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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 19.06.2017

סימוכין: 500039438

לכבוד
ד"ר מדבד בוריס
מנהל/ת רפואי/ת

מוסד נאות אבי אשקלון (קוד מוסד 23793)
הקרן היסוד 15
אשקלון 59101

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"מוסד נאות אבי אשקלון" מיום 15.05.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 15.05.2017.
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 ארליוב אולגה
   סגנית גריאטרית מחוזית

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 מיכאל גדלביץ’, רופא מחוזי, לשכת בריאות אשקלון מחוז אשקלון.

ד"ר  אולגה  ארליוב, סגנית גריאטר מחוזי, לשכת בריאות אשקלון מחוז אשקלון.
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 אשקלון
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דו"ח הבקרה

מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

בתאריך 15.05.2017 נערכה בקרה לפני חידוש רישוי, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז אשקלון. הבקרה1.
היתה "בקרה מתוכננת".

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

המנהל/ת הרפואי/ת : ד"ר מדבד בוריס מ.ר.3.29811.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:4.
גברת ד"ר ארליוב אולגה, סגנית גריאטרית מחוזית. -* רפואה

גברת אנה פיינשטיין, אחות. -* טיפול סיעודי 

גברת רות לוי, דיאטנית. -* תזונה 

גברת וטורי הילה, מרכזת תחום בקרה. -* פיזיותרפיה 

גברת קוצ’ינסקי אולגה, מרכזת תחום בקרה. -* ריפוי בעיסוק

גברת פרחיה בקר, מרכזת תחום בקרה. -* עבודה סוציאלית

גברת אזולאי אסתי, מרכזת תחום בקרה. -* בריאות הסביבה

גברת שימס טאטיאנה, מרכזת תחום בקרה. -* רוקחות

כללי:

לבי"ח רישיון ל-   204 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:   144

סה"כ מיטות במח’ תשושי נפש:    60
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מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

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

36363700000סיעודית ו’סיעודית א
36363500001סיעודית ב
36363800001סיעודית הסיעודית ג
36373700001סיעודית ד

30310310000תשושי נפש א
30310310000תשושי נפש ב

3    0    0    0    62   147  207  204      סה"כ

סה"כ שהו במחלקות   207 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

201 מטופלים במימון משרד הבריאות.
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מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

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: 19.02.2018.

:IV רשיון
לבי"ח אין הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות (טיפול תוך ורידי) למטופלים השוהים בו באופן קבוע.

מצ"ב נספח א’ - טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה, נספח ב’ בו פירוט ממצאי הבקרה, נספח ג’- פירוט כ"א
ונספח ד’ - רמת איכות הטיפול.
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מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

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

   X תזונה

   X פיזיותרפיה

   X ריפוי בעיסוק

   X עבודה סוציאלית

   X בריאות הסביבה

   X רוקחות
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מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

נספח ב’ -  ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

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

89%* 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:
בית אבות "נאות אבי" הוא מוסד ותיק עם מגוון של מחלקות- 4 מחלקות סיעודיות,
2 מחלקות לתשושי נפש ו-2 מחלקות לתשושים. מוסד אסטתי נעים לעין ומתוחזק

היטב.
המנהלת האדמיניסטרטיבית ותיקה, המנהל הרפואי מומחה בגריאטריה עובד במוסד

מזה כ-5 שנים.

כוח אדם:
המנהל הרפואי של המוסד מומחה בגריאטריה. בודק חולים בתוך חודש סמוך לקבלתם

למוסד. במוסד עובד צוות גריאטרי נכבד שכולל שלושה גריאטריים, שתי גריאטריות
רופאות ותיקות, בעלות ניסיון רב בתחום. צוות הרופאים  הגריאטרי מנחה

מקצועית את אנשי הצוות הרב תחומי, משתתף בישיבות צוות ומקבל החלטות לגבי
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מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

תכניות טיפול.
במוסד מופעלת תכנית טיפול דרך הווריד, המנהל הרפואי והיועצת הגריאטרית

מעורבים בהתחלת טיפול ובמעקב.
במוסד יש יועץ פסיכיאטרי קבוע עקב  טיפול אנטיפסיכוטי מושכל ורוב המטופלים

מאוזנים ולא מקבלים תרופות אנטיפסיכוטיות ע’’פי הצורך. יועצים אחרים
(עיניים, עור) מוזמנים למוסד ע’’פי הצורך.

במוסד עובדים שני רופאי בית ותיקים עם ניסיון רב בגריאטריה אשר עברו
השתלמות בגריאטריה לפני יותר מעשור. הרופא השלישי חדש במוסד, עובד במוסד

מזה כשנה. עד כה לא עבר השתלמות בגריאטריה, למרות שהיועצת הגריאטרית אחראית
על הכשרה מקצועית קיים פער בתהליכי עבודה בין רופא חדש ורופאים ותיקים

במוסד. כל הרופאים מבצעים כוננויות, מנהל רפואי זמין טלפונית 24 שעות
ביממה.

החוזקים בעבודת הרפואה:

עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי : מומחה בגריאטריה 

* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש : מלא, הרופא משתתף 
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה : ספרות עדכנית, אינטרנט 

* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים : קיום נוהל פנימי 
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה". (זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות) : יישום תקין 

* הסדר ייעוץ רפואי (לא גריאטרי) : קבוע 
* הסדר יועץ גריאטרי : קיים 

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

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה, אחת לתקופה ובמצבי משבר : מלא 

* דיון בקבלה/תקופתי, על מצבי סוף החיים, קיום הנחיות מקדימות : מתקיימים 

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות : טובה 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* אנמנזה : טובה 
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* בדיקה גופנית : טובה ומלאה 
* הערכה קוגנטיבית : מלאה (בכלי מתוקף) 
* הערכה תפקודית : מלאה (בכלי מתוקף) 

* התייחסות ספציפית לתסמונות גריאטריות : מלאה 
* תרופות בקבלתו, תיאור תרשים EKG : רישום מלא 

