלה לאשפוז

- מעקב סיעודי
- תרופות

- הבטחת הסביבה
- תקשורת

- הזנה והאכלה
- הפרשות

- היגיינה אישית ולבוש
- שמירת שלמות העור

- תנועתיות ותנוחה
- קשר עם המשפחה

- עדכון מקצועי
- הדרכה והערכת הצוות

- טיפול בכאב
- מניעת זיהומים

- זכויות החולה

תיאור כללי:
בבית הסיעודי 3 מחלקות סיעודיות ומחלקה אחת לתשושי נפש. *

בבקרת פתע שנערכה בשעות הבוקר, כל המטופלים היו מחוץ למיטותיהם, לבושים בבגדים נקיים ובהתאם לעונה. 
במחלקות סיעודיות מאושפזים 2 מטופלים עם פצעי לחץ דרגה 2, אין מטופלים עם חיידקים עמידים, 4 מטופלים מקבלים 

הזנה באמצעות גסטרוסטום, 11 מטופלים מוגבלים באמצעים שונים. 
במחלקה לתשושי נפש מאושפזים 2 מטופלים סיעודיים, מתוכם מטופל אחד עם פצעי לחץ בדרגה 2. 

הבית הסיעודי נמצא בשלבי התרחבות. 
לציין שבחצי שנה האחרונה הבית הסיעודי היה בהפסקת אשפוז ולא היו קבלות חדשות של מטופלים.

כח-אדם - הערות על כל המחלקות:
כוח אדם סיעודי אינו עונה לדרישות המכרז. בבית הסיעודי אין אחות סגנית לאחות ראשית. *

כוח אדם של מטפלים עונה לדרישות המכרז.
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חוזקים
אומדן סיעודי ורישום אנמנזה

בחצי שנה האחרונה לא היו קבלות חדשות של מטופלים. לכל המטופלים שחזרו מאשפוז בבתי חולים, נעשה אומדן סיעודי *
ונלקחה אנמנזה בצורה מעמיקה ומקצועית.

שמירת שלמות העור
נאמנת נושא בתחום מניעת פצעי לחץ, לוקחת חלק פעיל באיתור וטיפול במטופלים עם פצעי לחץ.*

עדכון מקצועי
הנהלת הבית הסיעודי מאפשרת יציאת אנשי הצוות להשתלמויות מחוץ למוסד. *

בבית הסיעודי מונו נאמני נושא בכל התחומים, נעשתה הדרכת צוות ועיבוד נתונים בתחומים מניעת פצעי לחץ וכאב.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור
הבטחת הסביבה

נעשה תהליך הסקת מסקנות לאירועים חריגים, מומלץ לקיים ניתוח רוחבי של אירועים חריגים שמתרחשים בבית הסיעודי.*

תקשורת
חלק ניכר ממאושפזים בבית הסיעודי דוברי השפה הרוסית. במחלקות אין עובדים דוברי שפות שונות בכל משמרת. *

במחלקה סיעודית ד' נמצא מטופל ללא שיניים תותבות בזמן הארוחה.לדברי הצוות, המטופל מסרב להרכיב את השיניים. 
לאחר שיחה איתו בשפת האם, המטופל הביע רצון לשים שיניים תותבות.

הזנה והאכלה
במחלקה סיעודית מאושפזת מטופלת, אשר יותר משנה מקבלת אוכל  במזרק. לא נמצאה התייחסות לנושא בישיבות צוות *

רב מקצועיות, לא נעשו אומדנים עדכניים, לא נמצא דיון משותף עם קלינאי תקשורת.

היגיינה אישית ולבוש
במספר חדרים של מטופלים נמצאו מזרונים ומצעים מלוכלכים, פרגודים שבורים וקרועים. חשוב לדאוג לסביבת מטופל *

נקיה ובטוחה.

הערות לסיכום:
הבית הסיעודי נמצא בתהליכי התרחבות. לא היו קבלות חדשות בחצי שנה אחרונה. *

תחום הסיעוד מתנהל ברמה טובה.
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תזונה: 94% 
הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:

- תיאור כללי
- כח-אדם

- ניהול כוח אדם - פריסת שעות
- כללי

-  איכות ובטיחות המזון
- בדיקת התפריט השבועי - רישום מול יישום

- גודלי מנה/גיוון
- רשומות מחלקתיות

- הגשת ארוחות צהריים - תצפית / אבטחת איכות כלל הארוחות
- מטופל חדש - תיעוד ברשומה התזונתית

- מטופל במצב תזונתי לא תקין - תיעוד ומעקב
- יישום והלימה

תיאור כללי:
ארוחת הצהריים, ממרחים של ארוחת הערב ועוגות מסופקים ע"י חברת הסעדה. ארוחות בוקר, ערב וטחינת המרקם *

הדייסתי נעשית במטבח המוסד. 
ארוחת הצהריים משונעת למחלקות בעגלות חימום.

כח-אדם - הערות על כל המחלקות:
דיאטנית חדשה העובדת כחודשיים. עברה חפיפה ע"י הדיאטנית היוצאת, אשר עדיין עובדת ברשת. *

עובדת 20 ש"ש בימים א',ג',ה'.

