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לשכת בריאות מחוז מרכז
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סימוכין: 500039482

לכבוד
ד"ר בוגטירב אדוארד

מנהל/ת רפואי/ת
בית אבות נוה שלו (קוד מוסד 23779)

אלקלעי 5  מושב עמישב
פתח תקווה 49300

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"בית אבות נוה שלו" מיום 28.05.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 28.05.2017.
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי (למנהל

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

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

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

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

  בברכה,

   ד"ר גולדנשטיין לאוניד
   גריאטר מחוז מרכז

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 עופרה חבקין, רופאה מחוזית, לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.

ד"ר ערן קופל, רופא נפתי, לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות פתח תקוה.
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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דו"ח הבקרה

בית אבות נוה שלו ( 23779 )
אלקלעי 5  מושב עמישב  פתח תקווה

תאריך הבקרה: 28.05.2017

בתאריך 28.05.2017 נערכה בקרה לפני חידוש רישוי, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז מרכז. הבקרה היתה1.
"בקרת פתע".

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

המנהל/ת הרפואי/ת : ד"ר בוגטירב אדוארד מ.ר.3.26342.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:4.
 ד"ר גולץ ילנה, רופאה אחראית בקרה - מחוז מרכז. -* רפואה

גברת ורדי חני, אחות מפקחת מחוז מרכז. -* טיפול סיעודי 

גברת פרנס שחרית, מרכזת תחום בקרה. -* פיזיותרפיה 

גברת נאוה לופטה, מרכזת תחום בקרה. -* ריפוי בעיסוק

גברת איריס פרידמן, מרכזת תחום בקרה. -* עבודה סוציאלית

מר רווה ערן, רוקח בקרות. -* רוקחות

כללי:

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

3629281סיעודית א
1    0    0    0    0    28   29   36       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    29 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

16 מטופלים במימון משרד הבריאות.
12 מטופלים במימון פרטי.

1 מטופלים במימון גורם אחר.
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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:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך: 25.07.2017.

: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.

עמוד 5 מתוך 25
רח’ הרצל 91, רמלה 72430 ת.ד. 

NOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 08-9788604 פקס: 08-9788690 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 26.06.2017

סימוכין: 500039482
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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

 תזונה

   X פיזיותרפיה

   X ריפוי בעיסוק

   X עבודה סוציאלית

 בריאות הסביבה

   X רוקחות

*- לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים : תזונה, בריאות 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.
   

88%* 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:
המוסד בנוי כמבנה בן שלוש קומות. בקומת הקרקע ובקומה הראשונה נמצאות מחלקות

לעצמאים- תשושים ובקומה השנייה נמצאת המחלקה הסיעודית.

לפני כחודשיים החלה בעבודתה מנהלת אדמיניסטרטיבית חדשה.

כוח אדם:

בתאריך 18.05.2017 עזב המנהל הרפואי את תפקודו והחל בעבודתו מנהל רפואי
חדש.

נמסר כי במסגרת התפקיד התקיימה תקופת חפיפה בת 5 ימים.
המנהל הרפואי יעבוד במוסד בסך הכל חצי משרה ( גם כמנהל רפואי  וגם כרופא
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בית במחלקות סיעודית ותשושים).
לפני שלושה ימים התקבל למוסד רופא נוסף, רופא כללי, אשר יעבוד גם הוא בחצי

משרה במוסד. ( במחלקות סיעודית ותשושים)
דווח כי  כל אחד מהם יעבוד  כרבע משרה במחלקה הסיעודית.

החוזקים בעבודת הרפואה:

כללי
* ניהול התיק הרפואי ממוחשב . כולל תקשורת בין אנשי הצוות הרב מקצועי. 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הקבלה הרפואית איכותית ומלאה. כוללת אנמנזה מפורטת. 

* רשימת האבחנות מעודכנת. מאורגנת לפי סדר חשיבות וכוללת תסמונות גריאטריות. 
* קיימת התייחסות לתסמונות  גריאטריות, תכנית הטיפול  מותאמת למצב המטופל. 

בדיקות מעבדה
* עיתוי ותדירות ביצוע בדיקות (שגרה, לפי בעיות כרוניות, חדשות) : תקין 

* רישום, נימוק ומעקב רפואי של תוצאות בדיקות לא תקינות : מלא 

בדיקה תקופתית אחת ל - 3 חודשים
* הבדיקה היזומה תדירה ואיכותית. קיימת התייחסות לשינוים במצבו של המטופל ותכנית הטיפול עדכנית. 