* סיכום ותכנית טיפול: אבחנות, תרופות, תזונה ופרארפואי : מלא תוך התייחסות לאבחנות 

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בעיות דחופות. יישום ותעוד בהתאם להרשאת מתן טיפול חריף (IV) : לבעל הרשאה, מלא ותקין 

* אבחון וטיפול בבעיות משקל והזנה (כולל הזנה אנטראלית) : מלא ותקין 
* רישום אבחנות, כולל תסמונות גריאטריות  ועדכונן מעת לעת : תקין 

* הכללת המידע הנחוץ בעת הפנייה למוסד רפואי אחר : מלאה 

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראה רשומה כראוי וחתומה ע"י הרופא : באופן מלא 

* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות - רישום, דיון ונימוק : תקין 

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
* התייחסות לבעיות חדשות וממצאים חדשים רלבנטיים : מלאה 

* תכנית טיפול, כולל התייחסות רב מקצועית : מלאה 

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* תדירות ישיבות הצוות לגבי כל חולה : טובה 

* סיכום ישיבת הצוות  ותכניות טיפול רב מקצועית, התייחסות לישיבה קודמת : מלא 
* מנגנוני תקשורת בין אנשי הצוות : מלא 

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

תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה (כולל פטירות)
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 19.06.2017

סימוכין: 500039438

מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

* סיכום רפואי של האשפוז לרבות מכתב שחרור/הפניה : מלא 

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* ביצוע מדיניות לחיסוני שפעת ופנוימוקוק למטופלים : מלא 

* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל (חדש וותיק) ונותן לצוות הסברים : מלא 
* קיום תכניות מיוחדות במוסד ומעורבות הרופא: היערכות למתן טיפול פליאטיבי, התייחסות רופא למדד כאב

והטיפול בעקבותיו : קיימות עם מעורבות 
* פעילות על פי הנחיות לטיפול בנשאי חיידקים עמידים ובמניעת זיהומים : קיימת 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כוח אדם
* מומלץ לאפשר לרופאי הבית השתלמות בגריאטריה ובטיפול פליאטיבי. 

עבודת המנהל הרפואי
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה. השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו

: קיימת ומופעלת חלקית 
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה : חלקי 

* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה : חלקית גבוהה והכרת עדכונים 
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת : חלקי 

רופא בית
* הכשרת רופא בית : ללא הכשרה בתחום 

* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה : חלקי 

מעקב רפואי שוטף
* יישום מעקב אחר בעיות כרוניות, לרבות מניעה  וטיפול של פצעי לחץ : יישום חלקי 

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* בדיקה תקופתית של רישום תרופות לטיפול הניתן בפועל והתייחסות ל"ריבוי תרופות" : חלקי 

בדיקה תקופתית אחת ל - 3 חודשים
* התייחסות לשינוי במצב תפקודי וקוגנטיבי : חלקית 

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
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תאריך הבקרה: 15.05.2017

* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת  המטופל כשגרת טיפול :
חלקי 

הערות לסיכום:
טיפול רפואי במוסד הוא כמעט טוב מאוד, עובד צוות גריאטרי בעל ניסיון רב

בטיפול בקשישים ובמקרים מורכבים, מעורב בכל פעילות רפואית במוסד. ישנו יועץ
פסיכיאטרי קבוע -טיפול אנטיפסיכוטי  מושכל ומתבצע תוך כדי התייחסות

לתסמינים גריאטריים.
במוסד עובדים רופאי בית ותיקים שמכירים היטב את המטופלים ואת תהליכי

העבודה. רופאים ותיקים עברו השתלמות בגריאטריה לפני יותר מעשור, רופא חדש
ללא השתלמות מובנית בגריאטריה. יש לציין שיישום התחומים לשיפור מהבקרה

הקודמת הוא חלקי בלבד, כי בבקרה הקודמת התבקש מהנהלת המוסד לאפשר לרופאי
הבית לעבור השתלמות בגריאטריה, אך עד כה הרופאים לא עברו השתלמות שהיא כל

כך נחוצה.
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91%* 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:
מוסד גריאטרי ותיק, גדול, אסטתי ונקי. האחות הראשית ותיקה בתפקיד, מנוסה

ובעלת ידע רב בתחום הגריאטריה, פועלת בשיתוף עם סגן והנהלת המוסד לקידום
העשייה הסיעודית, המוסד פועל לפי נהלים של משרד הבריאות, נבנו תהליכי בקרה

פנימיים.

כוח אדם:
תקינת אחיות מוסמכות אינה תואמת את דרישת הנוהל, החריגה משמעותית וחוזרת

מספר שנים רב, הערה חוזרת מהבקרות הקודמות.
סידור עבודה מבוסס על אחוז גבוה של שעות נוספות אצל אחיות ומטפלים.
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מטפלים עובדים משמרות ארוכות כ-13 שעות.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

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

* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה. 
* מורגשת השקעה רבה באסטתיקה וניקיון המוסד. 

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

* נמצא שיעור גבוה של אחיות מוסמכות אקדמאיות ובעלות קורסים על בסיסיים. 

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אנמנזה מלאה המתייחסת לכל הפרמטרים הנדרשים ומתבצעת לפי הנוהל. 

תקשורת
* קיימת תקשורת טובה ובטוחה בין ההנהלה לצוות וכן בין אנשי הצוות. 

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית. 

* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב. 

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כוח אדם
* תקינת האחיות אינה עומדת בדרישות התקן. 

* תקינת המטפלים אינה עומדת בדרישות התקן. 
* על הנהלת המוסד לדאוג להעסקת אחיות מוסמכות לפי דרישת משרד הבריאות. 

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* למטופלים שעדיין מסוגלים להתהלך, יש להקפיד על שימוש בנעליים בטיחותיות. 
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* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות. 

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להתייחס אל תוכנית הטיפול כאל כלי עבודה יישומי. 

הבטחת הסביבה
* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק. 

* מומלץ לערוך ניתוח רוחבי של ארועים חריגים/נפילות ולהפיק לקחים ברמה המוסדית. 
* במחלקה לתשושי נפש, יש להוסיף אמצעי אורנטציה לחיזוק התמצאות בסביבה. 
* הסקת המסקנות בדוח אירוע חריג הן כוללניות ואינן רלבנטיות לארוע הספציפי. 