חוזקים
ניהול כוח אדם - פריסת שעות

רצף הטיפול התזונתי נשמר למרות שינויים בכ"א בשירות הדיאטה.*

כללי
הדיאטנית אוספת מידע לגבי שביעות רצון המטופלים מהמזון המוגש ועל פיו נערכים שינויים בתפריט. *

ניכרת התייחסות אישית והתאמה תרבותית לצרכים המשתנים של המטופלים. 
מתקיימים תהליכי הבטחת איכות המאפשרים הטמעה ויישום הנחיות שירות התזונה.

 איכות ובטיחות המזון
ממרחים בארוחת ערב ועוגות המוגשות בארוחות ביניים לרוב בהכנה ביתית. חשוב לשיפור איכות החיים של המטופלים *

והנאה ממזון איכותי, אסתטי וטעים.
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רשומות מחלקתיות
נעשתה התייחסות להערה מבקרה קודמת- התפריט הונגש במחלקות לרווחת המטופלים, משפחותיהם והצוות.*

הגשת ארוחות צהריים - תצפית / אבטחת איכות כלל הארוחות
האווירה בחדר האוכל נעימה ומקדמת אכילה. המזון במרקם הדייסתי מוגש בצלחות מחולקות והמנה צבעונית ומזמינה. *

הבישול מגוון ובסגנון ביתי. המנות מכילות רוטב סמיך, מומלץ לחשוב על תוספת רטבים שונים בהתאם להעדפות 
המטופלים. 

האכלת מטופלים מבוצעת בכבוד ובכפית למי שזקוק. קצב האכלה מותאם למטופל.

מטופל במצב תזונתי לא תקין - תיעוד ומעקב
תחום הטיפול והמעקב התזונתי מנוהל ע"י הדיאטנית באופן מקצועי ומלא.*

תחומים הטעונים תיקון ושיפור
ניהול כוח אדם - פריסת שעות

מומלץ לשמור על יציבות כ"א בתחום התזונה לצורך העמקת ההיכרות עם המטופלים וקיום תהליכי עבודה פוריים בשיתוף *
צוות רב מקצועי.

כללי
מומלץ שהדיאטנית תצא לקורס תזונה בגריאטריה ולהשתלמויות בתחום לצורך התמקצעותה. *

יש לשפר את שיתופי הפעולה בין הדיאטנית לאנשי הצוות השונים, כולל קלינאי תקשורת, במטרה להשיג טיפול אופטימאלי
עבור המטופלים.

מטופל במצב תזונתי לא תקין - תיעוד ומעקב
בטיפול התזונתי יש לכלול היבטים אישיים למטופל, היבטים של איכות חיים. *

ביום הבקרה, נבדק טיפול תזונתי של מטופלת המואכלת במזרק, מומלץ להעמיק את הדיון בישיבת צוות רב מקצועי ושיתוף
המשפחה.

יישום והלימה
יש לוודא התאמה בין הנחיות הדיאטנית ליישום. ביום הבקרה, מטופלים שהיו צריכים לקבל בארוחת ביניים שזיפים *

מיובשים/ פודינג/ איזידרינק לא קיבלו או שקיבלו מאוחר מהזמן שהומלץ (דבר שיכול לפגוע בצריכת המזון בארוחת 
צהריים).

הערות לסיכום:
במהלך החצי שנה האחרונה התחלפו שתי דיאטניות לצורך עבודתן בבתי אבות אחרים ברשת, למרות זאת ניכר שנעשית *

למידה והשתדלות לפעול למען קידום תחום התזונה במוסד ושיפור איכות חיי המטופלים.
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פיזיותרפיה: 94% 
הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:

- תיאור כללי
- כח-אדם

- פריסת שעות ומצבת 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:
מוסד עם 3 מחלקות סיעודיות ומחלקת תשושי נפש. בסך הכל 78 מטופלים ביום הבקרה. *

חדר הפיזיותרפיה ממוקם בקומה השלישית ומשותף לכל המחלקות. 
נערכה בקרת פתע לצורך חידוש רישוי בנוכחות הפיזיותרפיסטית במוסד.

כח-אדם - הערות על כל המחלקות:
אחראי השירות לא נכח במקום, למרות שזהו יום עבודה שלו. נמסר שיצא להחליף פיזיותרפיסט חסר במוסד אחר. עובד 5 *

בקרים בשבוע. 
פיזיותרפיסטית נוספת בצוות, צעירה במקצוע, החלה לעבוד לפני כשמונה חודשים. מגיעה 3 בקרים בשבוע. 

השירות נפרש על פני שישה בקרים. יום ראשון הינו יום עבודה משותף לצוות. 
לרשותם כח עזר 4 שעות מידי יום.

חוזקים
פריסת שעות ומצבת כוח אדם

תקן כח אדם מלא ובנוסף כח עזר בכל שעות הפעילות. השירות נפרש על פני שישה בקרים בשבוע.*

פרופיל המטופלים במוסד
מרבית הדיירים מטופלים בפיזיותרפיה ובתדירות טובה המותאמת לצרכיהם.*
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ארגון השרות

מנהל השרות עומד בדרישות הנוהל (ותק מקצועי, הכשרה על בסיסית): כן. אחראי השירות בשלבים מתקדמים של התואר * 
השני בפיזיותרפיה.

המנהל מארגן ומפקח על השרות על פי תכנית פעילות מובנית ומתועדת: כן. יום ראשון הינו יום עבודה משותף לשני * 
הפיזיותרפיסטים. תוכנית הטיפולים כוללת מידי יום מטופלים מכלל המחלקות.

