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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

לכבוד
ד"ר לודז’בסקי שני ורה

מנהל/ת רפואי/ת
(237A0 קוד מוסד) בית אבות נוף כנרת

חשמונאים 3
טבריה 14279

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"בית אבות נוף כנרת" מיום 03.05.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 03.05.2017.
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 פנטופל יבגניה
   גריאטרית מחוזית - מחוז צפון

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

ד"ר ורד עזרא, ראש מנהל רפואה , משרד הבריאות, ירושלים.
ד"ר אהרון כהן, ראש אגף גריאטריה, משרד הבריאות, ירושלים.

ד"ר יורם לוטן, מ"מ הממונה על הרישוי, משרד הבריאות, ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן, מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים, אגף גריאטריה, ירושלים.

ד"ר אירית לקסר, מנהלת מח’ לסטנדרטים ואכיפה, אגף גריאטריה..
ד"ר מיכל כהן דר, רופאה מחוזית, לשכת בריאות צפון מחוז צפון.

ד"ר נועה די-קסטרו, רופאה נפתית, לשכת בריאות נפת כנרת.
גב’ צפי הלל-דיאמנט, ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה, אגף גריאטריה, ירושלים.

מר יוחנן סמואל, מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה, אגף גריאטריה, ירושלים.
גב’ אתי מרקוביץ, ממונה תאום ארגון ובקרה, אגף גריאטריה, תל-אביב.
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

דו"ח הבקרה

( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

בתאריך 03.05.2017 נערכה בקרה לפני חידוש רישוי, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז צפון. 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 לודז’בסקי שני ורה מ.ר.3.24509.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:4.
 ד"ר בוטארה מאיה, רופאה אחראית בקרה במוסדות גריאטריה. -* רפואה

 מרשליק נטלי, אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי מחוז. -* טיפול סיעודי 

גברת ורדי שולי, מרכזת תחום בקרה. -* פיזיותרפיה 

מר פרנסוא עג’אג’, מרפא בעיסוק. -* ריפוי בעיסוק

גברת שאמא דועא, מרכזת תחום בקרה. -* עבודה סוציאלית

גברת מניס אורנה, מרכזת תחום בקרה. -* בריאות הסביבה

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

כללי:
מדובר במוסד משולב עם מחלקה אחת לתשושים ומחלקה סיעודית. למרות הערות

חוזרות בנושאים מניעת זיהומים, חיסוני עובדים, קליטת יועץ גריאטרי, השלמת
כוח אדם של מטפלים, רכישת ציוד בהתאם לצרכי מטופלים, נושאים אלו לא הופנמו

ולא ייושמו. באחריות הנהלת המוסד לפעול לאלתר בנוגע לתיקון הליקויים הנ"ל.
בנוסף, יש לתקן לאלתר ליקויים במטבח המבשל, דבר המסכן את בריאות הציבור.

לבי"ח רישיון ל-    36 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:    36
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לשכת בריאות מחוז צפון
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( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

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

363535סיעודית א
0    0    0    0    0    35   35   36       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    35 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

30 מטופלים במימון משרד הבריאות.
5 מטופלים במימון פרטי.
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( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

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

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך: 08.02.2018.

: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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נספח א’

הערכת הבקרה לפי תחומים

(6)
טוב מאוד
94-100

(5)
כ.טוב מאוד

87-93

(4)
טוב

80-86

(3)
טעון שיפור

73-79

(2)
טעון שיפור רב

66-72

(1)
נכשל
0-65

   X רפואה

   X סיעוד

 תזונה

   X פיזיותרפיה

   X ריפוי בעיסוק

   X עבודה סוציאלית

   X בריאות הסביבה

   X רוקחות

*- לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים : תזונה.
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( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

נספח ב’ -  ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

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

80%* רפואה:  
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:

כללי-
כוח אדם-
עבודת המנהל הרפואי-
קשר עם משפחות-
רופא בית-
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל-
מעקב רפואי שוטף-
הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות-
בדיקות מעבדה-
בדיקה תקופתית אחת ל - 3 חודשים-
פעילות צוות רב מקצועי במחלקה-
דו"ח אירוע חריג-
תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה (כולל פטירות)-
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית-

תיאור כללי:
מדובר במוסד גריאטרי משולב עם 2 מחלקות: מחלקה סיעודית 1 ומחלקה 1 לתשושים.

הבקרה הינה השלמת בקרת פתע לפני חידוש רישוי. השלמת בקרה בתחום הרפואה
בוצעה בתאריך 11.05.2017. המנהלת הרפואית נכחה בבקרה.

מחלקה סיעודית ברישוי ל- 36 מיטות, בפועל ביום הבקרה נמצאו במחלקה 34
מטופלים, עוד מטופל אחד נמצא באשפוז בביה"ח כללי. על פי דיווח הצוות הרפואי

כל המטופלים במחלקה סיעודיים בתפקודם.

כוח אדם:
המנהלת הרפואית הינה גם רופאת הבית מועסקת במחלקה סיעודית יותר מ- 9 שנים.

עובדת במחלקה 20 שעות בשבוע.
אין במוסד יועץ בתחום הגריאטריה או יועץ בתחום אחר.

קלינאי תקשורת עובד במוסד 2 שעות בחודש.
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תאריך הבקרה: 03.05.2017

החוזקים בעבודת הרפואה:

קשר עם משפחות
* המנהלת הרפואית מקפידה להשתתף בשיחות עם בני משפחה של מטופלים. 