* למטופלים שעדיין מסוגלים להתהלך, יש להקפיד על שימוש בנעליים בטיחותיות . 
* במחלקות לתשושי נפש נמצאו מחסנים עם חומרי ניקוי פתוחים לגישה חופשית של המטופלים. לתיקון מיידי. 

הזנה והאכלה
* בכל בעית הזנה והאכלה יש לבנות תכנית טיפול יחודית בשיתוף צוות רב מקצועי. 

שמירת שלמות העור
* יש לבצע אומדן כף רגל סכרתית בתדירות הנדרשת בנוהל. 

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד על רישום הגבלות פיזיות ולפעול לפי הוראה רפואית. 

* יש להקפיד על דיונים תקופתיים בנושא הגבלת המטופלים. 
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95%* תזונה:  

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

תיאור כללי:
במוסד נמצא מטבח אשר מספק, מבשל, מכין וטוחן את כלל מנות התפריט. צוות

המטבח קבוע ויציב. קיים תפריט מחזורי של 4 שבועות.

כוח אדם:
צוות הדיאטניות במוסד מונה 5 דיאטניות, כולל דיאטנית אחראית תחום.

הדיאטניות עובדות סה"כ 48 ש"ש בימים קבועים א’, ג’ ד’ ובימים משתנים. השעות
כוללות שעות ניהול. הצוות ותיק במקצוע,בתחום הגריאטריה ובבית אבות, חלקם

בוגרי תואר שני. דיאטנית אחת בוגרת קורס תזונה בגריאטריה. מרבית הצוות עבר
השתלמות בהערכה פיזיקלית ראש צוואר. הצוות משתתף בימי עיון וכנסים

רלוונטים.

החוזקים בעבודת התזונה:

כללי
* קיים התייחסות ותיקון של הליקויים מהבקרה הקודמת. 

* מתקיימות ישיבות צוות בין הדיאטניות. הועברו הדרכות לצוותים בנושא בריאות הפה, סוכרת, חלוקת המזון,
הכנת העשרות, התנגדות לטיפול. השתתפות בהקמת גינת תבלינים, בפרויקט "מאסטר שף" בקרב הדיירים.

איכות ובטיחות המזון
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* אסופת מתכונים- נעשתה עבודה רבה לאסוף, לארגן, ולחשב מתכונים סטנדרטים. יש להשלים את המתכונים
החסרים ולהקפיד על שימושם בפועל בעת הכנת המנות.

* הדפסת תפריט שבועי טחון ייעודי ונפרד בעקבות ליקויים שנצפו בבקרות פנימיות. 

גודלי מנה/גיוון
* יש לציין כי מנות רזרבות מובנות בטופס הזמנת מנות מהמטבח. 

רשומות מחלקתיות
* הוחל תהליך ריכוזים ורשומות ממוחשבים לשימוש במטבח. 

הגשת ארוחות צהריים - תצפית
* האווירה בארוחת צהריים רגועה ושקטה. 

* נראה על השולחנות בקבוקי קטשופ וחרדל לשימוש לפי רצון הדיירים. 

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין - תיעוד ומעקב
* על פי בדיקת תיקים, ניכר ביצוע ותיעוד שיחות עם בני משפחה כחלק מהטיפול התזונתי. 

* מתבצעות הערכות פיזיקליות ראש צוואר. ניתן להתרשם מהנלמד. 
* יש לציין הפניות לאנשי צוות מקצועי אחר כחלק מתוכנית הטיפול התזונתי. 

* ירידה במשקל במחלקה סיעודית: קיימת התייחסות והתגייסות של מנהלת, אחות ראשית, אחות מחלקה. בוצע
הדרכות על אופן חלוקת המזון, הגדרת תפקיד האחות בעת הארוחות.

* ניכר כי  הטיפול והמעקב התזונתי מנוהל באופן מלא ומקצועי. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

ניהול כוח אדם
* הצוות מונה חמש דיאטניות אך ימי עבודה פרוסים על שלושה ימי עבודה קבועים בלבד. רצוי פריסה קבועה

אפקטיבית יותר במהלך השבוע. 

גודלי מנה/גיוון
* אין מספיק גיוון במנה המורכבת בארוחות ערב. יש להגיש 14 סוגים שונים בשבועיים. כמו כן, יש לגוון בחומרי

גלם של המנות. 
* על הממרח  בארוחת ערב להיות רך וניתן למריחה. לכן סלטי כרוב למיניהם אינם נחשבים כממרח. ראה נספח

 .500-8

הגשת ארוחות צהריים - תצפית
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 19.06.2017

סימוכין: 500039438

מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

* ביום הבקרה , נראה לאחר חלוקת הארוחה  כי נשארה כמות גדולה של מזון טחון בכלי המרכזי. יש לבקר את
תהליך טחינת וחלוקת המזון הטחון על מנת לשמור על גודל מנות סטנדרטיות במהלך כל התהליכים.

* הוגש קוסקוס יבש ללא רוטב. רוטב מסייע בבליעה וחשוב להגישו. 

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין - תיעוד ומעקב
* מומלץ לפרט הוראות ביצוע בתוכנית הטיפול גם כאשר אלה נמשכות. 

* קיים שיפור בתיעוד סיכום ישיבת צוות רב מקצועית בגיליון התזונתי. יש להמשיך להקפיד. 
* מומלץ להתייחס להגבלות פיזיות ולהגבלות כימיות בהקשר למצב ולטיפול התזונתי של הדייר. 
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 19.06.2017

סימוכין: 500039438

מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

   
92%* פיזיותרפיה:  

הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי-
כוח אדם-
פרופיל המטופלים במוסד-
ארגון השרות-
אבחון פיזיקלי-
טיפול פרטני-
טיפול בקבוצה-
מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית-
טכנולוגיה לישיבה וניידות-
הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית-
תנאים פיזיים-
ציוד טיפולי-
ציוד ואביזרי עזר לניידות-

תיאור כללי:
במוסד עומדת להפתח מחלקה סיעודית נוספת

כוח אדם:
לקראת הפתיחה של המחלקה הסיעודית החדשה, גוייס פיזיותרפיסט נוסף .