פריסת צוות במחלקות, חלוקת אחריות והגדרת תפקידים: קיימת. מנהל השירות אחראי לבניית תוכנית העבודה השבועית. * 
הפיזיותרפיסט הנמצא מבצע טיפולים ונותן מענה בכל המחלקות.

דרכי תקשורת תוך צוותית מובנים בכתב: יש.* 

אבחון פיזיקלי
הבדיקה הפיזיקלית מתבצעת תוך 5 ימים באופן מלא וכוללת תכנית טיפול אישית בהתאם לממצאי הבדיקה.*

טיפול פרטני
הטיפול הפרטני מבוצע בהתאם לתוכנית ומתעדכן לפי צורך.*

חריגה מסמכויות התפקיד המוגדרות לכוח עזר בפיזיותרפיה: לא.* 

טיפול בקבוצה
מתבצע טיפול בקבוצה ע"פ יכולות המטופלים. קבוצות חוצות מחלקות.*

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
המעקב נרשם בתדירות הנדרשת וכולל התיחסות בכל שינוי במצב רפואי ו/או תפקודי של המטופל.*

טכנולוגיה לישיבה וניידות
מרבית המטופלים יושבים ישיבה נכונה ובטיחותית ועם אביזרים מותאמים.*

הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה: מתקיים.* 

מעורבות של פיזיותרפיסט/ית בהמלצה/הזמנה של ציוד: קיימת.* 

מגוון כסאות גלגלים בהתאם לצרכי המטופלים: בנמצא.* 

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

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית

הדרכה פרטנית לעובד חדש - שאינו פיזיותרפיסט: מתקיימת.* 
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הדרכה מובנית לכל הצוות: מתקיימת.* 

השתתפות פיזיותרפיסט בישיבות צוות (רב תחומי): מתקיימת.* 

השתתפות פיזיותרפיסט/ים בהשתלמויות מקצועיות רלוונטיות: כן.* 

הנחיות לצוות המטפל ליישום תוצאות הטיפול (עפ"י תיעוד): קיימות.* 

תנאים פיזיים
חדר הפיזיותרפיה חדר מאורגן ומסודר וכולל גם עמדת מחשב.*

ציוד טיפולי
הציוד הטיפולי מלא ובהתאם לדרישות הנוהל.*

ציוד ואביזרי עזר לניידות

התאמת עזרי הליכה, מיטות, מנופים ומזרונים לצרכים התפקודיים של המטופל: מלאה.* 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור
ארגון השרות

המנהל מארגן ומפקח על השרות על פי תכנית פעילות מובנית ומתועדת: במקרה שפיזיותרפיסט נעדר, יש לבצע תכנון * 
מחדש ליום העבודה באופן שיבוצעו הטיפולים על פי סדר חשיבותם. בחודשים אחרונים העדרויות מידי שבוע. 

יש להקפיד לרשום בתוכנית הטיפול היומית ובדו"ח שממולא בפועל, את כל הטיפולים שהתבצעו באותו יום, כולל 
המטופלים שיוזמים ומגיעים לטיפול מידי יום.

פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול (פרויקטים): אין. החל פרויקט בתחום האתיקה, בשלבי בניה.* 

אבחון פיזיקלי

תכנית טיפול כתובה ומנומקת לאחר אבחון ראשוני: להקפיד לרשום בתכנית הטיפול מטרות תפקודיות. יש להקפיד * 
להתייחס לרמת התפקוד הגבוהה ביותר של המטופל.

טיפול בקבוצה

תכנית מובנית לפעילות גופנית ע"י פיזיותרפיסט/ית ו/או מורה להתעמלות, בפיקוח פיזיותרפיסט/ית: לא.* 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית

מעקב פיזיקאלי מתועד המשקף את מצבו העדכני של המטופל: להקפיד במעקב רישום מלא של תחומי האחריות של * 
הפיזיותרפיה כולל האביזרים שהותאמו לישיבה ולהליכה.
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טכנולוגיה לישיבה וניידות

שימוש באביזרים נלווים עפ"י צרכי המטופל: חלקי גבוה. לתקן מנגנון כסאות הרקליין, להתאים גובה רגליות, להפחית/ * 
להתאים מגיני שוקיים לטובת דריכה טובה של כף רגל על הרגלית.

הערות לסיכום:
שירות הפיזיותרפיה מעורב בכל התחומים בהם הפיזיותרפיה צריכה לתת מענה. *

להקפיד על תיעוד מלא ועדכני של הרשומות.
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ריפוי בעיסוק: 90% 
הבקרה בתחום הריפוי בעיסוק כללה את הנושאים הבאים:

- כח-אדם
- קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק

- הערכת מעקב
- ישום תכנית הטיפול

- הכרת מטופל חדש ע"י מדריכת תעסוקה / פעילויות בתעסוקה
- פעילות בתעסוקה

- תנאים פיזיים וסביבה
- ציוד ואביזרים

- הדרכה ותקשורת
- העשרה ונהלים

- יישום המלצות מבקרה קודמת

כח-אדם - הערות על כל המחלקות:
ריפוי בעיסוק: במוסד עובדות שתי מרפאות בעיסוק, מנהלת שירות שהיא מקצועית וותיקה במוסד, ומרפאה בעיסוק חדשה *

במקצוע ובמוסד ביחד עובדות 24 ש''ש. 
תעסוקה: במוסד עובדות 5 מדריכות תעסוקה, חלקן עם שנות ותק רבות, וחלקן עם תעודות, עובדות ביחד 83 ש''ש.