רופא בית
* רופאת הבית מכירה היטב את המטופלים, בעיותיהם ואת בני משפחתם. 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* רופאת הבית מקפידה לתעד פענוח של תרשים EKG ברשומה רפואית. 

* בהערכה קוגניטיבית ותפקודית רופאת הבית מקפידה על שימוש בכלים מובנים ומקובלים. 

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

* רופאת הבית מקפידה לתעד את המעקב אחר השפעת הטיפול בתרופות אנטיפסיכוטיות. 
* רופאת הבית מקפידה להתייחס לתוצאות מעבדה לא תקינות. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* באחריות הנהלת המוסד לוודא שאחת לשנה במועד קבוע תיבדק במוסד התאמת נהלים פנימיים לנהלי האגף
לגריאטריה וריענון הטמעת הנהלים בסקטורים מקצועיים. סימוכין: נוהל האגף לגריאטריה 0.4.7. סעיף מס’ 7.

עבודת המנהל הרפואי
* יש להתייחס לליקויים מהבקרה הקודמת וליישם תיקון של כל הליקויים. סימוכין: נוהל אגף לגריאטריה 1.1.1

סעיף מס’ 5.3.2. 
* מומלץ לפעול למינוי רופא מומחה בגריאטריה כיועץ בתחום באופן הסדר קבוע (הערה חוזרת). 

* נוהל למניעת זיהומים הקיים במוסד אינו מספק. יש לעדכן את נוהל פנימי המבוסס על נהלי רוחב של האגף
 .(X2 הערה חוזרת) לגריאטריה

רופא בית
* יש להכיר ולהקפיד ליישם נהלים של האגף לגריאטריה. 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
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* יש להקפיד לערוך בדיקה ע"י רופא עם קבלת המטופלים לא יאוחר מ- 24 שעות משעת קבלתו למחלקה. סימוכין:
נוהל האגף לגריאטריה 1.2.1. 

מעקב רפואי שוטף
* יש לעדכן אבחנות בצורה שוטפת. סימוכין: נוהל אגף לגריאטריה 1.3.1 סעיף מס’ 5.4.1. 

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* מומלץ להפנות מטופל עם "ריבוי תרופות" לייעוץ גריאטרי. נוהל אגף לגריאטריה 1.3.1 סעיף מס’ .5.4.3 

בדיקה תקופתית אחת ל - 3 חודשים
* מומלץ לפרט בתוכנית בדיקה תקופתית יזומה את תכנית ביצוע בדיקות מעבדה בהתאם לבעיות כרוניות/חדשות. 

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* בישיבות רב-מקצועיות יש להקפיד לתעד דיווח על ביצוע יעדים ומטלות מהישיבה הקודמת. סימוכין: נוהל האגף

לגריאטריה 0.4.5 סעיף 5.2.2. (הערה חוזרת).
* יש לשפר תקשורת מקצועית בין אנשי הצוות. 

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* באחריות הנהלת המוסד לוודא מצב חיסונים לכל העובדים במוסד. סימוכין: נוהל האגף לגריאטריה 0.4.11

 (X2 הערה חוזרת)
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

   
73%* 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:
בבקרת פתע שנערכה בשעות הבוקר, כמעט כל המטופלים היו מחוץ למיטותיהם,ישבו

בלובי המחלקתי, לבושים בבגדים נקיים ובהתאם לעונה. מטופל אחד נמצא שוכב
במיטתו ללא רישום בדף שינוי תנוחה.

בבית הסיעודי מאושפזים 35 מטופלים סיעודיים, אין מטופלים עם פצעי לחץ,
,PEG מטופלת אחת עם זונדה, 5 מטופלים מקבלים הזנה באמצעות

כוח אדם:
כוח אדם סיעודי עונה לדרישות המכרז, יש להמשיך בקליטת אחיות מוסמכות.
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

כוח אדם של המטפלים אינו עומד בדרישות התקן (הערה מהבקרות הקודמות ).
11 משמרות בשבוע אחיות מעשיות עובדות לבד, יש להקפיד על ביצוע פעילויות

המותרות לצוות הסיעוד ע"פ חוזר מנהל הסיעוד 101/14, יש להקפיד שאחיות
מעשיות לא יחרגו מתחום סמכותן.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

כוח אדם
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה. 

עדכון מקצועי
* האח הראשי התחיל לעדכן את הנהלים הפנימיים של הבית הסיעודי. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כוח אדם
* תקינת המטפלים אינה עומדת בדרישות התקן. הערה חוזרת מבקרות קודמות.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* בקבלת אומדנים סיעודיים מומלץ להשתמש במקרא. הערה חוזרת מבקרות קודמות.

* אין התייחסות מספקת למצב מנטאלי רגשי של המטופל כולל אומדן התנהגות. הערה חוזרת מבקרות קודמות.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* בתוכנית טיפול, יש להעריך את ההתערבות בהתאם לטיב הבעיה אך לא פחות מאשר פעם ב-3 חודשים. הערה

חוזרת מבקרות קודמות.

מעקב סיעודי
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר. הערה חוזרת מבקרות קודמות.

תרופות
* למטופלים שמקבלים טיפול תרופתי דרך PEG או זונדה אסור לתת תרופות שאסור לרסק אותן. נמצאו מספר

מטופלים שמקבלים OMEPRADEX מרוסק.

הבטחת הסביבה
* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק. 
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

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

הזנה והאכלה
* יש לבנות  תכנית טיפול בכל בעיה שזוהתה בתחום הזנה והאכלה. הערה חוזרת מבקרות קודמות.

הפרשות
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים לחולים הרלוונטיים מעבר ללקיחתם בצורה יזומה לשירותים. 