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

כוח אדם
* תקן כוח אדם : מלא 

ארגון השרות
* מונה פיזיותרפיסט אחראי לכל מחלקה. 

* כישורי מנהל/ת השרות עומדים בדרישות הנוהל. 
* למנהלת השירות ישנן שעות עבודה מיועדות לניהול . חשוב מאוד במוסד בסדר גודל כזה 

* יש לציין שיתוף פעולה פורה בין הפיזיותרפיה לסקטורים אחרים במוסד 

עמוד 18 מתוך 39
רח’ ההסתדרות 2, אשקלון 78278 ת.ד. 

WWW.HEALTH.GOV.IL/ASHKELON :טלפון: 08-6745810 פקס: 08-6745727 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 19.06.2017

סימוכין: 500039438

מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

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

* המעקב משקף את מצבו העדכני של המטופל. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות. 
* צוות הפיזיותרפיסטים יוצא להשתלמויות מקצועיות. 

* מנהל/ת השרות בוגר/ת קורס על בסיסי בגריאטריה. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

אבחון פיזיקלי
* יש לוודא שבכל המקרים תוכנית הטיפול ואמצעי הטיפול להשגת המטרות יהיו מותאמים ספציפית לצורכי המטופל

טיפול בקבוצה
* גם בטיפול בקבוצה ניתן לכוון למטרות מוגדרות ומדידות 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* יש להמשיך ולהשלים את ציוד הישיבה והניידות (לדוגמא -הליכונים)על פי דרישות חוברת ההצטיידות 

* מספר לא מועט של כסאות גלגלים נמצא מיושן ובלוי, חלק לא ראוי לשימוש במצבו הנוכחי

ציוד טיפולי
* יש לפעול לגיוון אמצעי הטיפול והציוד הטיפולי 
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 19.06.2017

סימוכין: 500039438

מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

   
97%* 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:
צוות וותיק ויציב המונה מנהלת שירות, 3 מרפאות בעיסוק, רכזת תעסוקה ו6

מדריכות תעסוקה.
סה"כ בריפוי בעיסוק 47 ש"ש.

המדריכות עובדות 6 בקרים בשבוע ופעם עד 5 פעמים בשבוע גם בשעות אחה"צ. סה"כ
בתעסוקה - 208 ש"ש

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* המרפא/ה בעיסוק מבצע/ת הערכה ראשונית לכל מטופל חדש כנדרש בנהלים. 

 .A.D.L ההערכה מתבצעת כנדרש. כוללת אבחון מוטורי וסנסורי, אבחון קוגניטיבי והערכת *
* תוכניות ההתערבות מתייחסות לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של כל מטופל. התוכניות כוללות התייחסות לתחומי

התערבות מגוונים. 
* תוכניות ההתערבות תואמות את ממצאי ההערכה. 

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים. 
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 19.06.2017

סימוכין: 500039438

מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

* מתבצע מעקב אחר ביצוע תוכנית ההתערבות כנדרש בנהלים. 
* קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית ההתערבות המומלצת כנדרש בנהלים. 

ישום תכנית הטיפול
* בריפוי בעיסוק מתקיימות התערבויות קבוצתיות ופרטניות, מעקב אביזרי ידיים. 

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת היכרות ראשונית עם כל המטופלים, כנדרש על פי הנהלים. 

פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות תעסוקתית מגוונת התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם. 

* הפעילויות מותאמות גם למטופלים בעלי יכולות מועטות. 
* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה, אקטואליה, משחקים קוגניטיביים, יצירה

ועוד. 
* מתקיימת פעילות קבוצתית מגוונת מותאמת ומתועדת כנדרש. 

* מתקיימת הפעלה קבוצתית מידי יום כנדרש. 
* קבוצות הנושא המתקיימות מגוונות ומותאמות ליכולות המטופלים. 

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר רפוי בעיסוק המשמש לצרכי ביצוע ההתערבות וכן משמש כמשרד. 

* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים, מרווחים, מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה. 
* בנוסף קיים חדר המשמש את מדריכות התעסוקה כחדר עבודה וכן משמש לצורך אחסון ציוד התעסוקה. 

* באיזורי הפעילות קיימים לוחות פעילות, לוחות התמצאות ושעונים המתאימים לדרישות. 
* קיים לוח התמצאות רב תרבותי. 

* קיים קישוט סביבתי אקטואלי מכובד ותואם. 
* נבנה קיר גרייה מושקע במח’ תשושי נפש, חדר סנוזלן. 

ציוד ואביזרים
* הציוד ברפוי בעיסוק כולל ערכות הערכה ואבחון פורמאליות. 

* הציוד לטיפול בריפוי בעיסוק כולל אמצעים לטיפול סנסומוטורי. 
* הציוד לטיפול בריפוי בעיסוק כולל אמצעים לטיפול קוגניטיבי. 
* הציוד לטיפול בריפוי בעיסוק כולל מחשב המחובר לאינטרנט. 

* קיים ציוד לחדר סנוזלן. 
* קיים ציוד עשיר, מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה. 
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 19.06.2017

סימוכין: 500039438

מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

* קיימים משחקים ואמצעי הפעלה שנבנו על ידי הצוות ומותאמים לצורכי האוכלוסייה. 
* קיימים מגוון של ציוד לקבוצות ייחודיות כגון ציוד לקבוצות בישול וציוד להפעלה בגינון. 

 .DVD קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב, מערכת שמע ו *
* קיים ציוד נלווה הכולל גם מקרן ומסך נייד. 

* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות. 
* לאחרונה התחדש הציוד באביזרים מוטוריים, אביזרים לגרייה חושית לדיירים ירודים, תנור אפיה , מצנח נוסף,

ערכת קריוקי. 