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* נעשה דיון בישיבות צוות רב מקצועי על הגבלות פיזיות  למטופלים. 

דו"ח אירוע חריג
* רישום בדו"ח אירוע חריג ע"י רופא  והמעקב אחר תוצאותיו : תקין 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

עבודת המנהל הרפואי
* הצוות הרפואי במוסד חדש, עליו להכיר את הדיירים והרקע הרפואי שלהם. 

* על הצוות הרפואי להכיר את הנהלים הגריאטריים וחוזרי מנהל של משרד הבריאות והאגף לגריאטריה. 

עמוד 8 מתוך 25
רח’ הרצל 91, רמלה 72430 ת.ד. 

NOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 08-9788604 פקס: 08-9788690 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 26.06.2017

סימוכין: 500039482

בית אבות נוה שלו ( 23779 )
אלקלעי 5  מושב עמישב  פתח תקווה

תאריך הבקרה: 28.05.2017

קשר עם משפחות
* הצוות הרפואי במוסד חדש, עליו להכיר את משפחות הדיירים. 

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* מומלץ לקדם את התחום הפליאטיבי במוסד. 

* מומלץ לשים דגש על טיפולים לשיפור איכות החיים של דיירים עם מחלות חשוכות מרפא. 
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בוועדת אלימות. 

הערות לסיכום:
ניכר כי הושקע מאמץ בעריכת הרשומה הרפואית בגיליונות  המטופלים ע" המנהל
הרפואי הקודם אשר עזב את מחלקה לפני מס’ ימים.  הרשומות מסודרות ומלאות.
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80%* 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:
מנהלת המקום החלה לעבוד לפני כחודשיים, האחות האחראית שהחלה עבודתה לפני
זמן קצר סיימה את עבודתה במקום. בימים אלו ממלא את התפקיד אח העובד במקום

זמן רב. לאח ידע רב בתחום הגריאטריה וניסיון ניהולי. במקום עובדים מספר רב
של אחיות ואחים העובדים חלקי משרות.

במקום החלה לעבוד אחות מעשית שסיימה את לימודיה זה לא מכבר וחלים עליה נהלי
מינהל הסיעוד הרחבת מערך העוסקים בסיעוד עידכון 2017 .

השינויים הרבים בכוח האדם מחייבים התייחסות והשקעה בהדרכה ובקביעת סטנדרטים
טיפוליים.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* יש להמשיך ולקדם את התחום הפליאטיבי במוסד על פי הנדרש בנהלים. 

* בהפניית מטופל לבית החולים יש להקפיד ולשלוח נתונים מעודכנים ליום ההפנייה. 
* נצפה מחולל חמצן שלא היה בשימוש לא נקי, מים עומדים. יש לדאוג לניקיונו של כל מכשיר . יש להדריך את

הצוות כיצד לטפל בכל מכשיר. 
* חלק מהערות הדוח חוזרות מהדוח הקודם. 

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אין התייחסות מספקת לרקע משפחתי-חברתי של המטופל. 

* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות. 
* יש להרחיב את איסוף הנתונים אודות הדייר אירועי חיים, הרגלים תחביבים וכו’ ולהשתמש בנתונים לבנית תוכנית

טיפול מתאימה. 

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

* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים 

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

* בכל מקרה של הפניית מטופל לבדיקות יש לתעד את סיבת ההפנייה ולעקוב אחר המלצות הטיפול. 

תרופות
* יש לחזור ולהדריך את צוות האחים/ יות בכל הקשור לחלוקת תרופות. 

הבטחת הסביבה
* מומלץ לערוך ניתוח רוחבי של ארועים חריגים/נפילות ולהפיק לקחים ברמה המוסדית. 

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

* יש לקבוע דרכי תקשורת כתובות לידוע חברי הצוות על ארוע חריג. 
* יש להקפיד ולהתייחס לבעיות שמיעה של המטופלים. התאמת מכשיר שמיעה למטופל חייבת להיות מלווה על ידי
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הצוות הסיעודי. 