* יש לפתח תוכנית מערכתית למניעת עצירות תוך שימוש באמצעים נוספים, מעבר למתן טיפול תרופתי. הערה
חוזרת מבקרות קודמות.

היגיינה אישית ולבוש
* במספר חדרים של המטופלים לא נמצא נייר טואלט בשירותים. 

* למטופלים שעדיין מסוגלים להתהלך, יש להקפיד על שימוש בנעליים בטיחותיות . הערה חוזרת מבקרות קודמות.

תנועתיות ותנוחה
* יש להדריך את הצוות ולהגביר את המודעות לנושא ההושבה הנכונה של המטופלים. לפני ארוחת צהריים לא

נעשה תיקון ישיבה למטופלים. הערה חוזרת מבקרות קודמות.
* בבדיקת תכניות הולכה נמצאו חתימות של מטפלים על הולכת המטופלים שבאותם ימים היו מאושפזים בבתי

חולים או נמצאו בחופשה בחגים בביתם. 
* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה. מטופל ששכב במיטתו נמצא ללא סימון שינוי תנוחה בדף.

הערה חוזרת מבקרות קודמות.

עדכון מקצועי
* מתקיימת תכנית חת"ש, אך עדיין חסרה תכנית שנתית. 

טיפול בכאב
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב. 

* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב. 

הערות לסיכום:
איכות הטיפול בתחום הסיעוד טעונה שיפור בדומה לבקרה הקודמת.
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

   
80%* פיזיותרפיה:  

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

תיאור כללי:
במוסד מאושפזים 35 מטופלים, רשיון ל36. נערכה בקרת פתע לצורך רישוי. הבקרה

התקיימה בנוכחות הפיזיותרפיסט שעבד במקום, ואחראי השרות שהצטרף בסמוך
לתחילת הבקרה.

כוח אדם:
במוסד עובדים שני פיזיותרפיסטים. אחראי השרות, וותיק במקצוע ובמוסד- עובד
בימים ראשון שני וחמישי בשעות הבוקר, סה"כ 14 שעות שבועיות. פיזיותרפיסט

נוסף, החל לעבוד לפני כחודשיים במקום והשלים את תקן העבודה הנדרש
לפיזיותרפיה שהיה חסר כשנה. לפיזיותרפיסט וותק במקצוע משנת 2008, מגיע ביום

רביעי בבוקר, סה"כ 6 שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

כוח אדם
* תקן כח אדם מלא ע"פ דרישות הנוהל. פריסת השעות יעילה. 
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

פרופיל המטופלים במוסד
* מרבית הדיירים מטופלים בפיזיותרפיה. 

* תדירות הטיפולים  גבוהה. 

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

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

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש. 

* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך 5 ימים מקבלת המטופל. 

טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה, אופטימאלי. 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת. 

* המעקב משקף את מצבו העדכני של המטופל. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* נעשה שימוש מזערי באמצעים להגבלת תנועת המטופלים בכסאות גלגלים. 

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

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש. 

* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות. 
* מנהל/ת השרות בוגר/ת קורס על בסיסי בגריאטריה. 

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פרופיל המטופלים במוסד
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

* יש לעודד, להעריך מחדש ולהציע טיפול לדיירים שבעבר לא שיתפו פעולה. 

ארגון השרות
* על אחראי השרות לבנות תוכנית עבודה מתואמת של הפיזיותרפיה, במטרה לתת טיפול אופטימלי. 

* יש לעבוד בשיתוף פעולה בין הפיזיותרפיסטים, ולהשתמש בדרכי תקשורת מובנים בכתב. בתקופת החופשים
והחגים הטיפול לא תוכנן ע"פ צרכי המטופלים אלא רנדומלי.

* לפעול ליישום של פרויקט ההנעלה שנבנה. בפועל, נרכשו נעליים טובות לדיירת אחת בלבד מכל הרשימה. יש
להמשיך ולקדם נושא נעליים מותאמות עבור הדיירים המתהלכים.

אבחון פיזיקלי
* להשתמש בכלי הערכה תקפים לצורך בדיקת מטופל חדש. 

טיפול בקבוצה
* מומלץ לקיים תכנית מובנית לפעילות גופנית ע"י פיזיותרפיסט ו/או מורה להתעמלות, בפיקוח פיזיותרפיסט. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* לדאוג לכורסאות או כסאות מותאמים עבור אותם דיירים שמצבם ירוד ומתקשים לשבת בכסא גלגלים סטנדרטי.

במחלקה, דיירת שחזרה מאשפוז במצב ירוד, ואין כורסא מתאימה להושיבה. הערה חוזרת בבקרות.
* לשפר נקיון ותחזוקת כסאות הגלגלים. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* לדאוג ליישום ההנחיות לצוות המטפל- כמו תוכנית ההליכה במחלקה, ועצמאות מטופלים בהליכה לשרותים וכו’. 

ציוד טיפולי
* להשלים רכישת ציוד טיפולי, ע"פ המפורט בנוהל. בחדר הפיזיותרפיה- מיטת טילט לא תקינה, מיטת בובט לא

עולה יורדת כנדרש, אין APT פעיל לרגליים, פולי קרוע ואין כדורים וטרהבנד וכו’.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* יש לפעול להטמעת העבודה עם מנוף, בשיתוף עם צוות הסיעוד. קיימות הנחיות להעברה במנוף לשמונה (!)

מטופלים. בפועל ללא שימוש ע"פ עדות מטפלות. נמצא מנוף לא מוטען באחד החדרים.