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

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

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

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

* המרפא/ה בעיסוק מקיימת הרצאות בפני משפחות הדיירים בנושאים הקשורים לתחומי ההתערבות של הריפוי
בעיסוק. 

העשרה ונהלים
* המרפא/ה בעיסוק השתתפ/ה בימי עיון מקצועיים. 

* מדריכת/ות התעסוקה השתתפה/ו בקורסי העשרה ובימי עיון. 
* מתקיימות מסיבות בימי הולדת ובחגים. 

* מנהלת השירות מבצעת הערכת עובדים שבאחריותה, בונה נהלים פנימיים. לאחרונה נערכה בקרה פנימית
בתחום. 

* מתקיימים פרויקטים ואירועים מיוחדים מגוונים ומושקעים- בייקאוף, יום ספורט בשיתוף עם פיזיותרפיה,  יום
המעשים הטובים, אולפן לדיירים דוברי רוסית.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* קיימת התייחסות מצד אנשי המקצוע להמלצות מבקרה קודמת. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

הערכת מעקב בקבלת מטופל

עמוד 22 מתוך 39
רח’ ההסתדרות 2, אשקלון 78278 ת.ד. 

WWW.HEALTH.GOV.IL/ASHKELON :טלפון: 08-6745810 פקס: 08-6745727 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 19.06.2017

סימוכין: 500039438

מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

* בחלק מהתיקים שנבדקו המעקבים השוטפים  כללו  מידע לא מעודכן לגבי מצבו של הדייר. 

תנאים פיזיים וסביבה
* מומלץ לדאוג להחלפה שוטפת של תמונות שמתעדות פעילויות במוסד. חלק מהתמונות ישנות מאוד. 

ציוד ואביזרים
* מומלץ לרכוש טאבלטים להפעלת הדיירים. 

העשרה ונהלים
* מרבית מדריכות התעסוקה אינן בוגרות קורס בסיסי של אש"ל. 
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 19.06.2017

סימוכין: 500039438

מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

   
94%* עבודה סוציאלית:  

הבקרה בתחום העבודה סוציאלית כללה את הנושאים הבאים:
כללי-
כוח אדם-
קבלת מטופל והסתגלות-
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי-
שביעות רצון המטופל-
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים-
פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי-
פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"-
פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות-
טיפול בניצולי שואה-
טיפול תומך במטופל ובמשפחה-
עבודת הצוות הרב מקצועי-
הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת-
ניהול מידע ומעקב - רשומת מטופל-
ניהול מידע ומעקב - תיק אפוטרופסות-
ניהול מידע ומעקב - תיק ריכוז מתנדבים-
שביעות רצון משפחות-
שיתוף המשפחה בהחלטות-

תיאור כללי:
"נאות אבי" הינו מוסד גדול, ותיק, מטופח בחזות החיצונים ובחללים הפנימיים.

הדיירים לבושים בלבוש אישי מתאים לעונה.
הצוות יציב ומלוכד ומחוייב למקום. בני משפחה עימם שוחחנו הביעו שביעות רצון

מיחס הצוות ואיכות הטיפול במקום.

כוח אדם:
מנהלת השירות הסוציאלי עובדת במקום מכל חמש שנים, עברה לאחרונה למשרה מלאה:

5 ימים בשבוע מ-8-16, לאחרונה נקלטה עובדת חדשה
במשרה מליאה. העבודה השוטפת נחלקת בין שתיהן, כאשר מנהלת השירות הסוציאלי

היא חברה בצוות הבכיר ומרכזת את רב הנושאים שבאחריות העבודה הסוציאלית
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בשירות הסוציאלי עו"ס נוספת האחראית על מחלקות תשושים ומרכזת נושא ניצולי
שואה.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

קבלת מטופל והסתגלות
* המשפחה מקבלת הדרכה תוך 48 שעות ראשונות מקליטת המטופל : כן 

* מבצעת את תהליך הקליטה, המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה. 
* מתקיימת קבוצה למשפחות חדשות- תורם להסתגלות המטופלים ובני המשפחה 

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס שותף/ה בתהליך ההתאמה של המטופל החדש לחדר, למקום ישיבתו בחדר האוכל ולמעברים (חדר,

מחלקה וכו’) : כן 
* המטופל משתתף בפעילות חברתית תעסוקתית לפי רצונותיו ויכולותיו : כן 
* פעילות העו"ס לשמירת פרטיות המטופל (טיפול אישי, רצון הדייר וכו’) : כן 

* המטופל מקבל מענה לבקשתו ובזמן סביר : כן 
* פעילות העו"ס לטיפוח צביון אישי בסביבת המטופל : קיים 

* פעילות עם העובדים החדשים והעובדים הזרים ובכלל זה אולפן עברית 

שביעות רצון המטופל
* הבחירה בין סוגי מזון בארוחות : שביעות רצון גבוהה 

* יחס הצוות : שביעות רצון גבוהה 
* מיזוג אוויר בחדר ובשטחים ציבוריים : שביעות רצון גבוהה 

* אפשרות להחזקת חפצים אישיים : שביעות רצון גבוהה 
* תהליך הקליטה: הדרכה, מתן מידע והסתגלות : שביעות רצון גבוהה 

* שביעות רצון מאיכות החיים במוסד : שביעות רצון גבוהה 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* מספר מקומות הישיבה ליד השולחנות בחדר האוכל כמספר המטופלים : כן 

* חדרי המטופלים נקיים ומסודרים : כן 
* בכל חדר ארון בגדים וארונית, המשמשים לאחסון חפצי המטופל : כן 

* השטחים הציבוריים מטופחים ובנויים לרווחת בני המשפחה במחלקת תשושי נפש ובחצר המוסד 

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

* מקיימת פעילות קבוצתית קבועה ורצופה עם מטופלים, בני משפחה או חברי צוות. 
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית - חברתית. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* למטופל אפשרות לפרטיות כאשר הוא חפץ בכך : כן 

* פעילות העו"ס בעת אשפוז המטופל (בבי"ח כללי) : כן 
* תהליך הטיפול בתלונות ומעורבות העו"ס בתחום : כן 

* פועלת לקידום והעלאת המודעות לשמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל. 
* מקיימת מעקב אחר ביקורי משפחות ומתערבת עפ"י הצורך. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פעילות ועדה במוסד עפ"י הנוהל : מתקיימת 

* פועלת להעלאת מודעות בנושא בקרב המטופלים, בני המשפחה והצוות. 
* תפקוד ראוי לציון של הועדה למניעת התעמרות. 