הזנה והאכלה
* נצפתה הגשת מזון למטופל זמן רב לפני שמטפל התפנה להאכילו. ( הערה חוזרת) יש להגיש את המזון רק עם

התפנותו של איש צוות. 
* לא מונה אחראי לחלוקת האוכל. המטפל שחילק את האוכל אינו קורה עברית ואינו מכיר את הנחיות החלוקה. יש

למנות אחראי ולהדריכו בנושא להנגיש שפתית את כל ההוראות הקשורות למזון.

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

* יש להעלות מודעות הצוות לנושא עצירות ולקיים הדרכה בנושא. 

שמירת שלמות העור
* יש להקפיד על תיעוד מעקב פצעי לחץ בתדירות הנדרשת ע"פ נוהל. 

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

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד על רישום מסודר של תוכנית ההולכה, כולל אופן ההולכה וחתימת המוליך. 

* יש להקפיד ולהוליך מטופלים לפחות פעמיים ביום ולחתום על ביצוע המטלה. 

עדכון מקצועי
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב. 

הדרכה והערכת הצוות
* יש לקיים אוריינטציה לעובד חדש לפי תכנית מובנת, להחתים את המודרך על התוכנית. 

* יש להעריך עובד על פי כלי מובנה בתדירות של לפחות פעם בשנה, להחתימו על ההערכה ולאפשר לו תגובה
בכתב. 

מניעת זיהומים
* יש לקיים רישום של חיסוני הצוות לדלקת כבד נגיפית מסוג B ובדיקות מנטו מעודכנות. 

זכויות החולה
* יש להקפיד בעת הטיפול במטופל להשתמש בפרגוד/ וילון גם כשהמטופל בטיפול יחידני. 

* יש להקפיד ולהניח את סינר האוכל מיד סמוך להגשת האוכל . 
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88%* 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:
לפני כשלושה חודשים החל לעבוד במקום פיזיותרפיסט חדש. כיום עובד 25 שעות

שבועיות, מתוכן בכארבע שעות מטפל בדיירים ממחלקת התשושים.  השרות ניתן שישה
ימים בשבוע, שלושה ימים בשעות הבוקר ושלושה ימים בשעות אחר הצהריים.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

ארגון השרות
* כישורי מנהל שירותי הפיזיותרפיה עומדים בדרישות הנוהל (קורס על בסיסי, ותק). 

* מנהל השרות מכיר את נהלי משרד הבריאות ועובד על פיהם. 
* למחלקה קיימת תוכנית פעילות שבועית ודו"ח טיפולים חודשי. 

* הפיזיותרפיסט בשיתוף עם הצוות הרב מקצועי החלו בבניית פרויקט שנקרא "פרויקט אביזרי עזר", במסגרת
הפרויקט מכינים טופס אישי לכל מטופל המפרט את צרכיו ורצונותיו.

טיפול פרטני
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה גבוה, תדירות טיפולים 1-4 בשבוע. 
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טיפול בקבוצה
* אחת לשבוע, בימי שישי, מתקיימת קבוצת פיזיותרפיה, כיום הקבוצה היא קבוצה כללית. 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מבוצעים מעקבים אחת לשלושה חודשים ובכל אירוע חריג, אישפוזים. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט בוגר סדנת ישיבה. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* עם תחילת עבודתו במקום, הפיזיותרפיסט העביר הדרכות פרטניות חוזרות בנושא מעברים לכל צוות המטפלים

והאחים. 
* ביוני 2017 מתוכנן חת"ש לכל הצוות בנושא "הגבלות פיזיות". 

* הפיזיותרפיסט משתתף בישיבות צוות רב מקצועי ובדיונים בנושא הגבלות תנועה. 
* לאחרונה סיים הפיזיותרפיסט יחידה אחרונה בקורס העל בסיסי בגריאטריה. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

אבחון פיזיקלי
* עם כניסתו לתפקיד, הפיזיותרפיסט ביצע מעקבים לכל הדיירים אך חסרות מטרות טיפול! ובהתאם גם תוכנית

הטיפול לא תמיד מתקיימת. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* השולחנות בחדר האוכל ו/או התעסוקה אינם מותאמים ליושב בכסא גלגלים. 

* הפיזיותרפיסט הכין לכל מטופל ציוד ישיבה נדרש, אך בפועל לא כל הדיירים ישבו עם הציוד הרשום על הכסא ו/או
שהציוד היה מחובר בצורה הפוכה/ לא תקינה.