עמוד 15 מתוך 35
רח’ המלאכה 3, נצרת עילית 17000 ת.ד. 744

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



לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

   
85%* ריפוי בעיסוק:  

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

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק: במוסד עובדת מרפאה בעיסוק ותיקה במקצוע עובדת 7 ש’’ש.

תעסוקה: במוסד עובדת מדריכת תעסוקה עם שנות וותק רבות, עובדת 21 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. 

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים. 

ישום תכנית הטיפול
* הטיפול בריפוי בעיסוק מתבצע באופן עקיף על ידי הדרכת מדריכת תעסוקה וצוות מטפל והתאמת סדי ידיים

ואבזרי עזר לאכילה, בנוסף קבוצה טיפולית TIME TO SLEEP לכמה מפגשים.

פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות תעסוקתית מגוונת התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם. 
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה, אקטואליה, משחקים קוגניטיביים, יצירה
ועוד. 

* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש. 
* קיים דיווח על קבוצות נושא בהתאם לדרישות. 

* שרות התעסוקה פרוס על כל ימות השבוע בשעות הבוקר, ושני ימים אחרי הצהריים. 

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

* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר, מרווח, מאובזר ומתאים לצורך הפעלה. 
* בנוסף קיים חדר המשמש את מדריכות התעסוקה כחדר עבודה וכן משמש לצורך אחסון ציוד התעסוקה. 

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

* קיים לוח התמצאות רב תרבותי. 

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

* קיים ציוד נלווה. 

הדרכה ותקשורת
* מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה כנדרש. הדיווח משקף עבודה צוותית וחשיבה מקצועית. 

* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי. עדות לכך קיימת ברישומים. 
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד, מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים

הקשורים לתחומי התערבותה. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

ישום תכנית הטיפול
* על המרפאה בעיסוק לעקוב אחרי התוכניות הנתנות לצוות על ידה ולרשום בתיק המטופל כדי לשמור על הרצף

הטיפולי. 
* על המרפאה בעיסוק לנסות לקבוע מטרות תפקודיות ומדידות בקבלות ובמעקבים. 

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם כל המטופלים אולם לא תמיד ההליך מתבצע תוך שבוע מיום קבלת

המטופל, כנדרש בנהלים. 
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

ציוד ואביזרים
* חסרה למדריכת התעסוקה מערכת שמע. 

* יש להמשיך ולרכוש אמצעי טיפול טכנולוגים בהתאם לשיקול דעת מקצועי. 
* הציוד הייעודי הקיים בריפוי בעיסוק בסיסי ומועט, חשוב לרכוש ציוד יעודי שיאפשר את קיום ההתערבות

באמצעים מותאמים ומגוונים. 

הדרכה ותקשורת
* יש לתעד הדרכות צוות הנוגעות בתוכנית הטיפול של הריפוי בעיסוק בתיק המטופל. 

* על המרפאה בעיסוק להיות מעורבת בהושבות המטופלים במיוחד בתעסוקה ובזמן אכילה. 
* על המרפאה בעיסוק לרשום הפניה למדריכת התעסוקה מיד אחרי סיום הערכת קבלה. 

* יש לתעד כל חודש ישיבות של המרפאה בעיסוק עם מדריכת התעסוקה. 

הערות לסיכום
* בהצלחה. 

עמוד 18 מתוך 35
רח’ המלאכה 3, נצרת עילית 17000 ת.ד. 744

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



לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

   
83%* עבודה סוציאלית:  

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

תיאור כללי:
בקרת פתע לפני חידוש רישוי. מדובר במוסד משולב, במוסד שתי מחלקות, אחת

תשושים והשניה סיעודית. במחלקה הסיעודית 35 מטופלים בפועל, רישיון ל36
מיטות.

כוח אדם:
נקלטה עו"ס חדשה בחודש 2/17, בהיקף משרה 14 ש"ש. יש לדאוג לקבלת הדרכה

מקצועית, למידת הנהלים ולצאת להשתלמויות בגריאטריה.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

* הקפדה על זמינות ונגישות מידע (תפריט, לוח פעילויות מגילת זכויות המטופל). 

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* מקיימת פעילות קבוצתית קבועה ורצופה עם מטופלים, בני משפחה או חברי צוות. 

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

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

* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי (תכנון, תיעוד, מעקב). 

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

* התקינה תואמת את דרישות הנוהל. 
* קיימת התייחסות/חלקית להמלצות בקרה קודמת. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש לרכז ולתעד את הפעילות המקצועית של העו"ס בהקשר לכל מטופל ובתיק הממוחשב. התיעוד אמור לשקף

את הפעילות שנעשתה עם המטופל בתהליך ההתאמה לחדר, מקום הישיבה, השתתפות בפעילות ומעקב ביקורים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העדר מעקב אחר ביקורי משפחות. 

* אינה יוזמת או מקיימת קשר עם מטופלים המאושפזים בבתי חולים כלליים, או עם המשפחות. 
* יש לרכז את הנושא כפי שנדרש בנוהל. 

* יש לבנות תהליכים ברורים של העברת מידע לצורך שמירה על זכויות המטופל, בכל מה שקשור לנושא של
הגבלות, אשפוזים ושיתוף המשפחה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* ישיבות הצוות אמורות לשקף דיון רב מקצועי ולא להתמקד בדיווח בלבד. 

* לא מתקיימים תהליכי העברת מידע בין העו"ס לבין הצוות המקצועי. דוגמא ק.מ שמתניידת עצמאית במחלקה. 