טיפול בניצולי שואה
* ראוייה לציון עבודה מתמשכת למיצוי זכויות ניצולי שואה ופעילות בימי הזכרון וכן הדרכת צוות בנושא הטיפול

בניצולי שואה 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימים תהליכי העברת מידע בין העו"ס לבין הצוות המקצועי (כולל דיווח על אירועים חריגים) : כן 

* העו"ס יוזם/שותף בפיתוח הצוות הרב מקצועי : כן 
* העו"ס משתתף/ת בישיבות צוות בנושאים כלליים כגון ישיבות צוות בכיר וקיים תיעוד בהתאם : כן 

* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי. 
* מתקיימת קבוצת תמיכה .הדרכה למטפלות - מבורך 

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* סביבת העבודה של העו"ס (חדר,טלפון, פקס, מחשב, ריהוט מתאים) : כן 

* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות, כנסים וימי עיון : כן 
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה. 

* העו"ס פועלת ליישום הנהלים הרלוונטיים. 

עמוד 26 מתוך 39
רח’ ההסתדרות 2, אשקלון 78278 ת.ד. 

WWW.HEALTH.GOV.IL/ASHKELON :טלפון: 08-6745810 פקס: 08-6745727 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 19.06.2017

סימוכין: 500039438

מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

ניהול מידע ומעקב - רשומת מטופל
* קבלת מטופל: רישום, קבלה, בניית תכנית לטיפול ומעקב אחר הסתגלות (כולל במעבר ממחלקה למחלקה) :

תעוד מלא 
* התייחסות לאירועים חריגים : תעוד מלא 

ניהול מידע ומעקב - תיק ריכוז מתנדבים
* פרויקטים מיוחדים - ביצוע ותיעוד : תעוד מלא 

שביעות רצון משפחות
* מודעות לקיום כתובת לפניות : קיימת מודעות 

* שביעות רצון מהטיפול האישי : שביעות רצון גבוהה 
* שביעות רצון מיחס הצוות : שביעות רצון גבוהה 

* הענות לבקשות לעזרה בזמן סביר : שביעות רצון גבוהה 
* שביעות רצון מהתנאים הסביבתיים, מיזוג האוויר ומים חמים לרחצה : שביעות רצון גבוהה 

* העו"ס מקפידות לשתף משפחות בהחלטות הנוגעות ליקיריהם באופן שיטתי 

שיתוף המשפחה בהחלטות
* מציעים לך להשתתף בפעילויות המוסד : כן 

* שביעות רצון גבוהה משיתוף המשפחה בתכניות הטיפול (ובהתאם לשינויים במצב המטופל). 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס כחלק מהצוות -חשוב לרענן ולחדש נהלים פנימיים בתחומים השונים 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* דרוש חידוד ושכלול הטיפול באירועים של נפגעי התעמרות, בעיקר בקשר עם גורמי חוץ 

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* העו"ס מטפל/ת ופועל/ת עפ"י הנוהל,  במטופל הנוטה למות, במשפחתו ובצוות : חלקי 

* חשוב להטמיע נושא הטיפול הפליאטיבי בקרב הצוות ובני המשפחה 

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* פעילות העו"ס להטמעה ורענון נהלים : חלקי 
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שביעות רצון משפחות
* נשמעו תלונות אודות מטופלים חריגים במחלקות , לתחושתם ללא מענה הולם מצד ההנהלה 

הערות לסיכום:
העבודה הסוציאלית שומרת על יציבות בפעילות בתחומים השונים למרות עזיבת 2

עובדות סוציאליות לאחרונה. העו"ס עובדות בשיתוף עם אנשי צוות אחרים,
משולבות

בחת"ש, מקיימות קבוצת תמיכה למטפלות. חשובה מאוד פעילותן בתחום נגישות
תרבותית ולשונית ובכלל זה הדרכת עובדים זרים שנקלטו בבית.

העבודה הפרטנית עם מטופלים ומשפחות נעשית היטב, נעשים מאמצים לעבוד קבוצתית
עם בני משפחה.

העו"ס משולבתו ופעילות בפרוייקטים לרווחת המטופלים בבית.

בסכום העבודה הסוציאלית תורמת לשפור איכות החיים של המטופלים בבית, ופועלת
למניעת שחיקה בקרבה מטפלים.

חשוב להתייחס לנושא הפליאטיבי, עדכון נהלים פנימיים, ושכלול הבקרות
הפנימיות שהוחל בהן גם בתחום העבודה הסוציאלית.
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81%* 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-

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:

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

* סריקת מתכות במים : תקינה,בתדירות נכונה 
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום : מצב תקין 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - הגנת רשת מי שתיה
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה : מעודכן 

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף פסולת זיהומית כנדרש : מתבצע במלואו לפי הדרישות 
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בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות : תקף במלואו והוצג 

מכבסה וכביסה
* מבצע הכביסה ורשיון עסק תקף : המכבסה מופעלת במוסד- א 

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

הכנה לשעת חרום
* קיום נוהל משרה"ב מעודכן ל"הפעלת המערך הגריאטרי בשעת חירום" : קיים במלואו 

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

* אמצעי הגעת מזון, אחסונו במחלקה ופינוי העגלה/טרמופורטר : הובלה ואחסון כנדרש 
* מועד הגעת המזון בשעות שנקבעו, במועדים קבועים ובהתאמה לשעות הארוחות : מגיע במועד כמתוכנן 

הכנת המזון ובישול - מטבח/ים - מצב כללי
* רישום טמפרטורת מזון במקררים ע"י צוות המטבח : קיים ותקין 

הכנת המזון ובישול - עמדות העבודה ומדורים במטבח
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת : קיים ותקין 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