חוזקים
קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק

*.A.D.L ההערכות מתבצעות כנדרש בנהלים, כולל אבחון מוטורי וסנסורי, אבחון קוגניטיבי והערכת

הערכת מעקב

ביצוע מעקבים: מעקבים מלאים ומעודכנים בתדירות הנדרשת.* 

ישום תכנית הטיפול
מתבצעת כפי שנדרש בנהלים, אם זה בטיולים פרטניים או קבוצתיים ועל ידי הדרכות מדריכות תעסוקה וצוות מטפל.*

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכת תעסוקה / פעילויות בתעסוקה

מלוי טופס קבלה למטופל חדש, על כל סעיפיו, בתוך שבוע: מלא.* 

פעילות בתעסוקה

פעילות פרטנית - התאמה גיוון ודווח: קיימת פעילות מגוונת התואמת את צורכי המטופלים ויכולותיהם.* 

פעילות קבוצתית - התאמה גיוון ודווח: מתקיימת  פעילות  מגוונת מותאמת ומתועדת כנדרש.* 
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תנאים פיזיים וסביבה

חדר תעסוקה: מתאים.* 

פינת עבודה ומקומות אחסון (כולל ארונות במקום הפעילות): יש, מתאימים וזמינים.* 

לוח פעילות, לוח התמצאות ושעון: קיימים ומתאימים לדרישות.* 

ציוד ואביזרים

ציוד ואביזרים להפעלה פרטנית: קיים מותאם ומגוון.* 

ציוד ואביזרים להפעלה קבוצתית: קיים מותאם ומגוון.* 

ציוד נלווה: קיים ומגוון.* 

הדרכה ותקשורת

ישיבת צוות ריפוי בעיסוק/תעסוקה: מתקיימת לא על פי הנהלים.* 

הדרכה מובנית למדריכת/ות תעסוקה: מתקיימת בהתאם לנהלים.* 

העשרה ונהלים

פרויקטים מיוחדים: מגוונים ומתקיימים על בסיס קבוע.* 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור
הערכת מעקב

ביצוע מעקבים: יש להמשיך ולעדכן מטרות ותוכנית טיפול בכל הערכה חוזרת, מומלץ לקבוע מטרות טיפול תפקודיות * 
ומדידות. צריכה להיות התאמה בין המטרות והתוכנית למצבו של המטופל בפועל.

ישום תכנית הטיפול

התאמת אביזרים וסדים: יש לדווח לפי הנהלים על המטופלים שמרכיבים סדי ידיים.* 

תנאים פיזיים וסביבה

חדר ריפוי בעיסוק: במוסד אין מכון של ריפוי בעיסוק שניתן לתת בו טיפול ראוי ומקצועי למטופלים. על הנהלת המוסד לסדר* 
מקום ייעודי שיהיה מכון ריפוי בעיסוק (הערה חוזרת מבקרות קודמות).

ציוד ואביזרים
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ציוד ואביזרים לטיפול בריפוי בעיסוק: יש להמשיך ולרכוש ציוד טיפולי לריפוי בעיסוק.* 

הדרכה ותקשורת
ביום הבקרה לא נמצאו ההדרכות של המרפאה בעיסוק במוסד, למרות שבבקרה הקודמת נתבקשו מנהלת השירות *

ומנהלת המוסד שההדרכות יהיו מתועדות וזמינות במוסד (הערה מבקרה קודמת).

העשרה ונהלים

השתלמות והתפתחות מקצועית: יש להמשיך לצאת לקורסים ולימי עיון בגריאטריה.* 

יישום המלצות מבקרה קודמת

התייחסות להערות מבקרה קודמת: התייחסות חלקית להערות מבקרה קודמת.* 
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עבודה סוציאלית: 85% 
הבקרה בתחום העבודה סוציאלית כללה את הנושאים הבאים:

- תיאור כללי
- קבלת מטופל והסתגלות

- פעילות כללית 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

- רשומת מטופל
- תיק אפוטרופסות

- תיק ריכוז מתנדבים
- שביעות רצון משפחות

- שיתוף בהחלטות הנוגעות לבן משפחתך

תיאור כללי:
מדובר בבית סיעודי ותיק עם 4 מחלקות אשפוז, מחלקה אחת לתשושי נפש ו-3 מחלקות סעודיות. הבית בתהליך הרחבה *

ונמצא בשיפוצים. 
הכניסה לבית מסודרת עם חנייה, גינה ומקומות ישיבה ונמצאת פינת חי. במבואה נמצא דלפק עם מתקן לשתייה חמה 

ועוגיות לאורחים. האוירה רגועה וביתית. 
עו"ס המוסד, התחילה את עבודתה במוסד ב8/17. מדובר בעו"ס טריה שסיימה את לימודיה ב2016 וללא הכשרה קודמת 

בגריאטריה. 
התחילה השתלמות ב"טיפול תומך" בבי"ח הלל יפה מ6/2/18-4/6/18. 

עובדת במשרה מלאה- 5 ימים בשבוע, 4 ימים בוקר ויום אחד עד הערב.

חוזקים
קבלת מטופל והסתגלות

המשפחה מקבלת הדרכה תוך 48 שעות ראשונות מקליטת המטופל: כן. העו"ס מגלה בקיאות בנוהל קבלת הדייר, אך לא * 
התנסתה עקב הפסקת אשפוז במוסד. 