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

* נקלטה עו"ס חדשה, יש צורך בקבלת הדרכה ויציאה לימי עיון והשתלמויות. 

ניהול מידע ומעקב - תיק ריכוז מתנדבים
* כיום אין פרויקטים מיוחדים במוסד, יש לנסות לחשוב יחד עם הצוות הרב מקצועי על פרויקטים שיכולים לתרום

לרווחתם של המטופלים במוסד. 
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

   
75%* בריאות הסביבה:  

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי-
כוח אדם-
מערכות אספקת מים קרים וחמים-
מערכות סילוק שפכים-
איסוף פסולת ופינויה-
בטיחות ומפגעי בטיחות-
מערכות קירור וחימום אויר-
נקיון ותחזוקת תשתית, חדרי אשפוז ושטחי המחלקה ומתקניה-
מתקנים לצוות-
מכבסה וכביסה-
הדברה-
חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה-
הכנה לשעת חרום-
אספקת מזון למחלקות, חלוקתו וחדר אוכל-
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון-
קבלת מזון ומוצריו, אחסונו והעברתו-
הכנת מזון, בישול, עמדות עבודה ומדורים במטבח-

תיאור כללי:
במוסד 37 סיעודיים ו-45 תשושים. הבקרה נערכה מול מר משה פרנגי’- מנהל ומול

מר אלמגור הרצל, מנהל.
מערכת מים חמים מורכבת מ- 12 דוודים חשמליים, המערכת אינה מסוחררת. קיים

מז"ח על קו המים המזין את מערכת המתזים.
היערכות למניעת כוויות: בחמישה חדרים במחלקה סיעודית הותקנו ברזים

טרמוסטטייים, שניים בכל חדר (כיור ומקלחת). בחמישה חדרים נוספים, הותקנו
ברזי ערבול בפירים המרוחקים 4 מ’ מנקודת הצריכה.

במוסד קיים מטבח מבשל. קיימים מטבחי קצה בכל קומה (שתי קומות), לקבלת
ארוחות וחלוקתן בלבד. קיים בור מפריד שומן שלא רוקן מאז אוקטובר 12. אין

שימוש במדיחי כלים וממילא אין שימוש במרככים (ע"פ הפרוגרמה, נידרש מדיח
כלים).
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

הכביסה הועברה לגורם חיצוני, בעקבות דרישתנו.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:

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

מערכות אספקת מים קרים וחמים - מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים (עד הברזים). נדרש 55 - 60 מעלות צלסיוס. יעילות סחרור מים

חמים : תקין ולפי ההנחיות 
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים : תקינה ולפי ההנחיות 

איסוף פסולת ופינויה
* פינוי פסולת זיהומית. מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה : מתבצע במלואו לפי הדרישות 

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות : תקף במלואו והוצג 

* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף : בוצע והוצג אשור תקף 

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

מערכות אספקת מים קרים וחמים - אספקת מיי שתיה
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום : מצב לא תקין 

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 

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף וסילוק פסולת רגילה נעשה בשקית למתקן מוסדר : מתבצע בחלקו (כפי שמפורט) 

תשתית, חדרי האשפוז, תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל - ניקיון ותחזוקה שוטפת
* גינון וטיפוח חצר קדמית ואחורית ופינות ישיבה : תקין בחלקו 
עמוד 23 מתוך 35
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 15.06.2017

סימוכין: 500039458

( 237A0 ) בית אבות נוף כנרת
חשמונאים 3  טבריה

תאריך הבקרה: 03.05.2017

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

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

* טיפול מחלקתי בכביסה : לא מותאם/לא תקין 

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

מתקנים לצוות
* חדר אוכל צוות, מצב התברואה בו ואופן הגשת המזון : התאמה ותקינות חלקיים 

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

מכבסה וכביסה
* דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד : לא תקין/לא מתאים 

מטבחון עזר - מטבח חלוקה
* אמצעי שטיפה, ייבוש ואחסון כלים וידיים : תקינים חלקית 

* מצב אמצעי חימום, קירור וכלי טיפול במזון : לא תקין/לא מתאים 
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון : לא תקין/לא מתאים 

הכנת המזון ובישול - קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* תקינות המצב הפיזי של מחסן/י המזון. יובש ואוורור. : לא תקין 

* מצב צפיפות האחסון וסדר המאפשר תנועת מזון "ראשון נכנס ראשון יוצא" : לא תקין 
* קיום ותקינות יחידות קירור, טמפרטורת המזון במקרר ורישומה : לא תקין 

* בקרה של איכות המזון - טמפרטורה, תקינות האריזות, שלמות מסמכים ועוד, ע"י צוות המחסן/המוסד : לא תקין 

הכנת המזון ובישול - מתקני הובלת מזון למחלקות
* מיקום קבוע לשטיפת עגלות הובלת מזון וניקוז למערכת לסילוק שפכים : לא קיים/לא תקין 

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
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: לא תקין 
* תקינות ציוד בישול וניקיונו : לא תקין 

* הדרכת העובדים : לא קיימת 

הכנת המזון ובישול - עובדי מטבח/מבשלים
* קיום שירותים, מקלחות, מלתחות לעובדים תקינים ומתאימים לדרישות : לא קיים/לא תקין 

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

הכנת המזון ובישול - עמדות העבודה ומדורים במטבח
* קיום ותקינות ציוד במדור וקולט אדים : לא קיים/לא תקין 

* שמירת פס ייצור והפרדת מזון גולמי ממזון מוכן (כולל באחסון) : לא קיימת/לא תקינה 
* מצב תברואי במדור : לא תקין 