מערכות אספקת מים קרים וחמים - אספקת מיי שתיה
* רמת כלור נותר על פי דרישות : מתאים חלקית 

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

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

חמים : חלקי 
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית, מחוטאים ונבדקו : לא מתבצע/לא תקין 
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מערכות אספקת מים קרים וחמים - מניעת מחלת הלגיונרים (ליגיונלה)
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות, כולל מילוי טפסי תחזוקה : ביצוע חלקי נמוך 

תחזוקת המחלקות - חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה : תקין חלקית 

מטבחון עזר - מטבח חלוקה
* התאמה ותקינות אוורור ותאורה : לא תקין/לא מתאים 

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

הכנת המזון ובישול - נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* שירות יועץ בטיחות מזון : לא קיים 

* ביצוע בדיקות מזון, בקרת HACCP ;GMP בקרת טמפרטורה ע"י העובדים וחיבור מדי טמפרטורה לרשם/מחשב
: לא תקין 

הערות לסיכום:
המוסד גדול וכולל 2 מבנים. המבנה הישן טרם הותאם לפרוגרמה 2016.

קיימת התייחסות רק לחלק מהליקויים מבקרה קודמת,יתר על כן תכנית שדרוג המטבח
טרם אושרה והמוסד אינו עומד בהתחייבותו לשיפוץ המטבח מאז מרץ 2016.

מערך מזון:
קיים שיפור בתחום זה, יחד עם זאת המטבח אינו עומד בדרישות משרדנו וחסרות בו

פונקציות רבות.
אנו רואים בחומרה רבה את התנהלות המוסד בתחום זה ואת העובדה שעד היום אין

תכנית מאושרת למטבח.
יש לוודא כי כל המקררים במטבח עומדים בדרישות משרדנו מבחינת טמפ’ ותנאי

תברואה, יש להוריד את הטמפ’ במקרר סלטים ולנקות מעובש את מקרר הפשרה.
יש לנקות מאוורר במדור שטיפת כלים.

יש לאחסן חומרי ניקוי בנפרד המקום המיועד לכך.
אין להשתמש במטליות רב פעמיות.

יש לדאוג לזרימת מים נאותה בכיור בחדר שירות של המטבח.
במחסן יבש יש להשאיר רצפה פנויה ולהעלות את כל הציוד על גבי מדפים.

מדור  חלבי- יש לייבש כלים כראוי.
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אין להשתמש בארגזים לאחסון אשר אינם ניתנים לניקוי וחיטוי.
אין להפשיר מזון קפוא ולהקפיאו בשנית.

מטפלת אינה יכולה לחלק מזון אלא אם כן החליפה מדים ושטפה את ידיה כנדרש!
יש לנקות את המאווררים במטבחוני המחלקות.

יש להתקין מדי טמפ’ על עגלות המזון.
מערכת אספקת מים:

בעת הבקרה נמדדו מס’ נקודות מייצגות במערכת המים ונמצא כי אין עקביות בנושא
טמפ’ מים וקיים שוני בין המבנה הישן בו לא הותקנו אמצעים למניעת כוויות

ובין המבנה החדש בו הותקנו אמצעים למניעת כוויות.
ניכר כי אין שליטה על נושא זה וחסר ידע רב בתחום.

המוסד ביצע שינוי במערכת אספקת המים והוסיף יחידות חימום ללא אישורנו.
יש לכייל מד כלור ידני.

יש להגיש תכנית דיגום מים לכל הבדיקות הנדרשות למוסדות רפואה.
יש לבצע ניקוי וחיטוי ראשי מקלחות כנדרש וכמפורט בנהלי משרדנו.

יש לבצע ניקוזי אוגרי מים חמים לרבות כל הטיפולים הנדרשים כמפורט בהנחיות
למניעת התרבות חיידקי לגיונלה במערכות מים.

יש להוסיף בדיקות טמפ’ מים חמים בחדרים.
יש להזרים מים במחסנים בהם יש כיורים ללא שימוש.

קווי מים על גג מבנה חדש מכוסים בלשלשת יונים.
מקלחות:

יש להוסיף תאורה במקומות הנדרשים.
יש לסלק מוקדי עובש במקומות הנדרשים.

יש לתקן/להוסיף אריחי קרמיקה היכן שנדרש.
כביסה:

יש להעביר את הכביסה באופן מוגן ומכוסה למחלקות.
יש לנקות ולסגור אריחי תקרה אקוסטית ולנקות את גופי התאורה.

סיכום:
על המוסד לפעול מיידית לתיקון המצב ולדאוג להגיש תכניות כראוי על מנת שנוכל

לאשר את המטבח.
לתשומת ליבכם, במידה ולא יוסדר נושא זה תוך 30 יום נאלץ להשתמש באמצעים

העומדים לרשותנו לרבות סגירת המטבח.
יש להעמיק את הידע בנושאי בריאות הסביבה ולשקול מינוי אדם לתפקיד זה.

יש לציין את שיתוף הפעולה מצד גורמי המוסד.
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97%* רוקחות:  

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

כוח אדם:
במוסד מועסק רוקח אחראי בהיקף של כ 18.5 ש’’ש.

החוזקים בעבודת הרוקחות:

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

* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה (ובגריאטריה בפרט) במהלך החמש שנים האחרונות :
בשנתיים אחרונות 

* ניהול על פי הדינים, הנהלים וההוראות הרלבנטיים לתפקידו : כן 

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם : כן 

* החדר מצויד במתקנים הנדרשים : כן 
* החדר מצויד במתקני עזר לרוקח (מחשב, כספת, טלפון) : כן 

* בחדר פועל מזגן תקין ככל שנדרש : כן 

עמוד 33 מתוך 39
רח’ ההסתדרות 2, אשקלון 78278 ת.ד. 