ראוי לציון כי הינה בעלת מוטיבציה ורצון לעבודה עם קשישים.
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פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי

העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים: כן. העו"ס למרות התקופה הקצרה הצליחה לגייס מתנדבים לפעילות מגוונת * 
במוסד ושותפה עם הצוות הרב מקצועי בביצוע המשימות.

תיק ריכוז מתנדבים

רשימת מתנדבים, רישום פעילויות: תעוד מלא. מגלה כשרון בגיוס מתנדבים והפעלת הצוות הרב מקצועי בתוכניות.* 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים

קיימים פריטים אישיים בחדרי המטופלים: לא. לעודד הבאת חפצים אישיים לחדרים.* 

המצעים נקיים ומותאמים לעונות השנה: חלקי. החלפת המצעים ולהקפיד על נקיונם.* 

שמות המטופלים רשומים על דלתות חדריהם: כן. חשוב להוסיף לשמות בעברית גם את שפת הדייר (רוסית וערבית) שהם * 
רוב הדיירים.

פעילות העו"ס בנושא חוק זכויות החולה

תהליך הטיפול בתלונות ומעורבות העו"ס בתחום: חלקי. זקוקה להדרכה, להצמד לנוהל ולדווח על המקרים למשרד * 
הבריאות.

טיפול בניצולי שואה

פעילות העו"ס בנושא מיצוי זכויות ניצולי שואה: לא קיימת. לא מתקיימת פעילות ולא מיצוי זכויות הנובע מחוסר בקיאות * 
בנושא. הופנתה לקבל הדרכה ולפנות לעמותת אביב לקבלת סיוע.

עבודת הצוות הרב מקצועי

מתקיים רישום ישיבות צוות רב מקצועיות בהתאם לנוהל (פרוטוקול רישום בתיק המטופל ותיק ריכוז פרוטוקולים): חלקי. * 
להקפיד על עדכון הישיבות בזמן סביר ולעבוד עם הצוות הרב מקצועי במוסד על הבלטת התכנים של הדיון, תוכנית טיפול 

משקפת ומעקב.

תיק אפוטרופסות

תיעוד לגבי תהליכי מינוי אפוטרופוס/מיופה כח: תעוד חלקי. ללמוד היטב את הנוהל ולקבל עוד הדרכה בנושא. להקפיד * 
להעביר העתקים ללשכת הבריאות.
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רוקחות: 100% 
הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:

- כח-אדם
- פעילות הרוקח/ת במוסד

- חדר שירותי רוקחות
- אחסון וסידור תרופות ותוקפן
- רכש אספקה וביעור תרופות

- ניהול הסמים
- בקרה רוקחית

- ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
- תיקון ליקויים

- אחסון התרופות במחלקה ( מחלקות אשפוז )
- אחסון תרופות בקרור ( במחלקות אשפוז )

- תרופות אישיות (במחלקות אשפוז)
- מתן תרופות ( במחלקות אשפוז)

- כללי - מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
- ציון בקרת סמים מסוכנים במחלקה

- שמירה
- פנקס

- מרשם
- מתן סם למטופל

- בקרה
- שמירה
- הזמנה

- טפסי רישום
- בקרה

כח-אדם - הערות על כל המחלקות:
בבית הסיעודי מועסק רוקח בהיקף משרה ושעות התואמים את דרישות תקן הרוקחים בבתי חולים סיעודיים. *

חוזקים
פעילות הרוקח/ת במוסד

השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה (ובגריאטריה בפרט) במהלך החמש שנים האחרונות: בשנתיים * 
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אחרונות. הרוקח מקפיד לצאת להשתלמויות מקצועיות באופן תכוף.

אחסון וסידור תרופות ותוקפן

אחסון בתנאים נאותים: כן. חדר הרוקח מסודר, נקי ומאובזר. התרופות מאוחסנות בתנאים נאותים ומתבצע מעקב טמפ' * 
יומיומי.

רכש אספקה וביעור תרופות

הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות: כן. בלאי התרופות שפג תוקפן מפונה להשמדה על ידי חברה לפינוי פסולת * 
רפואית.

בקרה רוקחית

ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה: אחת לשבועיים לפחות. הבקרות מבוצעות כנדרש וממצאיהן * 
מתועדים בקלסר הרוקח.

אחסון התרופות במחלקה ( מחלקות אשפוז )

תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה: כן. בכל המחלקות ישנם תאים אישיים לכל מטופל ובהם התרופות * 
החודשיות.

תרופות אישיות (במחלקות אשפוז)

סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש: כן. כל התכשירים מסומנים בתאריך פתיחה כנדרש.* 

מתן תרופות ( במחלקות אשפוז)

ביצוע מעקב אחר רמות בדם של תרופות: כן. לאחר הבקרה הקודמת, תוקן נושא המעקב אחר רמות התרופות בדם, * 
והבדיקות בוצעו מיד לאחר הבקרה ובאופן תדיר אחר כך.