* יחידת קירור במדור ותקינות הטמפרטורה במקררים גם בעת הבקרה, מדי טמפרטורה חיצוניים מותקנים
והטמפרטורה נרשמת : לא קיים/לא תקין 

* טמפרטורת מוצרי מזון בתהליך (כולל רישום הטמפרטורה במעלות) : לא תקינה 
* שימוש במוצרי מזון שפג תוקפם. פירוט מוצרים פגי תוקף : לא תקין (משתמשים) 

* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת : לא תקין 

הערות לסיכום:
בבקרה התגלו ליקויים משמעותיים בתחום המטבח המבשל, מחסני מזון ותרופות,
התנהלות עם הכביסה במוסד ועוד. בשל כך הוצא דוח שטח לביצוע מיידי. בנוסף,

בעת הבקרה, הושמדו 3.5 ק"ג בשר שאינו ראוי למאכל אדם, לאחר שנמצא במקרר
מקולקל. ההשמדה נערכה על דעתו של מנהל המוסד.

מטבח:
1. בעת הבקרה, נצפו שני מקררים מנותקים מהחשמל, כשהטמ’ בתוכם- 25 מעלות,

כשדלתותיהם פתוחות. באחד מהם נמצאו דגימות מזון מלפני מספר ימים. לציין כי
דגימות מזון נלקחות לצורךבדיקת תהליך קלקול מזון, במידה וקיים, ומניעתו.

אחזקתם בטמפ’ לא ראוייה, אינה מאפשרת את קיום התהליך ופוגעת בבקרת איכות
המזון.

2. במקרר השני, המסומן כ"הפשרת בשר", הוחזקו עדיין מגשים של קבבים במשקל
3.5 ק"ג בקירוב, בטמפ’ של 25 מעלות. ע"פ המנהל גילוי התקלה חל יומיים לפני
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כן, ביום שני בצהריים (יום הזכרון). להדגיש כי תיקון התקלה, נראה רק ביום
רביעי במהלך הבקרה. לא ברור מה נעשה בתכולת המקרר שנמצא על ידי ריק (למעט

דוגמיות
המזון).

3. לא מתבצעת קריאה ורישום טמפ’ המזון של המקררים באופן ידני, כולל המקפיא.
מעקב טמ’ מתבצע רק בשלושה מקררים, אך אינו אפקטיבי, כפי שיוסבר: המעקב

מתבצע בשלושה מקררים, המחוברים לשלושה רגשים, המחוברים לרשם טמפ’. הרשם
אינו מחובר לשום אמצעי התרעה. לפיכך, בעצם אין שום אפשרות לדעת בזמן אמת על

הפסקת פעילות או שינוי בטמפ’ המקרר הנדרשת! לפיכך, מועד גילוי התקלה, אינו
מעיד על מועד התקלה עצמה. יש להתחיל מיידית ברשום ידני של כל המקררים

והמקפיאים, מידי יום. בנוסף יש לדאוג לחיבור לטלפון או למחשב, את ההתרעה על
קילקול המקרר. ללא יישום דרישות אלו, לא מתבצע בפועל פיקוח בזמן אמת על

טמפ’ המקררים וממילא האפשרות למניעת קלקול מזון. לביצוע מיידי.
4. נראו עופות קפואים בכלי פלסטיק, שהונחו להפשרה, על משטח מחוץ למטבח,

במחסן. ע"פ עובד המטבח, העופות מופשרים באופן זה בשל קלקול המקרר המיועד
להפשרה. לציין כי באותו מחסן נמצא מקרר תקין, ריק. זו התנהלות פסולה ואסורה

להפשרת בשר/דגים/ עופות יש לעבוד על פי נהלי משרדנו, תקנות רישוי עסקים,
תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל, 1983.5.

5. ירקות רקובים נמצאו במקרר המטבח.

מחסני מזון:
במטבח, קיימים שלושה סוגי מחסנים, שהכניסה אליהם מתבצעת דרך המטבח המבשל,

כולל מחסן לאחזקת תרופות- פוט’ לזיהום צולב.
1. במחסן אחד, נראו שני מקררים ומקפיא המשמשים את המטבח המבשל. המחסן אינו

יעודי למזון ומכיל ערוב רב של דברים (כסאות גלגלים, טיטולים, בגדים, סירי
לילה וסירי בישול שהוצאו משימוש (ע"פ המנהל). זו התנהלות פסולה בעלת

פוטנציאל לזיהום צולב. יש להוציא המקררים והמקפיא ממתחם זה. מקרר אחד נמצא
מלוכלך וריק. המקפיא נמצא מלא. אין מעקב טמפ’ על שלושת המקררים הנ"ל.

2. במחסן אחר, נמצא מקרר "פרטי", שבו מאוחסן מזון מבושל "פרטי", לצד מזון
של המוסד. לדברי העובד, בשל קלקול המקררים האחרים. למען הסר ספק, אין

להחזיק מקרר פרטי בתחומי מטבח המוסד ומחסני המזון. בנוסף, אין להחזיק מזון
פרטי עם מזון מוסדי באותו מקרר.

3. בסמוך למטבח, קיים מחסן נוסף המשמש כמחסן תרופות! הטמפ’ שנמדדה בו- 18
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מעלות. החדר נמצא לא נעול. נצפתה כניסה ויציאה של עובדי מטבח לתוכו. החדר
מכיל בנוסף לתרופות,שמיכות, ציוד מטבח, כלים חד פעמי, פוטנציאל לזהום צולב.