* מומלץ לקיים שיתוף פעולה עם כל צוות הסיעוד והמטפלים על מנת שמיקרים אלו לא יחזרו שוב. 
* בזמן הבקרה נצפו דיירים יושבים בכסאות גלגלים קרועים, משענת ראש מחוברת בצורה לא תקינה, ציוד ישיבה

שהורכב בצורה לא נכונה. 
* יש להשלים ציוד ישיבה חסר, כפי הנדרש בנוהל ועל פי המלצת הפיזיותרפיסט. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* רשימות ההליכה במחלקה הסיעודית אינן מלאות. מומלץ לקיים שיתוף פעולה עם הצוות הסיעודי על מנת

שההליכה במחלקה תבוצע כל יום ואף פעמיים ביום.
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תנאים פיזיים
* לחדר הפיזיותרפיה אין שירותים מותאמים וכיור לרחיצת ידיים. 
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90%* ריפוי בעיסוק:  

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

תיאור כללי:
מחלקה סיעודית הממוקמת בקומה שניה בקומפלקס מחלקות לדיירים תשושים.

המוסד לאחר תחלופת כח אדם מנהלתית ורב מקצועית.

כוח אדם:
מרפאה בעיסוק בעלת 15 שנות ותק עובדת במוסד כשנה ושלושה חודשים, יום בשבוע

- 8 שעות שבועיות.
שלוש מדריכות תעסוקה מפעילות לסרוגין את דיירי המחלקה, בשעות הבוקר ואחר

הצהריים - 34 שעות שבועיות בסהכ’.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:

כוח אדם
* שתיים ממדריכות התעסוקה ותיקות, השלישית החלה לעבוד במוסד לפני כחצי שנה. 

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* מתבצעות הערכות ראשוניות מקיפות לכל דייר חדש. 
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הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתקיימים מעקבים תקופתיים רחבים הכוללים מטרות טיפול עדכניות. רישום הרצף הטיפולי מוקפד מאוד. 

ישום תכנית הטיפול
* המרפאה בעיסוק מפעילה קבוצה טיפולית (רב תחומית) שבועית, בשיתוף העובדת הסוציאלית. היא מטפלת

טיפולים פרטנים סנסומוטורים ותפקודיים ומתאימה סדים וגלילים לדיירים בהתאם לצורך.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכות התעסוקה מקיימות הכרות ראשונית יסודית עם כל דייר חדש. 

פעילות בתעסוקה
* הדיירים מופעלים שישה ימים בשבוע, בשעות הבוקר ואחר הצהריים - בידי מדריכות התעסוקה, הצוות

הפרהרפואי, צוות המחלקה, מתנדבים ומפעילים חיצונים.
* פעילות הדיירים מגוונת ותואמת ליכולותיהם התפקודיות המשתנות. מאורגנת יציאה חוץ מחלקתית מובנת לגינת

המוסד. 

תנאים פיזיים וסביבה
* למרפאה בעיסוק משרד בקומת המרתף. את הערכות הדיירים והטיפולים היא מקיימת במחלקה. 

* הדיירים מופעלים בחדר האוכל. החלל מרווח ומואר. 

ציוד ואביזרים
* החל להרכש ציוד טיפולי לטיפול בריפוי בעיסוק.  קיים ציוד מגוון להפעלת הדיירים בתעסוקה. 

הדרכה ותקשורת
* נבנו נהלים פנימיים לשרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה במוסד. 

* המרפאה בעיסוק משתתפת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועיות ומשקפת גם את תחום עיסוק הדייר. 
* המרפאה בעיסוק שלובה בהדרכות הצוות הרב מקצועי(החתש’). היא מדריכה את הצוות במחלקה בהתאם לצורך

המתעורר בשטח. 

העשרה ונהלים
* הן המרפאה בעיסוק והן מדריכות התעסוקה יצאו בשנה החולפת להשתלמויות בתחום התמחותן. 
* מתקיימים במוסד מספר פרוייקטים רב מקצועיים מיוחדים לשימור יכולות הדיירים ואייכות חייהם. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* על רישומי התעסוקה להתאים לדרישות הנהלים, בהתאם להדרכה שניתנה ביום הבקרה. 

תנאים פיזיים וסביבה
* יש לארגן למרפאה בעיסוק חלל נגיש במחלקה אשר ישמש אותה כמשרד ובו תוכל לאבחן ולטפל בדיירים. 