הערות לסיכום:
שירותי הרוקחות בבית החולים הסיעודי מבוצעים בצורה מקצועית מאד ובהתאם לתקנות הרוקחים ולנהלי משרד הבריאות.*
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בריאות הסביבה: 68% 
הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:

- תיאור כללי
- מערכת אספקת מי שתיה - מקור מי שתיה ואספקת מים קרים

- מערכת מים חמים ומקלחות
- מניעת מחלת הלגיונרים - ליגיונלה

- הגנת רשת מי שתיה
- מערכות סילוק שפכים
- איסוף פסולת ופינויה

- בטיחות ומפגעי בטיחות
- מערכות קירור וחימום אויר

- ניקיון ותחזוקה שוטפת - דרישות כלליות במחלקות, במבנה ובחצר
- חדרי אשפוז - רווחה / צפיפות, תנאי מגורים וריהוט

- טיפול לא רפואי בגוף האדם
- תחזוקת המחלקות- חדרי כלים וכביסה

- תחנת אחות
- מתקנים לצוות

- מכבסה וכביסה
- הדברה

- חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
- הכנה לשעת חרום

- קבלת המזון במחלקה
- מטבחון עזר - מטבח חלוקה

- חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
- מקור הארוחות ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן"

- קבלת מזון במוסד ומחסן מזון - הנושא ייבדק גם אם מבושלות רק מנות חלקיות
- מתקני הובלת מזון למחלקות

- נתונים כללים על מערך הכנת מזון ובישול - הנושא ייבדק גם אם מבושלות רק מנות חלקיות
- עובדי מטבח / מבשלים

- מטבח/ים - מצב כללי - הנושא ייבדק גם אם מבושלות רק מנות חלקיות
- עמדות העבודה ומדורים במטבח

תיאור כללי:
מערכת חימום המים: *

במוסד מספר מחלקות. חלק עברו לשימוש באטמורים. חלק נשארו עם דוודים חשמליים. ע"פ ההנהלה, המוסד מתכננן 
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לעבור לשhמוש באטמורים בשאר המחלקות. 
מטבח: ארוחות צהריים מתקבלות מקייטרינג הממוקם במבנה בית סיעודי בשפרעם, בעל רשיון יצרן, עסק והובלה. 
במטבח קצה מכינים ארוחת ערב, לא כולל מנה מורכבת, מכינים ארוחת בוקר, ומקבלים ארוחת צהריים ומעבירים 

למטבחים המחלקתיים. 
כביסה: מתבצעת במכבסת המוסד.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור
מערכת אספקת מי שתיה - מקור מי שתיה ואספקת מים קרים

נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום: מצב לא תקין.* 

מערכת מים חמים ומקלחות

מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים, מנוקים ומחוטאים, עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,: לא * 
תקינים/לא מטופל לפי ההנחיות.

טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים (עד הברזים). נדרש 55 - 60 מעלות צלסיוס. יעילות סחרור מים חמים: לא * 
תקין.

ניקיון ותחזוקה שוטפת - דרישות כלליות במחלקות, במבנה ובחצר

ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות: תקין בחלקו.* 

תחזוקה (נראית) של המבנים: לא תקין.* 

גינון וטיפוח חצר קדמית ואחורית ופינות ישיבה: תקין בחלקו.* 

חדרי אשפוז - רווחה / צפיפות, תנאי מגורים וריהוט

התאמת מספר מיטות לדרישות ולרישיון, היעדר צפיפות ואסטטיקה כללית: מתאים חלקית.* 

מיטות מזרונים ומצעים מותאמים ואסטטיים: לא מותאם/לא תקין.* 

מצב שירותים ומקלחות: מותאם ותקין חלקית.* 

תחזוקת המחלקות- חדרי כלים וכביסה

תקינות חדר כלים סניטריים וכלי ניקיון: לא מותאם/לא תקין.* 

טיפול מחלקתי בכביסה: לא מותאם/לא תקין.* 

תחנת אחות



המלאכה 3, נצרת עילית ת.ד. 744 
טל': 04-6557848 פקס: 04-6561465 

GERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :דוא"ל 

סימוכין: 511 
תאריך הבקרה: 26.02.2018 

תאריך הפצה: 26.03.2018

מוריה (מוסד נוה הגליל) (23753) 
, פקיעין (בוקייעה) 

תאריך בקרה: 26.02.2018

עמוד 29 מתוך 33

תחנת האחות ייעודית ובה: הפרדת תרופות ממזון במקרר התחנה. כיור ומתקני שטיפת ידיים: לא תקין.* 

מתקנים לצוות

שירותי צוות, כיורים, מקלחות ומלתחות ומצב התברואי בהם: לא קיים/לא תקין/לא מתאים.* 

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: לא תקין/לא מתאים.* 

מטבח/ים - מצב כללי - הנושא ייבדק גם אם מבושלות רק מנות חלקיות

מצב פיזי של הקירות והרצפה: לא תקין.* 

עמדות העבודה ומדורים במטבח

קיום ותקינות ציוד במדור וקולט אדים: לא קיים/לא תקין.* 

יחידת קירור במדור ותקינות הטמפרטורה במקררים גם בעת הבקרה, מדי טמפרטורה חיצוניים מותקנים והטמפרטורה נ: * 
חלקי.

הערות לסיכום:
בבקרה שנערכה במוסדכם נמצאו ליקויים הדורשים תיקון מידי: *

 
1. מכבסה: הליקויים שנמצאו בהתנהלות המכבסה ובמבנה המכבסה, כפי שקיים כרגע, מביאים לפסילת המכבסה 

במתכונת הקיימת. על המוסד לעבור למכבסה מאושרת, בעלת רשיון עסק, או לחילופין לבצע שינויים ולהתאים את תנאי  
המכבסה, לנוהל הכביסה במוסדות רפואה, שבכללם,  כל ההערות שניתנו בעל פה בזמן הבקרה, בדו"ח זה ובדו"חות 

קודמים, לאלתר. 
במכבסה נראה שכביסה מלוכלכת נמצאת ליד מכונת הכביסה, בסמוך להוצאת כביסה נקיה. 