4. מפגע בטיחותי: נראה מיכל גדול (כ- 5 ליטר) של נוזל לשטיפת רצפות, מונח
באופן גלוי על משטח במטבח מבשל- סכנה בטיחותית. יש להקצות מקום יעודי

לחומרי הניקוי, לאחסונם.
5. נראה שימוש במגבת מבד בכותלי המטבח.

6. עגלת נירוסטה, לחימום מזון והגשה, נרחצת במים ללא סבון. יש לרחוץ מידי
יום בסבון ומים, לתעד הביצוע. לאור ממצאים אלו, יש לתת מענה מיידי לנושא

בטיחות מזון על ידי איש מקצוע מוסמך.

כביסה: מובלת בעזרת פירים אל מיתקן איסוף כביסה מחוץ למבנה, הנמצא בנתיב
כניסה אחורית של המטבח. לא תקין.

כביסה נקייה, ע"פ המנהל, מתקבלת ממכבסה עם אוגר גדול כשהיא לא מקופלת.
האוגר נמצא לא מסומן ככביסה נקיה, מלוכלך מאוד, נראה בפיתחו האחורי של

המטבח המבשל, באזור שטיפת עגלות מזון ולצידו סמרטוטים ומגבי רצפה. התנהלות
בעלת פוטנציאל לזיהום צולב. המנוגדת לנהלי טיפול בכביסה במוסדות רפואה.

קיפול כביסה, מתבצע בחדר הסמוך לכניסת המטבח. נראה בו פח שחור עם כביסה ללא
סימון. נראו חלוקים ונעלי בית בחדר קיפול כביסה.

חדר כביסה נקייה במחלקה: בתוכו נמצאו חלוקי עובדים, נעליים, תיקים, קומקום,
תה. קפה. חדר כביסה נקיה משמש כמלתחת עובדים, וכמטבחון להכנת קפה. עגלת

חלוקת כביסה נראתה כשהיא לא מכוסה כנדרש. ההיתנהלות בחדר כביסה בעלת פוטנ’
לזיהום צולב.

חדרים: בחלק מהחדרים נמצאו סדינים מלוכלכים.
חדר אחות: נראה ייבוש כוסיות לחלוקת תרופות על מגבת מבד- לא תקין. כיור חדר

אחות נמצא מלוכלך.
מתקנים לצוות:

העדר מתקנים לצוות כמו חדרי ותאי מלתחה, מובילה להתנהלות פסולה המביאה
לפוטנציאל לזיהום צולב. חלוקים, וציוד אישי נמצאים במקומות בלתי הולמים.

העדר מקרר לצוות, מביא לאחסון במקרר המוסד- לא תקין.

מערכת חימום המים, תוארה במבוא. בעת הבקרה, התברר כי טמפ’ המים החמים נמדדת
מידי חודש והדגימות נלקחות תמיד בחדר 4 במחלקת תשושים. כשמערכת חימום אינה

מסוחרררת, כמו במקרה זה, יש לבצע הבדיקה מכל דוד ודוד, לקבלת אינדיקציה על
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איכות המים בכל חלקי המערכת, בכל הדוודים. הטמפ’ שנמדדה בברז טרמוסטטי-41.7
הטמפ’ בברזים שלפניהם הותקן מערבל- 46.8, הטמפ’ ביציאה מהדוודים-61.0

מעלות.
 יחד עם זאת, כדי לקבל אינדיקציה על התאמת טמפ’ מים חמים לדרישות למניעת
ליגיונלה, יש לעשות בעת דגימת מים חמים ומדידת טמפ’ את הפעולות הבאות: יש
לבטל את מנגנון של המערבל בברז הטרמוסטטי, לבצע את הדגימה ואח"כ להחזיר

למצב הקודם. בעת הבקרה, איש תחזוקה של המוסד לא נמצא לביצוע הפעולה, לצורך
אינדיקציה נכונה לטמפ’ במערכת המים החמים.

אישור שנתי על ניקוי וחיטוי דוודים:להלן תגובתנו:
החשבונית שהוצגה על ניקוי וחיטוי דוודים, אינה מהווה הוכחה לביצוע. יש

להעביר מסמך ע"פ נוהל חיטוי מערכות אספקת מי שתיה. המסמך ימולא ע"י המבצע,
ע"פ הנדרש בנוהל. כמו כן תצורף תמונה ורשיון ההסמכה(הניתן ע"י משרדנו), של

המבצע.
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83%* 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:
בבית הסיעודי מועסק רוקח בהיקף משרה התואם את דרישות תקן הרוקחים בבתי

חולים סיעודיים.

החוזקים בעבודת הרוקחות:

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

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר מצויד במתקנים הנדרשים : כן 

* אין דרישה לחדר רוקח. 

שירות רוקחות מוסדיים - אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* תוקף התרופות בטווח התאריך : כן 
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שירות רוקחות מוסדיים - רכש אספקה וביעור תרופות
* רכש מספקים מורשים בלבד : כן 

* רכש התרופות מתבצע משירותי בריאות כללית. 
* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות : כן 

* הבלאי נאסף במיכל המסומן כתרופות שפג תוקפן. 

שירותי רוקחות מוסדיים - בקרה רוקחית במוסד
* 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 
* יומני ההתערבות מתועדים בתכנה הממוחשבת לכל המטופלים. 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים : כן 

* הפרדה: פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם : כן 

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש : כן 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם : לא 

* במחסן התרופות מאוחסן ציוד נוסף והוא פתוח לכניסת כל העובדים. 