* במחלקה שתי טלוויזיות הממוקמות בשני אגפים (בחדר האוכל ובלובי ליד המטבחון). הטלוויזיה בלובי נגישה
לצפייה ואילו בחדר האוכל אינה. 

* לוח הפעילות המחלקתי אינו מעודכן וללא ציון נושא הפעילות המרכזי לאותו שבוע. 
* הקישוט הסביבתי האקטואלי אינו עשיר דיו. 

* חלק משולחנות חדר האוכל והפעילות אינם מותאמים, בגובהם/רוחבם, ליושבים סביבם. 

ציוד ואביזרים
* יש להזמין ציוד טיפולי ייעודי וציוד עזר תפקודי בהתאם להמלצת המרפאה בעיסוק. 

הדרכה ותקשורת
* מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה המלוות בהדרכות פרטניות - אך תיעודן אינו רציף ועקבי. לא

התקיימו הערכות עובד שנתיות למדריכות.
* טופס הדרכת עובד חדש נמצא בתהליך בנייה. 

העשרה ונהלים
* יש לאפשר למדריכת התעסוקה החדשה להשתתף בימי עיון בתחום עיסוק הדייר. מומלץ כי תצא לקורס מדריכי

תעסוקה בגריאטריה. 

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ישנן מספר הערות החוזרות על עצמן מבקרה קודמת. 

הערות לסיכום:
מרפאה בעיסוק מנוסה שמה דגש רב על טיפול פרטני וקבוצתי בדיירי המחלקה,

לצידה שלוש מדריכות תעסוקה יצירתיות המפעילות את הדיירים בפעילות מגוונת
המתאימה לתמהיל הדיירים המחלקתי.
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91%* 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-

כוח אדם:
במוסד עובדת עו"ס ותיקה, מקצועית מעורבת ורגישה לצרכי הדיירים. העו"ס

אחראית על דיירי כל המחלקות במוסד. לעו"ס חדר מרווח מאובזר ונעים. רשומת
העו"ס ממוחשבת.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה, המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה. 

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס כותבת נהלים פנימים מקצועים. בתקופה זו כותבת נוהל להתנהלות בערבי שישי, נוהל קבלת דייר חדש. 
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* העו"ס כתבה חוברת מידע סוציאלי הניתנת לכל עובד חדש במוסד בלווי הדרכה אישית. ראוי לציון! 
* העו"ס שותפה במגוון פרויקטים רב צוותיים במוסד- הנגשה לשונית למטפלים של  ציורים של אביזרי עזר לדייר.

דייר החודש- סיפור חייו של אחד הדיירים בשילוב משפחתו. ראוי לציון!!

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* החדרים נקיים ומסודרים. נכתב סיפור אישי לכל דייר ונתלה סמוך למיטתו. 

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית - חברתית. 

* מקיימת פעילות קבוצתית מקצועית ומקורית סביב אזורים בא"י. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס, מטפלת בנושא על כל היבטיו. 

* קיימת ועדה רב מקצועית לבדיקה של ההגבלות ההושבה של הדיירים. 
* פעלה למיצוי זכויות הדיירים ע"י רכישת ציוד אישי לו הם זקוקים. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* מקיימת פעילות יזומה לבדיקת זמינות ותקינות לחצני המצוקה. 

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* העו"ס מבקרת דיירים מאושפזים בבי"ח, ומשתתפת בלוויות/שבעה. הפעילות משמעותית לדיירים ולבני

המשפחות. יש לשקול את הרחבת אנשי הצוות המשתתפים בסבב כדי להקטין את העומס הרגשי והטכני על
העו"ס.

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

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

* מתקיים דיון כוללני ומקיף על בסיס הגדרת בעיות וראייה גריאטרית בישיבות הצוות הרב מקצועי. 

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

* הנהלים זמינים ומוכרים. 
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות. 
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* התקינה תואמת את דרישות הנוהל. 