אזור הטיפול בכביסה מלוכלכת וכביסה נקיה מלא בציוד, בעל פוטנציאל לזיהום צולב. בנוסף, קיומו של הציוד אינו מאפשר 
אחסון תקין של כביסה נקיה ומלוכלכת. כתוצאה מכך כביסה מלוכלכת נמצאת באזור לא מתאים, בעל פוטנציאל לזיהום 

צולב. 
אזור כביסה נקיה מלא בציוד אישי של עובדים, ואינו מאפשר להכיל כביסה נקיה. יש למצוא פתרון למסלול נקי ומסלול 

מלוכלך ולמנוע הצטלבות הנתיבים. 
לא נראו כפפות וסינרים חד פעמיים באזור בולט במכבסה. 

יש לדאוג לרצפה וקירות רחיצים. 
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2. ההתנהלות עם הכביסה בין תחומי המוסד ובמחלקות, פסולה. יש להטמיע מידית בקרב העובדים הפרדה בין מלוכלך 
לנקי. לדוגמא, בחדר כביסה נקיה במחלקות, מאחסנים ארון עם ציוד, מזון יבש, וכו'. בחדר זה מאחסנים טיטולים, ציוד- לא 
תקין. יש להקצות חדר יעודי לכביסה נקיה. באחד מחדרי כביסה נקיה נראה סימן של שתיה חמה, הטענת מכשיר סלולרי, 

ציוד אישי של עובדים. 
 

3. מערכת מים חמים: ע"פ נציג המוסד בבקרה, המוסד עומד להתקין מחממי מים חשמליים, ללא נפח איגום, מסוג 
"אטמור" בנוסף על הקיימים, להחליף את הדוודים שנותרו. להעיר כי כל התערבות במערכת המים החמים והקרים, דורש 
את אישור הנפה. יש לפנות לנפה מידית, להציג את השינויים בתוכנית המים ולקבל את אישורה, בין היתר, שינוי נקודות 

דיגום. לציין כי אין שינוי בדרישה לטמפ' המים הנדרשת במערכת זו, כפי שמופיע בהנחיות למניעת ליגיונלה, מערכת מים 
לא מסוחררת. 

 
4. חדר אחות: יש להסיר מידית את העובש בקיר בחדר אחות, יש להקפיד למלא דלי פסולת זיהומית רק עד 75% מנפחו. 

5. יש להציג מידית אישור על ניקוי וחיטוי דוודים. 
6. יש לדאוג מידית לנקיון המצעים במוסד. 

7. יש להחליף ציוד בלוי עם חלודה. נמצא מאחז יד במקלחת חלוד, מיטות חלודות. 
8. יש לבצע תיקוני טיח ובקעים בקיר ובתקרה אקוסטית, למניעת חדירת מזיקים. 

9. יש לתקן/ להחליף ציוד בלוי, מיטות, וכסאות קרועים וחלודים. מזרונים נמצאו ישנים ומוכתמים מאוד. שולחנות עם 
פורמייקה מתקלפת במטבח- פגם בטיחותי. 

10. הובחן כי בקומה מסוימת מתבצעים שיפוצים: הדבר אינו מתבצע על פי הנוהל. בנוסף, בעת שיפוץ אין לעבור על 
נהלים, חוקים, ותקנות בתחום בריאות הסביבה ובכלל. 

נראה אזור בו הוסר חלק מקיר, במבואה לחדר. הוא נחסם בחלקו על ידי ציוד חלוד שיצר מתחם חצי סגור. במתחם זה, 
מאוחסנת כביסה נקיה, נראתה בו כביסה תלויה לייבוש, וציוד שאינו רלוונטי. יש לבטל את המפגע. 

יש לקבל את אישור הנפה- מחלקת בריאות הסביבה, על ביצוע השיפוץ. 
 

מטבח: במוסד קיים מטבח קצה המקבל ארוחות צהריים ומנה מורכבת לערב, מחברת קייטרינג. בכל מחלקה קיים מטבח 
מחלקתי, המחלק אוכל ומבצע שטיפת כלים חלקית. 

נראו כלי מאוכל, צלחות וקעריות ממלמין, מוכתמות מאוד ושרוטות. יש להחליפן מידית. 
בארון במטבח המחלקתי, נראו תיקי עובדים וציוד אישי. 

נראה טוסטר, פלטת חימום, מיקרוגל במטבח מחלקתי- לא תקין. אין לאפשר למטופלים, בני משפחותיהם, עובדים שאינם 
עובדי מטבח, להיכנס למטבח מחלקתי, ו/או להשתמש במתקניו. יש להקצות מקום ומכשירים יעודיים לאנשי צוות 

ומשפחות. אין למקמם במטבח מחלקתי. 
במטבח המבשל, רצפה עם קרמיקה שבורה, העלולה להוביל להיקוות מים עומדים. 