שירות רוקחות מוסדיים - אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טמפ’ בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי : באופן חלקי 

* הטמפ’ בחדר אחסון התרופות מנוטרת אך ללא טמפ’ קיצון. במחסן התרופות אין ניטור טמפ’ אך הוא ממוזג. 

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

* כרגע אין ניפוק סמים. אין פנקס כרוך אלא קלסר טפסים. 

שירותי רוקחות מוסדיים - בקרה רוקחית במוסד
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה : מעל לחודשיים 

* אין תיעוד לבקרה במחלקה. קיימים טפסים ריקים - יש למלאם מידי שבועיים. 
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שירותי רוקחות מוסדיים - ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית : באופן חלקי 

* קיים מדיק ורשימת תרופות בלבד. 

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

* קיימים תאים קטנים לפי א"ב בהם סטריפים בודדים רבים + ארון עם רזרבה. יש לעבור לאחסון עפ"י תאי
מטופלים. 

* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות : באופן חלקי 
* בתאי התרופות סטריפים בודדים רבים והתאים קטנים מאד. 

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

* טמפ’ המקרר מנוטרת ומתועדת וקיים אוגר טמפ’. המקרר אינו תעשייתי. 

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות : באופן חלקי 

* אומפרדקס ניתן בכתישה למטופלת דרך זונדה. 

הערות לסיכום:
1. קיים מחסן תרופות בקומת הקרקע בו מאוחסנות התרופות, החדר ממוזג אולם לא

מתבצע ניטור טמפ’ רציף ולא מתועד. בחדר קיים ציוד נוסף רב שאינו שייך
לתרופות וכמו כן החדר אינו נעול והכניסה אפשרית לכל העובדים, שאף נכנסים
לקחת ציוד מתוכו. יש לפנות את כל הציוד שאינו קשור לתרופות מהחדר, לנטר

ולתעד את הטמפ’ בתוכו באופן יומיומי ולנעול אותו, כך שהגישה אליו תהיה
לרוקח בלבד!!! מומלץ לאחסן את התרופות בחדר אחר שאינו צמוד למטבח הבית.

2. יש לדאוג להצטיידות בספרות מקצועית לרוקח כגון Drug Information או
לרישיון לתכנה באינטרנט.

3. יש להצטייד בפנקס כרוך אשר דפיו ממוספרים בסדר רץ לרישום הסמים
המסוכנים, גם כשאין ניפוק סמים בבית.

4. יש לבצע מידי שבועיים בקרה במחלקה ולמלא את ממצאיה בטפסי המעקב הנמצאים
בקלסר הרוקח.

5. יש לנטר ולתעד גם את טמפ’ הקיצון (מינ’ ומקס’) בחדר אחסון התרופות
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במחלקה.
6. אין לכתוש את התרופה אומפרדקס לצורך מתן דרך פג/זונדה. יש להוועץ ברופא

לצורך מעבר לחלופה הגנרית המותרת לכתישה או לתרופה חלופית.
7. יש להצטייד במקרר תעשייתי לחדר אחסון התרופות כנדרש בנוהל 126 של משרד

הבריאות.
8. יש לעבור ולאחסן את התרופות במחלקה בתאים על פי שם המטופל ולאחסן בתוכם

את תרופותיו החודשיות.
9. יש להמנע מאחסון תרופות בסטריפים בודדים (מגשיות) אלא להוסיף נפח אחסון

ולאחסן את התרופות באריזותיהן המקוריות.
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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מקצועי - רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות

ל- 36 מיטות ברישוי ול-35 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.036.00 0.53 0.50 רופא/ה
0.01-0.29- 5.41 5.43 3אח/ות

2.83 0.00 אח/ות מעשי/ת
2.85-52.52- 2.57 5.43 אח/ות מוסמכ/ת

0.61-5.24- 11.8011.18כח עזר
0.039.72 0.39 0.36 עובד/ת סוציאלי/ת

0.1021.00 0.60 0.50 פיזיותרפיסט/ית
0.527.22 7.72 7.20 1מרפא/ה בעיסוק

0.0715.60 0.57 0.50 מדריכ/ת תעסוקה
0.000.00 7.20 7.20 1דיאטנ/ית

0.216.94 3.31 3.10 1רוקח/ת
1.83-45.83- 2.16 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-35 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.33 1.00 0.67203.03

0.67203.03 1.00 0.33 אב בית/מנהל משק
0.25100.00 0.50 0.25 עובד/ת אחזקה

0.000.00 0.25 0.25 מחסנאי
0.67203.03 1.00 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

0.0847.05 0.25 0.17 משגיח כשרות
0.41455.55 0.50 0.09 חצרן/גנן
0.67203.03 1.00 0.33 מזכירה
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נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :02.11.2016
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        25.00 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית : 4 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 14.06.2017

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי

תאריך הבקרה : 03.05.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא רלוונטי

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
12.50              סכום ציוני הבקרה

1.00               בריאות הסביבה

0.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00               שיעור אחיות עם תואר אקדמי

4.00               קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00               חת"ש צוות בין 8-24 שעות שנתיות

2.00               חת"ש צוות מעל 24 שעות שנתיות

0.00               מומחיות רופא הבית

0.00               יועצים

0.00               נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00               הדרכה מרוכזת ב-2 תחומים לפחות

0.00               עיבוד נתונים בתחום 1 לפחות

0.00               מנהל רפואי שהינו גריאטר

IV 0.00               יש אישור למתן

IV 0.00               רישום ע"פ נוהל

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

2.00               רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00               תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

23.50            סה"כ (ללא משך רישוי)
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