ניהול מידע ומעקב - רשומת מטופל
* רשומת המטופל משקפת תהליכי טיפול והתערבות מקצועית ברמה טובה. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* במהלך הבקרה נדגמו מספר לחצני מצוקה- חלקם היו מנותקים או לא נגישים למטופל. יש לדאוג לתקינות וזמינות

לחצני המצוקה בהקדם!!
* במהלך הבקרה התבצעה תצפית על ארוחת צהריים ונתגלו מספר ליקויים- הגשת אוכל ללא מאכיל,הגשת אוכל
לא מותאם לדייר. הליקויים נמסרו לעו"ס נערך פרוייקט אכילה במוסד - יש לפעול ליישומו בפועל ולתיקון הליקויים

בהקדם.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לקדם את הפעילות של הועדה המוסדית בתחום מניעת התעמרות. יש להגביר את הרגישות והעירנות

למקרים אלו ולקיים בדיקה לגבי הארוע. יש לתעד את האירוע , להסיק מסקנות ולפעול ליישום ההמלצות.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש להקים צוות רב מקצועי לקידום הטיפול הפליטיבי במוסד. 

הערות לסיכום:
במוסד עובדת עו"ס מקצועית הפועלת ברמה מיטבית לשיפור איכות חיי הדיירים

במוסד.לאחרונה- בשל תחלופת צוות בכיר הואט קצב הפעילות במספר תחומים. עם
התייצבות הצוות תחודש הפעילות המקצועית . בהצלחה!!
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95%* רוקחות:  

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

תיאור כללי:
מוסד ובו מחלקה אחת.

כוח אדם:
במקום מועסקת רוקחת בהתאם לתקן השעות הנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* יש להזמין מכתש ועלי חדשים כדאי להזמין מכתש נירוסטה. בכל אופן מכתש תקין הינו מכתש לא שחוק שפניו

חלקים ללא חריצים.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* יש לדאוג לנקיון תאי התרופות בעגלת החלוקה בכל עת. 

* יש לבצע מעקב אחרי תכשירים הדורשים רישום תאריכי פתיחה נמצאו תכשירים ללא תאריכי פתיחה כמו כן
נמצאו גם תכשירים עם תאריכי פתיחה שעבר זמן השימוש המותר.

עמוד 22 מתוך 25
רח’ הרצל 91, רמלה 72430 ת.ד. 

NOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 08-9788604 פקס: 08-9788690 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז מרכז
תאריך: 26.06.2017

סימוכין: 500039482

בית אבות נוה שלו ( 23779 )
אלקלעי 5  מושב עמישב  פתח תקווה

תאריך הבקרה: 28.05.2017

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

ל- 36 מיטות ברישוי ול-29 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.036.00 0.53 0.50 רופא/ה
1.2723.44 6.70 5.43 3אח/ות

1.54 0.00 אח/ות מעשי/ת
0.27-5.04- 5.15 5.43 אח/ות מוסמכ/ת

0.201.77 11.8012.00כח עזר
0.039.72 0.39 0.36 עובד/ת סוציאלי/ת

0.0715.60 0.57 0.50 פיזיותרפיסט/ית
1.6022.22 8.80 7.20 1מרפא/ה בעיסוק

0.4387.00 0.93 0.50 מדריכ/ת תעסוקה
1.6022.22 8.80 7.20 1דיאטנ/ית

0.216.94 3.31 3.10 1רוקח/ת
0.338.33 4.33 4.00 10קלינאי/ת תקשורת

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

אחיות = מעשיות + מוסמכות.3
שעות יעוץ ותקינה לחודש.10
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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי
ל- 36 מיטות ברישוי ול-29 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.33 0.50 0.1751.51

0.1751.51 0.50 0.33 אב בית/מנהל משק
0.50200.00 0.75 0.25 עובד/ת אחזקה

0.000.00 0.25 0.25 מחסנאי
0.1751.51 0.50 0.33 טבח/ית ראשי/ת

0.000.00 1.00 1.00 עובד/ת מטבח
0.000.00 1.50 1.50 עובד/ת ניקיון

1.33782.35 1.50 0.17 משגיח כשרות
0.16177.77 0.25 0.09 חצרן/גנן
0.42127.27 0.75 0.33 מזכירה
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נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :26.07.2016
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        63.00 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית : 1 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 01.07.2017

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי

תאריך הבקרה : 28.05.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא רלוונטי

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
20.50              סכום ציוני הבקרה

5.00               בריאות הסביבה

3.00               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

4.00               יועצים

0.00               נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00               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

43.50            סה"כ (ללא משך רישוי)

עמוד 25 מתוך 25
רח’ הרצל 91, רמלה 72430 ת.ד. 
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