שטיפת ירקות מתבצעת במטבח קצה, בסמוך למשטח עבודה של הכנת סלטים- לא תקין. 
באחד המקררים במטבח קצה, נראו מיכלי פלסטיק מלאים במים שנוטפים במקרר- יש לתקנו מידית או להוציאו משימוש. 

נראו במקרר מדפי רשת שבורים, חלודים, מלוכלכים. 
אחסון ציוד במטבח מבשל: נראה אחסון סירים מתחת לתנור. נראה אחסון כלי נקיון במטבח קצה. 

נראה שימוש בקופסאות פלסטיק חד פעמיות, שרוטות ובלויות. אין להשתמש בהן. 
נראו כלי מטבח, הן במטבח מחלקתי והן במטבח קצה, רטובים ומוערמים אחד על השני. יש לדאוג לייבוש בהתאם לנהלים.

דלת המטבח קיר מטבח- במצב תחזוקה ירוד. 
במטבח מחלקתי, נראה מרכך מים ללא מז"ח כנדרש. 

מומלץ לפנות לגורם מקצועי בתחום, להדרכת עובדים בהתנהלות במטבח קצה ובמטבח מחלקתי.
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סימוכין: 511 
תאריך הבקרה: 26.02.2018 

תאריך הפצה: 26.03.2018

מוריה (מוסד נוה הגליל) (23753) 
, פקיעין (בוקייעה) 

תאריך בקרה: 26.02.2018

עמוד 31 מתוך 33

נספח ג' 
תקן מול מצבה - כח-אדם מקצועי רפואה, סיעוד ומקצועות הבריאות 

ל-98 מיטות ברישוי ו-78 מיטות בפועל

תקן כח-אדם נדרש מקצוע
מינימאלי ברוטו

כח-אדם בפועל 
פער באחוזיםפערברוטו

0.12 0.178 1.538 1.360 רופא בית

2 1.00 2.169 2.169 0.000 מעשיות

20.875-3.495-0.17 24.370 מוסמכות

0.02 0.746 36.416 35.670 כח-עזר

23.044-1.326-0.06 24.370 אחיות

0.10 0.056 0.551 0.495 תזונאי/ת

0.12 0.138 1.128 0.990 עובד/ת סוציאלי/ת

0.12 0.173 1.403 1.230 פיזיותרפיסט/ית

0.21 0.138 0.660 0.522 מרפא/ה בעיסוק

0.24 0.558 2.338 1.780 מדריכ/ה תעסוקה

1 0.04 0.372 9.350 8.978 רוקח/ת

0.07 0.223 3.000 2.777 קלינאי/ת תקשורת

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה  1

אחיות = סה"כ אחיות במוסד (מוסמכות + מעשיות + תפקידי ניהול )  2
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מוריה (מוסד נוה הגליל) (23753) 
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עמוד 32 מתוך 33

נספח ג' 
תקן מול מצבה - כח-אדם מנהלתי ומשקי 

ל-98 מיטות ברישוי ו-78 מיטות בפועל

תקן כח-אדם נדרש מקצוע
מינימאלי ברוטו

כח-אדם בפועל 
פער באחוזיםפערברוטו

0.12 0.115 1.000 0.885 מנהל אדמניסטרטיבי (לא רפואי)

0.12 0.115 1.000 0.885 אב/ אם בית ו/או מנהל משק

0.32 0.320 1.000 0.680 עובד/ת אחזקה

0.500-0.180-0.36 0.680 מחסנאי/ת

1 0.12 0.115 1.000 0.885 טבח/ית ראשי/ת

0.32 1.280 4.000 2.720 עובד/ת מטבח

0.36 2.550 7.000 4.450 עובד/ת ניקיון

0.000-0.457-1.00 0.457 משגיח כשרות

0.19 0.057 0.300 0.243 חצרנ/ית גננ/ת

0.000-0.885-1.00 0.885 מזכיר/ה

ספק מזון חיצוני, חלקי. 1
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מוריה (מוסד נוה הגליל) (23753) 
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תאריך בקרה: 26.02.2018

עמוד 33 מתוך 33

נספח ד'
רמת איכות הטיפול 

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה: 74.50  מתאריך: 22.11.2016 
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה: 74.50  
שיוך לפרוגרמה חדשה לפי הצהרת המוסד: לא 

זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית: 2  חודשים. תאריך סיום הרישיון: 01.03.18 
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז: כן

תאריך הבקרה: 26.02.2018 
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית: כן

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
23.50סכום ציוני הבקרה

 0.00בריאות הסביבה
 0.00מומחיות מנהל רפואי
 0.00מומחיות רופא הבית

 2.00יועץ מומחה בגריאטריה
 0.00יועץ שאינו מומחה בגריאטריה

 0.00אישור IV + רישום על פי הנוהל
 3.00קיומם של נאמני נושא ב3 מתוך 4 התחומים

 3.00קיומן של 2 הדרכות מרוכזות לפחות בשני נושאים במהלך 6 חודשים
 2.00תוכנית עבודה מובנית ועיבוד נתונים באחד מהתחומים

 0.00שיעור אחיות עם קורס על בסיסי
 2.00שיעור אחיות עם תואר אקדמאי

 4.00קורסים ועדכון ידע לצוות
 2.00חת"ש צוות

IV 2.00אישור למתן 
 0.00אישור IV + רישום על פי הנוהל + נוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

 2.00רשומה רפואית ממוחשבת
 2.00תקשורת רפואית ממוחשבת

47.50סה"כ (ללא משך רישוי)