WWW.HEALTH.GOV.IL/ASHKELON :טלפון: 08-6745810 פקס: 08-6745727 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 19.06.2017

סימוכין: 500039438

מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

* סדר כללי (רצפה, קירות, צבע, ריהוט) : כן 

שירות רוקחות מוסדיים - אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* אחסון בתנאים נאותים : כן 

* תוקף התרופות בטווח התאריך : כן 
* טמפ’ בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי : כן 

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

* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים : כן 
* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות : כן 

שירותי רוקחות מוסדיים - ניהול הסמים במוסד
* מנוהל פנקס סמים עפ"י הוראות החוק : כן 

* מלאי הסמים מתאים לרישומים : כן 
* מנוהל פנקס ביקורת מחלקתי ונבדקים טפסי הרישום : כן 

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

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

* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה : אחת לשבועיים לפחות 

שירותי רוקחות מוסדיים - ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית : כן 

* נגישות  לאינטרנט : כן 
* מסמכים ישימים : כן 

שירותי רוקחות מוסדיים - תיקון ליקויים
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מבקרות קודמות : תיקון מלא 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים : כן 
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* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד : כן 
* הפרדה: פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם : כן 
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים : כן 

* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה : כן 
* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל: שם התכשיר, חוזק, מס’ אצווה, תאריך תפוגה : כן 

* טמפ’ בטווח הנדרש : כן 
* עגלת טיפולים - התרופות מוחזקות באריזות מקוריות ובסימון הולם : כן 

* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים : כן 
* סדר וניקיון כללי : כן 

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

* הטמפ’ בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד : כן 

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות : כן 

* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש : כן 

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות - רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית : כן 

* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא : כן 
* במחלקה ניתנות תרופות בתזמון ומתן נכון : כן 

* התרופות ניתנות בהתאם להוראות הרופא - כיסוי תרופתי : כן 
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות : כן 

* ביצוע מעקב אחר רמות בדם של תרופות : כן 

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות הרוקח/ת במוסד
* יש לסמן תרופות בנות סיכון במדבקה ולהדריך את הצוות המקצועי של המוסד 
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שירות רוקחות מוסדיים - אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* תוקף התרופות בטווח התאריך : לא 

* תוקף התרופות בטווח התאריך : באופן חלקי 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות : באופן חלקי 

* יש להצמיד עלון לצרכן לשקית בו מאוחסנת תרופה (כדורים, אמפולות) 
* נמצאו טיפות של V-DALGIN  עד 4/17 מחלקה לתשושי נפש ב’

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* כאשר מתרחשת חריגת טמפ’ במקרר תרופות יש לתעד צעדים שנעשו בעקבותן בכל המחלקות אשפוז

* נמצא תכשיר אינסולין עם תאריך פתיחה 23.01.17 מחלקה סיעודית ה’

הערות לסיכום:
השירות הרוקחי נבדק ונמצא ברמה טובה מאוד. רוקח אחראי עובר השתלמויות

מקצועיות מדי שנה. כרגע נמצא בקורס ’’מרשם רוקח’’.
נרכשו מדי חומ אוגרי נתונים למקררי תרופות במחלקות, יש להשלים הצטיידות

במקררים פרמצבטיים. ישר כוח!
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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מקצועי - רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות

ל- 204 מיטות ברישוי ול-207 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

2.807.14- 0.00 2.80 רופא/ה
0.504050.00- 0.00 0.50 5מנהל רפואי(מקצועי)

0.56-1.62- 334.5634.00אח/ות
0.0020.00 אח/ות מעשי/ת

434.5614.00-20.56-59.49אח/ות מוסמכ/ת
0.000.00 1.00 1.00 אח/ות ראשי/ת

0.000.00 1.00 1.00 סגנית אחות
0.55-0.77- 70.8070.25כח עזר

0.4622.54 2.50 2.04 עובד/ת סוציאלי/ת
1.4056.00 3.90 2.50 פיזיותרפיסט/ית
0.2018.51 1.28 1.08 מרפא/ה בעיסוק

2.6086.66 5.60 3.00 מדריכ/ת תעסוקה
0.1817.64 1.20 1.02 דיאטנ/ית

0.1127.31 0.55 0.43 רוקח/ת
1022.66236.04213.38941.66קלינאי/ת תקשורת

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה. למקצועות,קלינאי/ת תקשורת.1
אחיות = מעשיות + מוסמכות.3
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.4
רופא כולל בתוכו תפקיד מנהל רפואי.5

שעות יעוץ ותקינה לחודש.10
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לשכת בריאות מחוז אשקלון
תאריך: 19.06.2017

סימוכין: 500039438

מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי

ל- 204 מיטות ברישוי ול-207 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 1.00 2.00 1.00100.00

0.189.89 2.00 1.82 אב בית/מנהל משק
0.6042.85 2.00 1.40 עובד/ת אחזקה

0.5050.00 1.50 1.00 מחסנאי
0.5050.00 1.50 1.00 טבח/ית ראשי/ת

0.9016.07 6.50 5.60 עובד/ת מטבח
7.1078.88 9.0016.10 עובד/ת ניקיון

0.066.38 1.00 0.94 משגיח כשרות
0.50100.00 1.00 0.50 חצרן/גנן
0.189.89 2.00 1.82 מזכירה
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 19.06.2017

סימוכין: 500039438

מוסד נאות אבי אשקלון ( 23793 )
הקרן היסוד 15  אשקלון

תאריך הבקרה: 15.05.2017

נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :20.06.2016
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        69.00 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית : 2 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 01.06.2017

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן

תאריך הבקרה : 15.05.2017
SC התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : כן

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
27.50              סכום ציוני הבקרה

3.00               בריאות הסביבה

3.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00               שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00               קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00               חת"ש צוות בין 8-24 שעות שנתיות

2.00               חת"ש צוות מעל 24 שעות שנתיות

4.00               מומחיות רופא הבית

8.00               יועצים

3.00               נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00               הדרכה מרוכזת ב-2 תחומים לפחות

2.00               עיבוד נתונים בתחום 1 לפחות

4.00               מנהל רפואי שהינו גריאטר

IV 2.00               יש אישור למתן

IV 1.00               רישום ע"פ נוהל

1.00               רישום ע"פ נוהל IV + נוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

2.00               רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00               תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

69.50            סה"כ (ללא משך רישוי)
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